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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Dzień dziecka z Kresów - str. 17
Polscy archeolodzy odnaleźli na Wołyniu mogiły z ciałami 500 Polaków. 
To ofiary makabrycznej zbrodni UPA  (..)“Ułożyli nas rzędami na ziemi 
i przestawili pepesze na ogień pojedynczy. Najpierw leżała moja ciocia, 
potem mama i ja. Mama mnie objęła. Usłyszałem strzał, potem następny. 
Mama zacharczała i jej ręka nagle stężała. Moją głowę i kark ochlapała jej 
krew. Modliłem się. Usłyszałem jednak, że kolejny strzał padł już za mną, 
zabijając kolejną osobę”

Wzruszenie w Podkamieniu - str. 33 
Łzy, kołatanie serca oraz chęć przypomnienia tragicznych okoliczności z 
marca 1944 roku towarzyszyła uroczystości odsłonięcia pomnika w Pod-
kamieniu. W skutek wieloletnich starań Stowarzyszenia Kresowego „Pod-
kamień” w obecności mieszkańców Podkamienia i oficjalnych przedsta-
wicieli władz państwowych Ukrainy oraz Polski doszło do poświęcenia 
krzyża wraz z sześcioma tablicami upamiętniającymi zbiorową mogiłę.

OPERACJA „WISŁA” - str str. 23
....Czy rzeczywiście? Czy na pewno w operacji „Wisła” chodziło o odpo-
wiedzialność zbiorową? Ta napisana zakłamanym językiem a lá później-
sza Unia Demokratyczna (Wolności) i szkodliwa uchwała stała się wodą 
na młyn środowisk neobanderowskich skupionych wokół dotowanego 
przez III RP tygodnika „Nasze Słowo”. Publicystyka tego tygodnika po-
szła znacznie dalej i od lat głosi, że operacja „Wisła” miała na celu ekster-
minację Ukraińców, a zbrodni ludobójstwa na Ukraińcach miano się już 
dopuszczać w okresie II Rzeczypospolitej. 
__________________________________________________________

Krzyż skrzywdzonych!  - str. 29
Pomnik w kształcie smukłego krzyża z czarnego marmuru u nasady które-
go ciągną się dwa rzędy tablic. A na 
nich pokotem, w dwóch językach, 
po polsku i po ukraińsku napisano 
według porządku alfabetycznego 
nazwiska pomordowanych. Pełne 
było nasze zaskoczenie. Tak god-
nie bowiem, tak artystycznie wyra-
ziście, tak trwale upamiętniono w 
miejscu, które było i świadkiem i te-
renem zbrodni, pamięć tych, którzy 
zostali przed laty tam zabici tylko 
dlatego że byli Polakami.
____________________________________________________________

Biało - czerwona  we Lwowie -str. 31
O, Niepodległa! Biało-czerwona! Jak jestem Tobą zauroczona!
Siedzibo Lecha, orlich gniazd knieje, Zwycięskie, jakże szlachetne dzieje
Srebrzystych orłów Twych dumne czoła Chorągwi barwnych orszaków koła.
Triumfalnych dziejów chwalebne dzwony Przez tysiąclecia, aż po Legiony
Dwudziestolecia dni pełne chwały. I wolnej Polski tryumf wspaniały
W lata niedoli i krwi męczeńskiej Powstań, obrony i walk zwycięskich.Tyś 
odrodziła wolne ramiona Boś, Ty, jak zawsze – Niezwyciężona.

Zaczynaliśmy 
rok temu

REDAKCJA

Mija rok, kiedy to  nieliczna grupka po-
tomków Kresowian skupiona na ogólno-
dostępnym i przez siebie założonym forum 
postanowiła dać czytelnikom coś więcej 
niż standardowe serwisy internetowe któ-
re  latami tworzyliśmy i od lat prowadzi-
my. O kilku z nich nie można przemilczeć 
bo okazało się, że te serwisy stanowiły 
solidny fundament  pod pierwszą Gazetę 
Kresową jaką  dzisiaj jest Kresowy Serwis 
Informacyjny.
Postawiony w 2004r. serwis o 27 WDP 
AK ( http://27wdpak.pl/ ) rozszerzyliśmy o 
historię całego Wołynia i tak oto, na http://
wolyn.org/ powstał serwis o Wołyniu. O 
tragizmie Wołynia nie sposób jednak pi-
sać w oderwaniu od całych Kresów dla-
tego też,  zaraz po serwisie o Wołyniu, na 
http://kresy.info.pl/  postawiliśmy serwis o 
całych Kresach.   
Systematycznie przybywali nam nowi 
czytelnicy wszystkich serwisów, którzy z 
olbrzymim zainteresowaniem śledzili po-
jawiające się w serwisach wspomnienia, 
wieści z Kresów oraz rodzinne fotografie 
które są maleńkimi fragmentami olbrzy-
miej historii Kresów. Wraz z rozwojem 
prowadzonych przez nas serwisów, otrzy-
mywaliśmy coraz więcej i więcej materia-
łów, które stanowią dość istotne miejsce 
w zapełnianiu białych plam w historii 
Kresów. W pewnym momencie, pojawiły 
się nie lubiane przez Prezydenta i Rząd 
RP hasła Kresowian jak np. "Ocalić Kre-
sy od Zapomnienia" czy "Kresy wołają o 
prawdę". 
Hasła piękne tylko jak z nimi trafić  do 
wszystkich Polaków? To waśnie  cały czas 
nie dawało nam spokoju. Postanowiliśmy 
więc skrzyknąć wszystkich Kresowian w 
jeden wielki ruch pod nazwą Porozumie-
nie Pokoleń Kresowych i chociaż nazwa 
"spinała" Kresowian  w jeden organ poro-
zumiewawczy, to nadal "czegoś" nam bra-
kowało. Gdy w czerwcu 2011 wydaliśmy 
"zerowy" numer Kresowego serwisu In-
formacyjnego okazało się. Że włożyliśmy 
przysłowiowy "kij w mrowisko" i w lipcu 
tego samego rogu musieliśmy wydać aż 
dwa numery KSI, bo tyle materiału napły-
nęło po wydaniu "zerówki". Zespół redak-
cyjny powiększył się i stale przybywa nam 
autorów bardzo ciekawych i dotąd nigdzie 
nie publikowanych tekstów za co im ser-
decznie dziękujemy tym bardziej, że gaze-
ta prowadzona jest z naszych skromnych 
rent i emerytur. Wyrazy "Kresy", "Wołyń" 
"ludobójstwo" nadal są na cenzurowanym  
i dlatego brak sponsora na wydanie pa-
pierowe. Czy to się zmieni - czas pokaże.

Wszystkim czytelnikom i redaktorom 
dziękujemy za już i czekamy na więcej. 

TYLKO RAZEM OCALIMY 
KRESY OD ZAPOMNIENIA

List otwarty do Posłów bieżącej kadencji Sejmu w sprawie 11 lipca - str. 27

http://27wdpak.pl/
http://wolyn.org/
http://wolyn.org/
http://kresy.info.pl/
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Arkadiusz Szymczyna

 Stanisława Bernacka urodziła się 
6 lutego 1938 r. w Juliance, która 
stanowiła kolonię Toporowa. Kresy 
zapamiętała tylko z okrucieństwa i 
traumatycznych przeżyć jakie mogło 
doznać małe dziecko. Wśród osób 
pomordowanych przez nacjonali-
stów ukraińskich z OUN-UPA, była 
jej najbliższa rodzina.

 
 Ojciec Stanisławy - Mikołaj Chrzan 
urodził się w 1911r. w Wicyniu w po-
wiecie złoczowskim, w wojewódz-
twie tarnopolskim. Przez jakiś czas 
pracował w miejscowej gorzelni. 
Przed wojną był instruktorem Związ-
ku Strzeleckiego. W 1935 przepro-
wadził się do Julianki w powiecie 
kamioneckim, gdzie wybudował 
dom wraz z zabudowaniami. Jednak 
ze względów bezpieczeństwa mu-
siał w 1941 roku wrócić do Wicynia, 
gdyż nacjonaliści ukraińscy coraz 
częściej atakowali polskie gospodar-
stwa, a NKWD wywoziło Polaków 
na Sybir. Nie mogąc zapomnieć o 
opuszczonym gospodarstwie w 1943 
roku powrócił do Julianki otrzymu-
jąc zapewnienie bezpieczeństwa od 
miejscowych Ukraińców. Podjął 
pracę jako kierownik mleczarni w 
pobliskim Toporowie. Do zakładu 
dojeżdżał codziennie rowerem.  
 Mikołaj Chrzan był w AK w stopniu 
plutonowego. Był jednym z inicja-
torów powstania wicyńskiej samo-
obrony. Został jej dowódcą w okręgu 
Julianki.     
 Matka – Maria Chrzan z domu Pan-
czocha, również pochodziła z Wicy-
nia. Zajmowała się gospodarstwem 
domowym i wychowaniem dzieci. 
Przez 7 lat pracowała we Lwowie 
jako pomoc domowa. Za zarobione 
pieniądze wykupiła 7 morgów pola i 
2 morgi pastwiska w ramach parcela-
cji na Juliance. Gospodyni, u której 
pracowała i z którą się zaprzyjaźniła, 
dała jej nawet wyprawkę przed sa-
mym weselem. Z małżeństwa Chrza-
nów urodziła się czwórka dzieci: Jan, 
Stanisława, Kazimiera i Romana. 
 Tragedia rodzinna rozegrała się w 
marcu 1944 r. Ojciec pani Stanisławy 
szedł wraz z synem Janem oraz kole-
gą Maciejem (nazwiska nie pamięta – 
przyp. A. Sz.) do sąsiada nazwiskiem 

Olech, aby przenocować w piwnicy 
w obawie przez banderowcami. Na 
drodze zaraz przy rodzinnym domu 
złapał ich ukraiński patrol konny. 
„Myśmy z mamą i rodzeństwem 
stały w bramie domu i wszystko wi-
działy. Najpierw ojcu banderowcy 
zrobili rewizję, a ściągnięty płaszcz 
rzucili na mojego brata. Potem przy-
łożyli mu do głowy pistolety i zabili 
jego, a potem Macieja. Obaj padli na 

miejscu, jeden na drogę, a drugi na 
pobliskie pole. Brat zaczął uciekać w 
kierunku domu i krzyczeć przeraź-
liwie, że ojciec zabity. Nasza mama 
w popłochu zabrała nas wszystkich i 
schowała do lochu zrobionego przez 
ojca na podwórku. Jak chowaliśmy 
się, to w ostatniej chwili jeden z ban-
dytów zobaczył mamę wchodzącą 
do kryjówki. UPA podpaliła wszyst-
kie zabudowania: dom, stajnię, bu-
dynki gospodarcze i stodołę. Bydło 
zrabowali. Na klapie do lochu leżały 
suche łęciny po ziemniakach, które 
zaczęły się tlić, a dym powoli wdzie-
rał się do środka kryjówki. Dławił 
nas, ale matka dopiero pod wieczór 
wyprowadziła nas półprzytomnych i 
położyła     w dole po kopcowanych 
ziemniakach przykrywając płasz-
czem zamordowanego ojca. Zrobio-
ny przez ojca loch nie miał drugiego 
wyjścia, ale za to był wyposażony w 
siennik, łóżko, poduszkę i pierzynę. 
Wszystko się spaliło. Iskry strzelały 
wszędzie, a łuna była widoczna z da-
leka”. 
 Na drugi dzień Maria Chrzan owinęła 
zwłoki swojego męża prześcieradłem 
i zakopała na podwórku obok domu. 
Zrozpaczoną rodziną zaopiekował się 
niejaki Dziadura, który Marię Chrzan 
z czwórką dzieci zabrał wozem do le-
żącego nieopodal Stołpina. Po kilku 
dniach banderowcy wykopali ciało 
Mikołaja Chrzana i wywieźli do lasu 
„żeby Polak nie śmierdział na ich zie-
mi”. Nocą w lesie dzikie zwierzęta 
rozszarpały jego zwłoki. 
 U Dziadury Maria z dziećmi długo 
nie mieszkała. Stanisława zapamię-
tała nosidełko dla dziecka podwie-
szone do sufitu, w którym gospodyni 
usypiała jedno z sześciorga dzieci. 
Po tygodniu w Stołpinach pokaza-
li się banderowcy. „Stary Dziadura 
robił coś przy kopcu, gdy nagle nad-

jechał oddział UPA. Ciągnął się za 
nimi tuman kurzu. Ja z rodzeństwem 
i mamą widziałyśmy wszystko przez 
okno. Zaczęli strzelać do niego po-
ciskami świecącymi, ale on spryt-
nie uciekł im do lasu. Nas pięcioro i 
siedmioro Dziadurów wyprowadzo-
no przez podwórko i stajnię na pole, 
gdzie rosła niewysoka zielona ozimi-
na. Tam rozkazali wszystkim poło-
żyć się twarzą do ziemi, a następnie 
zaczęli strzelać z karabinów maszy-
nowych seriami. Zdawało mi się, że 
cała ziemia ze mną chodzi. Bałam się 
straszliwie, ale cicho w bezruchu le-
żałam pod ręką mojej mamy. Mama 
od kul dostała drgawek więc jeden z 
oprawców podszedł do niej i kopiąc 
ją w plecy powiedzieli „ty szcze 
żyjesz?”. Byłam całkowicie zalana 
jej krwią, ale żadna kula nie trafiła 
we mnie. Brat Janek, został zabity 
dwiema kulami, a siostra, która była 
blondynką i miała niebieskie oczy, 
zmarła od kuli, która przestrzeliła 
jej głowę w okolicach oka. Tak leża-
łam przy trupach całą noc do rana. 
W nocy przychodziły psy i zaczę-
ły gryźć zabitych. Najmłodszemu 
dziecku Dziadury obgryzły rącz-
ki, innych pokaleczyły. Mnie pod 
mamą nie gryzły i wyszłam z tej 
okrutnej tragedii cało, bez żadnych 
ran”. 
 Nad ranem Stanisława Bernacka 
wstała z ziemi i poszła do domu po 
koc, aby się okryć przed zimnem. 
Domu banderowcy Dziadurze nie 
spalili. Po tragedii z lasu przyszedł 
Dziadura. „Rwał sobie włosy z gło-
wy i bardzo rozpaczał. Tego nie da 
się opisać. W ciągu jednej chwili 
straciliśmy w dwójkę całe rodzi-
ny”. Mężczyzna zabrał mnie do 
sąsiadów, gdzie dali mi jeść, a sam 
zaczął zbijać 2 drewniane skrzynki. 
Następnie wykopał na podwórku 
pod oknami domu dwa doły i włożył 
do nich zbite skrzynki z pomordowa-

nymi rodzinami. „Taki był pogrzeb 
mojej rodziny”. 
 Pod wieczór na podwórko przy-
szedł umundurowany człowiek. Na 
jego widok Dziadura ukląkł i zaczął 
całować go po rękach i nogach, aby 
zostawił w spokoju pomordowanych 
i darował mu życie. Uzbrojony męż-
czyzna zgodził się pod warunkiem, 
że Dziadura wyjedzie ze Stołpina. 
 Stanisława wraz z Dziadurą wyje-
chali do miejscowości Adamy, w 
której większość stanowiła ludność 
narodowości polskiej. Tam mężczy-
zna pozostawił dziewczynkę, która 
chodziła od domu do domu miesz-
kając u obcych ludzi. Sam wyje-
chał prawdopodobnie do Niemiec. 
„Mieszkałam po parę dni u dobrych 
ludzi, którzy dawali mi jeść. Nawet 
jeden Ruski chciał mnie zabrać do 
ZSRR, dawał kolorową na drutach 
robioną spódniczkę. Aż w końcu do-
stałam się do rodziny Karola Młota, 
który był bezdzietny i trzy razy żona-
ty. Chciał mnie adoptować. Chodzili-
śmy do jakiegoś urzędu podpisywać 
papiery, ale ja się nie zgodziłam, bo 
wiedziałam kim byli moi rodzice 
i gdzie się urodzili. Dał mi z Czer-
wonego Krzyża za duży płaszczyk i 
buty drewniane nr 40. Byłam bardzo 
zaniedbana i zawszawiona”. 
 Z Adamów wiele rodzin zostało 
przetransportowanych na Ziemie 
Odzyskane. Stanisława z rodziną 
Młot trafiła do Zopowych w powie-
cie głubczyckim. Mieszkała u nich 3 
lata. Do szkoły chodziła na piecho-
tę do Zubrzyc. Jej babka - Rozalia 
Zagrobelna, rodowita wicyniaczka, 
osiedliła się w Nowej Wsi. Po wojnie 
szukała Stanisławy poprzez Czerwo-
ny Krzyż. Zupełnie przypadkiem 
dowiedziała się, że w Zopowych jest 
dziewczynka z okolic Wicynia. Obie 
spotkały się na drodze z Zubrzyc do 
Zopowych, kiedy dziewczynka wra-
cała ze szkoły. „Jestem twoją babcią 

– mówi Rozalia Zagrobelna”. Ta jed-
nak nie poznała jej.
 Karol Młot początkowo nie chciał 
się zgodzić na oddanie dziecka. 
„Babka nawet chciała mu zapłacić 
za moje wychowanie i opiekę, ale on 
nie przyjął pieniędzy”. Jednak po kil-
ku dniach zgodził się oddać dziew-
czynkę, która zamieszkała ze swoją 
babcią w Nowej Wsi. Tu Stanisława 
przystąpiła do I Komunii Świętej. 
„Babcia kupiła mi białą sukienkę 
i buciki – pięknie wyglądałam. Po 
uroczystościach kościelnych poszli-
śmy do domu zjeść słodką pieczoną 
bułkę i wypić kubek gorącego mleka 
– palce lizać”. 
 W szóstej klasie wyjechała do Góry 
Śląskiej do kuzynki swojej matki. 
Tam pracowała       4 lata w kołcho-
zie przy burakach. Skończyła 7 klasę 
szkoły powszechnej. Po powrocie do 
Nowej Wsi wyszła za mąż za Henry-
ka Bernackiego w 1957 r. 
 Po wojnie nigdy nie była w swojej 
rodzinnej miejscowości na Kresach. 
„Jak słyszę ukraińską mowę, to jak-
by mi ktoś nóż wbijał w serce, bar-
dzo przeżywam tę straszną tragedię. 
Mój kuzyn z Tarnowskich Gór był 
w Wicyniu (obecnie Smerekivka), 
ale szybko Ukraińcy dali mu do zro-
zumienia, że jest nieproszonym go-
ściem”.
 Obecnie schorowana pani Stanisła-
wa Bernacka mieszka sama w Nowej 
Wsi (mąż ciężko chorował i zmarł w 
1993 r.). Ma czwórkę dzieci: Elżbie-
tę, Bolesława, Bożenę i Aleksandra, 
które się nią opiekują oraz wielu 
wnuków i prawnuków, którymi się 
chwali. Nigdy jednak nie zapomni 
tragedii z dzieciństwa i tułaczki po 
świecie.  

Składam serdeczne podziękowania 
Stanisławie Bednarskiej z Nowej 
Wsi za udzielenie mi wywiadu. 

Stanisława Bernacka 
– tragiczne dzieciństwo

/ Wicynscy zolnierze IV kompanii 52 pulku AK - 1943 r.
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Stanisław Nikoniuk

 28 - 29 maja Paweł notuje w ka-
lendarzyku: „Zielone Święta”. 
Bal! Trzy bochenki chleba na 
drużynę.” W pobliskiej wsi żadna 
partyzantka jeszcze nie gościła.  
Paweł stoi z drużyną na placów-
ce blisko tej wsi. Zanosi się na 
pożyteczną akcję: Syrena wypa-
trzył wieprzka. Krótka narada i 
z placówki wychodzi wyprawa: 
Paweł, Morus, Szpic, Zuch.  Mo-
rus wchodzi do chaty i trzyma na 
muszce swego dziesięciostrza-
łowca osłupiałych Ukraińców, 
reszta drużyny idzie do chlewa: 
jest! raby, ze stukilowy! 
Paweł trochę się zna na tym, jak 
się zabierać do rzeczy. Rozgląda 
się – czym by go najpierw stuk-
nąć? Dostrzega u płotu drewnianą 
szlagę. Z ta szlagą zachodzi bida-
ka z boku i kładzie uderzeniem w 
łeb. Zuchowym tępym bagnetem 
przekłuwa serce, potem odwró-
ciwszy do góry nogami rozpruwa 
brzuch i patroszy z bebechów. 
Łeb i bebechy zostają na łączce 
za chlewem – reszta idzie do wor-
ka i – jak najśpieszniej - do lasu! 
Placówka urządza wspaniały bal. 
Nikt teraz nie ma tyle mięsa i sło-
niny, co oni – nikt w całym pułku. 
Niepotrzebna jest już precyzja w 
dzieleniu. Gotują, ile chcą – ob-
żerają się. 
Wspominają sobie najlepsze cza-
sy postoju na Radomlu w pluto-
nie gospodarczym. Mają również 
sól. Menażkę tłustego bulionu z 
żeberkiem Paweł zanosi wujowi 
Rochowi do biwaku Trzaska. Po 
dwudziestu latach Roch będzie 
wspominał ten moment wciąż z 
jednakową wdzięcznością. Leżał 
wtedy bliski omdlenia z głodu. 
Następują krótkie postoje w coraz 
to innym lesie oraz długie, dzien-
ne już i suche przemarsze. 

Dywizja idzie w kierunku Bugu 
– ostrożnie, chociaż przez dosyć 
pewny teren. Strefa frontu pozo-
staje z tyłu – coraz dalej. Z przed 
przedbużańskiego lasu odchodzi 
z kilkoma ludźmi ksiądz Rafał. 
Opadł z sił. Musiano go prowa-
dzić pod ręce. Paweł słyszał od 
kogoś potem, że przeprawiono 
go przez Bug z powodzeniem, że 
był następnie w Lublinie. Co się z 
nim dalej zdarzyło – nikt nie wie.  
9 czerwca jest dniem ostatniego 
postoju 27-ej po wschodniej stro-
nie Bugu. Od partyzantki sowiec-
kiej wiadomość: 
Na Zachodzie otwarto drugi front 
przeciw Niemcom. Tego dnia leje 
ciepły rzęsisty deszcz, z trudem 
dają się podtrzymać ogniska. Tej 
nocy kończy się trwanie formacji 
wołyńskiej na Wołyniu i Polesiu. 
Z nadejściem nocy oddziały prze-
chodzą brodem Bug. Jest to zno-
wu przejście z lasu do lasu. Już w 
zabużańskim przeczekują dzień – 
nocą odskoczą dalej. Głodno jest 
nadal w oddziałach, więc przed 
nocnym marszem o zachodzie 
słońca wychodzi wielka groma-
da ku najbliższej wsi z torbami 
i workami. Paweł, jak zwykle – 
z nimi. Idą przez łąkę. We wsi, 

której zabudowania widnieją nad 
dorodnymi łanami zbóż na pewno 
nikt taki, jak oni nie gościł - spo-
dziewają się wielkiego obłowu. 
Gromada głodnych jest już cała 
na łące i wtedy ode wsi bije strzał 
karabinowy, a za nim całe serie 
broni maszynowej. Tłum pada na 
łąkę i chyłkiem wycofuje się do 
lasu. Tak więc piechotę wołyńską 
wita pierwsza wieś za Bugiem – 
ogniem granicznej żandarmerii. 
Gromada rozbiegła się po swoich 
kompaniach, te już wychodzą na 
skraj na stanowiska i zaczynają 
odpowiadać żandarmerii. Walka 
trwa krótko, może z kwadrans, 
lecz trafiony w sam środek czo-
ła erkaemista Wiatr, brat Drzazgi, 
zostaje już w tym lesie, pochowa-
ny tam, gdzie leżał przy erkaemie. 
Nocą oddziały odsadzają od gra-
nicy pośpiesznym marszem dobre 
25 kilometrów i wchodzą naresz-
cie w strefę zupełnego spokoju.  
Pierwsze polskie wsie. „Wspania-
le smakują pytlowe kluski z mle-
kiem” – notuje Paweł. „Powraca 
chęć do mówienia. Dowcipkuje-
my z gospodarzami zjadając ich 
kolację”.  Nocą widać daleko 
smugi reflektorów przeciwlotni-
czych, słychać bombardowanie. 
Gdzie? Łuków? Biała Podlaska? 
Oddziały stoją po parę dni po róż-
nych wioskach, wreszcie pułk ko-
welski lokuje się w lesie pod wsią 
Romanów.  

Życie garnizonowe, strawa z ko-
tła. Kapitan Hruby uśmiecha się 
widząc, iż Paweł obciąga kożuch 
i poprawia pas zanim zamelduje, 
że w polu obserwacji wszystko w 
porządku. 
Następny długi postój przypada 
we wsi Uścimów. Trwa cały mie-
siąc. Najbliższe miasto Ostrów 
Lubelski. Wyróżnienia w zapi-
skach Pawła doczekały się z kolei 
nie bitwy i przemarsze, ale co jak 
smakuje. Na tle poleskiego głodu 
ileż zyskały te treści na znacze-
niu. 
Uścimów jest na tle lasu szackie-
go kopalnią dobrobytu. Mleko, 
pierogi, masło, biały chleb – pa-

łaszują to wszystko żołnierze, 
szybko wracają do równowagi 
fizycznej. Duchową odzyskają 
nieprędko.
W rubryczce kalendarzyka przy 
dacie 29 czerwca zapis:
„Dziękczynienie Bogu za opie-
kę. Spowiedź i Komunia Święta. 
Ogólny płacz podczas kazania”. 
Popłakała się piechota wołyńska 
w uścimowskim kościele. Nie-
liczni tylko nie poddali się mocy 

gorącego dziękczynnego kazania 
księdza Prawdzica – w ich liczbie 
zacięty, małomówny Kogut. 
- To mnie nie bierze - rzekł do 
Pawła.  A przy kolejnej dacie w 
kalendarzyku, 30 czerwca, nie-
miecki wyraz „Entlausung”. Jest 
to dzień odwszenia. I odniemcze-
nia niejako. Powrót do własnej 
skóry dzielonej z wszami przez 
tyle miesięcy. 
Przywieziono niemiecki aparat 
polowy - beczkę - piec. Chłopcy 
pościągali odzież, przeleżeli w 
stodole, po zasiekach na słomie, 
czas obróbki chemicznej i wkrót-
ce wdziali odzież już inną. Tak! 
To był aż nader ważny moment, 

by go zanotować. Entlausung. 
Koniec plagi! 
Dokładnie 30 czerwca 44 roku w 
lubelskiej wsi Uścimowie. Pie-
chota powoli wraca do sił. Na-
stępują reorganizacje, mnóstwo 
ich było począwszy od bitwy pod 
Jagodzinem, ustala się garnizono-
wy tryb życia, jest więcej zbiórek, 
trochę szkolenia. Nic jednak nie 
zmieni partyzanta w normalnego 
żołnierza, dopóki nie ubierze się 

go w mundur, a z umundurowa-
niem nadal jest fatalnie. Są tyl-
ko skąpe przydziały ofiarowanej 
przez ludność bielizny, trochę 
butów, mydła i papierosów. Są i 
awanse. Paweł zostaje starszym 
strzelcem. Koguta, który ma 
ładny charakter pisma dowódca 
kompanii – znowu Olszyna – bie-
rze na pisarza. Zapoczątkowana 
jest ewidencja, według imion i 
nazwisk, ale już do końca istnie-
nia dywizji żołnierze posługują 
się całym lasem i całym zwierzo-
stanem pseudonimów – zżyli się z 
tymi nazwami. 
Niemal wszyscy z drużyny Paw-
ła awansują do stopnia starszego 

strzelca i jest to awans zasłużony 
bardziej niż późniejsze stopnie 
oficerskie wielu z nich. Koszaro-
wego obycia ani wyglądu chłopcy 
nie mają – mają jednak obycie z 
ciężkim partyzanckim wojennym 
trudem. 
Napływają miejscowi ochotnicy, 
liczebność dywizji rośnie, podej-
mowane są tu i ówdzie napady na 
posterunki niemieckie, na maga-
zyny – przynoszą w zysku bogaty 
łup.  Dowódcą plutonu w kompa-
nii Pawła zostaje plutonowy, któ-
ry przeszedł do wołyniaków   z ja-
kiegoś oddziału AL. Owo AL jest 
dla nich czymś  tak niepojętym, 
że aż śmiesznym. 
AL? A cóż to za wojacy? Kto to 
wymyślił i po co? 
Wołyniacy uważają się za zgonio-
ne, wycieńczone, licho odziane – 
to prawda – ale za jedynie praw-
dziwe wojsko polskie. 
Na Wołyniu nikt o czymś takim 
jak AL nie słyszał. Co to za dzi-
woląg? Czy nie wystarczy tu lu-
dziom jednej nazwy jednego woj-
ska – Wojsko Polskie? 
Nie rozpytują jednak w tej spra-
wie nikogo ze starszych dowód-
ców. Sądzą, że to jakieś niepo-
rozumienie, które się niedługo 
wyjaśni.  
Jednakże ów problem rośnie. 
Okazuje się, że na Lubelszczyź-
nie są jeszcze oddziały BCh, jest 
jeszcze jakaś GL… Nie! Za trudne 
to wszystko na głowy wołyńskich 
strzelców. Niech sobie z tym ra-
dzą oficerowie. Strzelcom należy 
się teraz długi odpoczynek.

Fragment niepublikowanych 
wspomnień nieżyjącego już żoł-
nierza 27 WDP AK ps. „Jantar” 
Stanisława Nikoniuka udostęp-
niony przez córkę Magdalenę 
Wawer.
 
Kolekcja zdjęć Pana profesora 
Władysława Filara z czasów II 
Wojny Światowej, pokazująca 
żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej

„Wspaniale smakują pytlowe kluski z 
mlekiem” na lubelskiej ziemi

/ W koszarach

/ W przerwie odpoczynek. Można pozować do zdjęcia.
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W r. 1910 Stachówka miała 30 do-
mów oraz 90 mieszkańców. Dachy 
domów w Stachówce były, w zależ-
ności od zamożności rodziny, kryte 
dachówką, blachą lub słomą. W każ-
dym domu mieli piece chlebowe, w 
których palili drewnem. W Stachówce 
znajdowała się szkoła podstawowa, w 
której uczyły się dzieci ze Stachów-
ki, Futoru i Karczemki. Gimnazjum 
znajdowało się we Włodzimiercu. W 
sercu Stachówki znajdował się więk-
szy staw, który nazywali Jęziorkiem. 
Miejscowi chętnie latem kąpali się 
w nim. Od strony Kanonicz tuż nad 
tym stawem znajdowały się domo-
stwa Rudnickich. Z drugiej strony (od 
lasu) spokrewnionych z Rudnickimi 
- Bułgajewskich. Na środku tego je-
ziora była kępka, na której miejsco-
wi chłopcy lubili siedzieć. Jedynie 
od strony Rudnickich dojście do tej 
kępki prowadziło po płytkiej wodzie. 
Mieszkańcy wiosną wyciągali z piw-
nic beczki i moczyli je w dużym sta-
wie. Wieczorami młodzi zbierali się u 
Lebiedziejewskich, gdzie muzykanci 
z Karczemki grali do potańcówek. 
Na Stachówce było radio w szkole 
oraz u kogoś jeszcze. Po śmierci J. 
Piłsudskiego w dn. 12 maja 1935 r. 
dzieci zebrały się w szkole, słuchały 
radia i śpiewały. W Stachówce wie-
le osób pędziło bimber i niektórzy, 
głównie mężczyźni, mieli problem 
z nadużywaniem go. W roku 1939 
Stachówka liczyła 72 zagrody (Bro-
nisław Andrzejewski -  wspomina że 
Stachówka liczyła około 78 numerów 
gospodarstw).[1]

W kwietniu 1943 r. ludność polska 

sąsiednich wsi postanowiła się bronić. 
Jako miejsce obronne wybrano Sta-
chówkę, gdzie wybudowano schron 
dla kobiet i dzieci. Cała wieś otoczo-
na była strażami. Samoobrona dostała 
trochę broni od Niemców. Wobec co-
raz to groźniejszych zapowiedzi, lud-
ność polska z kolonii: Brzezina, Czaj-
ków, Karczemka, Mosty (wszystkie 
w gm. Włodzimierzec), i wsi: Jezio-

ro, Kanonicze (obie w gm. Włodzi-
mierzec) zjechała do Stachówki już 
przed Zielonymi Świętami. Wywiad 
sowieckiej partyzantki z maja 1943 
r. donosił, że samoobroną kierował 
nauczyciel. 12 maja 1943 r. na wieś 
napadli upowcy, którzy byli uzbrojeni 
w karabiny maszynowe i automatycz-
ną broń ręczną. Polacy dysponowali 
kilkoma ręcznymi karabinami, które 
uzyskali od Niemców i, mimo prze-
ważających sił napastnika, atak odpar-
li. Po stronie polskiej straty wyniosły 
32 zabitych, u przeciwnika - prawdo-
podobnie kilkunastu. W boju zginęli: 
Stanisław Bułgajewski l. 20; Marcin 
Bułgajewski; Bronisław Brodnicki l. 
32; Stanisław Łoś l. 37; Edward Pi-
necki l. 36; Zygmunt Wilczyński l. 
30, mężczyzna ze wsi Czajków, l. ok. 
19. Ponadto z ludzi nie uczestniczą-
cych w walce zostali zamordowani 
m. in.: Stanisław Andrzejewski (zarą-
bany siekierą); Gruszkowski (zwłoki 
zastrzelonego upowcy porąbali, gdy 
znaleźli przy nich karabin), jego syn 
Franciszek (zarąbany siekierą); Albi-
na Bułgajewska (zastrzelona i następ-
nie spalona); Dominik Makarewicz 
l. 25 (zamordowany przez rozprucie 
brzucha bagnetem); Szczęsny Maka-
rewicz (zastrzelony); Michalina Ma-
karcwicz (zastrzelona podczas uciecz-
ki w pole); Gustaw Makarewicz l. 5 
(zabity kijami); członkowie rodziny 
Pierzeckich; Wiktorowicz (zarąbany 
siekierą). Ofiar pośród ludności nie 
uczestniczącej w walce nie byłoby, 
gdyby nie panika, która powstała 
wśród przebywających w schronach 
(zwanych też okopami), gdy upowcy 
podpalili domy znajdujące się na pe-
ryferiach. Wtedy niektórzy opuścili 

schrony i rzucili się do ucieczki w 
pola. Podczas tej ucieczki byli wyła-
pywani i mordowani. Wiele domów 
zostało spalonych. Po tym napadzie 
Niemcy stacjonujący we Włodzimier-
cu dali samoobronie 3 rakiety, które 
miała wystrzelić, dając im w ten spo-
sób znać o napadzie. 15 maja 1943 
r. upowcy napadli ponownie, lecz 
mniejszymi siłami i szybko zostali 

odparci. Po stronie polskiej zginęło 
kilka osób, które w tym czasie znaj-
dowały się poza obrębem kolonii, pa-
sąc krowy (5 dzieci zakłuto widłami) 
i pracując w polu. Jedna z napadnię-
tych kobiet uratowała się. lecz miała 
obciętą jedną pierś (drugą karmiła 
niemowlę). Na pomoc przybyła -gru-
pa samoobrony z kolonii Parośla II 
(gm. Antonówka) oraz zaalarmowani 
Niemcy, którzy ujęli trzech upowców 
i powiesili ich we Włodzimiercu na 
bramie cerkiewnej. Następnie Niem-
cy zebrali kilkunastu Polaków, dali im 
broń i wzięli ze sobą do pacyfikacji 
ukraińskich wsi, z których organizo-
wane były napady. Po drugim napa-
dzie część rodzin ewakuowała się do 
gm. Antonówka. Spośród przebywa-
jących w kolonii około 22 maja 1943 

r. kilka osób zostało zamordowanych 
przez upowców podczas pracy w 
polu.

13 czerwca 1943 r. (Zielone Święta) 
podczas trzeciego napadu ukraińskie-
go na Stachówkę. kolonia zaalarmo-
wała samoobronę w kolonii Poroda 
(gm. Włodzimierzec), z której natych-
miast przybyły posiłki w liczbie 30 lu-

dzi. Cała kolonia była otoczona przez 
upowców, którzy z dwóch karabinów 
maszynowych prowadzili po kolo-
nii ogień. Jeden karabin maszynowy 
był umieszczony na drzewie, drugi 
na wyschniętej studni. Równocześnie 
Ukraińcy atakowali przy pomocy ba-
gnetów osadzonych na kijach, siekie-
rami i widłami. Miejscowa samoobro-
na odpierała ataki. Cała wieś płonęła. 
Przybyła pomoc z Porody zlikwido-
wała oba stanowiska karabinów ma-
szynowych i zaskakując napastników 
od tyłu, ujęła pięciu oraz kilku za-
strzeliła. Rano do Stachówki przyje-
chały z Włodzimicrca wozy pancerne 
z wojskiem niemieckim, co spowodo-
wało paniczną ucieczkę napastników. 
Ujętych przez samoobronę pięciu na-
pastników Niemcy rozstrzelali, przy 
czym trzem z nich, którzy nic chcieli 
przyznać się do udziału w napadzie, 
obcięli wcześniej palce. Kolonia spło-
nęła całkowicie. Zginęły 22 osoby, 
które ludność pochowała we wspólnej 
mogile. Część mieszkańców Niemcy 
zabrali do Włodimierca. Po trzech ty-
godniach nękania napadami, spaleniu 
domostw, wobec tego, że siły malały 
i amunicja się skończyła, zdecydowa-
no się opuścić Stachówkę. 50 rodzin 
przeniosło się do kolonii Wydymer i 
Parośla II (obie w gm. Antonówka), 
część do Porody, Prurwy (obie w gm. 
Włodzimierzec) i do Włodzimierca. 
Po drodze poniesiono jeszcze znacz-
ne ofiary w zabitych i rannych (licz-
ba nie ustalona). Następnie ludność 
Stachówki ewakuowała się do Sam. 
Po przybyciu do Sam Niemcy z miej-
sca oddzielili mężczyzn zdolnych do 
pracy od kobiet i dzieci i w różnych 
terminach wysłali transportami na ro-
boty do Niemiec. Łącznie w różnych 
okolicznościach w Stachówce zginęło 
85 osób (w tym polegli w walkach).
Liczba ofiar zbrodni nacjonalistów 
ukraińskich: ~ 78 Polaków.
Liczba poległych w walce: 7 Pola-
ków, ~ 21 Ukraińców.
 Według sprawozdania za czerwiec 
1943 r. „pierwszej grupy" UPA Okrę-
gu Wojskowego „Zahrawa" podczas 
tego napadu zabito 60 Polaków, a 
straty ukraińskie wynosiły 17 pole-
głych i 5 rannych. Również inna jest 
data napadu, tj. 16 czerwca.

Byłem świadkiem - Henryk Redzik
Po ucieczce z Czajkowa mieszkali-

śmy niecały miesiąc w Stachówce. 
Moja rodzina schroniła się tu w na-
dziei, że będzie bezpieczniej. Nieste-
ty, los tak pokierował, że po napadzie 
band UPA na Stachówkę, część naszej 
rodziny, cudem ocalona, została zmu-
szona do dalszej ucieczki. 13 czerwca 
1943 r. przeżyłem napad band UPA 
na Stachówkę. Pamiętam jak upowcy 
uzbrojeni w broń maszynową i kara-
biny okrążyli całą kolonię ze wszyst-
kich stron. Razem z nimi było wielu 
Ukraińców z okolicznych wsi, uzbro-
jonych w widły i siekiery. Napastni-
ków było kilkuset. Najpierw ostrzelali 
wieś z broni maszynowej i karabinów, 
niektóre zabudowania zaczęły płonąć 
od zapalających kul. Nieliczna i słabo 
uzbrojona polska samoobrona próbo-
wała stawiać opór. Upowcy z wrza-
skiem „hurrra" i krzykiem „rizat' La-
chiw" wtargnęli w trzech miejscach 
między domy kolonii. Mordowali 
każdego kogo napotkali, przy użyciu 
wideł, siekier i bagnetów. Do ucie-
kających strzelali. Jedni mordowali, 
drudzy rabowali dobytek i podpalali 
budynki. Podczas tego napadu została 
zamordowana moja mama Franciszka 
Redzik (40 lat). Zmarła od ran kłu-
tych bagnetem po całym ciele. Mój 
stryjeczny brat Henryk Redzik (22 
lata) został zamordowany w okrutny 
sposób. Najpierw wyłamano mu ręce 
z ramion. Słyszałem jak on głośno 
krzyczał z bólu. Leżałem w zbożu kil-
ka metrów od niego. Po chwili usły-
szałem strzał, którym banderowiec 
zakończył jego życie. W zbożu ban-
derowiec odnalazł mnie, ale żałował 
dla mnie kuli, zostałem zdzielony 
kolbą karabinu i szczęśliwie prze-
żyłem. Zginęły wówczas 22 osoby. 
Liczba ofiar prawdopodobnie byłaby 
znacznie większa, gdyby nie pomoc 
żołnierzy niemieckich z garnizonu we 
Włodzimiercu, którzy z zaskoczenia 
ostrzelali z broni maszynowej upo-
wców, zabijając lub raniąc kilkunastu. 
Nasza samoobrona schwytała z bro-
nią w ręku 16 upowców, z których 10 
na rozkaz Niemców rozstrzelała, a 6 
Niemcy powiesili na rynku we Wło-
dzimiercu. Pod ich ochroną pocho-
wano zamordowanych mieszkańców 
Stachówki. Z tego napadu z rodziny 
ocaleli: mój ojciec Wacław Redzik. 
bracia Janek i Tadek, którzy byli w 
samoobronie w okopach Stachówki. 
Cudem ocalała też moja 12-letnia sio-

ZIELONE ŚWIĘTA W STACHÓWCE 
NA WOŁYNIU

/Uczniowie szkoły w Stachówce

/ Wesele Stanisławy Bułgajewskiej i Mariana Lebiedziejewskiego. Od góry z lewej strony stoją: Paweł Bułgajewski i Gienia Woźniak. W dol-
nym rzędzie od lewej strony siedzi Stanisław Rudnicki i Gienia Bułgajewska
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stra Kazimiera i ja - autor tej relacji. 
Ocalała też moja stryjenka z pięcioma 
córkami i synem Czesławem. ukryta 
w centralnym schronie w środku Sta-
chówki, dokąd nie dotarli napastnicy. 
Ze Stachówki schroniliśmy się we wsi 
Prurwa, również w gm. Włodzimie-
rzec. Bracia Janek i Tadek wstąpili do 
oddziału polskiej partyzantki „Jesz-
cze Polska nie zginęła" dowodzonego 
przez Roberta Satanowskiego. Dnia 
10 września 1943 r. bracia brali udział 
w ciężkim starciu z bandą UPA w 
okolicy miejscowości Zamoroczenie 
gm. Dąbrowica. Janek (22 lata) zo-
stał raniony serią z broni maszynowej 
i zmarł na skutek odniesionych ran. 
Razem z nim pochowano jeszcze dwu 
kolegów, którzy zginęli w tym starciu. 
Pochowano ich z honorami wojsko-
wymi w szafie szkolnej na cmentarzu 
miejscowym. W pogrzebie brał udział 
Tadek, który szczęśliwie dożywa 
swoich lat i jest świadkiem tych wy-
darzeń. Mikołaj Kunicki opisał to w 
książce pt. Pamiętnik "Kpt. Muchy".
Ukrywając się przed Ukraińcami, 
przebywaliśmy w lesie w okolicach 
miejscowości Nobel na Polesiu, pod 
ochroną partyzantów. W marcu 1944 
r. z lasów pińskich przedostaliśmy się 
do Rafałówki w powiecie Sarny. Tam 
ojciec został zmobilizowany do Woj-
ska Polskiego do Sum i przeszedł cały 
szlak bojowy I Armii aż. do Berlina..
[2]

Ludzie opuszczali Stachówke w 
czerwcu 1943 r. na osobnych fur-
mankach, kto miał konie, a kto nie, 
to zabierał się z kim mógł. Furman-
ki jechały za czołgiem niemieckich 
wojsk, który je eskortował, a męż-
czyźni uzbrojeni byli w karabiny. Ze 
Stachówki udali się najpierw przez 
Dubówkę. Rudniccy Aleskander i Cy-
lian wraz z ich rodzinami oraz innymi 
Stachówkowiczami udali się do nie-
opodal położonej kolonii Sunia. Tam 
Aleksander i Danusia Rudnicka (cór-
ka Cyliana) zatrzymali się w szkole, 
a siostra Danusi, Zosia zatrzymała się 
w sąsiednim domu, u ludzi, u których 
przedtem zajmowała się dziećmi. Z 
Suni, niektórzy przedostali się do bez-
pośrednio do Antonówki (i stamtąd 
pierwszym transportem do Niemiec), 
a Rudnicki Aleksander wraz ze swo-
ją rodziną najpierw pieszo dotarli do 
Choromców (blisko Porody,z której 
pochodziła Ewa, żona Aleksandra). 
Gdy Zofia Rudnicka dotarła do Cho-
romców, rozpoznała tam krowę Alek-
sandra Rudnickiego, który zatrzymał 
się tam w pierwszym domu od lasu. 
Dom ten został porzucony w ucieczce 
przez miejscowego szewca. W Cho-
romcach były schrony i barykady. Po 
23:00 nagle wszystkie domu stanęły 
w płomieniach. Mężczyźni uzbrojeni 
przez Niemców przebywali na bary-
kadach, a kobiety i dzieci w schro-
nach. Rano bandyci uciekli, a Niemcy 
przyjechali tego wieczoru i zabrali ich 
samochodami do Włodzimierca. Za-
bierając z Porody kulejącego i znacz-
nie podeszłego wiekiem Bolesława 
Kozłowskiego, teścia Aleksandra 
Rudnickiego udali się następnie do 
Włodzimierca. Zofia Rudnicka dotar-
ła do Włodzimierca osobno, z Bara-
dziejami, przez las. We Włodzimiercu 
zatrzymali się na około trzy tygodnie. 
Stąd za drugim razem udało im się za-
brać na transport niemieckimi cięża-
rówkami i dotrzeć do Rafałówki, skąd 
pociągiem zostali przewiezieni, naj-
pierw do Saren, a potem do Równego. 
Ci spośród nich, którzy byli w odpo-
wiednim wieku i zdrowiu zakwalifi-
kowali się na wyjazd z Równego do 
Niemiec. Aleksander Rudnicki wraz 
z jego rodziną oraz teściem zostali w 

Równem. Zosia i Danusia Rudnickie 
wraz z innymi około miesiąc podró-
żowały pociągiem (długie postoje po 
drodze oraz parę przesiadek) i pod 
koniec sierpnia 1943 r. dotarły do 
Niemiec, gdzie na dwa lata osiedliły 
się na wiosce Frankendorf, blisko Re-
isendstadt. [3]

Kacper Kalin (Rudnicki) Żywiłem 
takie marzenie i w sierpniu 2004 r. 
dane mi było odwiedzić to miejsce. 
Była to dla mnie wiele znacząca wi-
zyta. Chodzenie po tym gruncie, po 
którym chodziła moja mama Stani-
sława Rudnicka, jej rodzeństwo oraz 
ich rodzice Ewa i Aleksander Rud-
niccy, ich inni krewni, sąsiedzi oraz 
inni współwioskowicze. Patrzenie na 
niebo z tamtego miejsca, z którego w 
tamtych dniach oni być może widzieli 
podobny wyraz nieboskłonu w koń-
cówce lata. Spacerowałem po lesie, 
na skraju którego było miejsce Sta-
chówki i jej ludzi.(…) Stosunkowo 
dokładne położenie Stachówki moż-
na dziś rozpoznać po, od wschodniej 
strony niezmienionej linii najbliższe-
go, dużego lasu, brukowanej drogi, z 
Kanonicz do Osowy i Jeziora (choć 
linia tej drogi została po wojnie prze-
sunięta bliżej Stachówki), a także, 
albo przede wszystkim dzięki zacho-
wanemu większemu stawowi, który 
znajdował się w sercu naszej wioski 
(dawniej był też drugi mniejszy staw). 
Staw ten, choć dziś nieomal dookoła 
porośnięty gęsto krzewami częściowo 
zachował swój charakter i kształt, a 
częściowo fragmenty jego nadbrzeża 
może zostały przysypane w trakcie 
zaorywania terenu byłej Stachówki 
prawdopodobnie na przełomie lat 
pięćdziesiątych pod okoliczny koł-
choz. Dwa inne elementy pomagają 
trafić na trop dawnych Stachówkowi-
czów. Wokół, ale zwłaszcza z dwóch 
stron (w tym od strony Kanonicz) 
zachowały się oczywiście zdziczałe 
już dziś drzewka owocowe z sadów 
Rudnickich. Jabłonie, grusze. Niewie-
le ich, ale nawet po ich wzajemnym 
rozmieszczeniu można rozpoznać, że 
kiedyś mogły razem stanowić upra-
wiany sad owocowy. Jedno jabłko 
przywiozłem i położyłem na grobie 
mojego dziadka Aleksandra Rudnic-
kiego w Kiełczowie, koło Wrocławia. 
Od strony lasu, i tuż blisko tej strony 
nabrzeża stawu można znaleźć (przy-
najmniej wtedy nadal stojący) drew-
niany, zrochociały już krzyż, który 
bodajże w latach osiemdziesiątych 
ktoś z Baradziejów tam ustawił na pa-
miątkę ponad dwudziestu ofiar mordu 
w maju 1943 r. na ludności Stachówki 
przez ekstremistycznych nacjonali-
stów ukraińskich. (dop. Witolda Rud-
nickiego:  W 1988r. Eugeniusz, Bo-
lesław Rudniccy i przyrodni bracia: 
Kazimierz ( z synem Zbigniewem) i 
Wincenty odwiedzili swoją rodzinną 
Stachówkę i postawili krzyż ku pa-
mięci [pomordowanych]. [4]

[1] http://wolyn.ovh.org/opisy/sta-
chowka-09.html
[2] Fragment opracowania dotyczący 
Kolonii Stachówki : ” Zygmunta Bu-
kowskiego: wydane we Wrocławiu w 
2008 r. pod tytułem "Poroda". http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/zyg-
munt_bukowski_poroda6-7.html
 [3]  Tekst Kacpar Kalina zamieszczo-
ny  na: http://wolyn.ovh.org/opisy/
stachowka-09.html
[4] Kacper Kalin (Rudnicki) Frag-
menty : WSPOMNIENIA Z WYJAZ-
DU DO STACHÓWKI    : http://wo-
lyn.ovh.org/opisy/stachowka-09.html
[5] Zdjęcia: http://wolyn.freehost.pl/
fotoold/stachowka/start.html
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 /Jan Piwnik – "Ponury" 
/Jan Piwnik – "Ponury" na Wykusie, 1943 r. 
http://www.ponury.com/images/zdj/1-t.jpg 

Urodził się 31 sierpnia 1912 roku 
w Janowicach powiat Opatów. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej 
uczęszczał do gimnazjum im. J. 
Chreptowicza w Ostrowcu Św. W 
1932 roku zdał maturę i wstąpił 
do Szkoły Podchorążych Rezer-
wy we Włodzimierzu Wołyńskim. 
Ukończył ją w 1934 roku jako plu-
tonowy podchorąży rezerwy. W 
tym samym roku uzyskał stopień 
chorążego. Wstąpił do Policji Pań-
stwowej i po ukończeniu szkoły 
policyjnej w został przydzielony 
do osobistej ochrony premiera 
Walerego Sławka.(1935). W 1936 
był na praktyce w Kowlu, a w 
1937 roku objął stanowisko ko-
mendanta posterunku w Kisielinie 
powiat Horochów. Skierowany 
w 1938 roku do szkoły oficerów 
policji w Mostach Wielkich po jej 
ukończeniu w stopniu aspiranta 
był dowódcą kompanii szkolnej 
rezerwy policji w Golędzinowie. 
W Kampanii Wrześniowej wal-
czył w II Brygadzie Górskiej. Po 
rozbiciu brygady przez Niemców 
przedostał się do Francji a potem 
do Wielkiej Brytanii. (We Francji 
walczył w Pułku Artylerii Cięż-
kiej ppłka. Kamińskiego.) Został 
żołnierzem Dywizjonu Artylerii 

w 4 Brygadzie Kadrowej Strzel-

ców. Następnie odbył  przeszko-
lenie w I Samodzielnej Bryga-
dzie Spadochronowej. W nocy z 
7 na 8 listopada 1941 roku został 
zrzucony jako „cichociemny” na 
lądowisko Łyszkowice k/Skier-
niewic. Przydzielony początkowo 
do komórki odbioru zrzutów-„Sy-
reny” a następnie do „Wachlarza” 
zostaje dowódcą II odcinka (Wo-
łyń). Aresztowany –ucieka z wię-
zienia w Zwiahlu, przedostaje się 
do Warszawy, by 18 stycznia 1943 
roku dowodzić akcją uwolnienia 
więźniów z więzienia w Pińsku. 
Za tę akcję został odznaczony  
Srebrnym Krzyżem Virtuti Mili-
tari. Skierowany w Góry Świę-
tokrzyskie obejmuje 4 czerwca 
1943 roku dowództwo kieleckiego 
„Kedywu”. Niemal jednocześnie 
dowodzi Zgrupowaniami Party-
zanckimi, likwiduje bandytyzm 
i scala chodzące dotąd luźno od-
działy partyzanckie. Zgrupowania 
liczą ok. 400 ludzi i są największą 
tego typu jednostką w okupowanej 
Europie. Walczą-podzielone na 
trzy jednostki ( Dowódcy: nr.1-
-por „Nurt”-Eugeniusz Kaszyń-
ski; nr.2-ppor. „Robot”-Waldemar 
Szwiec; nr.3-por „Mariański”-
-Stanisław Pałac) na terenie La-
sów Siekierzyńskich, Koneckich i 
Świętokrzyskich. 28 października 
1943 roku rozgrywają najbardziej 
znaną bitwę na uroczysku Wykus.•

Na skutek konfliktów z Komen-
dą Okręgu w styczniu 1944 roku 
„Ponury” zostaje karnie zdjęty z 
dowództwa Zgrupowań i po inter-
wencji majora Macieja Kalenkie-
wicza u Komendanta Głównego 
AK przeniesiony na Nowogród-
czyznę. Jest dowódcą VII batalio-
nu 77 pułku piechoty AK; tworzy 
szkołę podchorążych, prowadzi 
swych żołnierzy w kilku akcjach 
(Szczucyn, Nowy Dwór). Ginie 16 
czerwca 1944 roku podczas ataku 
na strażnicę niemiecką w Jewła-
szach k /Nowogródka. Pośmiertnie 
awansowany do stopnia majora; 
pochowany w Wawiórce- powraca 
w Góry Świętokrzyskie 17 wrze-
śnia 1987 roku. Obecnie jego grób 
znajduje się w krużgankach klasz-

toru Ojców Cystersów w Wąchoc-

ku. (od czerwca 1988roku). [1]

Pomnik majora Jana Piwnika, zna-
nego pod pseudonimem "Ponury", 
znajduje się na Rynku w centrum 
Wąchocka - placu nazwanym 
imieniem tego dowódcy party-
zanckich zgrupowań Armii Krajo-
wej. Pomnik stanął tu w 1984 roku 
w 40 rocznicę śmierci "Ponurego". 
Autorem monumentu jest Andrzej 
Kasten, pseud. "Zulejka" - polski 
rzeźbiarz i zarazem członek zgru-
powań partyzanckich AK pod do-
wództwem Ponurego.

/ Jan Piwnik "Ponury" był pierwszym par-
tyzantem AK, któremu wystawiono po-
mnik. [2]

W czerwcu 1991 roku, aspiranta 
Policji Państwowej Jana Piwnika 
mjr. „Ponurego”, uznano za Patro-
na Policji Świętokrzyskiej. Hono-
rowa Policyjna Odznaka Zasługi 
im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 
przyznawana jest  tym policjantom 
którzy wykazali się szczególnym 
poświęceniem i zaangażowaniem 
w wykonywaniu swoich obowiąz-
ków na rzecz bezpieczeństwa oby-
wateli. 

/ Przewodniczącym Kapituł Odznaki od sa-
mego początku jej istnienia jest Zdzisław 
Rachtan ps. „Halny”. Na Odznace widnie-
je łaciński napis „LAUS TIBI”, co znaczy 
„CHWAŁA TOBIE”. [3]

[1]      Jędrzej Tucholski „Cicho-
ciemni”. Cezary Chlebowski  "Po-
zdrówcie Góry Świętokrzyskie".

[2] http://swietokrzyskie.org.pl/
warto-zobaczyc/pomniki/1087-
w a c h o c k - p o m n i k - m j r - j a n a -
piwnika-ponurego

[3] http://www.swietokrzyska.
policja.gov.pl/?dzial=2215&arty-
kul=11582

16 czerwca 1944 zginął Jan 
Piwnik "Ponury" 

- Legenda Armii Krajowej.
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Bogusław Szarwiło

Berezwecz  – miejscowość na Bia-
łorusi, przed wojną wieś na tere-
nie Polski w ówczesnym powiecie 
głębockim, w dawnym wojewódz-
twie wileńskim.  W  Berezweczu 
w XVII wieku został wzniesiony 
klasztor bazylianów, gdzie do wy-
buchu II wojny światowej stacjo-
nował Batalion KOP "Berezwecz". 
Obecnie jest to część Głębokiego, 
a w budynkach poklasztornych na-
dal - od czasu założenia go przez 
NKWD we wrześniu 1939 - istnieje 
więzienie. Gdy wojska sowieckie 
wycofywały się przed najazdem 
niemieckim, nastąpiła jego likwi-
dacja, pociągając za sobą śmierć 
kilkuset osób.

Głębokie i Berezwecz - rela-
cje świadków zbrodni

"W dniu 18 września Głębokie, 
jak całe Kresy Wschodnie, zosta-
ło zdradziecko zajęte przez Armię 
Czerwoną, czyli „wyzwolone od 
polskich okupantów”. „Wrogowie 
ludu” i przeciwnicy nowej wła-
dzy, a zwłaszcza polskie „szpiony” 
mnożyli się i bezpieka miała pełne 
ręce roboty. W 1940 roku na tere-
nie dawnego klasztoru bazylianów 
w Berezweczu urządzono więzie-
nie NKWD, jedno z największych 
na terenach polskich zajętych przez 
Sowietów w 1939 roku.

 

Więziono w nim kilka tysięcy osób, 
w zdecydowanej większości Pola-
ków z północnej części przedwo-
jennego województwa wileńskie-
go. Przeprowadzona w czerwcu 
1941 roku w obliczu niemieckiej 
ofensywy pośpieszna ewakuacja 
więzienia, podczas której strażni-
cy bestialsko wymordowali więk-
szość więźniów, stała się jednym 
z symboli sowieckich zbrodni na 
Kresach. Wielu szczegółów na te-
mat więzienia w Berezweczu i jego 
zbrodniczej ewakuacji dowiaduje-
my się z relacji świadków cytowa-
nych przez Sławomira Kowalczy-
ka w jego artykule „Berezwecz” 
opublikowanym w miesięczniku 
„Karta” (nr 3 1991). Tak swój po-

byt w więzieniu wspomina Paweł 
Kożuch, który spędził tu półtora 
roku: „Cela miała dwa metry sze-
rokości i pięć metrów długości. 
Trzymano nas 48 w pomieszczeniu, 
które było przeznaczone dla jednej 
osoby. Zamurowano jedyne okno, 
pozostawiono tylko górną szybę, 
przesłoniętą daszkiem, aby więzień 
nie widział błękitu nieba. Prycz czy 
innych urządzeń do spania nie ma. 
W kącie stoi kibel, z którego prze-
lewają się odchody, zatruwające 
powietrze i tak już zatrute przez 48 
niewolników, ściśniętych na beto-
nie. Za pościel i przykrycie służy 
to, co mamy na sobie. Niektórym 
ubrania już się zużyły i sczepione 
są ośćmi rybimi, bo czasem więź-
niowie dostawali po kawałku su-
szonego dorsza. Ręczników lub 
jakichś metalowych przedmiotów 
w celi mieć nie wolno. Nie było wi-
dzeń ani korespondencji, a tym bar-
dziej paczek – chociaż moja chata 
była oddalona od tej śmierdzącej 
jamy zaledwie o dziesięć kilome-
trów. Nasze życie w celi zaczynało 
się z rana pobudką. Dwa razy na 
dobę wypędzano nas biegiem do 
ustępu, w którym wolno było prze-
bywać kilkadziesiąt sekund. Dosta-
waliśmy 400 gramów razowca na 
dzień, pół miski wrzątku na śnia-
danie, na obiad pół litra brudnej 
lury, zwanej nie wiem czemu zupą, 
na kolację też pół miski wrzątku, 
a o godz. 22 apel i niby-sen, ale 
go nigdy naprawdę nie było, gdyż 
zaraz po apelu zaczynały się prze-

słuchania.” Tak natomiast, w tej 
samej relacji, wyglądała ewaku-
acja: „Kiedy wszystkie katakum-
by zostały opróżnione, zaczęto nas 
w pośpiechu ustawiać piątkami. 
Świeżo aresztowanych – na prze-
dzie kolumny, a nas na końcu. Plac 
klasztorny okazał się za ciasny, aby 
nas pomieścić, kazano nam iść wo-
kół budynku, do bocznego wyjścia. 
Kiedy podchodziliśmy bliżej muru, 
wyraźnie widać było ślady świeżo 
kopanej ziemi. Naliczyłem osiem 
dużych plam. Nie miałem wątpli-
wości, że to nocna robota naszych 
opiekunów.” Co to była za „robota”, 
dowiadujemy się z relacji innych 
świadków, którzy weszli na teren 
więzienia po odejściu Sowietów. 

Tak wspomina Leokadia Skracaka: 
„Był dzień targowy. Rosjan już nie 
było, uciekali, jeszcze kurz za nimi 
nie opadł, a Niemców jeszcze nie 
było. Ludzie wiedzieli, ze w klasz-
torze w Berezweczu jest więzienie, 
więc zaraz poszli tam, i ojciec też. 
Za klasztorem w olbrzymich do-
łach leżała masa ciał jeszcze nie 
zasypanych, nie zdążyli. Ciała były 
zmasakrowane, bez nosów, inni 
bez uszu, oczu, palców, połamane 
kości. Ludzie weszli do klasztoru, 
zaczęli szukać i znaleźli świeży 
mur. Zaczęli go rozbijać. Wysypały 
się ciała ludzi żywcem zamurowa-
nych. Paru jeszcze żyło. Zmarli po 
paru godzinach.” Ci, których wy-
prowadzono z więzienia, pognani 
zostali w stronę Witebska, a szlak 
ich pochodu, prawdziwa „droga 
śmierci”, również usiany był trupa-
mi. Wspomina Michał Bogowicz: 
„Sformowano nas w ósemki i wy-
prowadzono za bramę. Nadal by-
liśmy otoczeni strażą i psami. Na 
czoło wysunęło się kilkanaście fur-
manek i przednia straż. Grupy wy-
suwały się jedna za drugą, razem 
było ich około dwunastu. Długość 
kolumny w marszu mniej więcej 
1500 metrów, kierunek północno-
-wschodni, w pole. Zaraz za bramą, 
jak okiem sięgnąć, zobaczyliśmy 
straszną, gorzką od łez panoramę. 
Dookoła nas biegli ludzie z toboł-
kami, paczkami, wodą do picia. 
Kobiety, dzieci, mężczyźni – każdy 
chciał zobaczyć swojego i wręczyć 
mu, co miał, z tego powodu po-
wstał straszny chaos. Okropność! 
Straż z psami odganiała i nie wolno 
było niczego podać ani brać. Straż 
biła kolbami jednych i drugich. 
Słychać było straszne zawodzenie 
– płacz, jęki, bicie. (…) Poszliśmy 
dalej polami, lasami, w kierunku 
Połock-Witebsk. Za nami szły
furmanki, nie wiem, czym obłado-
wane; kto padł omdlały, zabierano 
go na furmankę. Umęczeni ludzie 
prosili więc o podwiezienie. Nie-
długo trwała ta pomoc, bowiem 
rozeszła się wieść, że lekarze dają 
śmiertelne zastrzyki, a żołnierze 
przekłuwają ludzi bagnetem. Sły-
chać też było wystrzały. Ta wiado-
mość obiegła błyskawicznie sze-
regi skazańców. Od tej pory żaden 
nie został w tyle, by skorzystać z 
furmanki. Tych, którzy nie mogli 
iść, koledzy brali pod ręce i w ten 
sposób prowadzili osłabionych. 
Ciągle nie dawano nam picia ani 
jedzenia. Słychać wciąż jęki, kilka 
osób uciekło do lasu na odległość 
50-100 metrów. W takich chwilach 
padało: „Łożyś!” nie wolno pod-
nieść głowy. Słychać było wystrza-
ły i gonitwy z psami po lesie, gdy 
tylko ucichły, znów szliśmy. (…) 
Dochodziliśmy do miasteczka Ułła. 
(…) Weszliśmy na drewniany most 
przez ogromną Dźwinę. (…) Lud-
ność tego miasteczka krzyczała: 
„Towarzysze, dokąd prowadzicie 
tych bandytów, te polskie świnie. 
Bić ich na miejscu!” Popychani 
kolbami przeszliśmy most, osie-
dle, weszliśmy na brukowaną szo-
sę. Znów padła komenda „Łożyś!” 
Wszyscy leżeli twarzami do ziemi, 
gdzie kto stał, na bruku, na pobo-

czu. Grozili, że jeśli ktoś poruszy 
ręką lub nogą, czy też podniesie 
głowę, zostanie zabity na miejscu 
bagnetem. Dookoła nas trwały ja-
kieś przygotowania – i raptem nie-
samowity huk jak setki młotów: 
rąbano z karabinów maszynowych. 
Z przodu rozległy się straszliwe 
wrzaski, między innymi słyszało 
się: „Bracia, strzelają do nas!”, a 
obok jęki, bicie kolbami, ludzkie 
głosy pomieszane z wyciem psów. 
(…) Ogłuszał nas straszliwy łoskot 
karabinów maszynowych, usta-
wionych po obu stronach drogi na 
skarpie, a grad kul siekł naszych. 
Brakło nam tchu, jakaś siła po-
wietrzna dusiła osłabionych, nie-
przytomnych współbraci, a ja nie 
chciałem umierać. Nie mogłem po-
ruszyć ręką ni nogą. Leżałem bez 
czucia. Próbowałem się modlić, ale 
nie mogłem, bo taki miałem chaos 
w głowie (…). Nagle usłyszałem 
huk samolotów. Gdy przelatywały 
nad nami, ogromne ciśnienie za-
pierało dech. Zrzuciły chyba kilka 
bomb, bo zabrakło mi powietrza, 
a za koszulę i po szyi pociekło coś 
gorącego. Obok usłyszałem płacz 
i jęki…. Wtem ucichło, oprócz ję-
ków nic nie było słychać. Dookoła 
same trupy! (…) Z konwoju ani ży-
wej duszy, jedynie niedobitki spo-
śród naszych biegną do lasu, odda-
lonego o trzysta metrów. Zabrałem 
worek z rzeczami i pobiegłem do 
lasu.” Ocenia się, że podczas ewa-
kuacji w samym więzieniu w Be-
rezweczu zamordowano kilkaset 
osób, drugie tyle podczas przemar-
szu, a około dwóch tysięcy podczas 
ostatecznej likwidacji konwoju, 
co nastąpiło koło miejscowości 
Taklinowo nad Dźwiną w dniu 25 
czerwca 1941 roku. Pomimo, że od 
lat nie ma już na Białorusi władzy 
radzieckiej, w Głębokim do dziś 
w żaden sposób nie upamiętniono 
tych zbrodni, a ludzie wspominają 
o nich jedynie szeptem.[1]

Zbrodnicza ewakuacja 
więzienia w Berezweczu w 
czerwcu 1941 r.

Stalinowska Rosja, która we wrze-

śniu 1939 r. wespół z nazistowską 
III Rzeszą napadła na Polskę, była 
nie tylko państwem agresywnym, 
ale także policyjnym. Jej aparat 
bezpieczeństwa – od 1934 r. noszą-
cy nazwę Ludowego Komisaria-
tu Spraw Wewnętrznych (NKWD 
ZSRS) – trzymał sowieckie spo-
łeczeństwo w żelaznym uścisku, 
szerząc terror, którego skala po-
raża także dzisiaj, kiedy znamy 
rozmiary zbrodni popełnionych w 
latach najstraszliwszej z wojen w 
dziejach ludzkości – II wojny świa-
towej (sama „Wielka Czystka” po-
chłonęła około 700 tys. ofiar). Nie 
może więc dziwić, że społeczeń-
stwo polskie z ogromnymi obawa-
mi oczekiwało na to, co przyniosą 
bolszewickie rządy. Potwierdziły 
się one niemal od razu: kiedy przez 
ziemie Kresów Wschodnich prze-
toczył się walec Armii Czerwonej 
do akcji przystąpiła sowiecka poli-
cja polityczna, przeprowadzając na 
masową skalę aresztowania „ele-
mentu antysowieckiego”: oficerów 
Wojska Polskiego, policjantów, 
urzędników państwa polskiego, 
ziemian itd. W przededniu wybu-
chu wojny sowiecko-niemieckiej w 
więzieniach kresowych przebywa-
ło około 40 tys. obywateli polskich. 
Po agresji niemieckiej 22 czerwca 
1941 r. NKWD dokonało istnej he-
katomby więźniów, mordując ich 
w więzieniach i w trakcie marszów 
ewakuacyjnych – według różnych 
szacunków – od 10 do 20 tysięcy. 
Te straszne wydarzenia miały miej-
sce w wielu znanych miejscowo-
ściach, takich jak Lwów, Łuck czy 
Stanisławów, ale też w takich, któ-
re dziś są już zapomniane. Jak Be-
rezwecz właśnie. Przypomnijmy je, 
„by czas nie zaćmił i niepamięć”.
Berezwecz koło Głębokiego w wo-
jewództwie wileńskim był jednym 
z wielu miasteczek na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Niczym specjalnym się nie wy-

różniał, poza jednym: mógł się 
pochwalić wspaniałym, zbudowa-
nym w XVIII wieku kościołem i 
klasztorem zakonu Ojców Bazylia-
nów – perłą barokowej architek-
tury.  Położone blisko wschodniej 

22 czerwca 1941 r. NKWD dokonało 
istnej hekatomby więźniów
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granicy miasteczko zostało zajęte 
przez Armię Czerwoną już pierw-
szego dnia inwazji sowieckiej na 
Polskę – 17 września 1939 r. W 
październiku tegoż roku władze 
sowieckie zorganizowały w Bere-
zweczu więzienie, zajmując na ten 
cel budynki klasztorne.  W struk-
turach więziennictwa Białoruskiej 
SRS więzienie otrzymało numer 
32 (potem 29); limit miejsc bere-
zweckiej „tiurmy” określono na 
530. Naczelnikiem więzienia zo-
stał sierżant bezpieczeństwa pań-
stwowego Michaił Prijomyszew. 
Więzienie w Berezweczu szyb-
ko zaczęło zapełniać się ofiarami 
terroru NKWD. Osadzano w nim, 
aresztowanych w okolicy, „wro-
gów władzy sowieckiej”: oficerów 
Wojska Polskiego, policjantów, 
urzędników państwowych, zie-
mian, „kułaków”, „graniczników”, 
członków konspiracji antysowiec-
kiej oraz osoby, oskarżone o różne 
„przestępstwa kontrrewolucyjne”. 
Chociaż wśród uwięzionych byli 
przedstawiciele różnych narodo-
wości, dominowali, jak się zdaje, 
Polacy. Los aresztowanych był 
straszny. Przebywali w zatłoczo-
nych do niemożliwości celach, 
byli licho żywieni, stosowano 
wobec nich bestialskie tortury. 
Epilog prowadzonego w więzie-
niu śledztwa był rozmaity. Część 
osadzonych w Berezweczu – 500–
800 osób najpewniej skazanych 
na karę śmierci – rozstrzelano i 
pogrzebano na polanie w pobli-
skim lasku. Innych wywieziono 
do obozów pracy przymusowej w 
głębi ZSRS. Nie udało się ustalić, 
ilu więźniów przeszło przez wię-
zienie w Berezweczu do chwili 
wybuchu wojny z Niemcami. Z 
danych NKWD można wnosić, że 
średnio przebywało w nim 800–
850 więźniów („limit” miejsc był 
więc stale przekroczony niemal 
o połowę). Chociaż do czerwca 
1941 r. w więzieniu w Berezweczu 
działy się rzeczy przerażające, naj-
gorsze było jeszcze przed ludźmi, 
którzy cierpieli tu katusze. Tym 
najgorszym okazała się ewakuacja 
więzienia. Oto bowiem 22 czerw-
ca 1941 r. niedawny sojusznik, hi-
tlerowska III Rzesza, rozpoczęła 
wojnę ze Związkiem Sowieckim. 
Wojska niemieckie przekroczyły 
granicę i parły na wschód. W tej 
sytuacji w Moskwie przystąpio-
no do tworzenia planu ewakuacji 
więzień białoruskich. Nie zdawa-
no sobie przy tym najwyraźniej 
sprawy, że niemieckie natarcie 
to prawdziwy Blitzkrieg. Według 
planu, podpisanego przez zastępcę 
ludowego komisarza spraw we-
wnętrznych ZSRS, Wasilija Czer-
nyszowa, więźniów Berezwecza 

– w liczbie 678 – miano wywieźć 
do więzień Uzbeckiej SRS dopiero 
3 lipca 1941 r., czyli niemal w 2 
tygodnie od wybuchu wojny. Plan, 
nie dość że nierealistyczny, ope-
rował błędną, bo zaniżoną liczbą 
więźniów. W rzeczywistości w Be-
rezweczu w dniu inwazji niemiec-
kiej więźniów było więcej, aniżeli 
podano w planie ewakuacji. Jesz-
cze tego samego dnia centralne 
władze NKWD uświadomiły sobie 
nierealność planu wywózki więź-
niów, wobec czego wieczorem 23 
czerwca 1941 r. ludowy komisarz 
spraw wewnętrznych ZSRS, Ław-
rentij Beria, polecił ludowemu ko-
misarzowi spraw wewnętrznych 
Białorusi, Aleksandrowi Matwie-
jewowi, niezwłocznie przystąpić 
do ich ewakuacji. Zarządzenie o 
ewakuacji zostało nocą z 23 na 
24 czerwca telefonicznie prze-
kazane do Berezwecza. Z doku-
mentów NKWD wynika zresztą, 
że kierownictwo NKWD BSRS 
już poprzedniej nocy, nie czekając 
na rozkaz z góry, wydało rozkaz 
ewakuacji więzienia. 24 czerwca 
do rozkazów dotyczących ewaku-
acji przybył najważniejszy, jaw-
nie ludobójczy rozkaz, podpisany 
przez Berię (obwodowe zarządy 
NKWD otrzymały go najprawdo-
podobniej zaraz po północy). Szef 
NKWD polecał w nim rozstrzelać 
wszystkich więźniów skazanych 
na karę śmierci, oskarżonych bądź 
już osądzonych za „przestępstwa 
kontrrewolucyjne” zagrożone wy-
sokimi wyrokami, za „dywersję” 
oraz „działalność antysowiecką”. 
W świetle rozkazów centrali na-
kazany tryb ewakuacji przedsta-
wiał się jasno: należało podjąć ją 
natychmiast, niektóre kategorie 
więźniów rozstrzelać, resztę prze-
transportować w głąb kraju. Tak 
przedstawiała się sytuacja w nocy 
z 23 na 24 czerwca 1941 r.
Ławrientij Beria, szef NKWD
Ilu więźniów było wówczas w Be-
rezweczu? Pierwszą grupę stano-
wili więźniowie, przebywający w 
więzieniu od dłuższego czasu. Nie 
wiadomo dokładnie, ilu ich było. 
Drugą grupę tworzyli „kontrrewo-
lucjoniści” aresztowani w nocy z 
19 na 20 czerwca 1941 r. w ramach 
przeprowadzanej właśnie wielkiej 
akcji deportacyjnej: „kierownicy 
i członkowie różnych polskich, 
białoruskich, ukraińskich i ży-
dowskich organizacji i formacji 
kontrrewolucyjnych, urzędnicy 
byłego państwa polskiego, bia-
łogwardyjscy oficerowie, którzy 
uciekli ze Związku Sowieckiego i 
inny element kontrrewolucyjny”. 
Ludzi tych zabrano wraz z rodzi-
nami z okolicznych miejscowości 
(Głębokiego, Brasławia, Dzisny, 

Hermanowicz, Plissy, Postaw, 
Szarkowszczyzny itd.) i załado-
wano do transportu deportacyj-
nego zmierzającego na wschód. 
Na stacji kolejowej w Głębokiem 
zostali oni wyładowani i zabra-
ni do więzienia w Berezweczu 
(transport natomiast pojechał do 
Barnaułu w Kraju Ałtajskim). Nie 
ma pewności co do liczby aresz-
towanych. Świadkowie mówią 
najczęściej o 500 osobach. Liczba 
ta wydaje się jednak zbyt wysoka. 
Z dokumentów NKWD wiadomo 
bowiem, że w całym obwodzie 
wilejskim, na terenie którego leżał 
Berezwecz, aresztowano podczas 
deportacji „jedynie” 420 osób. Z 
całą pewnością nie wszystkich 
umieszczono w Berezweczu – w 
obwodzie tym były wszak jeszcze 
3 inne więzienia, do których kiero-
wano wówczas aresztowanych – w 
Wilejce, Oszmianie i Mołodecz-
nie. Aresztowani w czasie depor-
tacji znaleźli się w berezweckim 
więzieniu najprawdopodobniej 
21 czerwca 1941 r. Tak wiec kry-
tycznej nocy z 23 na 24 czerwca 
1941 r. w więzieniu znajdowały 
się dwie grupy więźniów: uwię-
zieni przed rozpoczęciem akcji 
deportacyjnej oraz aresztowani w 
ramach deportacji. Właśnie wtedy, 
kierując się otrzymanymi rozkaza-
mi, władze więzienne postanowiły 
dokonać egzekucji przewidzia-
nych do rozstrzelania kategorii 
więźniów. Przebieg zbrodniczej 
akcji nie jest łatwy do odtworze-
nia. Wynika to z faktu, że znana 
obecnie dokumentacja NKWD po-
krywa wymordowanie więźniów 
w Berezweczu iście grobowym 
milczeniem. Dramatyczne wy-
padki w więzieniu możemy zatem 
zrekonstruować niemal wyłącznie 
na podstawie wyglądu miejsca 
egzekucji i pochówku w kilka dni 
później. Wedle wszelkiego praw-
dopodobieństwa przebieg wypad-
ków wyglądał następująco. Przed 
egzekucją NKWD-ziści wykopali 
w głębi dziedzińca doły, prze-
znaczone do ukrycia zwłok ofiar 
zbrodni. Następnie, w celu zagłu-
szenia odgłosów strzałów, włączo-
no bardzo głośną muzykę. Po tych 
wstępnych przygotowaniach funk-
cjonariusze NKWD przystąpili do 
mordowania więźniów. Zbrodni 
dokonano w „klasyczny” dla so-
wieckiej policji politycznej sposób 
– po skrępowaniu rąk na plecach 
strzelano z pistoletu w tył głowy. 
O takiej technice zabijania świad-
czyły zarówno ślady po wlocie 
kuli widoczne na głowach ofiar, 
jak i wygląd pomieszczeń piwnicz-
nych, w których dokonano mordu: 
grube, zakrzepłe kałuże krwi na 
podłogach, oraz ściany dosłownie 

„zryte” kulami. Dość zagadkową 
okoliczność stanowi fakt, iż ofia-
ry zbrodni miały zadzierzgnięte na 
szyjach pętle z grubego sznura lub 
drutu. Przypuszcza się, że były one 
pomocne przy wyciąganiu zwłok z 
piwnic przez wąskie, piwniczne 
okienka. Ślady na zwłokach wska-
zywały, że przed zamordowaniem 
więźniowie byli bici, maltreto-
wani i okaleczani. Część więź-
niów, o nieustalonej liczebności, 
zamurowano żywcem w celach 
więziennych. Zwłoki pomordo-
wanych transportowano do dołów 
i tam układano rzędami twarzą 
do ziemi. Na koniec przykryto je 
warstwą ziemi – pospiesznie i nie-
starannie. Ofiarami zbrodni byli 
wyłącznie lub prawie wyłącznie 
mężczyźni, mieszkańcy wschod-
nich powiatów województwa wi-
leńskiego: m.in. brasławskiego, 
dziśnieńskiego i postawskiego. 
Łączna liczba zamordowanych 
nie jest dokładnie znana, jako że 
nigdy nie przeprowadzono pełnej 
ekshumacji grobów, poprzesta-
jąc na ich otwarciu i stosunkowo 
płytkich sondażach (po ucieczce 
władz sowieckich, w lipcu 1941 
r.). Świadkowie, którzy oglądali 
doły śmierci, skłonni są szacować 
liczbę ofiar na 360–800 osób. O 
drugiej nad ranem NKWD przy-
stąpiło do ewakuacji pozostałych 
przy życiu więźniów. Wypędzono 
ich na podwórzec więzienny, jed-
nak dopiero po 3 godzinach ocze-
kiwania rozpoczęto formowanie 
kolumny marszowej. Na przedzie 
ustawiono niedawno aresztowa-
nych, za nimi stanęli więźniowie 
z dłuższym stażem. Kolumna li-
czyła, według źródeł NKWD, 830, 
855 lub 915 więźniów. Wraz ze 
skazanymi ewakuował się cały 
personel więzienia – z rodzinami i 
dobytkiem. Więźniowie, otoczeni 
przez eskortujących ich strażni-
ków więziennych, żołnierzy wojsk 
NKWD i milicjantów, ruszyli w 
kierunku Witebska. Marsz odby-
wał się w bardzo ciężkich warun-
kach, w olbrzymim upale. Udrękę 
potęgowali eskortujący, nie dając 
więźniom nie tylko jeść, ale nawet 
pić. W tych warunkach co słabsi 
zaczęli zwalniać kroku, a nawet 
upadać. Dla opóźniających posu-
wanie się nie było żadnej litości: 
zabijano ich strzałem, uderzeniem 
kolby karabinu, przebijano bagne-
tem. Drogę, którą posuwała się 
kolumna, usłały ciała pomordo-
wanych. Do zbiorowego mordu 
doszło w miejscowości Sierocino, 
gdzie w związku z ucieczką więź-
nia naczelnik więzienia Prijomy-
szew oraz 5 innych konwojentów 
rozstrzelali 27 (lub 32) więźniów. 
28 czerwca 1941 r. nastąpił ostatni 

akt tragedii, jaką była ewakuacja 
więzienia w Berezweczu. Kiedy 
kolumna przekroczyła Dźwinę w 
okolicach kołchozu Taklinowo 
(niedaleko Ułły; obecnie znajduje 
się tu miejscowość Nikołajewo) 
pojawił się niemiecki samolot i 
zbombardował drewniany most, 
który chwilę wcześniej opuści-
li więźniowie. Atak z powietrza 
wzbudził zrozumiałe przerażenie 
u ewakuowanych. Kolumna więź-
niów rozsypała się: ludzie starali 
się kryć wzdłuż drogi. Naczelnik 
więzienia tłumaczył potem, iż są-
dził, że więźniowie uciekają, wo-
bec czego wydał konwojentom 
rozkaz otwarcia ognia. Od kul z 
broni maszynowej zginęło, we-
dług źródeł NKWD, 715 więźniów 
(rannych dobito strzałem z pistole-
tu lub bagnetem). Również i tutaj 
naczelnik więzienia brał udział w 
zbrodni. W czasie całego marszu 
zastrzelił on osobiście z pistoletu 
55 osób. Więźniów, którzy ocale-
li z masakry i zostali schwytani 
przez strażników skierowano do 
więzienia w Witebsku. Ci, którzy 
przeżyli, a nie zostali dostrzeżeni 
przez konwój, powrócili do Be-
rezwecza, gdzie zdali sprawozda-
nie ze swych strasznych przeżyć. 
Godzi się wspomnieć, że absolut-
na większość zabitych koło Ułły 
nie miała nawet wyroków (500 
osób). Byli to więc, nawet z punk-
tu widzenia sowieckiego prawa, 
niewinni ludzie. Jak z tego, co 
napisano, wynika, łączna liczba 
zamordowanych w czasie ewa-
kuacji więzienia w Berezweczu 
z pewnością przekroczyła tysiąc 
osób. A przecież była to tylko 
część obywateli polskich, zamor-
dowanych podczas ewakuacji 
kresowych więzień przez NKWD 
latem 1941 r. Łączna ich liczba 
przekroczyła 10 tys. O tych, nieco 
zapomnianych ofiarach sowiec-
kiego barbarzyństwa, powinniśmy 
pamiętać zawsze – nie tylko przy 
okazji okrągłych rocznic.[2]

[1]Art. Głębokie i Berezwecz - re-
lacje świadków zbrodni Szymona 
Konarskiego 
h t t p : / / f o r u m . g a z e t a . p l / f o r u -
/w,904,98125364,98143123,Gle-
bok ie_ i_Berezwecz_re lac je_
swiadkow_zbrodni.html

[2]Art. Zbrodnicza ewakuacja 
więzienia w Berezweczu w czerw-
cu 1941 r. Dr Piotr Łysakowski 
(IPN Centrala) Dodatek histo-
ryczny IPN nr 7/2011 (50)  „Nasz 
Dziennik”, 29.07.2011.

Nie zapomnij wydrukować bieżącego 
numeru Kresowego Serwisu Informacyjnego i przekazać go 

Kresowianom którzy jeszcze nie mają dostępu do Internetu. 
To nie tylko Twoja gazeta, to gazeta która łączy wszystkich 

Kresowian



Strona    8  - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 czerwca 2012                                                                                    www.ksi.kresy.info.pl    

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Redakcja

Kolonia GÓRNA gmina Ludwipol, 
powiat Kostopol, województwo wo-
łyńskie od 1921 r. parafia Ludwipol, 
wcześniej Niewirków. Kolonia Gór-
na jako polska, powstała na przeło-
mie XIX i XX w. na ziemi rozpar-
celowanego majątku na prawym 
brzegu rzeki Słucz między dużymi 
ukraińskimi wioskami: Hubków 
od zachodu, Bielczaki ze wscho-
du, Hurby od północy i Marenin od 
strony południowej..[1]

Urodziłam się w 1929 r. w Górnej 
kolonii, gmina Ludwipol. Pochodzę 
z rodziny Wojdatów. Mieliśmy go-
spodarstwo rolne. Miałam kocha-
nych rodziców [Stanisława i Hele-
nę], siostrę [Wincentynę, lat 18] i 
brata [Henryka, lat 11] 
Górna kolonia liczyła około 30 ro-
dzin. (...) Była otoczona ukraiński-
mi wioskami. W 1943 r., 26 czerw-
ca nasza kolonia została okrążona 
przez bandy ukraińskie. Rodzice 
i brat w tym czasie przebywali w 
mieszkaniu, a ja byłam na ogro-
dzie. Kiedy usłyszałam strzały i 
przerażające krzyki ludzi, nie wie-
działam, gdzie mam iść i co robić, 

przez chwilę stanęłam i patrzyłam, 
co się działo. Wszystkie podwórka 
były gęsto zapełnione banderowca-
mi -- bili, rąbali siekierami, nożami, 
mordowali w okrutny sposób. Szli 
gęstym pasem, żywej duszy po so-
bie nic zostawiali, wszystko palili. 
Naraz usłyszałam głos mego stryj-
ka, który wołał swego syna, żeby 
uciekał za nim, ale ten syn już nie 
zdążył uciec. Wtedy ja szybko pod-
biegłam do stryjka [Jana Wojdata], a 
było to w polu i wtedy ze stryjkiem 
uciekaliśmy przez pola, żeby gdzieś 

się można było skryć. Ale już nie 
było takiego miejsca, gdzie można 
się było skryć. Oni byli wszędzie. 
Poszliśmy do rzeki, była to rzeka 
Słucz, dość głęboka. Chcieliśmy 
przejść na drugą stronę rzeki, kiedy 
wyszliśmy na pół rzeki, a woda się-
gała mi do brody, wtedy padł strzał z 
drugiej strony rzeki , widziałam jak 
zza krzaka [banderowiec] kierował 
do nas karabin. Naraz strzelił, ale 
strzał nie był trafny, kula chlupnę 
ta obok nas. Wyszliśmy z tej rzeki, 
udaliśmy się w kierunku skał i głę-
bokich jarów, uważaliśmy, że ich 
tam nie ma. Kiedy wchodziliśmy do 
takiego jaru, naraz widzimy, może 

około 15 metrów przed nami, staje 
banderowiec, lufa karabinu skie-
rowana do nas. I to już był dla nas 
koniec, nie było czasu do namysłu. 
Ja w tym momencie skręciłam w 
bok, zrobiłam takie jakby półkole, 
weszłam między kamienie, skuli-
łam się, oczy zamknęłam, żeby nie 
widzieć tego, co będzie w pierw-
szej chwili robić ze mną, żeby nie 
widzieć noża albo siekiery. W tym 
momencie strzelił do stryjka, naraz 
stryjek upadł, jeszcze chwilę jęczał 
i po chwili skonał, było to tuż koło 
mnie. Wszystko słyszałam, ale oczy 
nadal miałam zamknięte, naraz sły-
szę, że chodzi wkoło mnie, a byt to 
już zmrok, a z tamtej strony rzeki 
banderowiec widział, gdzie ja we-
szłam i woła na tego, który mnie 
szuka, i kieruje go gdzie ma iść, i 
[ten] tak nadal chodzi wkoło mnie. 
Słyszę wyraźnie jego chodzenie. 
I do dziś wierzę tylko w to, że to 
było przeznaczenie, że to była moc-
na ręka, że mu oczy zasłoniła, bo 
przecież chodził wkoło mnie i szu-
kał. Ja w tej skale przesiedziałam 
całą noc, bo oni tam byli całą noc, 
i następny dzień, i ja nie mogłam 
wyjść z tej kryjówki. A następnego 
dnia, gdzieś koło południa, wysko-
czyłam z tej skaty i przybiegłam do 
swego domu, i co zobaczyłam: dom 
spalony i wszystkie budynki. I nie 
spotkałam ani jednej żywej osoby, 
tylko pomordowani leżeli jak sno-
py po polu. I stanęłam przerażona 
pod gołym niebem bez rodziny, bez 
dachu nad głową. Wtedy ogarnął 
mnie jeszcze bardziej przeraźliwy 
strach. Nie wiedziałam, co mam 
z sobą zrobić, i pobiegłam w pole 
między zboża, i w tym polu siedzia-
łam do wieczora. Szukałam swojej 
rodziny i nigdzie nie znalazłam. 
Tylko spotkałam sąsiada i sąsiadkę, 
i przyłączyłam się do nich. W nocy 
wyszliśmy, [aby] iść w kierunku 

Starej Huty [gm. Ludwipol]. Szli-
śmy przez las całą noc, następnego 
dnia, a właściwie to już trzeciego 
dnia [od napadu], byliśmy w Starej 
Hucie. W tym czasie w Starej Hucie 
stacjonował oddział samoobrony. 
Kiedy doszliśmy, partyzanci mieli 
już przygotowane wozy, kazali sia-
dać i jechać z nimi na Górną kolonię 
i odnaleźć [kogoś], może jeszcze 
ktoś żyje i pochować pomordowa-
nych. Niełatwe to było zadanie, bo 
było zaledwie kilkunastu żołnierzy, 
a w każdej chwili można się było 
spodziewać lawiny banderow-
ców. Nic udało nam się pochować 
wszystkich w jednej mogile, tylko 
część została złożona do jednego 
dołka, a reszta [tam], gdzie kto le-
żał zabity, tam go przygrzebali  pia-
skiem i tak to pozostało do dziś, i 
do dziś te kości leżą porozrzucane 
po polu. Okropny szok przeżyłam, 
kiedy odnalazłam swoją rodzinę 
pomordowaną. Przerażający to był 
widok dla mnie, kiedy zobaczyłam, 
jak moi Rodzice, Siostra i Brat leżą 
pomordowani, a Siostra żywcem 
spalona w stodole. Nie mogłam się 
z tym pogodzić, za co ich zamor-
dowano. To się nie da opisać, jak 
ja przeżywałam. To było strasz-
ne. Rodzice w tym czasie, kiedy 
nastąpiło morderstwo, schowali 
się do piwnicy, ale kiedy zaczęło 
się palić mieszkanie, oni wyszli z 
piwnicy i uciekali do lasu, ale nie 
zdążyli się skryć, zostali pomordo-
wani. Opowiadał mi o Rodzicach 
naoczny świadek Wilczyński Jan, 
który byt razem z moimi Rodzica-
mi i on ocalał. A ja zostałam sierotą 
(w wieku lat 14), bez Rodziców i 
Rodzeństwa, bez dachu nad gło-
wą, i bez jakichkolwiek środków 
do życia. I nadal tak pozostałam w 
Starej Hucie. Chodziłam jak obłą-
kana, chociaż ludzie dali mi co 
mieli do zjedzenia, ale ubrać się nie 

miałam w co, bo wszystko zostało 
spalone. Po kilku dniach mego po-
bytu w Starej Hucie zjawił się od-
dział partyzancki, którym dowodził 
Władysław Kochański, ps. Bomba 
który stacjonował w Starej Hucie. 
Spotykałam kilka razy wielu znajo-
mych, którzy byli w tej partyzantce 
i proponowali mi, żebym wstąpiła 
do tej partyzantki. Co miałam robić 
i gdzie iść, zgodziłam na to. Przyję-
to mnie do plutonu gospodarczego, 
w którym dowódcą był Pawełczak 
Franciszek. Ja w tym plutonie na-
prawiałam odzież  i pomagałam w 
kuchni. W czasie większych walk 
opiekowałam się rannymi. Ja w 
tym oddziale "Bomba" byłam od 
lipca 1943 r. do grudnia 1943 r. 
W grudniu 1943 r. podczas prze-
noszenia mojego plutonu w inną 
miejscowość, musiałam pozostać 
w Starej Hucie, ponieważ zacho-
rowałam na tyfus. Długo i ciężko 
chorowałam, bo nie było lekarstw, 
nie było lekarzy, ani jeść nie było 
co, nie było żadnych środków do 
prania, panował świerzb i wsza-
wica. Niełatwe to było życie do 
końca wojny. Walki trwały nadal. 
Byliśmy bardzo często atakowani 
przez Niemców, a najczęściej przez 
bandy UPA, bez żywności i leków 
zmożeni ciężkimi chorobami. W 
tym też czasie odnalazł mnie mój 
Wujek, z którym przyjechałam na 
Ziemie Odzyskane. (2)

 Regina Falkowska

[1] http://wolyn.ovh.org/opisy/gor-
na-03.html
[2] Relacja Reginy Falkowskiej z 
d. Wojdat, byłej mieszkanki kolonii 
Górnej (gm. Ludwipol, pow. Kosto-
pol), datowana 20 stycznia 1994 r. 
http://slowicki.republika.pl/kosto-
pol.htm

 26 czerwca nasza kolonia została okrążona przez 
bandy ukraińskie

Bogusław Szarwiło

Pańska Dolina była kolonią położoną 
w powiecie dubieński województwa 
wołyńskiego, liczącą 40 gospodarstw 
polskich, 11 ukraińskich i 2 czeskie. 
Na stałe mieszkało w niej około 175 
Polaków. Sołtysem w chwili wybu-
chu wojny był Bronisław Polosz-
czanski. Jak podają różne źródła 
początki samoobrony w Pańskiej 
Dolinie sięgają przełomu 1942/1943 
r., jednak w pełni ukształtowała się w 
maju 1943 r. po napadzie UPA na ko-
lonię Wygoda i zabiciu w niej trzech 
Polaków. Podjęto rozmowy z Niem-
cami dzięki czemu zgodę na powsta-
nie samoobrony wydał Kreislandwirt 
Wilhelm Schneider. Dowódcą pla-
cówki został Albert Kozłowski – "Ja-
strząb". Początkowo było kilkunastu 
obrońców kolonii, z czasem ich licz-
ba wzrosła do 60. Zorganizowano 
system wart i patroli, miejscowość 
obwiedziono rowami strzelecki-
mi i bunkrami. Od sierpnia 1943 r. 
placówka miała również wsparcie 
oddziału partyzanckiego AK . Ośro-
dek samoobrony w Pańskiej Dolinie 
w szczytowych okresach stanowił 

schronienie dla ok. 500 Polaków. 
W kolonii przechowywano także 30 
Żydów, co było powodem donosów 
ukraińskich do władz niemieckich, 
które często kontrolowały Pańską 
Dolinę w ich poszukiwaniu. Nie 
jednokrotnie trzeba było Niemców 
obłaskawiać łapówkami w postaci 
artykułów żywnościowych. Według 
przekazów polskich i ukraińskich 
Pańska Dolina stała się jednym 
z najmocniejszych ośrodków sa-
moobrony na Wołyniu. Określano 
ją ”twierdzą” z powodu systemu 
obronnego. Ośrodek przetrwał do 
lutego 1944 roku, tj. do zajęcia tych 
ziem przez Armię Czerwoną i roz-
brojenia go przez władze sowieckie. 
UPA przeprowadziła cztery nieuda-
ne próby rozbicia Pańskiej Doliny. 
Pierwszy napad nastąpił 22 czerw-
ca 1943 r. w nocy i trwał do rana. 
Obrońcy nie mieli strat, jednak spa-
leniu uległa większość budynków 
krytych strzechą. W tej walce wy-
różniła się drużyna Zygmunta Tocz-
ki, która dzięki częstym zmianom 
stanowisk ogniowych, sprawiła 
wrażenie, że obrońców jest więcej 
niż w rzeczywistości.

 

 Po napadzie  mieszkańcy Pań-
skiej Doliny zwrócili się o pomoc 
do Niemców i Gebietskomissar z 
Dubna wydał samoobronie 6 ka-
rabinów. Działanie to oczywiście 
było podyktowane usprawiedli-
wieniem  dla posiadania broni w 
ogóle. Samoobrona już  wcześniej 
dokonała zakupów broni od wę-

gierskich i niemieckich żołnie-
rzy. Obrońcy posiadali również 
uzbrojenie znalezione na pobo-
jowiskach w 1941 roku(ok.150 
sztuk).W  wybudowanej z cegieł 
strażnice stale dyżurował oddział 
bojowy z zarejestrowaną bronią a 
broń niezarejestrowana pozosta-
wała w ukryciu, gdyż odkrycie jej 

przez Niemców pociągnęłoby su-
rowe represje.
Drugi atak UPA miał miejsce 14 
(lub 27) lipca 1943 r. i podobnie 
jak pierwszy trwał całą noc. Na-
pastnicy dysponowali działkiem 
45mm i moździerzem. Atak udało 
się odeprzeć dzięki dobremu przy-
gotowaniu do obrony i posiadaniu 
wystarczającej ilości broni maszy-
nowej i amunicji. Napastnicy mieli 
jednego zabitego, obrońcy trzech 
rannych. Trzeci atak na Pańską 
Dolinę przeprowadził 5 sierpnia 
1943 r. kureń Maksyma Skorupś-
kiego. Użyto do niego trzech dział 
75 mm, które oddały jednak tylko 
kilka strzałów. Obsługę jednego z 
dział zlikwidował celnym ogniem 
Albert Kozłowski. Po 4 godzinach 
walki, o świcie, upowcy wycofali 
się straciwszy kilku zabitych i ran-
nych. Po stronie polskiej rany od-
niósł jeden członek samoobrony i 
kilka kobiet i dzieci. Czwarty atak 
miał miejsce po południu 22 wrze-
śnia 1943 r. Zmiana pory napadu 
nie spowodowała zaskoczenia 
u obrońców. Upowców odparto 
kosztem 2 zabitych i czterech ran-

Pańska Dolina rzeczywiście była "twierdzą”

/ Władysław Dąbrowski (pierwszy z lewej) po napadzie UPA na Pańską Dolinę, obok bracia 
Toczko. http://jandabrowski.pl/kresy/wschodnie_2.html

http://slowicki.republika.pl/kostopol.htm
http://slowicki.republika.pl/kostopol.htm
http://jandabrowski.pl/kresy/wschodnie_2.html
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nych. W pościgu za nimi zapusz-
czono się do wsi Zady, gdzie była 
ich baza, którą rozbito. [1]

 Genowefy Halkiewicz:  Pańska 
Dolina była w okresie  międzywo-
jennym polską wsią leżącą nieco 
na południe od traktu Łuck – Mły-
nów – Dubno. Na jej obrzeżach 
mieszkało sześć rodzin ukraiń-
skich. Cztery z nich w czasie tra-
gicznych wydarzeń lat 1943/1944 
sprzyjały nacjonalistom z OUN-
-UPA , dwie były przychylne Po-
lakom. Pamiętam nazwisko jednej 
z tych przyjaznych – nazywali się 
Grabowscy. Dzieciństwo na Wo-
łyniu zapamiętałam jako świat 
sielski, chociaż trudny i surowy. 
Nie było przecież pralek, lodó-
wek, telewizorów, komputerów, 
a radio stanowiło zwiastun cywi-
lizacji technicznej. Ale rodziny 
wołyńskie słynęły ze staropolskiej 
gościnności, z zachowania świą-
tecznych obyczajów, z roztropno-
ści i dobrego gospodarowania. Był 
to region wieloetniczny :wśród 
moich  koleżanek z wczesnych 
czasów szkolnych były Polki i 
Ukrainki, Czeszki i Żydówki. Z 
perspektywy dziecka pamiętam 
też raczej harmonię niż konflikty.
Placówka „Pańska Dolina” – po 
pierwszych napadach – zosta-
ła usytuowana na wybudowaniu 
Dąbrowa w trzech dużych gospo-
darstwach: Piotrowskich, Bara-
nowskich i Kozłowskich ( moich 
dziadków ze strony mamy) Jej 
dowódcą został Albert Kozłowski 
(mój wujek) – pseudonim „Ja-
strząb”. Załogi placówek działały 
w ramach Armii Krajowej. Były 
dobrze zorganizowane . Żołnierze 
kontrolowali tereny wokół placów-
ki i może dlatego w naszej okolicy 
było niewiele masowych mordów. 
Ginęli jednak ci, którzy wyruszali 
poza placówkę bez ochrony. Tak 
było na przykład w przypadku 
naszego krewnego Franciszka Ra-
kowskiego i jego syna Edwarda – 
wówczas trzynastoletniego chłop-
ca. Dziecko zasztyletowano u stóp 
ojca, który też został bestialsko 
zamordowany. Ginęli też party-
zanci biorący udział w walkach. 
Spośród kilku ukraińskich napa-
dów na Pańską Dolinę najlepiej 
pamiętam ten z 22 czerwca 1943 
roku. Przewaga Ukraińców była 
przytłaczająca, byli wyposażeni w 
działo, a obrońców placówki pozo-
stało niewielu, bo część z naszych 
wyjechała do miast, by zorganizo-
wać więcej broni i odwiedzić ro-
dziny. Garstka tych, którzy zostali, 
dwoiła się i troiła, a w piwnicy ko-
biety i dzieci odmawiały różaniec 
– i tak przez całą noc. Nad ranem 
wpadł do piwnicy jeden z obroń-
ców po ostatnią skrzynkę amunicji 
i poprosił byśmy modlili się dalej 
– już nie na kolanach, ale leżąc 
krzyżem. Modlitwa i walka oka-
zały się skuteczne . Nasi chłopcy 
zwyciężyli, odparli napastników 
i zdobyli działo. Jeden z naszych 
zginął zabity w walce, a jeden  - 
ranny. Gdy myślę o tamtym dra-
matycznym epizodzie po latach, 
przypomina mi się sentencja pa-
ryskiego lekarza, doktora Raca-
niera, o modlitwie różańcowej: 
„Różaniec jest sznurem, który po-
ciąga dzwon alarmujący całe nie-
bo”. Ludzie konspiracji zdobywali 
broń różnymi sposobami, głównie 
od Niemców, płacąc złotem, bim-
brem i żywnością. Było to niebez-
pieczne, ale największy problem 
wiązał się z dostarczaniem broni 
na placówki. Brałem udział w ta-

kim transporcie. Jechaliśmy ko-
lumną furmanek. Nasz wóz zamy-
kał szereg i właśnie w nim ukryta 
była broń i prasa konspiracyjna, 
zamaskowana sianem i kojcem z 
dwiema kozami. Zatrzymali nas 
Niemcy. Młodzi ludzie – party-
zanci –tłumaczyli , że jedziemy na 
pole zebrać żniwa, a nadreprezen-
tacja młodych mężczyzn wynika 
z tego, że stanowią oni ochronę 
przed Ukraińcami. Niemcy zarzą-
dzili jednak rewizję wszystkich 
wozów. Szukali nielegalnej bro-
ni. Przeszukiwali furmankę po 
furmance. Napięcie rosło. Tato i 
ja modliliśmy się gorączkowo, a 
ojcu wyrwało się westchnienie, że 
czeka nas za chwilę śmierć. Kie-
dy Niemcy zbliżali się do nasze-
go wozu, ukryte pod sianem kozy 
podniosły straszny  hałas. Zmę-
czeni  już rewizją Niemcy, zaklęli i 
machnęli ręką. W ten sposób poje-
chaliśmy dalej, a ja miałem poczu-
cie, że doświadczyłem cudownego 
ocalenia. Wołyniacy  przeżyli w 
czasie drugiej wojny światowej 
trzy różne okupacje. Wyzwalały 
one nie tylko wrogość, ale i ludzką 
solidarność. Nawet w czasie ludo-
bójstwa pamiętam pomoc świad-
czoną przez Polaków żydowskim 
rodzinom – Żydzi ukrywani byli w 
stodołach, czasem w domach lub 
zamaskowanych kryjówkach. Na 
przykład w lesie moich dziadków 
wybudowano dwie ziemianki – 
schrony, zamaskowane poszyciem 
leśnym. Dostarczaliśmy tam regu-
larnie żywność. Tak w atmosferze 
tragedii Żydów i Polaków trwali-
śmy do wkroczenia armii sowiec-
kiej na nasze tereny. [ 2]

Olgierd Kowalski: Skręcamy w 
prawo. U kolegów znika napięcie. 
Zaczynają śpiewać. Widząc moją 
zdziwioną minę, śmiejąc się twier-
dzą, że tu już Polska. Zatrzymują 
nas czujki. Dojeżdżamy do Pań-
skiej Doliny. Jest już ciemno. Za-
trzymujemy się pod budynkiem 
dowództwa. "Żbik" pośpieszył za-
meldować swój powrót. Po jakimś 
czasie wyszedł zadowolony, po-
uczył mnie jak się mam zachować 
rozmawiając z komendantem. 
Wprowadził mnie do izby, gdzie w 
otoczeniu kilku wojskowych sie-
dział dowódca, którego nie trudno 
mi było rozpoznać, bowiem była 
już mowa o tym, że jest poruczni-
kiem. W miarę poprawnie zamel-
dowałem się jako przybywający 
ochotnik z prośbą o przyjęcie do 
oddziału. Por. "Olgierd" robił wra-
żenie mruka. Towarzyszący mu 
podchorążowie zadali w życzli-
wym tonie parę pytań. "Ile masz 
lat?" Dodałem sobie rok, ale nie 
wzbudziło to podejrzeń. Na tyle 
wyglądałem. "Jaki obierasz pseu-
donim?" Zawahałem się. Ktoś my-
śląc, śe nie wiem o co chodzi usi-
łował mi pomóc: "No, przybrane 
nazwisko, naprzykład: Czarny, 
Biały, Koń, Krowa..."Aby było 
szybciej podałem pierwszy z pod-
powiadanych. Zostałem "Czar-
nym". A teraz przysięga. Powta-
rzałem pewnie, choć ze 
wzruszeniem rotę przysięgi. By-
łem szczęśliwy. Rusznikarz prze-
glądnął moją broń. Do karabinu 
miał zastrzeżenia. Nie podobał mu 
się podajnik. Otrzymałem inny, 
rosyjski. Oglądając pistolet, cmo-
kał z uznaniem, podobała mu się 
moja duża siódemka - "czeska 
zbrojówka". Odmeldowałem się. 
Na kwaterze, ku mojemu zasko-
czeniu spotkałem wielu kolegów i 

znajomych z Łucka. Pierwszy na 
którego się natknąłem to Rysiek 
Sykuła "Lampart". Uczęszczał on 
do tej samej szkoły powszechnej 
co ja, a należąc do "Orląt" nosił, 
budząc ogólną zazdrość prawdzi-
wy wojskowy płaszcz. Następni to 
Staszek Narzymski "Lis", Zbi-
gniew Janczewski "Zbych", "Żbi-
czek", Wacek Dawidowicz. Obec-
nie mój drużynowy kapral "Żbik" 
nie omieszkał zarekomendować 
mnie braciom Perkinom "Murowi" 
i "Niuśce", kolegom Stefana z 
Krzemieńca. Obaj byli w tej samej 
drużynie co ja. Starszy z braci 
"Mur" potężne brodate chłopisko, 
w futrzanej papasze, z dyndają-
cym naganem, wyglądał bojowo, 
lecz zanadto przypominał ukraiń-
skiego sotnyka. Wyjaśniło się, że 
skojarzenia miałem prawidłowe. 
Papacha i nagan zostały zabrane 
członkowi zlikwidowanego niedu-
żego oddziału banderowców. Mia-
ło to miejsce parę dni temu. Nasz 
patrol pod dowództwem podch. 
"Gabriela" (Karol Biernat) poszu-
kując możliwości przeprawy przez 
Styr znalazł się nocą na ośnieżo-
nych nadrzecznych łąkach. Wi-
doczność była dobra, więc już z 
daleka dostrzegli zbliżającą się ku 
nim uzbrojoną grupę mężczyzn. 
Wiadomym było, że na tym terenie 
znajduje się jeden, właśnie nasz 
polski patrol, więc zbliżająca się 
grupa musiała być nieprzyjaciel-
ska. Nasi słusznie założyli, że 
upowcy nie mogą spodziewać się 
w tym rejonie Polaków postanowi-
li użyć podstępu. Szli więc spokoj-
nie, rozmawiając między sobą gło-
śno po ukraińsku. Gdy obie grupy 
znalazły się od siebie w odległości 
około 20 m, Ukraińcy przystanęli, 
nasi z rozpędu zrobili jeszcze parę 
kroków lecz zostali zatrzymani 
władczym głosem: "Stijte! Chto 
wy? SB?" (Stójcie, Kim jesteście? 
Służba bezpieki?) "SB", odpowia-
dają nasi chórem. "Kłyczka?" (ha-
sło?), pyta dalej ten sam. Nie mo-
gąc zrozumieć odpowiedzi, zbliżył 
się do połowy odległości dzielącej 
obydwie grupy. "Nie regulamino-
wo zachowujecie się, przecież w 
tym wypadku powinien ktoś od 
was też wyjść na spotkanie i uła-
twić rozpoznanie", mówi oczywi-
ście po ukraińsku. "Ale służbi-
sta!", ironizuje któryś z naszych. 
"Chodź do nas, sam rozpoznasz 
chłopaków, co boisz się?" Dowód-
ca patrolu dał się sprowokować 
naszym, podszedł do grupy. Roz-
poczęła się z dowódcą patrolu 
"Czornym" przyjazna rozmowa. 
Nasi wytłumaczyli mu, że hasła 
nie znają, bowiem pochodzą z od-
ległej wsi, a tam obowiązuje inne 
hasło. Do rozmowy włączył się 
podch. "Gabriel". Po pierwszych 
jego słowach dowódca ukraińskie-
go patrolu wzdrygnął się, zbladł i 
jakby chciał uciekać. Przytrzyma-
no go dyskretnie. Później wyjaśni-
ło się, że po głosie poznał on "Ga-
briela", razem kończyli 
podchorążówkę chyba we Lwo-
wie. Skończyła się zabawa. Ktoś 
każe "Czornemu" przywołać po-
zostałych członków patrolu. 
"Chłopci piszły" (chłopcy poszli), 
mówi on zmienionym głosem. "Ty 
jak skurwysynu wołasz?", szepce 
mu ktoś do ucha. "Wołaj po kolei". 
"Siryj idy siudy" (Szary chodź tu), 
wykonuje polecenie. Wywołany 
zbliżył się przygadując: "A mówi-
łem ci, że nie ma czego się bać, a 
tyś się niepokoił". Szybko rozbro-
jono resztę. Z wyjątkiem dowódcy 

wszystkich rozstrzstrzelano nad 
brzegiem rzeki. "Czornego" przy-
prowadzono na Pańską Dolinę. 
"Karol, wszystko co wiem po-
wiem, tylko nie męczcie mnie...", 
prosił już po polsku "Gabriela". 
"To ci mogę obiecać z czystym su-
mieniem, bo my w odróżnieniu od 
was, nikogo nie męczymy, nawet 
takich rizunów jak ty". "Czorne-
go" po przesluchaniu rozstrzelano, 
a jego rewolwer (nagan) i papachę 
nosił teraz "Mur". Do późnej nocy 
siedząc na pryczy przesłuchiwa-
łem się rozmowom i opowiada-
niom. Siedzący obok mnie "Żbi-
czek" "pacyfikował" koszulę, 
wyszukując i rozgniatając paznok-
ciami wszy. Widząc moją zgorszo-
ną minę, pocieszył mnie, że to jest 
nieuniknione, że już jutro mnie też 
oblezą, bo lubią świeżą krew i 
czystą bieliznę. "Wiesz", zwierzył 
mi się podkpiwając sam z siebie, 
"pierwszą znalezioną wesz strąca-
łem słomką. Wygląda na to, że ty 
zachowasz się podobnie". Pomija-
jąc ten aspekt dotyczący abnegacji 
wszystko było ciekawe wręcz pa-
sjonujące. Szybko poznałem histo-
rię naszego oddziału. Powstał on 
w pierwszej połowie 1943 roku, 
jako dyspozycyjny oddział party-
zancki przeznaczony do obrony 
ludności polskiej. Zorganizowano 
go na placówce samoobrony w 
Antonówce. Początkowo liczył 
około 25 młodych chłopców 
członków konspiracji z pobliskich 
wiosek i Łucka. Dowódcą zalążka 
tego rozrastającego się oddziału o 
kryptonimie "Łuna" (tak brzmiał 
też kryptonim Inspektoratu) został 
mianowany "cicho-ciemny" por. 
Jan Rerutko ps. "Drzazga". Od-
dział ten w sierpniu 43 r. zgodnie z 
rozkazem inspektora wzmocnił za-
łogę Przebraża i odegrał znaczącą 
rolę przy odpieraniu zmasowa-
nych ataków UPA na to skupisko 
ludności polskiej. W rejonie Prze-
braża skoncentrowane były rów-
nież liczne oddziały partyzantki 
radzieckiej, z którą do pewnego 
czasu współpraca układała się po-
prawnie. Dzisiaj wiemy, że jesie-
nią 1943 r. Komitety Centralne 
Komunistycznej partii Ukrainy i 
Białorusi podjęły uchwałę o pod-
porządkowaniu sobie wszystkich 
oddziałów partyzanckich znajdu-
jących się na tych terytoriach. So-
wieckie oddziały partyzanckie nie 
przebierając w środkach zaczęły 
realizować te uchwały. Pierwszym 
symptomem o grożącej oddziało-
wi zagładzie ujawnił się w czasie 
przeprowadzonej z inicjatywy so-
wieckiej, wspólnej akcji mającej 
na celu włączenie do partyzantki 
sowieckiej stacjonującego w po-
bliżu niemieckiego garnizonu, 
składającego się z zwerbowanych 
w obozach jenieckich ochotników 
narodowości azerskiej. "Łunie" 
wyznaczono rolę pomocniczą, tzn. 
zamknięcie pierścienia okrążenia. 
Realizując tę koncepcję, żołnierze 
zajęli korzystną pozycję na poło-
żonym na wzgórzu cmentarzu. Na 
wszelki wypadek wybito w okala-
jącym murowanym ogrodzeniu 
otwory strzelnicze i wyryto okopy. 
Wyglądało na to, że przedobrzono 
sprawę. Sowieci dogadali się z 
Azerami, którym obiecano pusz-
czenie w niepamięć współpracy z 
Niemcami. Znienacka z wioski 
wysypała się tyraliera umunduro-
wanych Azerów, ostrzeliwująca 
nasze pozycje i zdecydowanie 
zbliżająca się do naszych stano-
wisk. Nasi zakładając, że nastąpiło 

jakieś nieporozumienie, nie kwa-
pili się z otwieraniem ognia, ale na 
wszelki wypadek zajęli stanowi-
ska obronne. Próbowano po-
wstrzymać atak machając przyjaź-
nie, ale gdy to nie poskutkowało i 
atakujący zbliżyli się na niebez-
pieczną odległość otworzono sku-
teczny ogień. Padali ranni i zabici. 
Tyraliery zaległy, a przybyli w te-
pędy sowiece przeprosili za oszyb-
ku tj, pomyłkę. Niebawem dowód-
ca radzieckiego oddziału 
partyzanckiego płk. Prokopiuk, 
zaprosił por. "Drzazgę" na uroczy-
stości z okazji 26 rocznicy Rewo-
lucji Październikowej. Por. "Drza-
zga" zaproszenie przyjął. Podczas 
przyjęcia oficer polityczny oddzia-
łu Prokopiuka zaproponował por. 
"Drzazdze" podporządkowanie się 
partyzantce radzieckiej. Por. 
"Drzazga" odmówił i w drodze po-
wrotnej zginął wraz z towarzyszą-
cymi mu partyzantami. W oddzia-
le nastąpiło duże rozprężenie. 
Prawie połowa żołnierzy opuściła 
oddział. Skierowany tam przez 
Dowództwo Okręgu por. "Olgierd" 
po zakończeniu dochodzenia w 
sprawie śmierci por. "Drzazgi", 
przeprowadził uszczuplony od-
dział na placówkę w Pańskiej Do-
linie. Tu nastąpiła reorganizacja. 
Oddział został zasilony przez co 
aktywniejszych żołnierzy samo-
obrony. Spowodowało to wyraźny 
rozdźwięk między dowództwem 
placówki a dowódcą oddziału. Za-
grożenie ze strony UPA nie zmala-
ło, i Samoobrona nie bardzo chcia-
ła i mogła się zgodzić z odejściem 
doświadczonych żołnierzy. Pla-
cówka w Pańskiej Dolinie dla 
ukraińskich nacjonalistów był 
przysłowiową solą w oku. Próbo-
wali więc zniszczyć ją zbrojnie, 
lecz własnymi siłami odparto sku-
tecznie wszystkie ataki. Donosili 
Niemcom, że wieś współpracuje z 
sowiecką partyzantką, że ukrywa 
Żydów. To ostatnie było prawdą. 
Istotnie mieszkało tu parę żydow-
skich rodzin. Wszyscy znaleźli za-
trudnienie w piekarni. Dotychczas 
jakoś szczęśliwie przetrwano wy-
zyty Niemców. Jest już 20 grudnia 
1943 roku. Żyjemy przygotowa-
niem do odmarszu. Ktoś mi propo-
nuje, żebym zobaczył jak powodzi 
się na placówce Żydom. Wszyscy 
pracują w piekarni. Uważam, że to 
normalna rzecz i nie ma w tym nic 
sensacyjnego do oglądania. Leni-
wie toczy się dyskusja. Ktoś wspo-
mina jak w czasie przemarszu z 
Przebraża rozniesiono jakąś war-
townię UPA. Raptem słyszymy ja-
kiś rejwach na podwórzu. Wypa-
damy zaciekawieni. 
Podekscytowany kapral "Borys" 
(Jerzy Kozłowski) tłumaczy pod-
nieconym głosem, że jadąc z Mły-
nowa udało mu się okrężną drogą 
wyprzedzić kolumnę Niemców, że 
lada moment Niemcy zjawią się 
tu. Dociera to do kogoś władnego. 
Nie chcąc narażać wsi na konflikt 
z Niemcami, wybywamy, ruszając 
przez ośnieżone pole do lasu. 
Niemcy widzą nas, ostrzeliwują z 
kilku armat. Jakieś wydaje mi się 
to wszystko niepoważne. Gwizd 
pocisku, wszyscy padają, a pocisk 
wybucha gdzieś daleko. Nie mam 
ochoty poddawać się psychozie 
stada, i padać pokornie przed każ-
dym gwizdem. "Mur" przywołuje 
mnie do porządku: "Padaj, gdy 
słyszysz gwizd, przecież oni 
wstrzeliwują się i każdy pocisk 
jest coraz to celniejszy", tłumaczy 
mi jak belfer. W duchu przyznaję 
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mu rację. Przy każdym nadlatują-
cym pocisku posłusznie ryję w 
śnieg. Docieramy do lasu. Niemcy 
ze swoich armat zabili jednego 
chłopaka, "Mewę", którego nie 
udało się nam zabrać. Konny 
zwiadowca "Błyskawica" ledwo 
wyrwał się z niemieckiego osacze-
nia. W końcu Niemcy pojechali 
gdzieś dalej. My wracamy na swo-
je kwatery. "Borys" nie mogąc po-
godzić się z tym, że wyprowadzo-
no oddział pod obstrzał, pyskuje 
na cały regulator.[3]

Maks Skorupski: Już drugi tydzień 
nasz kureń na Dubneńszczyźnie. 
Bogate wioski i gościnna ludność 
czyniły nasz pobyt przyjemnym. 
Codziennie przychodziło nam 
zmieniać miejsce postoju dlatego, 
że przygotowywaliśmy się do ak-
cji i nie chcieliśmy zdradzić swo-
jej obecności przed Niemcami. 
Sztab planował atak na niemieckie 
garnizony w trzech miejscach jed-
nocześnie: na rejonowy ośrodek 
Demidówkę, Bokójmę (folwark) i 
Młynów (folwark) oraz pałac gra-
fa Chodkiewicza. Aparat wywia-
dowczy oddziału zebrał wszystkie 
potrzebne dane. Plan był gotowy. 
Każda sotnia przemieszczała się 
w pobliże wyznaczonego dla niej 
obiektu. Podział był taki: sotnia 
Berkuta miała atakować Demi-
dówkę, sotnia Doksa Bokójmę, 
a sotnia Jurka - Młynów. Ze mną 
miał być sztab kurenia i prowyd-
nyk Dubneńszczyzny, tutejszy za-
stępca Eneja - Czernyk. Oprócz 
broni, którą mieliśmy nadzieję 
zdobyć na Niemcach, w Młyno-
wie mieliśmy zabrać konie pod 
wierzch i siodła dla konnicy UPA 
(w Młynowie była hodowla koni). 

Niespodziewany naskok na te trzy 
punkty dawał pewność zupełnej 
dezorientacji Niemców, a tym sa-
mym naszego sukcesu. Dla jesz-
cze większego wrażenia jeden rój 
miał ostrzelać Dubno. O planie 
akcji byli powiadomieni staniczni. 
Niespodziewanie na kilka godzin 
przed zamierzoną akcją przybył 
goniec z Dubna i powiedział, że na 
stacji kolejowej rozładowuje się 
większa ilość wojska oraz wyła-
dowywane są czołgi. Wskazywało 
to na przybycie świeżych sił nie-
mieckich i przeprowadzanie akcji 
przez nas stało się niebezpieczne. 
Dowództwo kurenia odwołało ak-
cję. Na drugi dzień otrzymaliśmy 
wiadomości, że część nowo przy-
byłych wojsk niemieckich zatrzy-
mała się w okolicznych wsiach 
w pobliżu Dubna. Z jednej stro-
ny powinniśmy zniknąć z terenu 
Dubneńszczyzny, a z drugiej - żal 
było wracać do obozu, nie prze-
prowadziwszy żadnej akcji. Wte-
dy na naradzie oficerów podjęto 
decyzję jeszcze tej samej nocy 
zlikwidować polskie gniazdo - 
"twierdzę", którą oni stworzyli we 
wsi Pańska Dolina. Piękna księży-
cowa noc. Sotnie kurenia otoczyły 
wieś z trzech stron. Rozpoczęła 
się strzelanina - Polacy z murowa-
nych budynków i bunkrów silnie 
się ostrzeliwali. Nasza artyleria 
Berezy, która składała się z trzech 
armatek 75 mm, okopała się na 
polu przy skrzyżowaniu. My już 
w wyobraźni widzieliśmy ruiny 
polskich budynków. Ale póki co 
armaty jeszcze milczały. Po godzi-
nie zawziętego boju stało się dla 
nas oczywiste, że bez artylerii nie 
zdołamy wziąć Polaków. Dobrze 
uzbrojona i profesjonalna obro-

na wskazywała, że Pańska Doli-
na rzeczywiście była "twierdzą". 
Kurinny Jurko dał rozkaz naszej 
artylerii otworzyć ogień, zaświ-
stał w powietrzu pierwszy pocisk 
i rozerwał się ze dwa kilometry za 
budynkiem.
Więcej wystrzałów nie było. Ja z 
Jurkiem podchodzimy do Berezy 
i przed naszymi oczami rysuje się 
taki obrazek: artylerzyści szamo-
czą się koło armatek i nie mogą 
załadować pocisku... nie wcho-
dzi. Bereza z kluczem odkręca i 
dokręca gwintowane pokrętła. Po 
jakimś czasie pociski zostały za-
ładowane. "Ognia!" Pociągnęli 
za postronki przywiązane do me-
chanizmu spustowego armatki. 
Wszystkie trzy pociski wryły się 
w ogrodzenia znajdujące się przed 
okopanymi armatkami. Jeden z 
pocisków wybuchł w pobliżu sta-
nowisk naszych strzelców. Armat-
ki były pozbawione przyrządów 
celowniczych, strzelały "prostym 
celownikiem" przez lufę. Bereza 
ryczał z rozpaczy - pierwsze jego 
wystąpienie z "baterią" było nie-
udane.
Po wystrzale dwie armatki cał-
kowicie przystały funkcjonować. 
Jurko rozkazał trzecią sprawną ar-
matkę przeciągnąć na pierwszą li-
nię strzelecką i okopać. Odległość 
do budynku wynosiła 150 metrów. 
Kulami zapalającymi zapalono 
budynki kryte słomą i one jasno 
oświetlały murowane "twierdze". 
Bereza, ustawiwszy obiekt w środ-
ku koła lufy, pociągnął za postro-
nek. Głośny
wybuch... i część chaty osunęła się 
na ziemię.  Strzelcy byli zachwy-
ceni efektem. Znowu - drugi wy-
strzał, trzeci: ucichł wrogi "mak-

sym". Za czwartym wystrzałem 
razem z wystrzelonym pociskiem 
o mało co nie poleciała lufa, -ar-
matka rozerwała się na części. W 
tym momencie straciliśmy nadzie-
ję na zdobycie Polaków. Dwugo-
dzinny bój nie dał żadnego po-
zytywnego skutku. Zaczęło się 
rozwidniać. Prowydnyk  Czernyk 
dał rozkaz do odwrotu. W czasie 
akcji strzelec Gruszka został ran-
ny w nogę. Prowydnyk Gruzinów, 
Alosza, wysłany na rozpoznanie 
do wsi Paszczycha, - zginął w spo-
tkaniu z Niemcami. Pochowano 
go w Rożku koło mogiły Lytwyna. 
W drodze do obozu odwiedziłem 
mogiłę Lytwyna. Brzozowy krzyż 
i świeże
kwiaty ozdabiały jego grób. Od-
mówiwszy modlitwę za spokój 
jego duszy, na świeżym drewnie 
krzyża napisałem datę moich od-
wiedzin i zostawiłem napis "Ly-
twyn! Spoczywaj w spokoju, du-
szą zawsze jestem z Tobą. Maks." 
Oprócz paru worków dobrych ja-
błek, nic więcej nie zdobyliśmy w 
czasie rajdu na Dubneńszczyźnie. 
W drodze do lasu, przy przekra-
czaniu linii kolejowej, węgierskie 
posterunki bez żadnych przeszkód 
dały nam wolną drogę. To były 
pierwsze początki UP-owsko - wę-
gierskiego porozumienia. Długo 
po powrocie gromada strzelecka 
śmiała się ze sprawności artylerii 
Berezy. Najbardziej artystycznie 
potrafił o tym opowiadać oficer 
polityczno - oświatowy naszego 
kurenia Hnat. Podczas naszej nie-
obecności Krzemieniecki kureń   
przeprowadził akcję na Mizocz, 
ale tak samo jak w naszym przy-
padku, skończyła się niepowodze-
niem. Zdarzyło się jakieś nieporo-

zumienie: w drodze na akcję jedna 
z sotni ostrzelała grupę sztabową 
Eneja; wzięli ją za Niemców, bo 
była ubrana w niemieckie mun-
dury. W następstwie został ranny 
w nogę szef sztabu grupy major 
Gołubenko. Zaraz po naszym po-
wrocie do lasu sztab wydał roz-
kaz dwóm kureniom wykonać 
drugą akcję na Mizocz i zdobyć 
cukrownię (wiszniowiecki cukier 
skończył się, ranni odczuwali brak 
cukru).
W tym czasie ilość oddziałów w 
lesie osiągnęła poważną liczbę. 
Razem z sanitarnymi i gospodar-
czymi jednostkami można było 
naliczyć około 2000 ludzi. [4] 

[1]    -Władysław Siemaszko, Ewa 
Siemaszko, Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukraiń-
skich na ludności polskiej Wołynia 
1939-1945, Warszawa 2000, ISBN 
83-87689-34-3.
-Grzegorz Motyka, Ukraińska par-
tyzantka 1942-1960; Warszawa 
2006. ISBN 83-7399-163-8
[2]Fragment wspomnień Genowe-
fy Halkiewicz  opublikowane w 
„Dzieci Kresów II” L. Kulińskiej

[3]  Fragment wspomnień: Ol-
gierda Kowalskiego- Wspomnie-
nia   grudzień 1943 - maj 1944     
Część I http://docs5.chomikuj.
pl/182406764,0,1,Wspomnienia-
-Akowca.rtf

[4] Fragment pamiętnika Maksy-
ma Skorupskiego rozdział „PAŃ-
SKA DOLINA I MIZOCZ”
http://lib.oun-upa.info/skorupski/
part3.html -Tłumaczenia dokonał 
:Wiesław Tokarczuk 

Bogusław Szarwiło

Sygnaturka kościelna wzywa wier-
nych na pierwsze nabożeństwo 
w dzień Zielonych Świąt. Takie 
zdanie można znaleźć w wielu 
wspomnieniach kresowych. Dziś 
to święto umknęło uwadze wielu 
naszym rodakom i wcale nie dla-
tego, że przypadało w maju ale po 
prostu to święto poza kościołem 
zatraciło swój nastrój. Kto dziś 
stawia brzózki koło wejścia do 
domu lub rozrzuca tatarak na po-
dwórkach? Umyka w zapomnienie 
tradycja i nastrój tego radosnego 
święta. Dobrze, że chociaż można 
odnaleźć dawne ślady w materia-
łach pisanych jak poniżej tu pre-
zentowane.

"Zielone Świątki - to ludowa na-
zwa święta kościelnego Zesłania 
Ducha Świętego na apostołów 
uznanego za jedno z najstarszych 
i największych świąt w kościelnym 
kalendarzu liturgicznym, które po-
czątkowo łączono z Wielkanocą. 
Później, od IV wieku, zaczęto je 
obchodzić jako odrębne święto, 
w niedziele i poniedziałek, siedem 
tygodni - czyli pięćdziesiąt dni po 
Wielkanocy. Pomiędzy 10 maja i 
13 czerwca, a więc w pełni wio-
sny i bujnego rozkwitu roślin". 

"W dzień zielonoświątkowy ojciec 
szedł do lasu, który z dziada pra-
dziada dzielił się na las młodych 
liściastych drzewek zwanych pnia-
kami i na dorodne, rosłe drzewa 
zwane różkami. Z pniaków ścinał 
dwa drzewka: brzozę i lipę i wbijał 
je w ziemię, stawiając po bokach 
drzwi wejściowych, czynił  zielo-
no. Maiło się w ten sposób rów-
nież dom i podwórze". Gałązki lipy 
stawiano w wazonach, zatykano z 
szczeliny, a przed domem zaściela-
no "szuwarem" – tatarakiem” (…)
Tą zielenią ozdabiano podwórze, 
przystrajano ołtarze, kapliczki i fi-
gury świętych stojące blisko drogi, 
by przy nich pieśni nabożne śpie-
wać: "To było tak przy domach, co 
jakiś kawałek była taka kapliczka, 
kwiaty tam dawali, ubierali. I my 
się schodzili i sobie śpiewali” [1]  

Tak wspomina wielu dawnych 
mieszkańców Kresów swoje „Zie-
lone Świątki” z dzieciństwa. Nie-
stety nie wszystkim było dane za-
pamiętać je właśnie w taki sposób. 
W 1943 r. przypadały  na 12 i 13 
czerwca (niedziela i poniedzia-
łek). Nacjonaliści ukraińscy lubo-
wali się w zaskakiwaniu Polaków, 
planując swoje zbrodnie w dni 
świąteczne. Na Wołyniu tego roku 
żadne święta nie były ani spokojne 

ani bezpieczne. W Zielone Świę-
ta OUN-UPA dokonało napadu 
między innymi na STACHÓWKĘ 
w  gmina Włodzimierzec, powiat 
Sarny i GŁUBOCZANKĘ  gmi-
na Ludwipol, powiat kostopolski. 
Co wydarzyło się  w Głuboczance 
opisała w swoich wspomnieniach: 

Bronisława Murawska-Zygadło.
Mój ojciec Antoni Murawski był 
rolnikiem, posiadał małe gospo-
darstwo rolne we wsi Głuboczan-
ka,  gmina Ludwipol, powiat ko-
stopolski na Wołyniu. Pracował 
jednocześnie jako kowal w kamie-
niołomach położonych w pobli-
skiej miejscowości -- w Moczulan-
ce |gm. Ludwipol). Zarabiał ciężko 
na wykończenie nowego domu, do 
którego wprowadziliśmy się w 
1939 r.(…) Tragedia wydarzyła się 
nagle i niespodziewanie. Były aku-
rat Zielone Świątki, w niedzielę, 
kiedy grupa banderowskich zbi-
rów otoczyła ze wszystkich stron 
(...) małą kolonię Gtuboczankę. 
Byliśmy wszyscy w domu -- ojciec 
Antoni, brat Marian -- lat 16, brat 
Adam -- lat 9, siostra Barbara -- 
lat 2. Mama Antonina w tym czasie 
wyszła do sąsiada, brata ojca -- 
Aleksandra Murawskicgo. Bandy-
ci spotkali ojca na podwórku, 
wprowadzili go do kuchni i kazali 

położyć się na podłodze. Pamięta-
ni wyraźnie bladą twarz ojca. Po-
wiedział cicho do nas: "Kładziemy 
się dzieci, oni będą teraz nas rabo-
wać". W tej sekundzie słyszałam 
straszliwy huk wystrzału karabi-
nowego -- trzymałam na ręku matą 
Basie. Skaczę w jednej chwili do 
uchylonego okna, Basia wypadła 
mi z rąk, słyszę za sobą dalej kilka 
wystrzałów karabinowych. Wybie-
gam na podwórze, wpadam w zbo-
że. Uciekam, nie wiem w jakim 
kierunku, ale byle dalej od bandy-
tów. Za mną skoczył do okna brat 
Marian. Trafiły go jednak dwie 
kule bandytów --jedna w plecy 
obok łopatki, druga rozpryskowa 
urwała mu dolną lewą żuchwę. 
Padł do tyłu z powrotem do we-
wnątrz i zawisł na kołysce, na bie-
gunach, stojącej tuż przy oknie. 
Marian zapamiętał tylko dwa sło-
wa bandyty, który w tym momencie 
podszedł do kołyski i złapawszy go 
za włosy zwisającej w dół głowy, 
powiedział "Konać Lachu"! Nie-
przytomna ze strachu parłam 
przed siebie zupełnie na ślepo aż 
do zupełnego wyczerpania sił. W 
bezpiecznej, jak mi się wydawało 
odległości od zagrody, gdzie gra-
sowali banderowskie zbiry, usia-
dłam straszliwie zmęczona, pełna 
najgorszych przeczuć i myśli o po-

zostałych członkach rodziny. Po 
pewnej chwili zauważyłam zdąża-
jącego w moim kierunku znajome-
go Ukraińca, byt to Misza Unisz-
czuk. Rozdygotanym głosem 
zawiadomiłam go o mojej tragedii 
rodzinnej. Stał obok mnie i współ-
czująco patrzał, słuchając, co mó-
wię o wybiciu całej mojej rodziny. 
Miał on dla mnie nową informa-
cję, twierdząc że widział brata 
Mariana rannego, leżącego pod 
krzakiem leszczyny, tuż nad rowem 
koło naszego domu. Nie pamiętam 
już ile czasu upłynęło, zanim wró-
ciłam na podwórze. Przed progiem 
w kałuży krwi leżał ojciec, dalej 
zmasakrowany młodszy brat 
Adam. Basia w kuchni była przebi-
ta kilkakrotnie bagnetami i wyrzu-
cona przez okno na podwórze. W 
pobliżu, w zagrodzie stryja Alek-
sandra, leżała zabita mama, miała 
głowę rozciętą, nieżywa [też J 
babcia Bronisława, ojca matka. 
Dalej leżały zwłoki całej rodziny 
stryja Aleksandra i on sam, w ilo-
ści trzech osób. W głowie czuję za-
męt, ogarnia mnie zupełna nie-
moc, oglądając straszliwą 
masakrę najbliższych mi ludzi. 
Ocaleni mieszkańcy wsi, klucząc w 
zbożu i krzakach, powoli zbliżają 
się do centrum [kolonii]. Wzajem-
nie, jeden drugiego cichym gło-

Tragedia wydarzyła się nagle i niespodziewanie. 
Były akurat Zielone Świątki…..

http://lib.oun-upa.info/skorupski/part3.html
http://lib.oun-upa.info/skorupski/part3.html
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sem, informują o zabitych. Pod-
biegam pod krzak, gdzie leży brat 
Marian. Widzę okropną ranę na 
twarzy, urwana dolna żuchwa, a z 
piersi bucha spieniona krew. Daje 
znaki ręką, by podać coś do pisa-
nia i papier, gdyż nic może zupeł-
nie mówić. Pisze na podstawionej 
kartce, abym szybko uciekała stąd 
i ratowała swoje życie, gdyż on 
wnet umrze. Garstka ocalonych 
ludzi w straszliwej trwodze szuka 
swych bliskich na polach i po-
dwórkach. Zbliża się mrok. Przy-
garnia mnie do siebie rodzina Ja-
dowskich. Nocujemy w zbożu bez 
nadziei, że uda się nam wyrwać z 
tego pieklą. Starsi mają zamiar 
przedostać się do dużej wsi ukra-
ińskiej nad Stuczą w kierunku pół-
nocnym -- do Bystrzyc [gm. Lu-
dwipoll. Stacjonują tam Niemcy. 
Bardziej odważni zaczynają ścią-
gać trupy w jedno miejsce. Po 
pewnym czasie powstaje nowa pa-
nika. Kto żyw ucieka w różne stro-
ny. Zbliża się ponownie kolumna 
furmanek. Najpewniej to bande-
rowcy. Brata Mariana, w dniu 
mordu pod wieczór, znajomy Ukra-
iniec Tychon załadował na wóz i 
powiózł do Bystrzyc w nadziei, że 
lekarz niemiecki poradzi coś z 
rannym. Jednak stało się inaczej. 
W takim stanie nie zostaje przyjęty 
do leczenia w Bystrzycach. Po-
wrócił z rannym i zostawił brata 
tam, gdzie i ja przebywałam -- w 
rodzinie Jadowskich. Wkrótce 
nadjechali Niemcy. Przeglądnęli 
straszliwe ofiary mordu, po czym 
kazali się pośpieszyć z grzebaniem 
rozkładających się już ciał. Oba-
wiali się najpewniej epidemii ja-
kiejś choroby. (...) Prosiłam do-
wódcę hitlerowskiego oddziału, by 
ponownie zabrał brata do jakiegoś 
lekarza. Ten oglądnął pobieżnie 
rannego i kazał żołnierzom zwol-
nić jedną podwodę, na którą zło-
żono półprzytomnego chłopca. Je-
chali razem do Bystrzyc w (...) 
kolumnie wojskowej. (...) wreszcie 
dotarliśmy do celu. Wskazano nam 
jakąś komórkę w murowanym bu-
dynku byłych koszar wojskowych. 
Warunki były tu prymitywne. Nie 
było żadnego chirurga, czy innego 
lekarza specjalisty, który mógłby 
zająć się ciężko rannym lub nawet 
udzielić pierwszej pomocy me-
dycznej. O ile się nie mylę, z ini-
cjatywy togo Niemca, załadowano 
brata na ukraińską furmankę, z 
rozkazem by Ukrainiec zawiózł go 
do szpitala w Bereźnem. Miał po-
lecenie powrócić z adnotacją na 
piśmie, które wziął ze sobą, że 
szpital przyjął żywego na stan. W 

celu zabezpieczenia wykonania 
rozkazu Niemcy aresztowali rodzi-
nę furmana jako zakładników. W 
przypadku, jeżeli rannego dobiliby 
po drodze banderowcy, odpowia-
dał swoją głową i rodziny. Tego 
typu postępowanie w stosunku do 
nacjonalistów ukraińskich na tym 
terenie było (...) stosowane. Gwa-
rantowało bowiem, że Ukrainiec 
włoży cały swój spryt i siły, aby 
uchronić swoją rodzinę i siebie od 
niechybnej śmierci z rąk niemiec-
kich żołnierzy. (...) W Bystrzycach 
pozostałam sama. Brat leżał w 
szpitalu w Bereźnem pod opieką 
lekarzy i pielęgniarek. Nie miałam 
dosłownie żadnych środków do ży-
cia. Byłam w jednej sukience. Bez 
butów. Ogarniała mnie ogromna 
rozpacz. Tego nie da się opisać. To 
trzeba doświadczyć na własnej 
skórze, na samym sobie. To było 
nad moje siły. Na głowie pojawiły 
się siwe włosy, a miałam przecież 
dopiero jodynie 15 lat.  W tych tak 
trudnych dla mnie dniach, i dla 
moich znajomych i krewnych z 
Głuboczanki, spo-tkałam jednak 
wielu szlachetnych ludzi, którzy 
rozumieli mój los. Wkrótce dowie-
działam się od życzliwych ludzi, że 
mój brat żyje w szpitalu. Przekaza-
li mi jego prośbę, by lekarzom do-
starczyć trochę tytoniu, a choremu 
trochę mąki i jaj, ponieważ długo 
nie pożyje z powodu strasznego 
okaleczenia żuchwy i języka. Po 
prostu nie ma sposobu karmienia. 
Wszystko musi być podawane w 
płynie. Dobrzy ludzie zebrali po-
trzebną żywność i tytoń. Przekaza-
no to do mojej dyspozycji. Powstał 
jednakże problem dostarczenia 
produktów do Bereźnego. Wkrótce 
nadarzyła się okazja. Jakaś grupa 
Niemców, dobrze uzbrojonych, je-
chała samochodami do miasteczka 
i zgodzili się zabrać mnie ze sobą 
wraz z uzbieranymi jajkami i żyw-
nością oraz tytoniem. Zastałam 
brata w opłakanym stanie. Rany 
zagoiły się, występowała ropa, nie 
mógł chodzić o własnych siłach. 
Śmierć nadchodziła nieuchronnie. 
W tym czasie przypomniałam so-
bie, że w Równem mieszka stryj, 
brat ojca. Był on [przed wojną] 
zawodowym podoficerem w Woj-
sku Polskim. Z tą informacją zgło-
siłam się do lekarzy w szpitalu. 
Podałam im adres stryja. Na tej 
podstawie brata wywieziono do 
Równego. Kto Mariana odwiózł 
nie pamiętam, jak również brat 
Marian. Stryj miał na imię Włady-
sław. Miał on jakieś znajomości w 
mieście. Następnie w jakiś sposób 
udało mu się przekupić kogo trze-

ba i przywiózł go do kliniki w Kijo-
wie (...). Tam dokonano mu 12 
operacji z przeszczepów skórnych. 
Wycinano skórę na plecach i mo-
cowano ją do żuchwy. Przebywał 
tam przez okres około 2 i pół roku. 
Operowano go jeszcze w okresie 
okupacji hitlerowskiej, następnie 
po zdobyciu Kijowa przez wojska 
sowieckie, przebywał w dalszym 
ciągu w tym szpitalu kijowskim na 
oddziale chirurgicznym. Rana się 
zagoiła i odzyskał mowę. Dziś 
mieszka we Wrocławiu (...). Prze-
żyłam szczęśliwie te koszmarne 
dni swego młodego życia. Wyszłam 
za mąż za Eugeniusza Zygadłę, 
który pochodzi z gminy ludwipol-
skiej, ze wsi Rudnia Stryj (...). 
Mamy dzieci oraz wnuki. Pamięć o 
tych strasznych przeżyciach żyje 
we mnie nadal. Często odczuwam 
konieczność podzielenia się z in-
nymi o tych przeżyciach i dlatego 
napisałam moje wspomnienia dla 
potomnych i ku przestrodze naiw-
nych, którzy żyją w zupełnie innym 
świecie, wolnym od straszliwego 
koszmaru, który by} moim udzia-
łem w mojej młodości. [2]

Cytując krótki fragment wspo-
mnień autorki ” w salonie 24” w 
2008 r. ukazała się krótka notatka 
p.t. „Czerwone Zielone Święta” 
napisana przez Mohorta. Zainte-
resowały mnie bardzo komentarze 
jakie znalazłem pod tym materia-
łem. Poniżej prezentuję ich treść.

Jeszcze jeden świadek historii

Z niedowierzaniem przeczytałem o 
historii zbrodni upowskiej w kolo-
nii Głuboczanka, kiedy to zginęło 
27 -u mieszkańców kolonii. Na-
zywam się Henryk Chmielewski 
i jestem synem Józefa, który jako 
jedyny z rodziny ocalał z pogro-
mu. Ojciec mój żyje, ale o tamtych 
krwawych Zielonych świątkach 
mówi bardzo niewiele. Informa-
cje pochodzą głownie z przekazu 
mamy ,a które opowiedział jej mój 
ojciec. W pogromie zginęli jego 
rodzice oraz 9 i 16-to letnie sio-
stry. On ocalał uciekając z domu 
w momencie kiedy mordowano 
rodziców. Strzały oddane w jego 
kierunku były nie celne. Jedną noc 
ukrywał się w zaroślach okalają-
cych Głuboczankę. Na drugi dzień 
został znaleziony przez rodzinę 
Zawadzkich z Ludwipola. Z rodzi-
ną był na drugi dzień po zbrodni 
w domu ,ale dom był splądrowa-
ny a zabici leżeli na podwórku. W 
pogrzebie ofiar nie uczestniczył, 
co jest jego tajemnicą do dzi-
siaj. Ofiary zostały pochowane w 

dwóch zbiorowych mogiłach. W 
przekazie mamy była informacja o 
ocalałej kobiecie i chłopcu, jednak 
wiadomość była nie precyzyjna, 
dopiero teraz poznałem szczegó-
ły. Zbrodnia Ukraińców  odcisnę-
ła się piętnem na całe życie ojca. 
Z rodziną Zawadzkich która się 
nim zaopiekowała przyjechał w 45 
roku na ziemie zachodnie w oko-
lice Wrocławia. Tam poznał swoją 
przyszłą żonę i przeprowadził się 
do Nowej Soli .Gdzie mieszka do 
dzisiaj będąc już na emeryturze. 
Ma trzech synów, a synowie mają 
dzieci i jego wnuki, jest już pra-
dziadkiem. [3]

Świadkowie wciąż żyją

Przez przypadek trafiłem tu już 
jakiż czas temu, szukając informa-
cji o Głuboczance. Przeczytałem 
fragment relacji P. Bronisławy 
Murawskiej i kiedy tylko miałem 
okazję, będąc z wizyta u teściów, 
powiedziałem o niej mojej teścio-
wej. Moja teściowa nazywa się 
obecnie Teresa Walkowiak, ale z 
domu była Łukomska. Zarówno 
ona, jak i jej starsza siostra Wikto-
ria, a także najbliższy kuzyn, Kazi-
mierz Łukomski są osobami, które, 
jako małe dzieci ocalały z pogro-
mu Głuboczanki, uciekając w las. 
Spędziłem z teściową wiele godzin, 
słuchając relacji o zbrodni, jak się 
tam dokonała. O działalności UPA 
wiedziałem już wcześniej od mamy, 
która pochodzi z Małopolski, z Ja-
rosławia. Obraz pogromu oczami 
naocznego świadka przekazała 
mi jednak dopiero moja teściowa, 
która z tamtych tragicznych nocy 
tak wiele jeszcze pamięta. To z 
jej ust usłyszałem nazwiska Mu-
rawscy, Chmielewscy, więc kiedy 
dotarłem do relacji tu, opowieść 
teściowej wróciła wspomnieniem. 
W każde święta, gdy jedziemy do 
niej na Pomorze (okolice Łobza) 
zawsze prędzej czy później rozmo-
wa dotyka Wołynia...W te ostatnie, 
Bożego Narodzenia, gdy przyje-
chał też kuzyn, Kazimierz, znów 
były opowiadania, były łzy, bo ból 
nie mija, pomimo lat...Chciałbym 
bardzo, by pamięć o tym, co stało 
się z ich bliskimi tam, co stało się z 
ich domami rodzinnymi, o wielkiej 
tragedii tamtych Zielonych Świąt 
nie odeszła wraz z nimi, ale trwa-
ła jako świadectwo zbrodni, która 
może kiedyś doczeka się sprawie-
dliwego osądu. [4]        

Dzięki autorowi drugiego komen-
tarza udało mi się nawiązać kon-
takt z panią Teresą Walkowiak 

z d. Łukomska. W rozmowie te-
lefonicznej potwierdziła wyżej 
opisane wydarzenia i zgodziła 
się na nagranie jej własnej relacji 
z tamtych trudnych dni. Od niej 
też dowiedziałem się, że bohater 
z pierwszego komentarza, Józef 
Chmielewski już nie żyje. Na za-
kończenie tego artykułu pozwolę 
sobie jeszcze zacytować fragment 
korespondencji z w/w autorem 
komentarza. Pisze on miedzy in-
nymi: 
O zbrodniczej działalności OUN-
-UPA wiedziałem już wcześniej, bo 
moja mama pochodzi z Jarosławia, 
a i tam płonęły przyległe wioski.. 
Moja teściowa i jej kuzyn, miesz-
kający w Koszalinie są bezpośred-
nimi świadkami tego, co działo się 
w kolonii Głuboczanka, część ich 
rodziny pozostała tam na zawsze. 
Niestety, póki co nie udaje mi się 
ich zainteresować podróżą w tam-
te strony, ból i pamięć wciąż im nie 
pozwalają. Sam dotarłem do zdjęć 
z tamtych okolic, do pamiątek z 
podróży ich rówieśników, którzy 
się przełamali i odbyli "podróż ży-
cia" do krainy z dzieciństwa. Moja 
teściowa to rześka osoba, ma bar-
dzo dobrą pamięć i choć musiałem 
ją kiedyś za język pociągnąć, to 
jednak chętnie ze mną od tej pory 
rozmawia o tamtych czasach, lu-
dziach i miejscach. Jest to, choć 
bolesna, ale zawsze karta naszej 
historii i warto spisywać i prze-
chowywać wiedzę o tym, wiedzę, 
pochodzącą od naocznych świad-
ków wydarzeń. 

[1] Fragmenty z pracy magister-
skiej Agnieszki Kapłon
ZWYCZAJE I OBRZĘDY 
MIESZKAŃCÓW PRZYBY-
ŁYCH DO KĘDZIERZYNA-
-KOŹLA Z POLSKICH KRESÓW   
POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

[2] Relacja Bronisławy Muraw-
skiej - Zygadto, byłej mieszkanki 
kolonii Głuboczanka
(gm. Ludwipol, pow. Kostopol), 
datowana 6 października 1993 r. 
fragmenty wspomnień wczesnej 
młodości i lat okupacji 1943-1944 
http://slowicki.republika.pl/kosto-
pol.htm

[3] Henryk Chmielewski – Ko-
mentarz do art.” Czerwone Zielone 
Święta” na :http://www.65-lat-te-
mu.salon24.pl/86732,czerwone-
-zielone-swieta

[4] Paweł  A.- Komentarz  do art „ 
Czerwone Zielone Święta” 

FORUM 
KSI

Weź udział w dyskusji o Kresach!
Wystarczy się zalogować do Inter-
netowego Serwisu o Kresach, wejść 
na nasze FORUM i swobodnie wy-
powiedzieć na wybrany temat doty-
czący Kresów.
Działy FORUM odpowiadają dzia-
łom Kresowego Serwisu Informa-
cyjnego a więc nie powinno być 
problemu z wyborem odpowiedniej 
tematyki.   http://ksi.kresy.info.pl/
index.php?option=com_kunena-
&view=entrypage&defaultmenu-
=9&Itemid=7

http://ksi.kresy.info.pl/index.php?option=com_kunena&view=entrypage&defaultmenu=9&Itemid=7
http://ksi.kresy.info.pl/index.php?option=com_kunena&view=entrypage&defaultmenu=9&Itemid=7
http://ksi.kresy.info.pl/index.php?option=com_kunena&view=entrypage&defaultmenu=9&Itemid=7
http://ksi.kresy.info.pl/index.php?option=com_kunena&view=entrypage&defaultmenu=9&Itemid=7
http://ksi.kresy.info.pl/index.php?option=com_kunena&view=entrypage&defaultmenu=9&Itemid=7
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Bogusław Szarwiło

Za miesiąc ponownie Kresowianie 
będą świętować tragiczną roczni-
cę wydarzeń na Wołyniu i Kresach 
południowo Wschodnich. Nie do-
czekaliśmy się ustanowienia pań-
stwowego święta poświęconego 
ponad 130 tys. pomordowanych 
rodaków żyjących na rubieży II 
RP. Państwo Polskie zapomniało o 
swoich obywatelach którzy praco-
wali dla kraju, dla jego świetności 
i przede wszystkim dla przyszłości. 
Oczywiście jest to jak najbardziej 
delikatne stwierdzenie bo prawda 
jest inna bardziej nie wygodna. O 
tym co wydarzyło się na Kresach w 
latach 1939 – 1945 nie sposób za-
pomnieć ale można udawać, że się 
zapomniało bo to wygodniej. Po-
litycy i ogólnopolskie media kreu-
jące obraz obecnej rzeczywistości 
wolą zajmować się teraźniejszością 
niż historią .Ponad dwadzieścia lat 
prawdziwej niepodległości, demo-
kracji i wolności słowa w mediach, 
wpisuje się w historię Kresowian 
niestety mało chwalebnie. Prawda 
polityczna przytłacza prawdę hi-
storyczną, przyszłość jest budowa-
na bez pamięci o przeszłości którą 
taktuje się wybiórczo. Prawda jed-
nak jest jedna i historia również, nie 
można pomijać milczeniem jednych 
wydarzeń krzycząc o innych .Fakty 
mówią same za siebie. Nadal żyją 
świadkowie tragedii swoich bliskich 
i sąsiadów. Nadal walają się kości 
pomordowanych Polaków po koł-
choźnych polach i lasach obecnej 
Ukrainy .Dlaczego upamiętnianie 
tego pozostawiono tylko Kresowia-
nom? Przecież to polska historia. 
Znalazłem artykuł p.t.” Wojenna 
tułaczka rodziny Dąbrowskich” 
autorstwa  Jakuba  Nowaka który 
przytaczam poniżej. Jest to jeden z 
tysięcy dowodów świadczących o 
tragicznych losach Kresowian zapi-
sany abyśmy wszyscy nie zapomnieli 
tego co się wydarzyło.

Lipiec to szczególny okres dla Kre-
sowian. Jedenasty dzień tego mie-
siąca, jest bowiem symboliczną 
datą, upamiętniającą apogeum rzezi 
dokonywanych w 1943 roku na Wo-
łyniu. O tamtej gehennie, pamiętają 
także nowosolanie...
69 lat temu, oddziały Ukraińskiej 
Powstańczej Armii rozpoczęły ma-
sowe rzezie w wielu miejscowo-
ściach byłego województwa wołyń-
skiego. "Krwawa niedziela", bo pod 
taką nazwą przeszedł do historii 11 
lipca 1943 roku, pozbawiła życia 
setki, tysiące niewinnych osób...
I choć zdaje się, że obecna władza 
specjalnie pamiętać o tym nie chce 
(projekt uchwały o ustanowieniu 11 
lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian, "spadł" z obrad sej-
mu na wniosek prezydenta), to Ci, 
którzy przeżyli wołyńską gehennę, 
wciąż traktują ten dzień niezwykle 
symbolicznie.
O pamięć tych, których wtedy wy-
mordowano, dba również nowoso-
lanin, Roman Zelisko. W swoim pa-
miętniku, spisał dzieje rodziny oraz 
innych ludzi, którzy przeżyli tamte 
straszne czasy.

- Na Wołyniu żyli ludzie krzepcy 
jak dęby, ja także się tam urodziłem. 
Chociaż nie pamiętam rodzinne-
go domu i sam nie tęsknię za tym 
miejscem, to wspomnieniami o jego 
mieszkańcach, składam hołd ich 
pamięci - zaznacza w swoich zapi-
skach.
Szczegółowo opisał w nich poszcze-
gólne rodziny, ich tragedie, tułaczkę 
oraz losy po wojnie.
Jedną z takich rodzin była rodzina 
Dąbrowskich...

Konali w męczarniach

Nikodem Dąbrowski żył wraz ze 
swoją żoną Marią Iwanicką w ko-
lonii Borek Kuty w gminie Bere-
zna. Karczowali las, budowali się, 
a dzieci przybywało... Ich spokojne 
życie brutalnie przerwała jednak 
wojna. W czerwcu 1943 roku, dzie-
więtnastoletnia Genowefa, córka 
Dąbrowskich, otrzymała wezwanie 
do wyjazdu na roboty przymuso-
we. Postanowiła więc pożegnać 
się ze swoją siostrą mieszkającą 
w innej kolonii, a także pożyczyć 
od niej walizkę na wyjazd. Dla to-
warzystwa wzięła młodszą siostrę, 
Władysławę. Po kilku kilometrach 
kobiety zostały jednak zatrzyma-
ne przez patrol Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii, który już wtedy 
wyłapywał napotkanych na drodze 
Polaków. Przerażone dziewczę-
ta początkowo udawały Ukrainki. 
Banderowcy nie dali się jednak na-
brać. Dowódca patrolu podejrzewał, 
że dziewczęta są łączniczkami ja-
kiegoś oddziału partyzanckiego lub 
ośrodka polskiej samoobrony. Nie 
chciał uwierzyć, że rodzice puścili 
je w tak niebezpieczną drogę tyl-
ko z powodu walizki. Dziewczyny 
zostały skazane na śmierć wraz z 
pięcioma schwytanymi wcześniej 
Polakami. Rozpoczęły się tortury... 
Przez długi czas oprawcy nakłuwali 
ich ciała nożami. By się jednak za 

szybko nie wykrwawiły, zatykali 
rany znalezioną w torebce watą. W 
sumie zadano im 40 ciosów, zanim 
skonały w męczarniach. Ich zwłoki 
kazano zakopać w lesie. Gdy ojciec 
dziewczyn dowiedział się o tragedii, 
natychmiast pojechał na miejsce. 
Zabrał ciała swoich dzieci i następ-
nej nocy zawiózł je na cmentarz w 
Annowoli. Tam pochował je przy 
spalonym kościele.

"Te przeklęte Lachy"

W okolicy z każdym dniem robiło 
się coraz bardziej niebezpiecznie. 
Najstarsza córka pana Nikodema, 
Stanisława Żarczyńska, mieszkała 
z rodziną Majdanie Mokwińskim. 
W sierpniu rodzina postanowiła 
uciekać do miasta. W dniu wyjaz-
du spożyli jeszcze ostatni obiad w 
swoim domu, razem z mieszkają-
cą z nimi po śmierci męża, siostrą 
Wincentego z dzieckiem. Obserwu-
jący gospodarstwo ukraińscy miesz-
kańcy kolonii, nie pozwolili jednak 
"przeklętym Lachom" wyjechać z 
"furą dobytku"... Kilku uzbrojo-
nych w karabiny rezunów, wjechało 
konno na podwórze. Zaalarmowa-
ni szczekaniem psa Polacy rzucili 
się do ucieczki przez otwarte okna. 
Babcia ukryła się w wysokich kono-
piach, Wincenty z synem Mietkiem 
pobiegł przez las do teściów, a Sta-
nisława wraz z niemowlęciem i ze 
szwagierką z synem, pobiegły na 
pobliskie mokradła, gdzie położyły 
się w bagnie za rzadkimi krzewami. 
W łóżeczku pozostała półtoraroczna 
Jadzia... Napastnicy wypatrzyli z 
koni kobiety na bagnie i zaczęli do 
nich strzelać. Stanisława dostała w 
brzuch. Wypuściła z rąk niemow-
lę, które się utopiło. Szwagierka 
trzymająca swojego płaczącego 
synka została trafiona kilkakrotnie. 
Nie miała żadnych szans. Jej synek 
osłaniający rękoma głowę, trafiony 
kulą stracił palec. Odniósł też lekką 

ranę głowy. Udało mu się jednak 
przeżyć to piekło. Pozostała jeszcze 
śpiąca w łóżeczku Jadzia... Jeden z 
Ukraińców chciał ją przebić nożem. 
Powstrzymał go na szczęście drugi, 
który powiedział, że nie chce krwi 
dziecka na rękach.
Babcia, która siedziała przyczajona 
za oknem, zaopiekowała się nim za-
raz po wyjściu Ukraińców. Po masa-
krze, z Borka przyjechali Nikodem 
i Wincenty. Zabrali na wóz zwłoki 
oraz pozostałe osoby i uciekli leśny-
mi drogami, by znów nie dopadli 
ich mordercy. Chłopca opatrzono. 
Rana Stanisławy była niestety na 
tyle poważna, że nie można jej było 
pomóc. Po pięciu godzinach skonała 
w straszliwych męczarniach. Zosta-
ła pochowana koło swoich sióstr z 
dzieckiem i szwagierką...

Czas tułaczki

Rodzina zaczęła dyskretne przygo-
towania do ucieczki. Chcieli udać 
się do krewnych w Kostopolu. 
Przejazd nie był jednak bezpieczny 
z powodu banderowskich patroli. 
Pomógł im chrześniak pana Niko-
dema, Florian Krzysztofiak, który 
po zamordowaniu przez bandytów 
ojca, wstąpił w 1943 r., jak wielu 
młodych Wołyniaków, do policji 
składającej się z Polaków ze Śląska 
i Wielkopolski. Oddziały te często 
broniły uchodźców przed bande-
rowcami na drogach. Niemcy bo-
wiem, do potyczek się nie kwapili...
W towarzystwie policjanta, uchodź-
cy szczęśliwie dotarli do Kostopo-
la. Wkrótce zostali przeniesieni do 
Brześcia, do pracy na dworcu kole-
jowym. Po kilku tygodniach wyzna-
czono ich do robót w Łotwie.
Kiedy wagony były załadowane 
do odjazdu, nadleciały rosyjskie 
bombowce i... zaczęło się piekło. 
Dąbrowscy z synem Augustynem 
wskoczyli do jakiejś budki, w któ-
rej ledwo się zmieścili. Ochronili 

się jednak przed latającymi w po-
wietrzu odłamkami. Przeżył także 
Wincenty z dziećmi. Położyli się 
bowiem pod swoim wagonem, który 
nie został rozbity. Tego dnia na sta-
cji zginęło jednak wiele osób...
Ci, którzy ocaleli, zostali wywiezie-
ni do Rygi, skąd przeniesiono ich do 
gospodarstw rolnych.
Kiedy w styczniu 1944 r. front prze-
sunął się za linię Bugu, Dąbrowscy 
z synem wrócili wojskowymi cięża-
rówkami do krewnych w Kostopolu.

Nowe życie

W maju 1945 transport przesiedlo-
nych zza Buga wylądował w Prusz-
czu Gdańskim, skąd rozwożono ludzi 
do okolicznych wiosek, przydzie-
lając gospodarstwa na podmokłych 
terenach. Po wiosennych wylewach, 
aby dotrzeć do sąsiadów, trzeba było 
używać... łodzi. Dąbrowscy nie mie-
li jednak wciąż wiadomości o losie 
swoich innych dzieci. Po różnych per-
turbacjach udało im się jednak ustalić 
adres jednej z córek. W kwietniu wa-
gon z dobytkiem osadników stanął na 
bocznicy kolejowej w Nowej Soli. Po 
załadowaniu tabołków na konie, wy-
ruszyli do Gołaszyna...I tak, skończy-
ła się wojenna tułaczka. Rozpoczęło 
się gospodarowanie na nowej ziemi. 
Jeszcze nieznanej, również zabranej 
komuś innemu i bez żadnej pewności, 
czy otrzymanej od władzy na wła-
sność, czy tylko w dzierżawę.
- Człowiek tak długo nie umiera na-
prawdę, jak długo trwa wśród żywych 
pamięć o nim... - opowiada R. Zeli-
sko.

A zatem... pamiętajmy...

Autor: Wysłuchał i spisał, Jakub 
Nowak
http://www.mmnowasol.pl/artykul/
wojenna-tulaczka-rodziny-dabrow-
skich

Człowiek tak długo nie umiera naprawdę, jak 
długo trwa wśród żywych pamięć o nim...

/ Pamiątkowe zdjęcie rodziny Dąbrowskich zrobione w 1935 r. (fot. archiwum Romana Zelisko)

http://www.mmnowasol.pl/artykul/wojenna-tulaczka-rodziny-dabrowskich
http://www.mmnowasol.pl/artykul/wojenna-tulaczka-rodziny-dabrowskich
http://www.mmnowasol.pl/artykul/wojenna-tulaczka-rodziny-dabrowskich
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Przemysław Bibik

Kiedy po raz pierwszy usłyszała 
pani o zbrodniczej działalności 
UPA? 

Trudno jest mi powiedzieć, kiedy 
po raz pierwszy usłyszałam samą 
tę nazwę. Pamiętam jednak, że po 
raz pierwszy o zbrodniach UPA 
usłyszałam pewnej nocy. Wtedy  
do naszego domu zastukał pe-
wien pan z żoną, którzy uciekli z 
pobliskiej wsi. Nie mam pojęcia 
dlaczego przyszli akurat do nas. 
Małżeństwo szukało schronienia. 
W wyniku napaści Ukraińców, 
zginęło wówczas ich dziecko. Im 
udało się jednak uciec. W akcie 
samoobrony mężczyzna ten odrą-
bał rękę jednemu z agresorów. W 
przeciwnym razie razem z żoną 
niechybnie by zginął. 

Działo się to w roku...

... 1942. W tym samym roku z rąk 
Ukraińca zginął mąż mojej siostry 
Wandy. 

Przyjęliście to małżeństwo do 
siebie?

Tak. Oni chcieli jedynie u nas 
przenocować. 

A co na to Niemcy, którzy miesz-
kali w waszym domu?

Na szczęście ci państwo przyszli 
w nocy. Z samego rana nas opu-
ścili. Niemcy o niczym się nie do-
wiedzieli.  

Nocny incydent nie zaniepokoił 
was?

W tej chwili nie baliśmy się jesz-
cze tak bardzo. Wszystko zmie-
niło się później, kiedy to razem z 
dziadkiem i młodszą siostrą Zofią 
wybrałam się do Basowego Kątu. 
W Basowym Kącie mieszkała 
ukraińska mleczarka, od której 
chcieliśmy kupić mleko, masło 
i inne produkty. Po przybyciu na 
miejsce zostaliśmy ugoszczeni. 
Pamiętam nawet, że najedliśmy 
się pierogami. Ogólnie rzecz bio-
rąc było bardzo miło. Zrobiło się 
jednak późno, poszarzało. Ukrain-
ka zaproponowała, abyśmy prze-
nocowali w jej domu. Tak też się 
stało. Z samego rana wróciliśmy 
do Równego. Gdy przyszliśmy 
do domu, mama była przerażona. 
Mówiła nam, że tej nocy w Baso-
wym Kącie, wymordowali wszyst-
kich Polaków. Mieliśmy ogromne 
szczęście, że ta Ukrainka nas nie 
wydała. W innym wypadku już 
byśmy nie żyli. Wśród Ukraińców 
jak widać, byli też dobrzy ludzie. 

Po tym, czego dowiedzieliście się 
od matki tamtego poranka, wy-
brała się pani jeszcze kiedyś na 
wieś? 

Nigdy więcej. Przebywałam je-
dynie w Równem. Tam byliśmy 
względnie bezpieczni, ponieważ 
stacjonowało tam wojsko niemiec-
kie. Poza tym, przecież w naszym 
domu mieszkali Niemcy. W związ-

ku z tym Ukraińcy nie mogli tak 
po prostu przyjść i nas wymordo-
wać.   
Czy docierały do was informa-
cje, o tym co dzieje się w okolicz-
nych wsiach?       
   
Coraz częściej słyszałam o tym, że 
płoną polskie wsie – były to tzw. 
czerwone noce. Wówczas nie wie-
działam jeszcze o torturach jakie 
stosowali członkowie UPA. 

Była pani kiedyś bezpośrednim 
świadkiem mordów dokonywa-
nych przez ukraińskich nacjo-
nalistów na Polakach?.

Nie. Ja tylko o tych mordach sły-
szałam. 

Jak doszło do wywiezienia pani 
na roboty w głąb Trzeciej Rze-
szy?

Musiałam pracować. Najpierw 
pracowałam na czarno, sprzątając 
w niemieckim hotelu. Pewnego 
razu mój kolega Janek Peszyński, 
który pracował w sklepie jarzyno-
wym dla Niemców, powiedział mi, 
żebym poszła do jego kierownika, 
który może mnie tam zatrudnić. 
Kierownikiem tego sklepu był pan 
Stanisław Zalewski – bardzo miły 
człowiek. Pomimo że w sklepie 
mogli kupować wyłącznie Niem-
cy, pracowali w nim sami Polacy. 
Na spotkaniu z panem Zalewskim, 
dowiedziałam się, że pracować 
mogę, ale jest jeden warunek. Z 
uwagi na to, że jest to sklep nie-
miecki, muszę w końcu zarejestro-
wać się w Arbeitsamt. Po doko-
naniu tej czynności wróciłam do 
sklepu. Kierownik powiedział mi 
jednak, że przyjąć mnie nie może. 
Wydało mi się to bardzo dziwne, 
ale nic nie mogłam na to poradzić. 

Dlaczego Zalewski pani nie 
przyjął? Bał się czegoś?

Dwa dni po mojej rozmowie z 
panem Zalewskim został on roz-
strzelany. W sklepie, którego był 
kierownikiem, był punkt kontak-
towy. Najwidoczniej Zalewski 
przeczuwał, co się święci. Nie 
zatrudniając mnie nie chciał mnie 
narażać, ponieważ wszyscy, któ-
rzy tam pracowali, zostali areszto-
wani. Ten człowiek był zupełnie w 
porządku. 

Nie udało się w sklepie, więc za-
częła pani szukać dalej... 

Musiałam szukać innej pracy. 
Wkrótce udało mi się i na przeło-
mie 1942 i 1943 r. zaczęłam pra-
cować jako sprzątaczka w tzw. 
kasynie niemieckim czyli biurach 
agrotechnicznych. W maju 1943 r. 
dostałam zawiadomienie, że mam 
wyjechać do Trzeciej Rzeszy na 
roboty. W przypadku nie stawie-
nia się, kara mogła spaść na moich 
najbliższych. Pomimo tego praco-
wałam normalnie. Jednak już 22 
maja 1943 r. pod miejsce mojej 
pracy podjechała ciężarówka, do 
której załadowano między innymi 
mnie. 

W chwili przyjazdu ciężarówek, 
wiedziała pani, że to po panią?

Ja wiedziałam, byłam przygoto-
wana na to, że Niemcy jednak nie 
popuszczą. 

Dużo was było w tych ciężarów-
kach?

Nie byłam sama. Tam było wiele, 
bardzo wiele osób z mojego rocz-
nika. 

Gdzie was przewieziono?

Najpierw pojechaliśmy na ul. Bia-
łą do baraku. To co się tam działo, 
było bardzo poniżające. Mężczyź-
ni byli oddzieleni od nas. Byłyśmy 
nago. Odbyła się kąpiel zbiorowa, 
polegająca na polewaniu nas przez 
niemieckich żołnierzy wodą.

Następnie trafiła pani... 

Na stację kolejową w Równem. 
Tam Niemcy załadowali nas do 
pociągów. Rozpoczęła się mordę-
ga. 

Jak długo pani jechała?

Nie mam pojęcia. Ja byłam w ogó-
le prawie nieprzytomna w trakcie 
tej podróży. W związku z tym nie-
wiele pamiętam. Słyszałam jedy-
nie turkot naszego pociągu. 

W końcu znalazła się pani w  
Trzeciej Rzeszy... 

Przywieziono mnie do Kaesselow 
w Meklemburgii. Znalazłam się w 
baraku dla robotników. Tam była 
wielka izba pełna much. Panował 
okropny zaduch. Stanąwszy przy 
oknie, postanowiłam je uchylić. 
Kiedy to się stało, napadła na mnie 
przebywająca w tym pomieszcze-
niu Polka z Wielunia. „Powitanie” 
nie należało do najmilszych. Przez 
parę dni pracowałam w polu. Na-
stępnie trafiłam ddzie do moich 
obowiązków należało sprzątanie 
i pomoc w kuchni, a jesienią pra-
ca w polu przy zbiorach ziemnia-
ków, kopaniu marchwi i pracach w 
ogrodzie. Pracowałam tam bardzo 
ciężko. 

Jak odnosili się do pani właści-
ciele majątku?

Na tych Niemców nie mogę na-
rzekać. Właściciela majątku, któ-
ry nazywał się Johny Bartolli, nie 
widziałam prawie nigdy. On naj-
częściej biegał po swoich polach i 
nadzorował pracowników. Podob-
no potrafił nawet Polakom przy-
łożyć. Jego rodzice przyjechali z 
Brazylii do Niemiec i kupili ma-
jątek Kaesselow. Żona nazywała 
się Gerda Bartolli (z domu Ein-
hoff). Ojciec Gerdy Bartolli  był 
lekarzem i burmistrzem w Lube-
ce. Bartolli nie byli lubiani przez 
okolicznych Niemców. Najpraw-
dopodobniej z powodu tego, że 
byli Niemcami napływowymi. Na 
początku ciężko było mi się z nimi 
porozumieć, albowiem nie znałam 
języka niemieckiego. Z czasem to 
się trochę zmieniło. 

Johny i Gerda Bartolli mieli 
dzieci?

Tak, mieli dwóch synów. Jeden 
miał siedem lat, drugi dziesięć. 
Ten drugi należał już do Hitler-
junge. Kiedyś  Gerda Bartolli po-
wiedziała, że gdyby ona się nie 
zgodziła na to, to cała wieś by się 
zbuntowała i nie posyłałaby swo-
ich dzieci, a ona by za to odpowie-
działa.

Opowiadano pani o takich spra-
wach?

Często ze mną rozmawiały. Przy-
kładowo siostra właścicielki – 
Ruth Einhoff miała u siebie w 
pokoju mapę i szpileczkami za-
znaczała to, gdzie  aktualnie jest 
armia niemiecka. Często wołała 
mnie do siebie i pokazywała, jak 
Niemcy się cofali. Gdy już do 
Równego doszli, to od razu przy-
biegła i powiedziała, że ich już 
tam nie ma. Zaznaczę jeszcze raz, 
tak jak między Ukraińcami tak 
również pomiędzy Niemcami, byli 
różni ludzie. 

Czy oni mieli jeszcze jakąś służ-
bę?

Tak, mieli gospodynię kuchni, trzy 
młode dziewczyny – Niemki i od 
wielu lat jedną Polkę, która począt-
kowo bała się rozmawiać ze mną  
po polsku. Jedna  służąca – Niemka 
była nastawiona do mnie wrogo.  
Znęcała się nade mną, oblewała 
mnie zimną wodą, wykręcała mi 
ręce. W końcu jednak miarka się 
przebrała. Poszłam ze skargą do 
właścicielki. Podziałało, albowiem 
ta smarkata, czternastoletnia służą-
ca uspokoiła się. Była też jej kuzyn-
ka, która  kradła. Winą za kradzieże 
one chciały obarczyć mnie. Prawda 
jednak szybko wyszła na jaw, a zło-
dziejkę odesłano do domu. 

Można powiedzieć, że trafiła pani 
nie najgorzej...

Nie, nie trafiłam źle. Niemcy, u 
których pracowałam, byli  kultu-
ralnymi ludźmi. Często mieli wie-
lu gości, byli to profesorowie z 
berlińskiego uniwersytetu. Nieraz 
dwadzieścia osób siedziało przy 
stole.

We wspominanym pałacu miała 
pani swój pokój?

Ja mieszkałam na strychu. Miałam 
okienko w suficie. Pamiętam, że 
gdy padał deszcz, to często lało mi 
się na głowę. 

Czy duży był ten pałac?

Tak nawet bardzo duży. Ja policzy-
łam. Miał dwadzieścia pokoi. 

Dwadzieścia pokoi, które sama 
pani sprzątała?

Nie wszystkie.  Miałyśmy wszyst-
ko podzielone na pół razem z jedną 
Niemką. 
Myślała Pani o ucieczce? 
Nie mogłam uciec. Raz było tak, 

że wybrałam się na spacer i prze-
kroczyłam granicę majątku. W tej 
chwili żołnierz niemiecki mnie zła-
pał i pod karabinem poprowadził z 
powrotem.  

Ten teren musiał być w pewien 
sposób nadzorowany... 

Widocznie tak, skoro ten Niemiec 
tam był. Za swoje przewinienie 
miałam zapłacić karę, którą jednak 
uregulowała za mnie właścicielka 
majątku. Innym razem pojawiło 
się zarządzenie, że ja i inne osoby 
będące na robotach mają rozpo-
cząć pracę w fabryce. Właściciel-
ka, abym została, przekupiła kogoś 
dając mu kurę – niewiele byłam 
warta – jedną kurę. Na szczęście 
zostałam. 

Czy chorowała pani w trakcie po-
bytu w Kaesselow?

Tak. Zachorowałam na nerki. Spro-
wadzono lekarza, który skierował 
mnie do szpitala. Szpital więzien-
ny był w Güstrow. Tam miałam 
do czynienia z lekarzem – Rosja-
ninem, który powiedział, że skoro 
boli, to nerkę trzeba wyciąć. 

Zgodziła się pani?

Ku jego zdumieniu, ja się nie zgo-
dziłam. W związku z moją postawą, 
on powiedział wprost, że leczyć 
mnie już nie będzie. Nie otrzyma-
łam wówczas żadnych lekarstw, nic 
kompletnie. Chciałam się stamtąd 
wydostać jak najszybciej. Pamię-
tam, że na korytarzu spotkałam 
Polkę, więźniarkę, która tam sprzą-
tała. Żaliła się, że jej koleżanka za 
plasterek kiełbasy wybiła jej ząb. 
Ludzie byli tam głodni, zachowy-
wali się jak zwierzęta. Po wyjściu 
ze szpitala, wracałam do majątku 
pieszo około ośmiu kilometrów. 
Wciąż nie miałam lekarstw, ból 
także nie ustępował. Po moim po-
wrocie siostra właścicielki majątku 
Ruth Einhoff siedziała przy mnie 
przez całą noc. Na drugi dzień po-
jechała do znajomego aptekarza, 
który dał jej lekarstwa. Ona mnie 
wyleczyła. Ona nie miała z medy-
cyną nic wspólnego, była pracow-
nikiem uniwersytetu w Berlinie. 

W tej posiadłości była pani jedy-
ną osobą, która była na robotach 
przymusowych?      
 
W tym domu tak, ale we wsi byli 
inni, w podobnej do mojej sytuacji.  

Czy zbliżający się front niepoko-
ił właścicieli majątku, w którym 
pani pracowała?

Właściciele czuli już, że nie jest 
dobrze. Sowieci się zbliżali. Wów-
czas zaczęli się pakować po kry-
jomu w nocy i wywozić wszystko 
do Lubeki. Którejś nocy wyjechali 
sami. Klucze do pałacu zostawili 
mi.

Miała pani pałac na własność... 

Nie chciałam go mieć na własność. 
Wiedziałam, że jak przyjdą sowie-
ci, a ja będę miała te klucze, to 
może ze mną nie być kolorowo. W 
związku z tym oddałam je kluczni-
kowi. 

CDN

U państwa Bartolli 
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Hurby - gmina Buderaż, powiat Zdoł-
bunów, województwo wołyńskie. Na 
południowy zachód od Buderaża, 
gdzieś na 9 kilometrze do 1944 roku, 
istniała wieś HURBY, w której miesz-
kali Polacy, którzy osiedlili się tu na 
wykupionych ziemiach z końca XIX 
stulecia. W 1939 wieś liczyła sobie 
133 rodziny i 537 mieszkańców.  Na tą 
polską wieś położoną pośród starych 
wołyńskch lasów 2 czerwca 1943 r. 
napadły oddziały UPA i SKW (oddzia-
ły samoobrony ukraińskiej). Doko-
nano napadu na bezbronną ludność  
mordując w bestialski sposób ok. 250 
osób. Horda licząca ok.1000 Ukraiń-
ców  w składzie której były również  
kobiety, otoczyła wieś Hurby pozba-
wionej nawet lokalnej samoobrony, 
dokonując rzezi bezbronnej ludności. 
Napastnikami byli sąsiedzi znający 
swoje ofiary, mordowali Polaków za 
pomocą siekier i noży. Ofiary podda-
wano licznym torturom, stosując nie 
tylko okrutne metody pozbawiania 
życia ale nawet zwłoki były maltre-
towane. Część zabudowań wsi razem 
ze zwierzętami spalono, kto nie zginął 
z rak krwawych siepaczy to spłonął 
żywcem. Ci co ocaleli z napadu ucie-
kali w kilku grupach do pobliskiego 
Mizocza. Niestety część z nich zna-
lazła swoją śmierć na drodze swojej 
ucieczki. Trauma tamtych wydarzeń 
była tak olbrzymia, że nawet po latach 
nie wielu chciało o tym rozmawiać a 
co dopiero pisać.  Atak na Hurby 
znalazł potwierdzenie w odezwie do-
wódcy wołyńskiej UPA Dmytra Klacz-
kiwskiego z czerwca 1943 r., w której 
przyznał , że UPA „puściła z dymem” 
tę wieś”. Mimo tej butnej informacji 
część domów murowanych dotrwała 
do kwietnia 1944 r. W tym miesiącu 
doszło tu największej bitwy oddzia-
łów UPA ze zmobilizowanymi siłami 
wewnętrznymi sowietów. 25 kwietnia 
1944 r. wieś Hurby uległa całkowitej 
zagładzie. Pozostało tylko miejsce 
zwane dziś uroczyskiem.

/ Widok ze wsi Zielony Dąb (teraźniejszy 
Zeleny Dub)

Irena Gajowczyk, jako żywy świa-
dek  zdecydowała się w 60-tą roczni-
cę tragicznych wydarzeń na Wołyniu 
opowiedzieć wszystkimi  tragedię jaką 
zapamiętała jako dziecko. Mija na-
stępne 10 lat od tego faktu i wiele osób 
poznało już wspomnienia pani Ireny, 
ale chyba jednak za mało sądząc po 
tym co nasze państwo w tej sprawie 
zrobiło. Spełnimy zatem życzenie au-
torki przesłania która napisała: 

Pisząc te trudne dla mnie słowa 
chcę, aby dotarły do wszystkich. Nie 
chcę aby zapomniano o tym, co wy-
rabiali pozbawieni sumienia rizuni 
ukraińscy, którzy w niewyobrażal-
nym bestialstwie przewyższyli sto-
kroć GESTAPO i NKWD. Tamci to 
były organizacje państwowe powo-
łane do niszczenia przeciwników, a 
banderowcy, którzy dziś mówią, że 
walczyli z Niemcami i Sowietami, w 
tchórzowski sposób "wojowali" z 
Bogu ducha winną ludnością cywil-
ną, to jest ze mną - żywym świad-
kiem, 6,5-letnią dziewczynką, którą 
znali i znali jej ojca i całą rodzinę. 
Tylko bandyci i tchórze walczą z 
dziećmi i kobietami! Tylko zboczeń-
cy rozpruwają brzuchy i obcinają 
piersi, a oni w swoich szkołach w 
Polsce uczą dzieci ukraińskie, że to 
byli bohaterowie. (…) 

Byłam zbyt mała, aby się bronić i zbyt 
duża, żeby zapomnieć tragiczny dzień 
2 czerwca 1943 roku. Wieczorem 
tego krytycznego dnia, mama całą 
piątkę dzieci przygotowywała do snu. 
Byliśmy w samych koszulkach (dla 
porządku podaję imiona i wiek moje-
go rodzeństwa: najstarszy brat, Mar-
cel - 12 lat, siostra Lodzia - 10 lat, 
Irena - 6,5 roku, siostra Stasia - 4 lata, 
brat Tadzio - 1,5 roku). Mieszkaliśmy 
dość daleko od innych gospodarstw i 
tego dnia ktoś nas powiadomił, że 
wiele domów pali się i że banderowcy 
napadli na Hurby. Wtedy ojciec zde-
cydował, aby mama z dziećmi uciekła 
do pobliskiego lasu. Tak też się stało. 
Marcel wziął na plecy Stasię, Mama 
najmłodsze z dzieci na ręce, ja zaś 
trzymając się sukienki Mamy i Lodzia 
- uciekałyśmy. Dołączyło do nas wie-
lu sąsiadów, wszyscy biegli w kierun-
ku lasu. Ojciec został w domu, aby 
wynieść cenniejsze rzeczy i trochę 
żywności. Uszliśmy może ze 150 me-
trów, kiedy Mama zauważyła kilku 
młodych mężczyzn wychodzących z 
lasu. Każdy miał w ręku siekierę. 
Mama zaczęła krzyczeć przeraźliwie, 
abyśmy się chowali. Rozbiegliśmy się 

wszyscy w zboże na tyle już duże, że 
pozwalało nam ukryć się. Brat Marcel 
z siostrą Stasią odbiegł od nas, siostrę 
Lodzię pociągnęła za sobą jedna z na-
szych sąsiadek, a ja zostałam z Mamą. 
Rozpoczęła się rzeź. Banderowcy 
uderzali na oślep siekierami i nożami 
kogo dopadli. Kilku z nich nadjechało 
na koniach i tratując w poszukiwaniu 
ofiar zboże - mordowali znalezio-
nych. Kilku banderowców podbiegło 
do mojej mamy i jeden z nich uderzył 
ją w głowę siekierą. Mama upadła i 
wypuściła z rąk brata Tadzia, a ja z 
przerażenia krzyczałam. Na całym 
polu był ogromny wrzask i lament, 
ludzie błagali swoich oprawców o da-
rowanie życia, no bo przecież ich zna-
li. Oprawcy byli jednak bezwzględni. 
Mama czołgając się, przygarnęła do 
siebie płaczącego Tadzia i zakrwa-
wionemu dała pierś.  Po niedługiej 
chwili banderowcy ponownie dobie-
gli do mojej Mamy i podcięli jej gar-
dło. Jeszcze żyła kiedy zdarli z niej 
szaty i poodcinali piersi. Ja leżałam 
przytulona do ziemi, chyba ze strachu 
nawet nie oddychałam. Mama i Ta-
dzio strasznie się męczyli, Mama po-
wyrywała sobie długie włosy z głowy, 
była strasznie zmieniona, bałam się 
jej, prosiła o wodę. Jak trochę się 
uspokoiło pobiegłam na nasz ogród i 
na listku kapusty przyniosłam trochę 
wody, ale nie podałam bo już nie ję-
czała i bałam się jej. W pewnym mo-
mencie zobaczyłam straszny ogień i 
wycie zwierząt, to paliły się nasze za-
budowania, bydło i konie chodziły po 
ogrodzie, a trzoda i drób paliły się ra-
zem z budynkami. Przerażona prze-
siedziałam do rana przy zwłokach 
Mamy i brata. Zobaczyłam też inne 
trupy, bardzo się bałam, było mi zim-
no, byłam tylko w koszulce. Rano po-
stanowiłam pójść do swojej cioci - 
Marii Terlickiej - myśląc w swej 
naiwności, że to tylko nas spotkało 
takie nieszczęście. Jej budynek, nowy, 
murowany, kryty blachą stał nieznisz-
czony. Na podwórku było dużo koni, 
ale kiedy usłyszałam głośne rozmowy 
po ukraińsku uciekłam stamtąd do 
mojej koleżanki, Stasi Materkow-
skiej. Jej budynek, nowy, też nie był 
spalony, a na podwórku także zoba-
czyłam dużo koni. Weszłam na ganek 
i chciałam wejść do mieszkania, gdy 
nagle usłyszałam pijackie krzyki, a je-
den z Ukraińców krzyknął: mała 
Laszka! Strylaj! Wybiegłam do do-
brze znanego mi ogródka i weszłam w 
krzak jaśminu. Siedziałam cichutko i 
obserwowałam, jak pijani banderow-
cy wybiegli na podwórko. Nie szukali 
mnie, powsiadali na konie i ze śpie-
wem odjechali.  Długo siedziałam w 
tym krzaku, płakałam i bawiłam się 
lalką, gałgankową, którą zabrałam ze 
sobą. Było bardzo gorące południe co 
zmusiło mnie, by wyjść szukać wody 
i ludzi. Bałam się wracać do domu, 
którego już nie było. Wyszłam na dro-
gę i w pewnym momencie zauważyła 
mnie moja ciocia, Helena Ostaszew-
ska, która zaopiekowała się płaczą-
cym dzieckiem. Opowiedziałam jej, 
co przeżyłam przez ostatnią noc.  Po-
woli ze zboża i innych kryjówek za-
częli wychodzić mieszkańcy Hurbów. 
Znalazła się moja siostra Lodzia, któ-
ra też została przygarnięta przez cio-
cię. Stojąc w grupie zauważyliśmy, że 

z lasu biegnie jakiś mężczyzna. Za-
częliśmy się chować - każdy myślał, 
że to banderowiec - a to był mój Oj-
ciec. Opowiedział, jak całą noc ucie-
kał przed banderowcami. Uciekł z 
płonącego domu przez okno i ukrył 
się pod jakimś mostkiem w lesie. Bar-
dzo rozpaczał na miejscu kaźni Mamy 
i brata, niedaleko leżał nieżywy brat 
Marcel i ciężko ranna siostra Stasia. 
Miała ona dwie dziury w głowie oraz 
dwie, kłute nożem, dziury w brzuchu. 
Było widać jelita, jęczała i wołała Ma-
musię. Pozostali mieszkańcy Hurbów 
zaczęli grzebać zwłoki najbliższych w 
miejscu ich śmierci. Ojciec pogrzebał 
Mamę, dwóch braci i sąsiada w na-
szym ogrodzie. Mężczyźni połapali 
swoje konie, było też kilka wozów i 
bryczek, które się nie spaliły i zaczęli-
śmy się szykować do ucieczki, do Mi-
zocza. Na naszym dużym wozie je-
chał Ojciec, Lodzia, opatulona ranna 
Stasia, oraz sąsiadka Wasylkowska z 
dziećmi. Wyjechało kilka furmanek w 
godzinach wczesnego popołudnia. 
Ojciec ciągle nas uspokajał, abyśmy 
nie płakały bo w lesie mogą być ban-
derowcy. Po przebyciu przez nas kil-
ku kilometrów, leśną drogę zastąpili 
banderowcy krzycząc: "Siuda jidut 
Lachy". Padły strzały, Tatuś krzyknął 
abyśmy uciekały, lecz sam nie mógł 
zejść z wozu, był chyba ranny. Wszy-
scy rozbiegli się po lesie, ja też usiło-
wałam biec za siostrą Lodzią i innymi 
ludźmi, ciągle płacząc i potykając się 
o gałęzie, które były zbyt duże (a 
może ja byłam zbyt mała), aby podo-
łać w przerażeniu walce o ocalenie. 
Zgubiłam uciekających ale w zasięgu 
moich oczu były wozy z końmi, do 
których zbiegli się banderowcy, i ja 
pobiegłam do Tatusia i widziałam, jak 
go strasznie bili, a ja stałam przy krza-
ku i niemiłosiernie krzyczałam. Wi-
działam jak naszej sąsiadce Wasyl-
kowskiej odrąbywali na pieńku 
głowę. Mój krzyk był tak przerażają-
cy, że jeden z banderowców podbiegł 

do mnie i z rozmachem wbił mi nóż 
troszeczkę poniżej gardła, a ja dalej 
krzyczałam i ze strachu nie mogłam 
się ruszyć z miejsca. Banderowcy byli 
zajęci mężczyznami i dobytkiem, 
krzyczeli po imieniu do Ojca, Ojciec 
też po imieniu błagał Iwana, aby daro-
wał mu życie. Ja też znałam tego Iwa-
na, bo ciągle przychodził do naszego 
Tatusia jako przyjaciel. Ojca bili po 
głowie i twarzy, zdarli z niego ubra-
nie, a kiedy mnie po raz drugi ujrzeli, 
postanowili skończyć ze mną raniąc 
prawą dłoń nożem i przebijając ją na 
wylot, a lewą rękę raniąc przed łok-
ciem dwa razy. Upadłam. Jeden z ban-
derowców chwycił mnie za skórę na 
plecach, tak jak się łapie kota, i tyle ile 
miał w garści odciął nożem, potem 
jeszcze dwa razy ugodził mnie nożem 
w łopatki i wrzucił w ogromny kopiec 
mrówek. Chyba straciłam przytom-
ność, jak się ocknęłam był dzień, bar-
dzo byłam obolała, a mrówki tak mnie 
pogryzły, że byłam bardzo opuchnięta 
a mrówki były w buzi, w nosie i w 
tych okropnych ranach. Wyczołgałam 
się z tego mrowiska, chciało mi się 
pić. Czołgając się zrywałam zielone 
jeszcze jagody i tak doczołgałam się 
do drogi i z przerażeniem zobaczyłam 
obdartego ze skóry, przywiązanego 
do drzewa człowieka, a to był mój Oj-
ciec. Odrąbana, i leżąca obok głowa 
sąsiadki Wasylkowskiej pokryta była 
mrówkami. Po jakimś czasie usłysza-
łam nadjeżdżające furmanki, bałam 
się, ale nie miałam siły aby się ukryć. 
Leżałam przy drodze. Pamiętam jak 
podniósł mnie żołnierz (niemiecki) a 
ja prosiłam, żeby mnie nie zabijał. 
Coś mówił, ale nie rozumiałam. Po 
chwili zobaczyłam przy mnie mojego 
wujka Aleksandra Warnawskiego, 
który tłumaczył Niemcom, że mnie 
zna, bo wcześniej poznali na drzewie 
mojego Ojca. Niemcy zaopiekowali 
się mną układając na wozie i pojąc 
bardzo słodką kawą, której smak będę 
pamiętać zawsze. Opowiadano mi, że 
mieszkańcy którzy się uratowali, 
uciekli do Mizocza i po trzech dniach 
wraz z wojskiem niemieckim, posta-
nowili pojechać do Hurby aby zoba-
czyć co tam się stało. Tak więc się 
okazało, że przeleżałam w lesie trzy 
doby. Na miejscu w Hurbach odnala-
zła się moja siostra Lodzia, której 
udało się uciec z lasu. Muszę dodać, 
że nikt nie zabierał pomordowanych, 

69 rocznica zbrodni OUN - UPA 
w Hurbach na Wołyniu

  Widok z góry, według mieszkającego tam zakonnika to tam gdzie jest łąka to kiedyś były 
budynki mieszkalne wsi Hurby  / Miejsce składania kwiatów, za poległych żołnierzy UPA    
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nie było jak i nie było czasu. Niemcy 
wyznaczyli bardzo mało czasu na 
pobyt w naszej wiosce w obawie 
przed banderowcami. Zwłoki wielu 
mieszkańców Hurbów były przez 
Ukrainców ponownie wygrzebane i 

porozrzucane po polach i ogrodach. 
Wujek Aleksander Warnawski był 
mężem siostry mojego Ojca. Mnie i 
siostrę Lodzię wzięli na wychowa-
nie, ja trafiłam do niemieckiego 
szpitala w Mizoczu. Długo się le-

czyłam, rany bardzo ropiały. Mam 
siedem blizn na ciele, które z bie-
giem lat przestały mi przeszkadzać, 
jednak okaleczona psychika daje mi 
znać o sobie przez całe życie…..

Epilog - Bitwa pod Hurbami

27 kwietnia 1944 roku zakończy-
ła się operacja NKWD wymierzo-
na przeciwko UPA w okolicach 
wsi Hurby na Wołyniu. Historycy 
ukraińscy uważają ją za najwięk-
szą bitwę UPA z Sowietami. W 
marcu 1944r. Sowieci sprowadzili 
na zajmowane dawne południowo-
-wschodnie województwa II RP 
znaczne siły NKWD w celu zwal-
czania ukraińskiej nacjonalistycznej 
partyzantki, która dezorganizowała 
licznymi napadami tyły Armii Czer-
wonej. 21 kwietnia oddziały NKWD 
w sile ponad 15 tys. ludzi zajęły po-
zycje wyjściowe wokół lasów krze-
mienieckich, gdzie przebywało ok. 
4 tys. upowców. Sowieci rozpoczęli 
przeczesywanie lasów ze wszystkich 

stron jednocześnie. Doszło do kilku 
potyczek i nieudanych prób przebi-
cia się poszczególnych oddziałów 
upowskich z okrążenia. Największy 
bój miał miejsce 24 kwietnia, wtedy 
UPA zmuszona została do przyjęcia 
otwartej walki z Sowietami w rejonie 
wsi Hurby. Sowieci wprowadzili do 
walki lotnictwo i czołgi. Upowcom 
udało się powstrzymać przeciwnika 
dzięki rzuceniu do walki całej bro-
ni przeciwpancernej i oddziałów 
odwodowych. Ich sytuacja stała się 
bardzo ciężka, stąd decyzja o porzu-
ceniu taborów, ciężkiego sprzętu, 
rannych i „cywilów” i podziale sił 
na trzy grupy i przebijaniu z okrą-
żenia. Udało się to następnego dnia 
rano po krótkiej walce. Dwie grupy 
umknęły w lasy toczewyćko-der-
mańskie, trzecia w lasy surazkie. 
Upowcy  tą bitwę zarówno wtedy 
jak i dziś uznają za swoje zwycię-
stwo. W dobie gloryfikacji zbrodnia-
rzy z UPA dokonano tam, w 2007r., 
uroczystego odsłonięcia panteonu 
“bohaterów bitwy pod Hurbami”. 

Cóż to byli za bohaterowie czytelni-
cy osądzą sami.
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Dr Piotr Strzetelski

Mój pradziadek Kazimierz Strzetel-
ski jeszcze od czasów przed I wojną 
światową był leśniczym. Najpierw w 
Kwaszeninie koło Dobromila, a po-
tem został przeniesiony do Kadobnej, 
niedaleko Kałusza. 

Tam też kupił dom (leśniczówkę), w 
której zamieszkał i żył aż do śmier-
ci. Pradziadek Kazimierz był męż-
czyzną potężnej postury, ogromnej 
siły, miał wąsy i długą brodę, którą 
podczas posiłków musiał przytrzy-
mywać jedną ręką. Przekazy rodzin-
ne mówią, że w czasie polowań, w 
dobrach Sanguszków popisywał się 
walką z dzikiem na oszczep. Na 
obiad potrafił zjeść całego wieprzka. 
Jeszcze w roku 1895 Kazimierz żeni 
się z Karoliną Fulińską, starszą sio-
strą prof. Benedykta Fulińskiego. 
Karolina, moja prababcia była drob-
ną, szczupłą kobietą. Miała praw-
dopodobnie niebieskie oczy, choć 
trudno to było stwierdzić, bo mruży-
ła je z powodu krótkowzroczności. 
Zwracały uwagę jej ręce - niezwy-
kle wąskie, z długimi, cienkimi pal-
cami, charakterystyczne dla rodziny 
Fulińskich. Lola, którą tak nazywał 
jej brat Benedykt, często odwiedza-
ła jego rodzinę we Lwowie przy ul. 
Tarnowskiego 82. Przyjeżdżała tam 
przeważnie ze swoją kilkunastolet-
nią córką Heleną, blondynką ze zło-
tym grubym warkoczem i lazurowo-
-niebieskimi oczami. 
Spośród licznego potomstwa jakim 
Bóg obdarzył Kazimierza i Karolinę 
(5 synów i 4 córki) wojnę przeżyły 
jedynie trzy siostry oraz mój dzia-
dek Czesław, dzięki któremu linia 

Strzetelskich jest kontynuowana. 
Czerech braci mojego dziadka zgi-
nęło z rąk ukraińskich nacjonali-
stów. Dziadek mój Czesław często 
wspominał swojego ojca jako osobę 
dobroduszną i łagodną, jednak o na-
turze popędliwej choleryka, co przy 
jego sile czasami bywało groźne dla 

krnąbrnych synów. Gwałtowność 
reakcji Kazimierza, zwłaszcza w 
zatargach z chłopcami, kończyła się 
czasami solidnym laniem. Bywały 
też przypadki, że krewkiego Kazi-
mierza sąsiedzi pozywali do sądu. 
Pomimo jednak tego wszystkiego 
był to człowiek niezwykle weso-
ły, sympatyczny i solidny. Posiadał 
szeroką wiedzę o astronomii, opo-
wiadając o niej swoim dzieciom za-
chwycał ich swoją erudycją. Potrafił 
też opowiadać piękne bajki. 
Po I wojnie światowej i odzyska-
niu przez Polskę niepodległości, w 
latach 20-tych Kazimierz zostaje 
wójtem w Kadobnej. Znany był z 
tego, że szybko i bezgłośnie uci-
szał wszelkie bójki miedzy chłopa-
mi, posługując się grubą lagą lub 
pięścią. Kazimierz był zapalonym 
myśliwym. Znany był z szybkiego 
i celnego strzału. Kiedyś ratując 
życie swojego kompana zastrzelił 
atakującego go rysia. We wsi nie 
utrzymywał szerszych stosunków 
towarzyskich, jednak przyjaźnił się 
bardzo ze swoim kuzynem ze strony 
matki - Bielańkim, który był kierow-
nikiem miejscowej szkoły wiejskiej 
i dobrym partnerem do preferansa. 
Przy okazji polowań z nagonką w 
okolicach Kałusza, zjeżdżali się 
liczni ziemianie. Przy takiej to oka-
zji Kazimierz poznał generała Ta-

deusza Rozwadowskiego, z którym 
bardzo się zaprzyjaźnił. 

/ Kazimierz w Kadobnej

Najstarszy syn Juliusz, urodzony 
w roku 1901 ukończył VIII Gim-
nazjum im. Króla Kazimierza we 
Lwowie. Prawdopodobnie brał 
również udział w obronie Lwowa 
w 1918 roku. Następnie przez trzy 
lata studiował na Wydziale Nafto-
wym Politechniki Lwowskiej. W 
czasie wojny z bolszewikami, służył 
w oddziale łączności, a po zakoń-
czeniu działań wojennych, z ramie-
nia władz polskich, został komisa-
rzem spisowym w okręgu kałuskim 
„Ogólnopolskiego spisu ludności i 
zwierząt gospodarskich” rozpoczę-
tym we wrześniu 1921 roku. Już od 
samego początku Ukraińcy bardzo 
mocno agitowali przeciwko spiso-
wi, namawiali do bojkotu, wręcz 
straszyli, że Polacy w ten sposób 
chcą zaprowadzić pańszczyznę, 
nałożyć na Ukraińców uciążliwe 
podatki i przeprowadzić pobór do 
wojska. W jednej z takich odezw 
czytamy: ...Ażeby nie zapisywać się 
do wiecznej i beznadziejnej niewoli 
lackiej, ażeby nie utracić bydła, aże-
by nie wyrzec się prawa na grunty 
pańskie, ażeby nie sprowadzić na 
siebie klęski w postaci nowych po-
datków, trzeba za wszelką cenę nie 
dopuścić do spisu...”. Usiłowano 
więc zastraszyć komisarzy spiso-
wych, aby ci zrzekli się swoich 
czynności. Nawet duchowieństwo 
rusińskie podczas kazań niedziel-
nych nawoływało do bojkotu, a na 
drzwiach cerkiew przyczepiano 
liczne odezwy, rozdawano ulotki 
nawołujące do nienawiści do La-

chów. W takich to okolicznościach 
Juliusz Strzetelski jako komisarz 
spisowy rozpoczął swoje urzędowa-
nie. Jednak nienawiść do Lachów i 
niechęć do komisarzy była tak wiel-
ka, że zdarzały się nawet sytuacje, 
że chcąc ich zniechęcić i zastraszyć 
strzelano do nich. Tak właśnie w 
październiku 1921 we wsi Wierzch-
nia w powiecie Kałuskim, został 
zamordowany skrytobójczo przez 
ukraińskich nacjonalistów najstar-
szy syn Kazimierza - Juliusz Strze-
telski. Mój ojciec urodzony w 1938 
roku nosi imię po swoim wujku. 

Bolesław – urodzony w 1905 roku, 
wspólnie z ojcem mieszkał w domu 
w Kałuszu i pomagał mu w gospo-
darstwie. Tam też poznał swoją 
przyszłą żonę, Ukrainkę, Katarzy-
nę Humenów. Pomimo sprzeciwu 
rodziców w 1924 roku ożenił się z 
nią. Miał jedynego syna Zenona ur. 
w 1930 roku oraz pięć córek. Z opo-
wiadań mojego dziadka wiem, że w 
1943 roku zginął z rąk Ukraińców. 
Razem z nim zginął również jego 
niespełna 15 letni syn. Oboje osa-
czeni przez banderowców, utonęli w 
bagnach niedaleko Kałusza. 

/ Zenon Strzetelski – syn Bolesława

Erazm (Ercio) – to kolejny syn Ka-
zimierza. To o nim właśnie wspo-
mina w swoich opowiadaniach pani 
Ewa Fulińska Nadachowska. Erazm 
urodzony w 1911 roku ukończył 
XI Gimnazjum we Lwowie w roku 
1931 i podjął studia na Wydziale 

Lasowym Politechniki Lwowskiej. 
Podobnie jak jego ojciec Kazimierz 
chciał być leśniczym. Ukończywszy 
studia został inżynierem leśnikiem i 
tuż przed wybuchem II wojny objął 
nadleśnictwo w okolicach Doliny, 
gdzie zginął zamordowany przez 
banderowców w 1944 roku. 

/ Erazm (Ercio) Strzetelski w ogrodzie w Ka-
łuszu.

Czesław – mój dziadek urodzony 
w 1916 roku, po ukończeniu VII 
Gimnazjum we Lwowie, podejmuje 
studia na Akademii Medycyny We-
terynaryjnej we Lwowie. Wkrótce 
poznaje swoją przyszłą żonę Annę 
Marek, córkę urzędnika państwo-
wego, z którą bierze ślub w 1937 
roku. 

/ Zdjęcie ślubne Czesława i Anny Strzetelskich

Leśniczy z Kadobnej koło Kałusza i jego synowie.

http://rodzina_szolc.republika.pl/Files/000056.htm
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24 stycznia 1938 roku przychodzi na 
świat jego pierwszy syn, a mój ojciec - 
Prof. Juliusz Andrzej Strzetelski. Tuż 
przed wybuchem wojny 1939 roku 
Czesław jako 23 letni młody chłopak 
kończy studia i otrzymuje dyplom 
lekarza weterynarii. Jest już wtedy 
szczęśliwym ojcem dwójki dzieci - 
syna Juliusza i córki Ludwiki. Młode 
małżeństwo w tym czasie mieszka 
w rodzinnym domu Anny Marek we 
Lwowie na Łyczakowie, naprzeciw-
ko szpitala miejskiego. W tym czasie 
młodej rodzinie bardzo pomocna jest 
siostra Anny - Nina. Po wybuchu woj-
ny Czesław nadal mieszka we Lwo-
wie, skąd mniej więcej w połowie 
1940 roku wraz rodziną przenosi się 
do Kałusza, do leśniczówki swojego 
ojca - Kazimierza. Tam też Czesław 
pracuje jako młody lekarz weteryna-
rii w otoczeniu wrogo nastawionych 
do Polaków Ukraińców. W 1941 roku 
przychodzi na świat trzecie dziec-
ko Czesława - Krystyna. W Kałuszu 
młoda rodzina Strzetelskich mieszka 
do początku 1943 roku, kiedy to na 
wieść o planowanych przez sowietów 
wywózkach, dzięki staraniom m.in. 
Niny (siostry Anny) rodzina Strze-
telskich ucieka najpierw do Kozłowa 
(obecnie Miczurińsk), a następnie na 
początku 1944 roku udaje się im do-
jechać do Borzęcina, niedaleko Brze-
ska, między Tarnowem a Krakowem. 
We wrześniu 1944 roku przychodzi 
na świat drugi syn Czesława - Marek 
Strzetelski. 

/ Czesław i Anna Strzetelscy z dziećmi w Bo-
rzęcinie w roku 1944.

Na przełomie 1944/1945 roku w okoli-
ce Borzęcina docierają wojska radziec-
kie, które idą w kierunku na Kraków, 
(który został wyzwolony 17 stycznia 
1945 roku). Ponieważ dziadek mój 
był lekarzem weterynarii, a wojska 
sowieckie posiadały również na swo-
im wyposażeniu konie, więc został on 
wcielony rozkazem mobilizacyjnym 
do 16 Kołobrzeskiego Pułku Piecho-
ty. Ponieważ był osobą wykształconą 
i po studiach od razu dostaje stopień 
porucznika. Nie pomogły tłumaczenia 
i prośby, że jest ojcem czwórki małych 
dzieci i jedynym żywicielem rodzi-
ny - rozkaz był nieodwołalny. Było to 
prawdopodobnie w grudniu 1944 lub 
na początku stycznia 1945 roku. Od 
tego momentu rozpoczyna się jego 
służba w Ludowym Wojsku Polskim 

w charakterze lekarza weterynarii. 
Dziadek Czesław był człowiekiem 
bardzo zasadniczym, do przesady 
uczciwym, mocno trzymającym się 
swoich zasad. Podobnie jak jego ojciec 
kochał przyrodę i zwierzęta. Pomimo 
wielu nacisków ze strony swoich prze-
łożonych nigdy nie został członkiem 
żadnej partii, co w tamtych czasach, 
zwłaszcza w wojsku było prawie nie-
możliwe. Przeszedł cały szlak bojowy 
z 16 Kołobrzeskim Pułkiem Piechoty i 
brał udział w walkach o Wał Pomorski. 

Henryk (Benedykt, Tadeusz) (troj-
ga imion) był najmłodszym synem 
mojego pradziadka Kazimierza 
Strzetelskiego. Urodził się 12 lipca 
1918 roku w Kadobnej, tuż przed 
końcem I wojny światowej i w przed-
dzień odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości. Po ukończeniu Szkoły 
Powszechnej w Kałuszu przeniósł 
się do Lwowa, gdzie we wrześniu 
1933 roku, mając 15 lat, został przy-
jęty do VII Państwowego Gimna-
zjum im. Tadeusza Kościuszki we 
Lwowie. Dnia 6-ego kwietnia 1938 
roku Henryk Strzetelski zdał gimna-
zjalny zwyczajny egzamin dojrzało-
ści nowego typu klasycznego wobec 
Państwowej Komisji Egzaminacyj-
nej, powołanej przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego lwowskiego (Nr 
II-5676/38). Przewodniczącym Pań-
stwowej Komisji Egzaminacyjnej 
był dr Jan Rogowski, zaś członkami 
tej Komisji byli: ks. Michał Banach 
oraz  Alojzy Derubski, Bolesław 
Wiśniewski i dr Mikołaj Czubaty. 
Henryk po zdanej maturze rozpo-
czyna studia weterynaryjne na Aka-
demii Medycyny Weterynaryjnej we 
Lwowie. Do czasu wybuchu wojny 
pomieszkuje i jest bardzo częstym 
gościem, w domu swojego stryja Be-
nedykta Fulińskiego na ul. Tarnow-
skiego 82 we Lwowie (brata jego 
matki - Karoliny Strzetelskiej zd. 
Fulinskiej) zobacz „Opowieści bab-
ci” autorstwa Ewy Fulińskiej Nada-
chowskiej. Niestety wybuch wojny 

uniemożliwia mu dokończenie stu-
diów. Z opowiadań mojego dziadka 
Czesława oraz z relacji mojego ojca 
wiem, że Henryk został zamordowa-
ny przez ukraińskich nacjonalistów 
(bandy UPA) w okolicach Kału-
sza z początkiem 1944 roku, mając 
26 lat. Bestialstwo i okrucieństwo 
Ukraińców przejawiło się w tym, że 
oprawcy powiesili Henryka za nogi 
na drzewie i rozpłatali mu brzuch. 
Razem z nim prawdopodobnie zgi-
nęła również jego narzeczona, której 
oprawcy obcięli piersi. 

/ Henryk z ojcem Kazimierzem w ogrodzie 
w Kałuszu

/ Świadectwo maturalne Henryka – strona 1

/ Świadectwo maturalne Henryka – strona 2

Lwowskie Gimnazja

Państwowe VII Gimnazjum Mę-
skie im. Tadeusza Kościuszki, przy 
ul. Sokoła 2, typu nowoklasycznego

Do tego właśnie gimnazjum uczęsz-
czał Henryk oraz mój dziadek Cze-
sław. 
Zakład powstał w 1905 roku przez 
usamodzielnienie filii III gimnazjum; 
sam zaś tworząc filię w 1919 roku dał 
początek dla X gimnazjum.
Dyrektorami w VII Gimnazju byli:
1. Franciszek Terlikowski (1905-1910),
2. dr Benon Janowski (1910-1919),.
3. Edward Schirmer (1919-1926),
4. prof. Antoni Łomnicki (1926-
1927), był wybitnym polskim mate-
matykiem, urodził się we Lwowie w 
1881 roku, gdzie ukończył także gim-
nazjum i Uniwersytet Lwowski. Stu-
diował również w Getyndze. Prawie 
całe swe życie związał z Politechniką 
Lwowską gdzie był profesorem, dzie-
kanem i prorektorem. Był członkiem 
czynnym Polskiego Towarzystwa 
Naukowego we Lwowie, członkiem 
korespondentem Akademii Nauk 
Technicznych w Warszawie, człon-
kiem korespondentem Towarzystwa 
Naukowego w Warszawie, odznaczo-
ny Medalem Niepodległości, prorek-
tor Politechniki Lwowskiej w latach 
1938/39, 1939/40. W 1920 Antoni 
Łomnicki przyjął Stefana Banacha na 
swojego asystenta, mimo że Banach 
nie miał ukończonych studiów. Był 
autorem wielu prac z zakresu geome-
trii i kartografii oraz podręczników 
z tych dziedzin. Rozstrzelany przez 
Niemców po zajęciu Lwowa w nocy 
z 3 na 4 lipca 1941 na Wzgórzach 
Wuleckich wraz z grupą innych 25 
polskich profesorów wyższych uczel-
ni lwowskich.

5. Artur Kopacz (1932-1933). Uro-
dził się w roku 1884 w Hruszowie 
koło Rawy Ruskiej, zamarł w 1966 
roku w Krakowie. Był absolwent I 
Gimnazjum i Wydziału Filozoficzne-
go UJ w Krakowie, był pedagogiem 
nauczycielem w Nowym Sączu, 
Trembowli, Stanisławowie, Łańcucie, 
Węgrowcu, Słupcy. Przed wybuchem 
wojny został mianowany kuratorem 
okręgu lwowskiego Podczas okupacji 
organizował pomoc dla ludności ży-
dowskiej we Lwowie. Po wojnie był 

kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszo-
wie oraz dyrektorem Liceum Biblio-
tekarskiego w Krakowie. Był działa-
czem Stronnictwa Demokratycznego. 
6. dr Wiktor Osiecki (1933-1939)-dr 
filozofii, profesor, w latach 1913/1914 
uczył historii i geografii w Gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza we 
Lwowie, zmarł 11 marca 1943 roku 
we Lwowie. 

2. Państwowe VIII Gimnazjum 
Męskie im. Króla Kazimierza Wiel-
kiego, przy ul. Czarnieckiego 8, od 
1935 r. w nowym gmachu przy ul. 
Dwernickeigo 17; typu matema-
tyczno-przyrodniczego.
Do tego gimnazjum uczęszczał naj-
starszy syn Kazimierza Juliusz Strze-
telski. Zakład powstał z równoległych 
klas V gimnazjum; jego chlubę sta-
nowi zainicjowanie polskiego ruchu 
harcerskiego, gdyż tutaj dnia 22 maja 
1911 r. powstała pierwsza polska 
drużyna harcerska im. Tadeusza Ko-
ściuszki, założona przez Olgę i An-
drzeja Małkowskich. Dyrektorami 
byli: Stanisław Franciszek Schneider 
(1908-?), dr Ludwik Jaxa Bykowski, 
po I wojnie profesor Uniwersytetu Po-
znańskiego; dr Antoni Kurpiel - zmarł 
podczas dyrektorowania; dr Benon 
Janowski (1919-1920), Władysław 
Dropiowski, dr Jan Paszkowski, dr 
Celestyn Lachowski (1923-1925), 
Bronisław Duchowicz - zmarł w 1952 
r., ostatni: Jan Rogowski. Uczniowie 
używali czapek rogatywek granato-
wych z zielonym otokiem.

3. Państwowe XI Gimnazjum Mę-
skie im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 
przy ul. Szymonowiczów 1-3, typu 
matematyczno-przyrodniczego.
Do tego gimnazjum uczęszczał Erazm 
(Ercio) Strzetelski. Zakład powstał w 
1899 roku, jako filia Szkoły Realnej; 
w 1903 roku został przekształcony na 
samodzielną II Państwową Szkołę Re-
alną, obejmującą w 1922 roku 7 klas. 
W 1925 roku odłączono równoległe 
oddziały, które utworzyły odrębne XI 
gimnazjum. Dyrekcję sprawowali: dr 
Artur Passendorfer (1920-1929), N. 
Probulski. Uczniowie nosili czapki-
-rogatywki granatowe z białym oto-
kiem; klasy niższe miały na denku 
czapki srebrny galon na krzyż, klasy 
wyższe, galon złoty.

Przypisy: 
ht tp: / /www.rzeszow.pl/miesz-
k a n c y / o s w i a t a / o b c h o d y -
3 5 0 - l e c i a - i - g i m n a z j u m - i -
l iceum-im-ks-st-konarskiego/
leksykon-wybitnych-nauczycieli-i-
-wychowankow
http://www.lwow.com.pl/semper/
gimnazja.html.
http://main3.amu.edu.pl/~wiad-
mat/069-120_lm_wm44.pdf.
http://main3.amu.edu.pl/~wiad-
mat/069-120_lm_wm44.pdf

/ Tablo XI Gimnazjum we Lwowie.

/ Tablo korpusu oficersiekigo 16 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty.

Zdjęcie 12. Tablo VII Gimnazjum we Lwowie

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/obchody-350-lecia-i-gimnazjum-i-liceum-im-ks-st-konarskiego/leksykon-wybitnych-nauczycieli-i-wychowankow
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/obchody-350-lecia-i-gimnazjum-i-liceum-im-ks-st-konarskiego/leksykon-wybitnych-nauczycieli-i-wychowankow
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/obchody-350-lecia-i-gimnazjum-i-liceum-im-ks-st-konarskiego/leksykon-wybitnych-nauczycieli-i-wychowankow
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/obchody-350-lecia-i-gimnazjum-i-liceum-im-ks-st-konarskiego/leksykon-wybitnych-nauczycieli-i-wychowankow
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/obchody-350-lecia-i-gimnazjum-i-liceum-im-ks-st-konarskiego/leksykon-wybitnych-nauczycieli-i-wychowankow
http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/obchody-350-lecia-i-gimnazjum-i-liceum-im-ks-st-konarskiego/leksykon-wybitnych-nauczycieli-i-wychowankow
http://www.lwow.com.pl/semper/gimnazja.html.
http://www.lwow.com.pl/semper/gimnazja.html.
http://main3.amu.edu.pl/~wiadmat/069-120_lm_wm44.pdf.
http://main3.amu.edu.pl/~wiadmat/069-120_lm_wm44.pdf.
http://main3.amu.edu.pl/~wiadmat/069-120_lm_wm44.pdf
http://main3.amu.edu.pl/~wiadmat/069-120_lm_wm44.pdf
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Bogusław Szarwiło

Pierwszego czerwca każdego roku 
wszyscy pamiętamy o swoich dzie-
ciach które wychowały się w cza-
sach pokoju i dzięki temu wiedzą 
co to jest dzieciństwo. Nie o tym 
jednak chcę tu pisać ale o dzie-
ciach którym 70 lat temu w bru-
talny sposób zabrano dzieciństwo, 
często rodziców, rodzeństwo a 
nawet ich własne życie. Dzieci na 
Wołyniu i Kresach Południowo 
Wschodnich przed 1939 rokiem 
nie miały lekkiego życia ale mało 
kto z nich akurat na to się uskar-
ża .Takie były czasy i wszyscy to 
rozumieli. Jednak lata okupacji za-
równo sowieckiej, niemieckiej i co 
najgorsze  okres eksterminacji  ze 
strony ukraińskich nacjonalistów w 
bardzo poważny sposób odcisnęły 
piętno na ich życiu. Większość dzi-
siejszy polityków wychowała się w 
czasie pokoju i może właśnie dla-
tego nie potrafi zrozumieć „Dzieci 
Kresów”. PRL-owskie wykształ-
cenie skutecznie odizolowało kilka 
pokoleń od kresowego rozdziału 
naszej narodowej historii. Dlate-
go musimy nadrabiać zaległości w 
wiedzy historycznej naszego społe-
czeństwa. Ówczesne „Dzieci Kre-
sów” jeśli przeżyły zagładę  i prze-
trzymały traumę minionego czasu, 
dziś są raczej w podeszłym wieku. 
Nikt nie interesował się ich losem 
i uczuciami zarówno w przeszłości 
jak i dziś. Większość z nich nadal 
stara się zapomnieć to co najgorsze 
nie zapominając jednak o tych co 
pozostali na Kresach na zawsze. 
To dla nich upominają się o usta-
nowienie 11 lipca „Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian”.  W  ubie-
głym roku  „Rzeczpospolita” opu-
blikowała artykuł „Zbiorowa mo-
giła polskich dzieci odnaleziona 
na Wołyniu ”. Warto przypomnieć 
chociaż fragmenty: 

„Polscy archeolodzy odnaleźli 
na Wołyniu mogiły z ciałami 500 
Polaków. To ofiary makabrycznej 
zbrodni UPA  (..)“Ułożyli nas rzę-
dami na ziemi i przestawili pepe-
sze na ogień pojedynczy. Najpierw 
leżała moja ciocia, potem mama i 
ja. Mama mnie objęła. Usłyszałem 
strzał, potem następny. Mama za-
charczała i jej ręka nagle stężała. 
Moją głowę i kark ochlapała jej 
krew. Modliłem się. Usłyszałem 
jednak, że kolejny strzał padł już 
za mną, zabijając kolejną osobę” – 
opowiedziała swoją historię dzien-
nikarzowi Rzeczpospolitej Alek-
sander Pradun, który jako 13-letni 
chłopiec przeżył pacyfikację wsi 
Ostrówki na Wołyniu. Przeżył, bo 
oprawca się pomylił i, widząc krew 
matki na jego głowie, uznał, że 
chłopiec także nie żyje. Pomiędzy 
zabitymi Pradun przeleżał jeszcze 
godzinę. Słyszał, jak upowcy do-
bijają kolbami rannych i krzyczą 
"Tu leżą zabite polskie gęby!". (…)
Mieszkańcy wsi Ostrówki i Wola 
Ostrowiecka zostali zamordowani 
30 sierpnia 1943 roku. W sumie 
w obu miejscowościach i okolicy 
UPA mogła zabić nawet 1700 Po-
laków. Polscy archeolodzy właśnie 
odnaleźli cztery mogiły. Dwie nie-
wielkie, w których w sumie leży 
pięć osób, i dwie zbiorowe, w któ-
rych znajduje się około 500 ciał. W 
jednej z nich, na tak zwanym Tru-

pim Polu, leży 250 kobiet i dzieci, 
między innymi członkowie rodziny 
Praduna”.[1]

Takich relacji jak w tym artykule 
Kresowianie mają tysiące. Kilka 
z nich poniżej zaprezentuję  dla 
tych co nadal próbują porównywać 
„Rzeź Wołyńską” z „Akcja Wisła” 
a UPA  usilnie ustawiają na piede-
stale bohaterskiej armii ukraińskiej.

Leokadia Skowrońska: W 1943 
r. (miałam wówczas dziesięć lat) 
nasza wieś Aleksandrówka na Wo-
łyniu boleśnie doświadczyła kilku 
napadów rezunów ukraińskich wy-
wodzących się z naszych i sąsied-
nich wiosek. Najtragiczniejszy z 
nich miał miejsce 15 lipca około 
godziny 9 wieczorem. Bandyci – 
uzbrojeni w widły, siekiery, ma-
czugi, noże oraz broń palną okrą-
żyli naszą wioskę i zaczęli spędzać 
ludzi w jedno miejsce. A gdy ktoś 
próbował uciekać, wówczas strze-
lali za nim. Schwytane dzieci brali 
za nogi i głową uderzali o węgieł 
domu czy innego budynku. Pa-
miętam dokładnie, jak moi rodzice 
podeszli do nas, do czwórki dzieci, 
mówiąc, że banda jest bardzo blisko 
i musimy uciekać z wioski. Zrozpa-
czeni, w pośpiechu pożegnali się z 
nami.(…) Gdy dobiegłam do psze-
nicznego zagonu, padł strzał i po-
czułam straszny ból w nodze. Ka-
rabinowa kula przeszła przez stopę. 
Porażona postrzałem upadłam i za-
częłam się czołgać przez zboże do 
najbliższej wysokiej miedzy, pod 
którą wygrzebałam jamę i w niej 
przeleżałam do świtu. (…)Po tygo-
dniu, w niedziele czy poniedziałek 
– nie pamiętam dokładnie – usły-
szałam we wsi jakieś odgłosy. Po 
chwili rozpoznałam głos Ukrainki 
– Ulany Sidor, naszej sąsiadki, z 
którą rodzice moi dobrze żyli, a ja 
nawet nazywałam "ciocią". Głodna 
i obolała odważyłam się pójść do 
niej, ale nie mogłam stanąć na zra-
nioną nogę, która mocno spuchła i 
bardzo mnie bolała. Z trudem do-
czołgałam się na pobliskie podwó-
rze, na którym była owa "ciocia" i 
ze łzami w oczach zaczęłam ja pro-
sić o kawałek chleba. Ona groźnie 
popatrzyła na mnie i z nienawiścią 
w oczach na cały głos wyrzuciła 
z siebie: Ty, polska mordo, jesz-
cze żyjesz!? Następnie chwyciła 
za stojącą przy ścianie motykę. Ze 
strachu nie czułam bólu okaleczo-
nej nogi, tylko poderwałam się i 
zaczęłam uciekać. Mściwa Ukra-
inka, goniąc za mną, zgubiła mój 
ślad. Chyba myślała, że uciekłam 

na drogę, a ja, klucząc między za-
budowaniami, powróciłam do swo-
jej kryjówki w zbożu pod miedzą. 
Noga bardzo opuchła i tak bola-
ła, że nie mogłam się ruszyć. Pod 
opuchlizną w ogóle nie było widać 
stopy. Żywiłam się tylko ziarnami 
zboża i – stale się modląc tak, jak 
nauczyła mnie mama – coraz czę-
ściej myślałam o śmierci. Najpraw-
dopodobniej po jedenastu dniach 

Ukraińcy postanowili zrobić po-
rządek po tym napadzie, gdyż do-
okoła unosił się niesamowity fetor 
rozkładających się ciał. Szli więc 
od podwórza do podwórza, dróż-
kami i po zbożach, a gdy znaleźli 
jakiegoś nieboszczyka, to go zako-
pywali na miejscu. Prześladowcy 
byli coraz bliżej mnie, a ja przera-
żona nie wiedziałam co mam robić 
i w tym momencie usłyszałam nad 
sobą głos jednego z Ukraińców, z 
którym moi rodzice też zawsze żyli 
w sąsiedzkiej zgodzie. Nazywał się 
on Harasym Łukajczuk. Szedł wol-
no i dyskretnie mówił do mnie: Nie 
ruszaj się stąd, może cię nie zauwa-
żą. Wieczorem przyjdę po ciebie. 
Twój brat jest już u mnie. Poszedł 
dalej, a ja miałam szczęście, bo 
nikt więcej nie zbliżał się do mojej 
kryjówki. Wieczorem Łukajczuk, 
tak jak obiecał, przyszedł do mnie. 
Wsadził mnie w worek, zarzu-
cił na plecy i zaniósł do swojego 
domu. W izbie obejrzał postrzelo-
ną nogę. Była bardzo opuchnięta i 
cała czerwona. Po namyśle orzekł, 
że nie można zwlekać, tylko trze-
ba jechać do szpitala, do Kowla. 
Ukrainiec Łukajczuk obwiązał mi 
twarz chustką i włożył mnie do tzw. 
maniaka, z którego karmi się konie 
w czasie postoju. Następnie przy-
sypał mnie obrokiem i położył na 
wóz. Natomiast mego ukrywanego 
brata Stanisława, który był ranny 
w brodę w czasie ucieczki przed 
rezunami, posadził obok siebie i 
ruszyliśmy w drogę. Gdy dojecha-
liśmy do Lasu Świniarzyńskiego, 
wyskoczyli z zarośli bandyci i za-
częli wypytywać woźnicę, gdzie i 
po co jedzie. Nasz wybawca, Ha-
rasym Łukajczuk wytłumaczył im, 
że wiezie bardzo chorego syna do 
lekarza i wskazał na mojego bra-
ta. Rezuni dali mu wiarę i pozwo-
lili nam odjechać. Tak dotarliśmy 
szczęśliwie do Kowla, gdzie przy-
jęto nas do zatłoczonego szpitala, a 
mnie zrobiono operację. Brat wy-
zdrowiał wcześniej i wypisano go 
z leczenia, ja zostałam dłużej. (…) 
Pewnego dnia lekarz oznajmił, że z 
nogi nic nie będzie, bo się nie goi i 

trzeba będzie ją uciąć. Strasznie się 
rozpłakałam, ale cóż mogłam zro-
bić. Tego samego dnia przyszedł do 
szpitala mój wybawca – Łukajczuk 
- . Wiadomość, którą mi przekazał, 
całkiem mnie dobiła. Moi rodzice 
oraz brat i siostra zostali w sposób 
bestialski zamordowani. Rodzi-
ce świadomi faktu, że ze wszyst-
kimi Ukraińcami zawsze żyli w 
wyjątkowej zgodzie i z nikim nie 
mieli żadnych zatargów, opuści-
li las i wrócili do wioski. Jeszcze 
tego samego dnia miejscowi rezuni 
otoczyli nasz dom, włamali się do 
środka i najpierw bagnetami zakłu-
li moją 11-letnią siostrę Irenę. Póź-
niej zaczęli znęcać się nad mamą. 
Ojciec wyrwał się z łap oprawców 
i stanął w jej obronie. Wówczas 
jeden z Ukraińców zastrzelił go. 
Następnie długo pastwili się nad 
13-letnim bratem Henrykiem, za-
nim wyzionął ducha. Wszystkich 
pochowano na kukurzysku po spa-
lonej stodole. Lekarz w Kowlu na 
szczęście zmienił decyzję i zdecy-
dował odwieźć mnie do szpitala w 
Łucku. Tu zostałam poddana ko-
lejnej operacji. W łuckim szpitalu 
przebywałam od sierpnia do grud-
nia. Gdy wypisano mnie z leczenia, 
nie wiedziałam co mam robić, bo w 
mieście nikogo nie znałam. Wyru-
szyłam więc o lasce do Włodzimie-
rza Wołyńskiego, mając nadzieję, 
że spotkam tam kogoś znajomego. 
Niestety, bardzo się zawiodłam. 
Domem moim stało się więc na 
cały zimowy miesiąc targowisko, a 
łóżkiem stragan, na którym w dzień 
handlowano. Ludzie na rynku kar-
mili mnie z litości. Byłam brudna, 
zmarznięta i zawsze głodna. W 
mroźne noce ukradkiem wślizgi-
wałam się do przydomowych ko-
mórek i chlewów. Żyłam w ciągłym 
strachu, bojąc się napotkanych lu-
dzi, gdyż nie potrafiłam odróżnić, 
kto jest Polakiem a kto Ukraińcem.
(…) ……jako 10-letnie dziecko 
straciłam rodziców, rodzeństwo 
i dom rodzinny. Najpiękniejsze 
lata zazwyczaj beztroskiego dzie-
ciństwa i młodości przeżyłam w 
nędzy, poniewierce, głodzie, cho-
robie i ciężkiej pracy. Widziałam 
rzeczy tragiczne i straszne, wręcz 
niewyobrażalne. Nieraz byłam bli-
ska śmierci. Prosiłam też Boga, by 
zabrał mnie do siebie, gdyż jestem 
sama, chora, bezbronna i głodna, 
pozbawiona miłości rodziców. Nie-
pojęty w swej dobroci Stwórca jed-
nak nie pozwolił zgasić płomienia 
mojego życia. To, że przetrwałam 
grozę tamtych lat pożogi, krwi i 
zagłady Polaków, zawdzięczam je-
dynie Wszechmogącemu Bogu. W 

maju 1991 roku, dzięki staraniom 
i szczególnej pomocy Pani Tere-
sy Radziszewskiej, sekretarz Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Polaków Pomordo-
wanych na Wołyniu, udało mi się 
ekshumować szczątki mojej rodzi-
ny z Aleksandrówki i przenieść je 
na cmentarz w Hrubieszowie oraz 
sprawić katolicki pogrzeb. Marzy-
łam o tym przez prawie pół wieku 
i wreszcie spadł mi kamień z serca. 
Jestem bardzo szczęśliwa, że do-
czekałam chwili, gdy mogę uklęk-
nąć przy grobie moich Najbliż-
szych i modląc się, odbywać z nimi 
nigdy nie kończącą się rozmowę.[2]    
  
 Marianna Soroka Urodziłam się 
8 września 1908 roku we wsi Wola 
Ostrowiecka, powiat Lubomi, woj., 
Wołyń w rodzinie chłopskiej. W 
roku 1943 byłam matką pięciorga 
dzieci: Stanisława – lat 15; Edwar-
da – lat 12; Janka – lat 10; Leona 
–lat 6 i Józefa 1,5 roku. Mój mąż 
Stanisław był rolnikiem 8-hektaro-
wego gospodarstwa rolnego. Żyło 
się nam chociaż ubogo, ale spokoj-
nie i szczęśliwie (…)W przeczuciu 
zagrożenia wysłałam syna Edwar-
da- lat 12 z krowami na pastwisko. 
Do chłopaka strzelano, lecz dzięki 
opatrzności Bożej uszedł z życiem. 
Ukrył się w zaroślach, ja zaś z 
czwórką pozostałych dzieci udałam 
się wraz z sąsiadami na to zebranie. 
(…)rójka moich dzieci: Stanisława, 
Janek i Leon, została zabita przez 
Ukraińców-morderców. Ja zaś ze 
swoim najmłodszym synkiem na 
ręku wybiegłam ze stodoły. Bie-
głam, biegłam. Usłyszałam huk i w 
tym samym czasie okropny krzyk 
mojego dziecka Józia. Upadłam 
trzymając dzieciaka na ręku. Po-
czułam ból w ramieniu lewej ręki. 
Krew sączyła się z rany. Kula dum-
-dum przeszyła mięsień i kość ra-
mienia lewej ręki. Nie zdawałam so-
bie sprawy, czy mój syn Józio żyje, 
czy tez nie. Byłam bardzo osłabiona 
z upływu krwi. (…)Chciałam się z 
nimi połączyć tam, na drugim Świe-
cie, u pana Boga...  [3]

 
Henry Kloc: Miałem wtedy 13 
lat, mieszkałem na wołyńskiej wsi 
Wola Ostrowiecka; wszyscy jej 
mieszkańcy byli Polakami.(…) 29 
sierpnia 1944 r., a była to niedziela, 
nie pasłem krów, wyręczyła mnie 
w tym moja mama. Dzień spędzi-
łem w gronie przyjaciół, a było 
nas razem sześciu trzynastolatków. 
Kto mógł przewidzieć, że tylko ja 
przeżyję następny dzień ? Tej nocy 
29/30 sierpnia mieszkańcy wio-
ski Wola Ostrowiecka nie poszli 

 „Dzień Dziecka z Kresów”

Ofiary napadu UPA na kol.Katerynówka w pow.łuckim na Wołyniu w nocy z 7 na 8 V 1943 r. 
Bestialsko zamordowanych zostało 28 Polaków i 2 rodziny polsko-ukraińskie (na fot. jedno z 
dzieci z rodziny mieszanej), spalono 25 zagród [ze zbiorów E.Siemaszko]
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spać. (…)Było nas w tej gromadzie 
czworo: mama, siostra Ania –lat 
16, siostra Antosia – lat 20 i ja – lat 
13. Kiedy skończyliśmy odmawiać 
druga bolesną część świętego ró-
żańca, mama pobłogosławiła nas i 
dała nam święte obrazki. Ja dosta-
łem obrazek z Aniołem Stróżem, 
który przeprowadza przez wąską 
kładkę położoną nad rwącą rze-
ką dwoje małych dzieci. Z nim to 
przeszedłem przez śmierć do życia, 
bym mógł teraz zdać Światu relację 
z tych zbrodni. Była chwila ciszy; 
czekaliśmy na swoją kolej, zostało 
nas już tylko około 100 osób: ko-
biet, dzieci i starców. Do stojących 
przy drzwiach uzbrojonych mor-
derców podeszła jedna z kobiet – 
matka trojga dzieci i zwróciła się 
do nich z prośbą: „Patrzcie, została 
nas mała garstka, pozwólcie nam 
żyć. Spójrzcie na te dzieci, one są 
niewinne, ich oczy błagają o li-
tość, miejcie więc litość dla nich”. 
Wtedy jeden oprawców powie-
dział – oczywiście po chachłacku 
– ( w przybliżeniu): "Wy Polacy. 
My was wszystkich wyrżniemy, 
a wasze domy spalimy. Nic po 
was nie zostanie". (…)Mordercy 
zrezygnowali z mordowania po-
jedynczo każdej osoby z osobna 
i postanowili załatwić to zbioro-
wo. Do izb lekcyjnych, w których 
byliśmy zgromadzeni, zaczęto 
wrzucać granaty i strzelać z pisto-
letów maszynowych. Już pierwsze 
strzały i wybuchy granatów za-
biły część osób- innych poraniły. 
Znaleźliśmy się jak gdyby w krę-
gu piekielnych czeluści: jęk ran-
nych, płacz dzieci, rozdzierający 
krzyk matek, huk strzałów, wresz-
cie dym. Zbrodniarze spod znaku 
tryzuba podpalili budynek szkol-
ny. W upalny sierpniowy dzień 
płonął jak pochodnia; ci jeszcze 
żywi znaleźli się w pułapce bez 
wyjścia skazani na śmierć w pło-
mieniach. Nie sposób wyrazić sło-
wami grozy tej sytuacji, język jest 
tu zbyt ubogi. Mnie śmierć jakoś 
omijała. Leżałem na podłodze roz-
płaszczony do granic możliwości. 
Obok leżała sąsiadka Bohniaczka. 
Rozległ się kolejny huk. Granat ja 
rozszarpał. Jej krew i poszarpane 
ciało chlusnęło na mnie. Byłem w 
szoku, podczołgałem się do mo-
jej siostry Ani. Potrąciłem ją. Już 
nie żyła. Kula u wylotu z czaszki 
wyrwała duży otwór. Otępiałem, 
straciłem poczucie rzeczywisto-
ści. Podniosłem głowę i ujrzałem 
leżącą i krwawiąca matkę. Jeszcze 
żyła. Jeszcze raz przytuliłem się 
do matki. (…)A tymczasem zaczął 
płonąć strop budynku, zrobiło się 
ogromnie gorąco. Przeraziłem się 
tego ognia, lada chwila ten płonący 
strop mógł runąć na mnie. W ostat-
niej chwili wyskoczyłem przez 

okno. Rozległ się strzał, upadłem, 
poczułem silny ból, czoło zaczęło 
krwawić. Żar bijący od płonącego 
budynku zmuszał mnie do odczoł-
giwania się od niego. Leżałem w 
ogrodzie szkolnym pełnym trupów 
i rannych. Ciężko ranni błagali 
oprawców, by ich dobili. Ukraińcy 
z ogromną pasja pastwili się nad 
rannymi, kiedy na to patrzyłem 
chciałem wstać i krzyczeć. Strach 
przykuł mnie do ziemi, bałem się 
już nie śmierci lecz tych męczarni, 
jakie oni rannym zadawali. Byłem 
cały umazany krwią cudzą i wła-
sną. Trzykrotnie przewracali mnie 
i kopali, ale nie zorientowali się, 
że jeszcze żyję. Obok mnie leża-
ła kobieta – Maria Jesionek, mat-
ka trojga dzieci, dwóch synów, 
jeden ośmio, drugi pięcioletni i 
niemowlę ośmiomiesięczne. Ona 
też wyskoczyła z płonącego bu-
dynku wraz z dziećmi tuż przede 
mną. Morderca ugodził ją kulą, le-
żała martwa na swym uduszonym 
niemowlęciu. Jej ośmioletni syn 
został też zastrzelony, ten zaś pię-
cioletni siedział tuż przy martwej 
matce, szarpał ją i wołał "Mamo 
wstawaj, chodźmy do domu – pła-
kał". Podbiegł do niego Ukrainiec, 
przyłożył lufę karabinu do głowy 
i strzelił. Dzieciak przewrócił się 
na plecy matki, a przywarwszy 
do jej pleców swoje plecy, wycią-
gnął ręce do góry jak w modlitwie.  
(…) Leżałem nieruchomo we 
krwi. Z płonącego budynku bu-
chał okropny żar, czułem, że moje 
nogi są płonącymi głowniami. 
Czułem, że muszę odczołgać się 
dalej od buchającego żaru. Poru-
szyłem się. Padł strzał i poczułem 
dotkliwy ból w okolicach kręgów 
lędźwiowych. Pomyślałem, że to 
już koniec. Dla zlokalizowania 
źródła bólu lekko się poruszyłem, 
okazało się ani krzyż, ani brzuch 
nie były uszkodzone. A więc żyję! 
Mój Boże! (…) [4]

Ewelina Hajdamowicz : W rowie 
było pełno ludzi, a na jego krawę-
dziach usadowiło się trzech bande-
rowców z jednej strony i dwóch z 
drugiej. Zaczęli strzelać do kotłu-
jących się tam ludzi. Potem wrzu-
cali granaty. Widziałam, jak drgały 
w konwulsjach ciała dzieci i ko-
biet rażonych odłamkami i kula-
mi. Trzymając na rękach dziecko 
wpadłam z rozpędu w najgłębszą 
część rowu. Razem ze mną zsunęła 
się siostra Zosia ze starszym moim 
synkiem. Mordercy powoli zbliżali 
się w naszym kierunku, strzelając i 
rzucając granaty. W pewnej chwili 
usłyszałam rozpaczliwy głos mego 
synka: - Mamusiu!, Mamusiu rącz-
ka mnie boli - i po chwili doszedł 
do mnie jego głośny pełen bólu 
płacz. Podniosłam się, aby biec do 
synka i przez sekundę spojrzałam 
w kierunku swojej wsi. Olbrzymie 
czerwone płomienie i czarny dym 
utkwił mi na zawsze w pamięci. 
Odwróciłam głowę i nagle poczu-
łam palące uderzenie w twarz i oczy. 
Ogarnęła mnie ciemność. Jezus Ma-
ria - pomyślałam - chyba straciłam 
wzrok. Potworny ból ogarną całą 
twarz i głowę. Usiadłam na dnie 
rowu trzymając kurczowo moje 
maleństwo w rękach. W niedalekiej 
odległości usłyszałam ponownie: 
Mamusiu kochana, moja rączka, 
Mamusiu boli strasznie! Na ten 
głos, nie zważając na straszliwy ból, 
owinęłam młodszego syna w koc, 
ułożyłam między ciałami zabitych 
ludzi i poczołgałam się w kierunku 
starszego synka. Nic nie widziałam. 
Kierowałam się więc na jęk i płacz 
dziecka. Po chwili dotarłam na 
miejsce. Po omacku znalazłam sio-
strę, była martwa ale w ramionach 
trzymała mojego synka. Dotykiem 
poznałam, że kule przeorały skórę 
rączki. One to prawdopodobnie tra-
fiły Zosię. Jedna w głowę, druga w 
szczękę rozrywając ją całkowicie. 
Przypuszczam, że zginęła natych-
miast. Nie widząc nic, dotykając 
tylko palcami wyciągnęłam syna z 
martwych rąk Zosi i wróciłam do 
pozostawionego młodszego synka. 
Czołgając się natrafiłam dotykiem 
palców na twarze i ciała pomordo-
wanych. Czasami doty kałam twarde 
skorupy granatów, które widocznie 
nie eksplodowały. Strach i pragnie-
nie życia dla moich dzieci przepla-
tały się wzajemnie. To drugie było 
silniejsze od strachu. Trzymając 
mocno w rękach odnalezionego 
synka z trudem dowlokłam się do 
pozostawionego maleństwa. Od-
czuwałam potworny ból oczu i ra-
mion. Przyciągnęłam z całych sił 
obu synków. - Mamusiu! Mamusiu! 
- jęczał Zenuś - rączka mnie strasz-
nie boli. Próbowałam przynieść mu 

jakąś ulgę w jego bólu, przyciska-
jąc skrwawioną rączkę. Niewiele 
mogłam mu pomóc. Byłam ślepa i 
ranna. (…)Byłam zupełnie wyczer-
pana. Straciłam przytomność. Na 
jak długo nie wiem. Z tego uśpienia 
zbudziło mnie głośne kwilenie ran-
nego synka. A jednak żyję -pomy-
ślałam. Wzięłam ich obu na ręce i 
podniosłam się, wstając. (…)Opo-
wiedziałam te przeżycia ku prze-
strodze potomnych. [5]

Pod wrażeniem takich jak powyż-
sze relacje była i chyba jest Lucy-
na Kulińska  historyk i politolog, , 
autorka kilku opracowań zatytuło-
wanych właśnie „Dzieci Kresów”. 
Nim jednak rozpoczęła ten cykl 
napisała wcześniej małą książeczkę 
p.t. „Martyrologia polskich dzieci 
na Kresach RP 1942-1945 ”.Jako 
zamknięcie tego artykułu pozwolę 
sobie na zacytowanie kilku frag-
mentów ze wstępu do w/w pozycji. 

Lucyna Kulińska: Ta niewiel-
ka książeczka opracowana została 
prawie po sześćdziesięciu latach 
od najtragiczniejszych bodaj w na-
szych dziejach wydarzeniach jakim 
była masowa, ludobójcza akcja do-
konana na ludności polskiej Woły-
nia i Małopolski Wschodniej w la-
tach 1942-1945 przez nacjonalistów 
ukraińskich. Dotknęła ona bezbron-
ną ludność chłopską województw 
południowo-wschodniej, komplet-
nie nieprzygotowaną i zaskoczoną, 
stąd skutki jej były tragiczne. Nie 
znamy dokładnej liczby pomordo-
wanych, ale wraz ze zmarłymi w 
okresie późniejszym od zadanych 
im ran, zagubionych w czasie pa-
nicznej ucieczki, zmarłych od gło-
du i chorób po lasach i bagnach na 
których się ukrywali zbiegowie, 
możemy przypuszczać, że sięga ona 
200 tysięcy. Ci, którzy ocaleli, na 
całe życie pozostali okaleczeni psy-
chicznie i fizycznie, wiele spośród 
nich w okresie późniejszym ciężko 
chorowało lub zginęło śmiercią sa-
mobójczą. Nie sposób bowiem żyć 
normalnie mając pod powiekami 
koszmar z jakim mieli do czynienia. 
Na wysokości zadania i to do tej 
pory nie stanęły polskie władze pań-
stwowe, usiłujące te straszne fakty 
tuszować i nie okazywały przez 
lata pokrzywdzonym ludziom ja-
kiejkolwiek troski czy pomocy. 
(…)
Na książkę składają się relacje i 
wspomnienia nieletnich świadków 
ludobójczych antypolskich akcji, 
oraz dwa wspomnienia osieroconej 
matki i ojca, zgromadzone przez 
Stowarzyszenie Upamiętnienia 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjo-
nalistów. Organizacja ta wydaje 
od roku 1992, we Wrocławiu pe-
riodyk pod tytułem "Na Rubieży". 
Członkowie Stowarzyszenia dzięki 
wieloletniej, ciężkiej pracy, mimo 
braku funduszy i jakiegokolwiek 
poparcia ze strony władz pań-
stwowych i placówek naukowych, 
zgromadzili ogromne archiwum w 
którego skład wchodzi ponad dwa 
i pół tysiąca wspomnień naocz-
nych świadków. Na łamach pisma 
od wielu lat publikowane są owe 
wspomnienia lub ich fragmenty. 
 
Leontyna Wadas, żona Stanisława 
z dziećmi, na krzesełku Ryszard 
Adnrzej, chrześniak marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza. Wszy-
scy zamordowani przez upowców 
4 lutego w 1944 r. w kościele w 
Łanowicach. Fotografia z książki 
Ewy i Władysława Siemaszków pt. 
"Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.

O dzieciach Wołynia pisali też z 
swej cennej pracy państwo Ewa 
i Władysław Siemaszkowie[3]. 
Dzieci, najczęściej kompletne sie-
roty przeżyły potworny wstrząs 
patrząc na okrutną śmierć swoich 
rodziców i rodzeństwa, a następnie 
często ranne ruszały na tułaczkę 
skazane na samotność i poniewier-
kę. Niektóre cudem uratowane kil-
kuletnie maluchy, same docierały 
do większych miejscowości (np. 
cytowane przez autorów książki 
przypadki dwóch dziewczynek z 
kolonii Czmykos, które dotarły do 
Lubomla, czy trójki chłopczyków 
ze wsi Huszyn, które dotarli do 
Kowla (jeden z nich został po doj-
ściu do celu zastrzelony), co jest 
wręcz nie do wiary. Dzieci były 
często trwale okaleczone i zeszpe-
cone na skutek wyjątkowo barba-
rzyńskich metod zabijania. Traciły 
mowę na skutek urazu psychiczne-
go, dostawały trwałego rozstroju 
psychicznego. Najczęściej zosta-
wały więc na całe życie kalekami 
fizycznymi i psychicznymi. (…)
Zmagając się ze swą tragiczną prze-
szłością, a często i kalectwem zda-
ne były w zasadzie na siebie. Nikt 
nie pomyślał o pomocy, rentach i 
innych niezbędnych formach po-
mocy. Zapomniano zarówno o nich 
jak i o ich cierpieniu. Dziś po 69 
latach, niestety wielu rodakom pi-
sanie o tym wielkim nieszczęściu, 
które spotkało Polaków na Kresach, 
wydaje się nieprzyzwoite i niepo-
trzebne. Ich męczeństwo złożono 
na ołtarzu "wielkiej polityki", mło-
de pokolenie nie wie na ich temat 
praktycznie nic, a i średnie niewie-
le. Pochylny się więc chociaż my 
ma chwile nad tym niezawinionym 
nieszczęściem naszych dzieci, bo 
jeśli już wszyscy w Polsce uznamy, 
że wiedza ta jedynie nam przeszka-
dza w spokojnym konsumowaniu, 
to w tym momencie przestaniemy 
być już POLAKAMI...
Książeczkę tę dedykuję tym 
wszystkich historykom, którzy 
wbrew prawdzie i faktom, nie wa-
hają się tę straszną zbrodnię ludo-
bójstwa nazywać enigmatycznie 
walkami polsko-ukraińskimi i ze 
wszystkich sił tuszują lub ukrywają 
bolesną prawdę. [6]

[1 ]h t tp : / /www. informacje24 .
c o . u k / s w i a t / e u r o p e / 4 1 8 7 -
zbiorowa-mogila-polskich-dzieci-
odnaleziona-na-wolyniu.html

[2]Fragment :relacja Leokadii 
Skowrońskiej. Relację tę spisał i 
opracował pan Paweł Wira. BIU-
LETYN Nr 5 ( 1943 nr 4).” Cu-
dem ocalona” http://genocide.pl/
php/1_dzial.php?ID3=214&user-
name=&s=1&li=&sort=

[3] RELACJA ŚWIADKA MA-
RIANNY SOROKI (fragment).Na 
Rubieży nr.3/1993.

[4]Relacja Henryka Kloca” Naj-
tragiczniejsze chwile mojego ży-
cia” (Fragmenty)  Na Rubieży Nr 
2/1993

[5]Ewelina Hajdamowicz, z domu 
Bagińska     MOJA OSTATNIA 
NOC W LIPNIKACH - byłam 
świadkiem... (fragmenty) http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/
lipniki-hajdamowicz.html

[6] Martyrologia polskich dzieci 
na Kresach RP 1942-1945- Lucyna 
Kulińska

/ Kolonia Hermanówka w pow. łuckim na Wołyniu. Ofiary pacyfikacji niemiecko-ukraińskiej 
28 XII 1943 r. Zamordowanych zostało 47 Polaków, 2 Żydów przez nich ukrywanych i 3 jeń-
ców sowieckich, którzy uciekli z obozu w Łucku [ze zbiorów E. Siemaszko]

/ Zwłoki zamordowanych Polaków w Lipnikach podczas napadu UPA na kolonię. Fot. Sarnow-
ski. Fotografia z książki Ewy i Władysława Siemaszków pt. "Ludobójstwo" tom 2, str. 1294.
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Tadeusz Wolczyk  
Czesław Buczkowski   
   
 Pamięci Mariana Kulika, żołnie-
rza Armii Krajowej Obwodu To-
maszowskiego, ps."Czajka"- autora 
zapisów reporterskich z rozmów 
przeprowadzonych z mieszkańcami 
Sahrynia i okolic, a także wspo-
mnień z przeżyć własnych i znajo-
mych, które zapisał w zbiorze pt. 
SAHRYŃ . Opracowanie to Pan Ku-
lik przekazał przed śmiercią Panu 
Izydorowi Wiśniewskiemu, preze-
sowi Tomaszowskiego Towarzy-
stwa Regionalnego w Tomaszowie 
Lubelskim. Pan Izydor udostępnił 
nam przedmiotowe wspomnienia, 
za co wyrażamy podziękowanie. 
Bez tych wspomnień nie mogłoby 
powstać niniejsze opracowanie. 
 Oto co napisał Marian Kulik na 
temat zbierania informacji do tych 
wspomnień:

Wykorzystując nasze AK-owskie 
coroczne spotkania w Zwierzyńcu 
i w Suścu, postanowiłem zbierać 
materiały, a ściślej relacje ustne 
od ludzi zamieszkujących opisy-
wane tereny od całych pokoleń, aż 
do czasów obecnych, a dotyczące 
wydarzeń jakie miały miejsce w la-
tach okupacji niemieckiej w czasie 
drugiej wojny światowej.  Pomimo 
upływu prawie 60 lat od tamtych 
czasów, nie wszystkie osoby z kto-
rymi rozmawiałem chciały wracać 
do wspomnień o tamtym okrutnym i 
nieludzkim świecie. Dla większości 
tych ludzi (przeważnie wiekowych 
staruszków), wspomnienia te nadal 
budzą grozę, rozpacz i nieukojony 
żal po stracie najbliższych.  I dalej:
 Podczas kilkakrotnych swoich 
wyjazdów do Sahrynia i okolicy 
w latach 1997-1998, udało mi się 
skłonić do wspomnień zaledwie 
kilka osób, mianowicie: Władysła-
wę Wojtiuk i Wandę Dziką z kolonii 
Modryń, Zofię Maj, Stefana Bilika i 
Tadeusza Pokrywkę z Sahrynia oraz 
kilka innych osób, które nie zgodzi-
ły się na ujawnienie ich nazwisk.  
Z relacji tych ludzi wynikało jedno 
wspólne stwierdzenie – do czego to 
może doprowadzić  agitacja,  propa-
ganda i zacietrzewienie religijne.

 Sahryń, to wieś położona w gminie 
Werbkowice powiat hrubieszowski 
województwo lubelskie, na terenach 
przylegających do historycznych 
Grodów Czerwieńskich.   
 Pierwsza wzmianka o Sahryniu po-
chodzi z roku 1431, kiedy jej wła-
ścicielem był Sasin z Uhrynowa.  
Przed wojną 1939 r., Sahryń był 
zaliczany do wsi dużych i zasob-
nych.  Mieszkańczy Sahrynia – za-
równo prawosławni jak i katolicy, 
zajmowali się uprawą roli. Był to 
trud opłacalny gdyż hrubieszowskie 
urodzajne czarnoziemy przynosiły 
obfite plony.  We wsi znajdowało się 
ponad 230 budynków mieszkalnych 
(numerów domów), w tym:w 184 
domach mieszkali Rusini wyznania 
prawosławnego, w 44 mieszkali ka-
tolicy, a w 3 domach Żydzi.                     
    
 W Sahryniu miał swoją siedzibę 
Urząd Gminy w Miętkiem. Rów-

nież w Sahryniu mieścił się poste-
runek Polskiej Policji Państwowej 
oraz Szkoła Powszechna, zajmująca 
2 budynki. We wsi były dwie świą-
tynie – kościół katolicki i cerkiew 
prawosławna.  
Obok wsi znajdował się wspólny 
cmentarz, na którym chowano za-
równo prawoslawnych jak i katoli-
kow. Do wybuchu wojny w 1939 r., 
ludność dwóch wyznań żyła w zasa-
dzie  zgodnie; stosunki międzywy-
znaniowe były poprawne, a nawet 
przyjacielskie. Zapraszano sie wza-
jemnie na gościny zarówno z okazji 
świąt religijnych, jak i uroczystości 
rodzinnych Zawierano też mieszane 
związki małżeńskie.     
  
 Na skutek błędnej polityki ówcze-
snego Rządu, co do statusu  mniej-
szości Rusinów (tak się nazywali 
późniejsi Ukraińcy) w Polsce, nie 
wszystko jednak układało się bez-
konflikowo. Brak ochrony prawnej 
dla tych mniejszości, skutkował 
na przykład w 1936 roku zburze-
niem przez polskich oszołomów 
miejscowej cerkwii, co mogło być 
zalążkiem waśni religijnej, a także 
narodowościowej... Okupanci nie-
mieccy wykorzystali skwapliwie ten 
incydent i inne pretensje oraz uprze-
dzenia  miejscowych Rusinów, do 
wzbudzania nienawiści między oby-
dwoma narodami.     
                     
Klęska wrześniowa Polski wywoła-
ła wśród znacznej części  Rusinów 
- mieszkańców Sahrynia i okolic, 
zadowolenie a nawet radość...
W dniu 24 września 1939 r do Sah-
rynia wkroczyły pierwsze patrole 
wojsk radzieckich. Z niewyjaśnio-
nych powodów zastrzelono dwóch 
oficerów Wojska Polskiego, którzy 
– bez broni,  przebywali w rodzin-
nych stronach na urlopie. Rozstrze-
lano ich bez sądu, co dało przykład 
nacjonalistom ukraińskim, jak bez-
karnie można zabijać.   
 W Sahryniu – z inicjatywy radziec-
kiego okupanta, powstał "Komitet 
rewolucyjny", którego członków 
nazywano "czerwone opaski". 
Pierwszą "akcją" Komitetu było 
zamordowanie polskiego oficera, 
którego zatrzymano w pobliżu wsi, 
obrabowano i w brutalny sposób 
uśmiercono.   
                             
 Już w czwartym kwartale 1939 
roku, gdy wojska radzieckie cofnęły 
się za rzekę Bug, a tereny przez nich 
opuszczone zajęli Niemcy, do Sah-
rynia i okolicznych wiosek, gdzie 
Rusini stanowili większość, zaczęli 
przybywać młodzi ludzie - emisa-
riusze Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów (OUN).     
  
 Ich głównym zadaniem było za-
szczepianie i podsycanie nienawiści 
do Polaków oraz wszystkiego co 
wiąże się z wiarą rzymskokatolicką 
i polskością.     
 Za cichym przyzwoleniem okupa-
cyjnych władz niemieckich, emi-
sariusze zaczęli prowadzić wsród 
Rusinów agitację polityczno-na-
rodowościową. Z fanatycznym 
zapałem uświadamiali oni miej-

scowym Rusinom, że są, bo byli 
zawsze, Ukraińcami. W krótkim 
czasie powstała ukraińska szkoła. 
Organizowano też imprezy kultu-
ralno-oświatowe, w czasie których 
wpajano młodzieży ukraińskiej 
skrajny nacjonalistyczny patriotyzm 
i nienawiść do sąsiadów Polaków.   
                                            
Z urzędów zaczęto redukować Po-
laków, a w ich miejsca zatrudniać 
Ukraińców, przybyłych w większo-
ści z Galicji, gdyż miejscowi nie 
posiadali odpowiedniego wykształ-
cenia i wiedzy  praktycznej. Rów-
nież wszystkie stanowiska pracy w 
Urzędzie Gminy zostały obsadzone 
przez ukraińców (swoich zaufa-
nych).  
 W miejsce posterunku Polskiej Po-
licji Państwowej, utworzono poste-
runek Ukraińskiej Policji Pomocni-
czej (UPP), trzykrotnie zwiększając 
jego obsadę. Oto nazwiska niektó-
rych policjantów ukraińskich:  
    
Małycha – komendant posterunku,  
Sełedeć – policjant, 
Strug Michał – policjant; brał udzial 
w rozstrzeliwaniu Polaków z An-
drzejówki i kolonii Modryń (po roz-
biciu UPP – prawdopodobnie, zmie-
nił nazwisko, ukończył seminarium 
duchowne i został księdzem),              
Ponachajba – policjant,    
Turadymiak – policjant (pochodził z 
Dołhobyczowa).      
  
W cukrowni Wożuczyn, gdzie zna-
cząco przeważała ludność polska, 
ważniejsze stanowiska obsadzili 
Ukraińcy swoimi ludźmi. Dyrek-
torem cukrowni został Borodejko, 
głównym chemikiem Perehuda, 
szefem biura został przyjezdny 
Ukrainiec, którego nazwiska nie za-
pamiętano... 
W drugiej połowie stycznia 1943 
roku, dokonano pierwszego wysie-
dlenia ludności polskiej z Sahrynia. 
Oddziały  niemieckie (żandarmeria, 
szupo i inne formacje), wraz z Ukra-
ińską Policją Pomocniczą (UPP), 
w mroźny zimowy dzień okrążyły 
wieś, a w szczególności skupiska 
polskich zagród i rozpoczęto wysie-
dlanie polskich rodzin.   
W brutalny i bezwzględny sposób 
wypędzono – nie wyłączając cho-
rych i spędzono wszystkich na plac 
w celu przeprowadzenia segregacji.  
Segregacja polegała na odbieraniu 
rodzicom dzieci, które kierowano 
na wywóz do Niemiec celem ich 
germanizacji. Starców i chorych 
wywożono do obozów zagłady jako 
"nieprzydatnych". Pozostałych wy-
wieziono do bawarskich "bauerów" 
lub pruskich Junkrów. Niektórych 
przydzielono do niemieckich nasie-
dleńców Zamojszczyzny, jako pa-
robków.                                          
Sposób wysiedlania nie różnił się od 
stosowanego w 1942 roku w powia-
tach zamojskim i tomaszowskim. 
Gardłowe wrzaski, ubliżanie, bicie, 
ciągłe popędzanie – "sznel, sznel". 
Ucieczka poza gęsty kordon otacza-
jących wieś oddziałów niemiecko-
-ukraińskich, była niemożliwa, a 
każda próba kończyła się śmiercią. 
Tylko nielicznym udało się wy-

mknąć z rąk oprawców.                                     
 Na miejsce wysiedlonych Polaków 
nasiedlono Ukraińców z innych 
gmin w tym z gminy Komarów, po-
wiat Tomaszów Lub.    
                     
Następna akcja wysiedleńcza pol-
skich mieszkańców Sahrynia od-
była się 6 marca 1943 roku. Objęła 
wszystkie polskie rodziny, które nie 
zostały wywiezione w pierwszym – 
styczniowym wysiedlaniu.  Akcja ta  
miała podobny przebieg jak stycz-
niowa.                                               
Po wysiedleniu Polakow i nasie-
dleniu Ukraińców z innych oko-
lic, utworzono w Sahryniu zbroj-
ny oddział straży wiejskiej.  
                                           
Był to de facto zalążek oddziału 
samoobrony - USN (1). Oddział ten 
został wyposażony przez Niemców 
w broń i rozpoczął aktywne działa-
nia. Działania te, to bandyckie na-
pady; początkowo, na pojedyncze 
osady, kolonie, przysiółki, następ-
nie na większe skupiska polskie we 
wsiach. Celem zasadniczym tych 
napadów było mordowanie miesz-
kańców, grabież ich mienia i podpa-
lanie zabudowań. 
Oto nacjonaliści ukraińscy, którzy 
zostali zapamiętani ze swej niena-
wiści do Polaków: 
1. Gierszun Władysław, urodzony 
w 1918 r. - miejscowy przywódca 
OUN, 
2. Białonoga Władysław – slużył w 
SS-Galizien,    
3. Dąbczak Bazyli – miejscowy mąż 
zaufania,   
4. Duda Jan – służył w żandarme-
rii niemieckiej (urodzony w 1922 r., 
zamieszkały w kolonii Modryń),
5. Kramek Wasyl – nacjonalista,   
6. Małek Jan – nacjonalista,  
7. Maźnica Jan – służył w SS-Gali-
zien,     
8. Zieluś (in.)- syn felczera, wyjąt-
kowo złośliwy, zajadły nacjonalista.

 W stosunkowo krótkim czasie wieś 
Sahryń została siedzibą KUSZ-
CZU(2) z miejscowymi strukturami 
OUN. Stała się ośrodkiem zbrojnym 
skupiającym  nacjonalistów ukra-
ińskich, rekrutujących się zarówno 
z miejscowych jak i napływowych 
Ukraińców. Byli wśród nich poje-
dyńczy "rezuni" z Wołynia a nawet 
dezerterzy z  SS-Galizien, policjan-
ci i zwyczajni szpicle na usługach 
Niemców. Wieś Sahryń stała się za-
tem groźna dla całej okolicy.  
    
 O zbrodniczej działalności ukra-
ińskich nacjonalistów z Sahrynia i 
okolic, świadczą oto niżej opisane 
fakty.
W dniu 04 października 1943 roku 
został zastrzelony Antoni Rychel, 
pseud. "Anioł",  komendant obwodu 
hrubieszowskiego AK. Zabójstwa 
dokonano "przypadkowo". `                  
Mordercy nie znali osobowo swojej 
ofiary.  Mundur polskiego kolejarza, 
który "Anioł" ubrał, był wystarcza-
jącym motywem  aby go zabić. Cia-
ło zamordowanego przywieziono 
do Sahrynia i spalono na obrzeżach 
cmentarza.
W dniu 15 lub 16 października 1943 

roku,  późnym wieczorem, grupa 
uzbrojonych cywilów wraz z poli-
cjantami z posterunku w Sahryniu, 
przyjechała wozami konnymi do 
lasu w pobliżu wsi Stara Wieś. Z 
lasu tego zakradli się do wsi i za-
częli mordować mieszkających tam 
Polaków. Tej nocy zabito 28 osób, 
w tym starców i dzieci.. Ci, którzy 
przeżyli opowiadali o okropnych 
scenach towarzyszących mordom.
W październiku 1943 roku, bojów-
karze ukraińscy napadli na kolonię 
Polanki, zamieszkałą przez polskie 
rodziny. Zabudowania doszczętnie 
spalono. O ofiarach ludzi tam żyją-
cych nic nie wiadomo...
Jesienią 1943 roku, nieznani spraw-
cy, zastrzelili przez okno 18-letniego 
Antka Pilusia a we wsi Turkowice, 
kilka tygodni później, zastrzelono 
jego brata Janka (lat około 20). 
Również jesienią 1943 roku bo-
jówkarze ukraińscy usiłowali zabić 
rolnika Kurzępę, który pewnej nocy 
pełnił dyżur jako społeczny wartow-
nik przy stertach zboża, na polach 
obok Sahrynia. Kurzępa jednak  nie 
zginął, został tylko ranny.
Baran Czesław (ur. 1918 r), zamiesz-
kały w kolonii Modryń, przeżywał 
boleśnie śmierć swojej najbliższej 
rodziny zamordowanej przez Niem-
ców. W rozpaczy odgrażał się, że 
z zemsty – przy najbliższej okazji, 
zamorduje kilku Niemców lub ich 
ukraińskich pomocników. Za te po-
gróżki nacjonaliści ukraińscy po-
wiesili go w Modryniu, obok Mle-
czarni. 
W dniu 26 grudnia 1943 roku bo-
jówka z OUN w Sahryniu, napadła 
na dom Zdyba we wsi Modryniec,  
w którym zamordowano 13-letnie-
go chłopca, Mietka Frączuka. Mor-
derstwa dokonano kolbą karabinu 
i bagnetem. Starsi bracia Mietka i 
rodzice, zdołali zbiec.
Pod koniec grudnia 1943 roku na-
cjonaliści z Sahrynia napadli na ko-
lonię Modryniec, gdzie zamordowa-
no Polaków:     
1. Droszcz Ignacy – lat około 30,  
2. Guguła Józef – lat około 26 , po-
nadto                                                                    
3. Droszcz (in.) został ciężko ranny.

W lutym 1944 roku, Ukraińska Poli-
cja Pomocnicza z Sahrynia areszto-
wała pięciu Polaków:             
1. Bajwoluk (in.) - lat około 24, ze 
wsi Andrzejówka,  
2. Bukowski Józef, lat okołol 40, z 
Andrzejówki,  
3. Pałczewski Władysław – lat oko-
ło 26, z Andrzejówki, 
4. Reszek (in.) – lat około 20, ze wsi 
Miętkie,    
5. Wieliczko Karol – lat około 22, z 
Andrzejówki.  
Bukowskiego Józefa policjanci 
zastrzelili na miejscu - w Andrze-
jówce. Pozostałych aresztantów 
wywieziono do kolonii Modryń i 
tam rozstrzelano, dobijając rannych 
strzałami z pistoletu.      
     
W dniu 13 lutego 1944 roku nad ra-
nem, bojówkarze OUN z Sahrynia, 
w mundurach SS-Galizien i ubra-
niach cywilnych, napadli na młyn w 
kolonii Modryń.  Wszystkie osoby  

Wieś  SAHRYŃ w latach 1939–1944  
bez "zasłon propagandowych"
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znajdujące schronienie w tym mły-
nie wywleczono na zewnątrz, młyn 
splądrowano przeszukując wszelkie 
zakamarki. Na placu przed młynem  
osoby te przesłuchiwano i znęcano 
się nad nimi poprzez  bicie i tortu-
rowanie. Po tym "przesłuchaniu"                
bojówkarze  wszystkich zamordo-
wali a młyn podpalili.   
W czasie tych zdarzeń zginęli:    
1. Ligarowski Franciszek – lat oko-
ło 60, furman mieszkający stale we 
młynie,                       
2. Serafin Józef – lat około 45, z ko-
lonii Modryń,   
3. Turowicz Władysław – lat około 
37, ze wsi Modryń,   
4. Wojtniak Antoni – lat około 42, 
5. Wójcik Stefan – (l.n.), stróż mły-
na, Ukrainiec z Sahrynia, który od-
mawiał współpracy z nacjonalistami 
OUN-UPA.   
 Rozpoznano następujących bojów-
karzy OUN, którzy brali udział w 
napadzie i   mordowaniu:  
- Buczko (in.) – lat (l.n.), z Sahrynia, 
nasiedlony z Zubowic koło Koma-
rowa 
- Dąbrowski Antoni – lat około 30, 
z kolonii Modryń,   
- Laszczuk Mikołaj – lat(ln), z ko-
lonii Modryń.    
Należy wyjaśnić, że właścicielem 
młyna był folksdojcz o nazwisku 
Lang. Jego żona pochodziła z ro-
dziny niemieckiej. Mieszkali w 
Hrubieszowie, a Lang prawie co-
dziennie dojeżdżał do młyna. Miał 
opinię dobrego człowieka, bo po-
magał ludziom w miarę swoich 
możliwości.  Od późnej jesieni 1943 
roku, za zgodą Langa polskie rodzi-
ny mieszkające w pobliżu młyna, 
mogły - chroniąc się, spędzać noce 
w młynie. Chodziło o schronienie 
przed bojówkarzami z OUN.        
W dniu napadu szczęśliwy przypa-
dek sprawił, że większość ukrywa-
jących się Polaków w tą noc, nieco 
wcześniej opuściła  młyn i powróci-
ła do swoich domostw, co uratowało 
ich od tortur i śmierci.

Niektórzy nacjonaliści z OUN byli 
tak zacietrzewieni w swoich prze-
konaniach, że wydawali w ręce 
oprawców swoich najbliższych, w 
przypadku gdy nie byli wyznania 
prawosławnego lub unickiego (gre-
kokatolickiego). Maria Kowalczyk 
– katoliczka, urodzona w 1921 roku, 
po wyjściu za mąż za Bazylego Szy-
kułę – prawosławnego, nie zmieniła 
swojej wiary. W pierwszym kwar-
tale 1944 roku, nacjonaliści z OUN 
wymusili na Bazylim Szykule aby 
wydał swoją żonę na śmierć. Bazyli 
Szykuła, (możliwe, że w obawie o 
swoje życie), wyprowadził podstęp-
nie żonę na wyznaczone miejsce, 
gdzie czekali już fanatyczni nacjo-
naliści. Prawdopodobnie  została 
zamordowana(3), bo wszelki ślad po 
niej zaginął....
Pod koniec lutego 1944 roku zagro-
żenie dla ludności polskiej na tere-
nach w okolicy Sahrynia, bardzo 
wzrosło. W okresie tym znacznie 
powiększyła się liczba patroli po-
licji ukraińskiej oraz rozmaitych 
uzbrojonych grup OUN-UPA,  pe-
netrujących teren. Poruszali się 
konno, wozami lub saniami, a także 
pieszo. Polacy chronili się w rożne 
miejsca i na różne sposoby a także 
masowo uciekali. Ucieczki odby-
wały się przeważnie nocami aby nie 
wpaść w ręce grasujących wszędzie 
podooddziałów OUN-UPA..
Na przełomie lutego i marca 1944 
roku, w lesie pomiędzy Modryńcem 
a kolonią Modryniec i kolonią Sah-
ryń, znaleziono nagie zwłoki dziew-
czynki w wieku ok.13-15 lat, nabite 
na pal..
W marcu 1944 roku, policjanci z 
UPP w Sahryniu, wraz z miejsco-
wymi nacjonalistami, uprowadzi-
li Antoniego (Zygmunta?) Pelca 
– nauczyciela, zamieszkałego we 
wsi Wronowice. Był on oficerem 
rezerwy Wojska Polskiego, dowód-
cą kompanii AK. Zawlekli go na 
rozdroże i tam – obok przydrożnej 
figury, zastrzelili.

Tego samego dnia w Wronowicach, 
policjanci i cywile z UPA, zastrzeli-
li Władysława Iwaniuka – lat około 
25, w jego rodzinnym domu.  
     
Na przełomie lutego i marca 1944 
roku, na odcinku szosy pomiędzy 
Modryniem a Modryńcem (droga z 
Hrubieszowa do Mircza), w urzą-
dzoną przez pododdział nacjonali-
stów z OUN-UPA zasadzkę, wpadła 
około 20-osobowa grupa Polaków. 
Ludzi tych zapędzili do jednej ze 
stodół we wsi Masłomęcz. Tam ich 
obrabowano następnie torturowa-
no i zabijano. Nie sprawdzając czy 
wśród ofiar są ranni, "ounowcy"  
podpalili stodołę, wraz z leżącymi 
tam ciałami. Spośród ok. 20 ofiar 
udało się zidentyfikować jedną oso-
bę, a była to Kazimiera Kuck – lat 
około 30, z kolonii Ameryka.
W dniu 13 marca 1944 roku – przy 
drodze w okolicach Masłomęcza 
zostało (prawdopodobnie) zamor-
dowane małżeństwo Jankowskich (4) 
z Żulic. Jechali oni do Hrubieszowa 
konną bryczką, gdy zatrzymali ich 
ludzie ubrani w mundury SS-Gali-
zien. Dalsze losy małżeństwa nie są 
znane. Wiadomo, że nie wrócili do 
domu i wszelki ślad po nich zaginął. 
Woźnica (furman rodziny Jankow-
skich) powrócił sam z końmi i pustą 
bryczką. Woźnicą był Ukrainiec ze 
wsi Żulice. Późniejsze poszukiwa-
nia Jankowskich a także ich ciał nie 
dały rezultatu...
Wiosną 1944 roku, przechodzą-
cy przez kolonię Miętkie oddział 
"Wiktorowców" z Obwodu toma-
szowskiego AK, zatrzymał się obok 
zabudowań pana Rejmaka, na krótki 
odpoczynek. Miejsce odpoczynku 
wyznaczono przy sągach drewna 
opałowego ułożonych tuż przy za-
budowaniach.  Było to duże gospo-
darstwo ale opuszczone. Oprócz 
wałęsających się głodnych psów i 
kotów, w zabudowaniach nie było 
nikogo. W domu mieszkalnym jed-
nak na podłodze leżały rozkładające 

się zwłoki czterech mężczyzn. Prze-
wodnicy wyjaśnili, że ich zdaniem 
są to zwłoki wysiedleńców z po-
znańskiego, którzy mieszkali i pra-
cowali u właściciela gospodarstwa 
– Rejmaka; wybrali się oni zapewne 
po resztki swojego mienia i tu za-
skoczyła ich śmierć.   
    
O pochówku tych nieszczęśników 
nie mogło byc mowy gdyż grasujące 
wszędzie i o każdej porze uzbrojone 
grupy nacjonalistów z OUN-UPA, 
a także patrole policji ukraińskiej, 
uniemożliwiały taką czynność..  
     
Na tej informacji kończą się spisane 
wspomnienia Pana Kulika.
___
1. USN – Ukraińska Samoobrona 
Narodowa (wg Wiktora Poliszczuka: 
w strukturze organizacyjnej Ban-
dery - "Samoobronne Kuszczowe 
Oddziały" - SKW ); wbrew nazwie, 
były to oddziały ofensywne, składa-
jace się z najbardziej fanatycznych, 
miejscowych nacjonalistów – zwo-
lenników okrutnych metod ekstermi-
nacji wszystkiego co polskie. USN 
były uzbrojone w broń palną oraz w 
noże, widły, siekiery, kosy i inne "na-
rzędzia" mordu. USN organizowały 
też ochronę obieków (np. magazy-
nów UPA), prowadziły rozpoznanie 
i wywiad, opiekowały się rannymi i 
chorymi; zapewniały nowoprzyby-
łym oddziałom UPA pomoc, dawały 
schronienie i wyżywienie oraz do-
starczały informacji. Brały czynny 
udział w napadach.  W 1944 
r., placówki USN przekształcone zo-
stały w pododdziały UPA 

2. KUSZCZ  - wyższa jednostka w 
podziale administracyjnym OUN, 
składająca sie z 4-7 wsi (stanic);                     
W każdym kuszczu był przywód-
ca OUN, gospodarczy, wojskowy, 
łącznicy oraz funkconariusze "Służ-
by Bezpeky" OUN.  Obowiązkiem 
Kuszczu było zbieranie i magazyno-
wanie kontyngentów dla UPA (art. 

żywnościowe, odzież, siła pociągo-
wa), mobilizowanie środków trans-
portu i uzbrojonych ludzi, do 
współdziałania bojowego z UPA. 
Kuszcz organizował własny oddział 
samoobrony - USN (wg Wiktora 
Poliszczuka w strukturze organi-
zacyjnej Bandery: "Samoobronne 
Kuszczowe Oddziały" - SKW).                  
Kuszcz w Sahryniu obejmował, 
między innymi, stanice: Sahryń, 
kol.Sahryń, Miętkie, Mołożów, Pa-
sieki  Wronowice, Turkowice i kol.
Brzeziny.   
    
3. Nie jest wykluczone, że sam Szy-
kuła – pod groźbą nacjonalistów z 
OUN, zamordował swoją żonę; wie-
le takich przypadków zdarzyło się 
w tamych latach, w trakcie czystek 
etnicznych dokonywanych przez 
OUN-UPA na polskiej ludności za-
mieszkałej na  Kresach Wschodnich 
RP.
4. Małżonkiem był Ryszard Jan-
kowski (rocznik 1920), pseudonim 
"Szkwał", żolnierz AK; był współ-
twórcą, a później dowódcą Konne-
go Zwiadu Armii Krajowej Obwodu 
Tomaszowskiego. Dzielny żołnierz; 
jednym z jego wyczynów był udział 
w uwolnieniu z zamojskiego wię-
zienia żony Komendanta Obwodu 
Tomaszowskiego AK – "Drugaka". 
Jak twierdził Józef Borecki -  ps. 
"Komar" (później "Wdowa"), do 
tej niebezpiecznej podróży namówił 
Jankowskich Stanisław Świerzaw-
ski (Świeżawski?). Celem wyjazdu 
było uzyskanie od Niemców oficjal-
nej zgody na posiadanie broni, dla 
obrony przed bandami rabunkowy-
mi..  Stanisław Świerzawski – wła-
ściciel majątku w Łykoszynie, był 
przed wojną szefem cywilnej kan-
celarii Prezydenta Mośćickiego. W 
czasie wojny Świerzawski ps. "Mo-
tor" był szefem Biura Informacji i 
Propagandy (BiP) AK  Obwodu To-
maszowskiego.

ALEKSANDER SZUMAŃSKI

Batalion „Nachtigall” (niem. Słowiki) 
– niemiecki batalion złożony z Ukra-
ińców, działający w roku 1941, w 
czasie II wojny światowej. Oficjalna 
nazwa niemiecka: Sondergruppe Na-
chtigall. Przez propagandę ukraińską 
wraz z batalionem „Roland” określa-
ny był mianem Drużyn Ukraińskich 
Nacjonalistów.
Inicjatywa powstania zbrojnego od-
działu wywodzi się z II walnego kon-
gresu Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN-R), który uchwalił, że 
„[…] dla wykonania swych planów 
OUN organizuje i szkoli własną woj-
skową jednostkę”. Na utworzenie jed-
nostki 25 lutego 1941 wyraził zgodę 
admirał Wilhelm Canaris, na począt-
ku marca zgodę wydało dowództwo 
Wehrmachtu.
Jednostkę utworzono pod dowódz-
twem niemieckim por. Hansa-Al-
brechta Herznera. Zastępcami do-
wódcy byli: por. Theodor Oberländer 
– oficer łącznikowy Abwehry i Ro-
man Szuchewycz. W skład dowódz-
twa wchodzili również: ks. Iwan 
Hrynioch – kapelan jednostki i Jurij 
Łopatynśkyj. Dowódcami kompanii 
byli oficerowie niemieccy. Zdaniem 
Dietera Schenka batalion składał się z 
byłych jeńców wojennych narodowo-

ści ukraińskiej pozostających w nie-
woli niemieckiej, którzy początkowo 
służyli w Wojsku Polskim, a których 
następnie Niemcy werbowali do tego 
batalionu.
Inicjatywa związana była również 
z grupą cywilów z kierownictwa 
OUN-B: Jarosławem Stećko (desy-
gnowanym przez Banderę na szefa 
rządu „wyzwolonej” Ukrainy), Lwem 
Rebetem, Jarosławem Staruchem, 
Iwanem Rawłykiem, Stepanem Paw-
łykiem, Stepanem Łenkawśkym, 
Dmytro Jaciwem.
Nabór do jednostki prowadziły lo-
kalne komórki organizacyjne, kandy-
datów wysyłały do Krakowa, gdzie 
przechodzili przez kontrolę specjalnej 
komisji OUN oraz badania lekarskie. 
Kandydaci rekrutujący się spośród 
sympatyków OUN-B, którzy pozy-
tywnie przeszli weryfikację wysłani 
zostali w dwóch grupach na przeszko-
lenie m.in. do Krynicy i Barwinka. Po 
4 – 5 tygodniach wstępnego szkolenia 
rekrutów przewieziono do Neuham-
mer (Świętoszów koło Wrocławia), 
gdzie odbywało się przeszkolenie 
wojskowe z bronią. Tam też żołnierze 
batalionu w kwietniu 1941 roku zło-
żyli przysięgę „na wierność Ukrainie, 
OUN i jej dowództwu”.
Nachtigall jako zbyt mała jednostka 
wszedł w skład jednostki dywersyj-

nej Brandenburg 800 (w sile pułku), 
który podlegała Abwehrze. W sumie 
batalion liczył 350 żołnierzy, z czego 
150 przeszło szkolenie w batalionie 
Brandenburg, 100 w Krynicy, a resz-
ta w Dukli, Barwinku i Komańczy. 
Żołnierze nosili umundurowanie We-
hrmachtu, na którym mogli, na nara-
miennikach naszywać niebiesko-żółtą 
wstążkę.
W przededniu ataku Niemców na 
ZSRR, batalion przerzucono do Rze-
szowa, stamtąd pieszo dotarł w oko-
lice Radymna. 27 czerwca 1941 roku 
Niemcy przerzucili go w rejon Lwo-
wa. 30 czerwca o godzinie 4:30 nad 
ranem jako pierwsza zwarta jednostka 
wkroczył do Lwowa, zajmując bez 
oporu sowieckiego ratusz, katedrę 
Świętego Jura i lwowskie więzienia. 
O 6:30 delegacja żołnierzy batalionu 
została przyjęta przez greckokatolic-
kiego metropolitę lwowskiego Andri-
ja Szeptyckiego. Część batalionu sta-
nowiła ochronę lwowskiej radiostacji 
podczas ogłaszania aktu państwowo-
ści ukraińskiej, dlatego też dowódz-
two niemieckie utraciło zaufanie do 
żołnierzy batalionu.
7 lipca 1941 roku batalion został 
wraz z 1 dywizją strzelców górskich 
Wehrmachtu skierowany w kierun-
ku Kijowa przez Złoczów, Tarnopol, 
Satanów, Płoskirów i Winnicę. Pod 

Winnicą żołnierze batalionu rozstrze-
lali w co najmniej dwóch miejscach 
nieznaną ilość Żydów. Również zda-
niem Per. A. Rudlinga batalion pod 
dowództwem Romana Szuchewycza 
wziął udział w masowych rozstrze-
liwaniach Żydów w Winnicy. W 
Winnicy batalion wziął udział po raz 
pierwszy w poważniejszych walkach 
z Sowietami. Po otrzymaniu infor-
macji o aresztowaniu przez Niem-
ców składu rządu Jarosława Stećki 
żołnierze batalionu otwarcie żądali 
zwolnienia uwięzionych lub wycofa-
nia z frontu. 30 lipca Wilhelm Canaris 
podjął decyzję o rozwiązaniu batalio-
nu. 13 sierpnia 1941 batalion został 
wycofany z walk i poprzez Kraków 
(gdzie go rozbrojono) odtransporto-
wany do Neuhammer, a następnie do 
Frankfurtu nad Odrą, gdzie skierowa-
no również Batalion "Roland".
W październiku 1941 roku oba ba-
taliony zostały zlikwidowane i prze-
kształcone w Batalion Policyjny nr 
201, który został wyjęty spod komen-
dy Wehrmachtu i podporządkowany 
Ordnungspolizei (Ukraińskie Bata-
liony Policyjne). Część żołnierzy zde-
zerterowała, większość podjęła funk-
cje policyjne (podpisując w grudniu 
1941 jednoroczne kontrakty) w 201 
batalionie policyjnym.
Po zajęciu Lwowa przez Wehrmacht 

30 czerwca 1941 w różnych częściach 
miasta rozpoczęły się pogromy Ży-
dów. Pretekstem do ich rozpoczęcia 
była masakra więźniów dokonana 
przez NKWD i odkrycie zwłok kilku 
tysięcy pomordowanych więźniów w 
więzieniach lwowskich. Żydzi obwi-
niani przez Niemców za kolaborację 
z okupantem sowieckim i zbrodnie 
NKWD stali się celem zemsty części 
ludności miasta Lwowa, podburzanej 
przez Niemców. Zdaniem Kershawa 
było to zgodne z dyrektywami Re-
inharda Heydricha o prowadzeniu 
wojny na terenie ZSRR, nakazujący-
mi zachęcanie i inspirację pogromów 
antyżydowskich przez miejscową 
ludność. Warunki dla przeprowadze-
nia pogromu zorganizowali Niemcy, 
oni też dokonywali masowych mor-
derstw na Żydach. W czasie trwania 
pogromu przywództwo w nim obję-
li członkowie OUN-B, dla których 
wspieranie działań Niemców było 
środkiem zdobywania ich poparcia 
dla niepodległej Ukrainy, łączącym 
się z antysemickimi przekonaniami 
przywódców organizacji. Autor ten 
pisze, że „miejski tłum”, złożonych 
zarówno z Ukraińców, jak i Polaków, 
skorzystał jedynie z sytuacji, by do-
konywać przestępstw i grabieży. O 
udziale Polaków w pogromie nie pi-
sze natomiast Dieter Schenk.

UKRAIŃSKIE SŁOWIKI MORDÓW
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Według meldunku sytuacyjnego 
ZWZ z lipca 1941 oraz wspomnień 
Filipa Friedmana natychmiast po 
wejściu Niemców milicja ukraińska i 
grupy z marginesu społecznego mia-
sta rozpoczęły plądrowanie miasta 
poszukując Żydów. Byli oni dopro-
wadzani do punktów zbiorczych, a 
stamtąd wysyłani do różnych upo-
karzających prac. Część z nich zapę-
dzona została do lwowskich więzień. 
Z relacji świadków wiadomo, że w 
więzieniu Brygidki i w więzieniu 
NKWD żołnierze Nachtigall wzięli 
aktywny udział w pogromie: podju-
dzali do okrucieństwa a również bili i 
rozstrzeliwali Żydów. W Brygidkach 
ukraińscy żołnierze nadzorujący wy-
noszenie i grzebanie ciał strzelali na 
dziedzińcu do pracujących Żydów. 
Również w więzieniu NKWD, żoł-
nierze Nachtigall mieli popędzać i bić 
wywożących ciała Żydów. Potem na 
rozkaz niemieckiego oficera utworzy-
li szpaler i kłuli przebiegających Ży-
dów bagnetami zabijając wielu z nich.
Według „Kroniki 2350 dni wojny i 
okupacji Lwowa” wieczorem Ein-
satzkommando rozstrzelało grupę 
czołowych osobistości żydowskich. 
Wśród zabitych był naczelny rabin 
Lwowa dr Jecheskiel Levin, które-
mu przed śmiercią oprawcy wyrwali 
brodę. Zdaniem Dietera Schenka eg-
zekucję wymienionych osób prze-
prowadzili żołnierze „Nachtigalla”. 
Specjalna ekipa filmowa Wehrmachtu 
filmowała pogrom, filmy były poka-
zywane później w oficjalnej kronice 
filmowej Ministerstwa Propagandy 
Rzeszy: Die Deutsche Wochenschau. 
1 lipca, kiedy pogrom osiągnął apo-
geum, pojedynczy żołnierze niemiec-
cy dołączali na ulicach do mordują-
cych. Niektórzy żołnierze Nachtigall 
najprawdopodobniej wzięli udział w 
pogromie Żydów we Lwowie, nie 
jako zwarty oddział, ale pojedynczo 
dołączając się do bojówkarzy. Mogli 
to być żołnierze uprzednio zwolnieni 
na przepustki.
Sprawę zamordowania lwowskich 
profesorów opisali po raz pierwszy 
już w roku 1944 sowieccy pisarze 
Władimir Bielajew i Mychajło Rud-
nycki. 
Już kilkanaście dni od zbrodni w lip-
cu 1941 zbieranie jej świadectw roz-
począł Zygmunt Albert, wówczas ad-
iunkt Uniwersytetu Jana Kazimierza, 
współpracownik i przyjaciel wielu z 
zamordowanych.
W roku 1946 mord profesorów lwow-
skich był przedmiotem badania na 
procesie norymberskim. Świadkiem 
oskarżenia (prowadzonego przez pro-
kuraturę ZSRR) był jedyny ocalały 
po aresztowaniu profesor Franciszek 
Groer, który stanowczo twierdził, że 
aresztowania profesorów dokonali 
gestapowcy i że on sam został aresz-
towany przez gestapowców o nazwi-
skach Hacke i Keller.. 
Żołnierze Nachtigall byli wymienieni 
jako sprawcy w liście Związku Po-
tomków Lwowskich Profesorów Za-
mordowanych przez Gestapo w lipcu 
1941 do prezydenta Ukrainy Wiktora 
Juszczenki z kwietnia 2005. Jednak 
śledztwo IPN w tej sprawie, prowa-
dzone przez oddział w Rzeszowie, 
zostało zamknięte w czerwcu 2006 z 
powodu niewykrycia sprawców.
Anice Anderson, Vivian Head, Anne 
Williams w pracy „Rzezie, masakry 
i zbrodnie wojenne od starożytności 
do współczesności” twierdziły, że 
zbrodnia została dokonana przy po-
mocy ukraińskiego batalionu, który 
wyłapywał profesorów i ich rodziny, 
podczas gdy do żydowskich miesz-
kańców miasta strzelał od razu. Stu-
denci lwowskich wyższych uczelni 

narodowości ukraińskiej przygotowy-
wali listy do aresztowań.
Nazwa „Batalionu Nachtigall”po-
chodzi od chóru składającego się z 
żołnierzy batalionu, założonego przez 
Jewhena Bilińskiego w Neuhammer.
Żołnierzy batalionu ludność cywilna 
nazywała „Ptasznikami”. Nazwa po-
chodziła prawdopodobnie od symboli 
ptaków wymalowanych na jej wo-
zach i motocyklach, a symbole od na-
zwy batalionu (Nachtigall – Słowik).
W 2011 roku jedną z ulic we wsi Raj-
liw (Obwód lwowski, Ukraina) prze-
mianowano na „Żołnierzy Batalionu 
Nachtigall”. Stało się to z inspiracji 
radnego nacjonalistycznej partii Swo-
boda Mariana Berezdeckiego. 
„Batalion Nachtigall” ( niem. Słowi-
ki) sformułowano w ramach przy-
gotowań do napaści na Związek So-
wiecki.
Wywiad Armii Krajowej sugerował, 
że "profesorów aresztowało gesta-
po na skutek donosów ukraińskich”. 
Pierwsze opublikowane relacje i 
wspomnienia pochodzące z 1944 r. 
również jako autorów zbrodni poda-
wały tę najbardziej znienawidzoną 
przez okupowane narody jednostkę 
policyjną. W. Bielajew pisał obrazo-
wo: "krwawe łapy gestapo wyrywają 
wybitnych uczonych spośród świata 
medycznego. Ten sam autor w grud-
niu 1944 r. konstatował , że "ogólnie 
znanym jest fakt, że oddziały gesta-
powców wdarłszy się do miasta, mia-
ły na długo jeszcze przed wojną 1941 
r. gotową listę wybitnych działaczy 
nauki i sztuki podlegających natych-
miastowej likwidacji. W miarę upły-
wu lat zarówno publicyści, jak i histo-
rycy przestali się kontentować samym 
określeniem — "gestapo" i zaczęli 
poszukiwać odpowiedzi na pytania: 
jaka konkretnie jednostka policyjna 
dokonała mordu i kto stał na jej cze-
le. W. Bielajew pisał, że już jesienią 
1944 roku, kiedy zaznajomił się ze 
znalezionym w jednym ze schro-
nów UPA dokumentem-instrukcją pt. 
"Walka i działalność OUN podczas 
wojny" pojął, że daje mu ona klucz 
do wykrycia morderców. S. Bandera 
nakazywał w instrukcji swym współ-
pracownikom "Zbierać personalne 
dane o wszystkich wybitnych Pola-
kach i zestawiać czarne listy. Zrobić 
spis wybitnych Ukraińców, którzy w 
określonym momencie mogliby pró-
bować realizować swoją politykę". W 
sposób pośredni potwierdzony został 
więc współudział nacjonalistów ukra-
ińskich w wymordowaniu lwowskich 
uczonych. 
W swoich trzech kolejnych książkach 
W. Bielajew konsekwentnie stawiał 
tezę, że listy profesorów przygotował 
banderowski odłam OUN, a oddział 
"Nachtigall" brał udział w samym 
morderstwie. Jego opinie podzielali 
liczni sowieccy historycy w swych 
pracach dotyczących okupacji hitle-
rowskiej na terenie Ukrainy.
Tezę W. Bielajewa potwierdził Sąd 
Najwyższy NRD, który w dniu 29 
kwietnia 1960 roku po zaocznym 
procesie skazał Theodora Oberlän-
dera (ówczesnego ministra w rządzie 
RFN) na karę dożywotniego cięż-
kiego więzienia i utratę obywatel-
skich praw honorowych na zawsze. 
W sentencji wyroku stwierdzono, 
że batalion "Nachtigall" został przez 
Oberländera zorganizowany, wyszko-
lony i pod jego dowództwem użyty 
podczas agresji na ZSRR. Zgodnie z 
ustaleniami Sądu Najwyższego NRD 
Oberländer był komendantem bata-
lionu "Nachtigall", co zostało ustalo-
ne na podstawie zeznań świadków i 
dokumentów przedłożonych Sądowi 
podczas rozprawy. 

Ukraińskim dowódcą batalionu "Na-
chtigall" był Szuchewycz, który stale 
towarzyszył Oberländerowi i przeka-
zywał do wykonania jego rozkazy. 
Zaraz po zajęciu Lwowa z batalionu 
wydzielono specjalny oddział w licz-
bie około 80 osób, który użyty zo-
stał do masowych mordów. Według 
świadków zeznających na procesie, 
a należących do batalionu "Nachti-
gall", ich koledzy, którzy należeli do 
wspomnianej 80-osobowej grupy 
twierdzili po powrocie do batalio-
nu, że otrzymywali od Oberländera 
i Szuchewycza imienne listy osób, 
które należało rozstrzelać. Theodor 
Oberländer był uważany w okresie II 
wojny światowej przez część osób z 
kierowniczych kół III Rzeszy za nie-
kwestionowany autorytet w sprawach 
polskich i całej słowiańszczyzny. Jego 
życiorys predestynował go zresztą w 
pełni do tej opinii. Piastując od paź-
dziernika 1940 roku funkcję profe-
sora zwyczajnego na niemieckim 
Uniwersytecie im. Karola w Pradze 
(do końca wojny) oraz od stycznia 
1941 r. dziekana Wydziału Nauk Poli-
tycznych i komisarycznego zarządcy 
zamkniętego Wydziału Prawa, miał 
już za sobą rozległe doświadczenia w 
politycznej, propagandowej i organi-
zatorskiej walce z polskością.
Od czasu pierwszej podróży-praktyki 
— do ZSRR w 1928 r. podjął współ-
pracę z placówkami "Ostforschung", 
pełniąc w latach 1933—1937 kie-
rownicze funkcje w Bund-Deutscher 
Osten — organizacji podlegającej 
zastępcy führera — Hessowi, ma-
jącej za zadanie prowadzenie na 
wschodnich terenach pogranicznych 
Rzeszy walki narodowościowej, 
walki pogranicznej, propagowanie 
problematyki wschodniej, zajmo-
wanie się osadnictwem i kierowanie 
pracą ziomkostw byłych osadników 
i urzędników niemieckich, którzy po 
1918 roku znaleźli się w Niemczech. 
W tym samym czasie zajmował się 
również organizowaniem siatki wy-
wiadu politycznego wśród mniej-
szości słowiańskich na wschodnim 
pograniczu Niemiec. W drugiej po-
łowie 1937 roku służył w centrali 
Abwehry w Berlinie, a w 1939 roku 
w Abwehrstelle Breslau — głównym 
ośrodku działalności sabotażowo-
-dywersyjnej niemieckiego wywiadu 
wojskowego przeciw Polsce. Od li-
stopada 1940 roku służył w Abwehr-
stelle Krakau jako oficer odpowie-
dzialny za sprawy ukraińskie. Wtedy 
przebywał również kilkakrotnie we 
Lwowie w związku z repatriacją 
Niemców z tego miasta.
Zimą 1940/41 brał udział w roko-
waniach między przedstawicielami 
Abwehry i OUN-B, by od marca 
1941 roku wrócić do czynnej służ-
by wojskowej w Abwehrze i brać 
udział w przygotowaniach agresji 
na ZSRR, a zwłaszcza gospodarczej 
eksploatacji okupowanych terenów 
przez Związek Sowiecki. To ostatnie 
zagadnienie wiązało się z jego zain-
teresowaniami naukowymi, które za-
wsze oscylowały wokół problemów 
polityki ludnościowej, osadnictwa 
i polityki rolnej. Miał także ścisłe 
kontakty z Nord-und Ostdeutsche 
Forschungsgemeinschaft — tajną 
agendą ministerstwa spraw zagra-
nicznych i ministerstwa spraw woj-
skowych oraz z SS w ramach tzw. 
SS Umsiedlungskommando, czyli 
specjalnego sztabu do przygoto-
wania planowanych wielkich akcji 
osiedleńczo-przesiedleńczych na te-
renach okupowanych.
T. Oberländer, były profesor nadzwy-
czajny w Politechnice Gdańskiej i 
Uniwersytetu w Królewcu, człowiek 

ściśle współpracujący z dużą liczbą 
placówek zajmujących się Wscho-
dem, oberleutnant Abwehry, nada-
wał się doskonale na reprezentanta 
interesów niemieckiego wywiadu w 
Zachodniej Ukrainie. Ambitny, prze-
konany o własnej wartości i swego 
rodzaju misji do spełnienia, usiłował 
pogodzić realizację swych własnych 
planów — awansu w hierarchii III 
Rzeszy — z zadaniami zleconymi 
przez Abwehrę oraz z dążeniami na-
cjonalistów ukraińskich.
Podczas agresji III Rzeszy na ZSRR 
najpierw współdziałał z oddziałami 
ukraińskich nacjonalistów, później z 
oddziałami "ochotników" złożonymi 
z jeńców mieszkających uprzednio 
na Kaukazie, a upadek Rzeszy ob-
serwował wspólnie z własowcami. 
W 1946 roku T. Oberländer powró-
cił z obozu jenieckiego w Wielkiej 
Brytanii, przybrał pozę opozycjo-
nisty wobec "Ostpolitik" Himmlera 
i rozpoczął działalność polityczną. 
Zmieniając przynależność partyjną, 
na stałe związał się z organizacjami 
przesiedleńczymi. Z ramienia "Bund 
der Heimatrertriebenen und Entrech-
ten" (BHO — partia przesiedleńców) 
zdobył w 1953 roku mandat do Bun-
destagu i od października tego roku 
wszedł w skład rządu kanclerza K. 
Adenauera jako minister federalny 
do spraw przesiedleńców. Koniec lat 
pięćdziesiątych przyniósł jednak kres 
kariery politycznej T. Oberländera. 
Opinia publiczna została poinformo-
wana o jego udziale w eksterminacji 
ludności okupowanych obszarów, 
co w rezultacie doprowadziło do 
jego ustąpienia z rządu w 1960 roku. 
Udzielając wywiadu bońskiemu ko-
respondentowi gazety "The Guar-
dian", Oberländer odrzucił oskarżenia 
kierowane przeciw niemu w sprawie 
zamordowania profesorów lwow-
skich mówiąc: "Nie tylko nie brałem 
udziału w żadnych aktach gwałtu, ale 
nie widziałem niczego w tym rodzaju 
w ciągu siedmiu dni, które spędziłem 
we Lwowie. Nie słyszałem ani jedne-
go wystrzału w mieście (...)". 
Admirał Canaris (...) "rozkazał, aby 
oddziały policji ukraińskiej zacho-
wywały się w sposób wzorowy. Od-
dział "Nachtigall" wykonywał w cią-
gu swego tygodniowego pobytu we 
Lwowie tylko funkcje wartownicze".
T. Oberländer wykazał tutaj — zresz-
tą nie on jeden spośród niemieckich 
zbrodniarzy — zadziwiająco słabą 
pamięć. Zarówno przewód sądowy 
przed Międzynarodowym Trybuna-
łem w Norymberdze, jak i zeznania 
tych, którzy przeżyli, przechowywa-
ne w Archiwach Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich i Ży-
dowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie, całkowicie podważają 
wiarygodność jego wypowiedzi. 
A oto przykładowe relacje na temat 
pobytu we Lwowie batalionu "Na-
chtigall":
"... u bramy więziennej (...) stał po-
dwójny szpaler składający się wy-
łącznie z Ukraińców ubranych w nie-
mieckie mundury. Mieli oni karabiny 
z nasadzonymi bagnetami. Przez ten 
szpaler pędzono nas na podwórze 
więzienne. Bito nas przy tym i kłuto, 
nie zważając czy trafiało to w kobie-
ty, mężczyzn czy dzieci. Tylko nie-
wielu przeżyło to wejście i wielkie 
więzienne podwórze było pokryte 
niezliczoną ilością trupów".
"Nazwy »Ptasznicy« używano w 
stosunku do oddziału Ukraińców w 
mundurach Wehrmachtu; powstała 
ona wkrótce po wejściu tej grupy do 
akcji na terenie miasta."Ptasznicy" 
tworzyli zwarte kompanie w mun-
durach niemieckich i z niemieckimi 

oznakami stopni. Mówili po ukraiń-
sku, a do rękojeści bagnetów mieli 
uczepione tasiemki z guzami koloru 
niebiesko-żółtego...". 
Egzekucje masowe (pogromy Ży-
dów i Polaków) trwały mniej więcej 
do 2 lipca. Później trwały egzekucje 
poszczególnych osób i grup. Ludzie 
później mówili, że »Ptasznicy« zabi-
jali w cztery różne sposoby – „roz-
strzeliwali, zabijali młotem, bagne-
tem, lub bili do zabicia".
Relacje te, oraz wiele innych umiesz-
czonych w pracy A. Drożdżyńskiego 
i J. Zaborowskiego, wymownie za-
przeczają słowom T. Oberländera, 
jakoby "Nachtigall" pełnił tylko 
funkcje wartownicze. Trudno zresz-
tą się dziwić, że człowiek, który 
był instruktorem i współpracow-
nikiem (jeśli nie zwierzchnikiem) 
tego "krwawego oddziału" starał się 
przedstawić go z jak najlepszej stro-
ny, zwłaszcza że pełnił wówczas wy-
sokie odpowiedzialne stanowisko w 
rządzie RFN.
W 1960 roku ukazała się w Pol-
sce książka A. Drożdżyńskiego i J. 
Zaborowskiego pt. „Oberländer.” 
Autorzy udowadniali w niej, że T. 
Oberländer był nie tylko dowódcą 
batalionu "Nachtigall", ale faktycz-
nie zwierzchnikiem całej grupy ope-
racyjnej, w skład której wchodziły 
następujące jednostki: I batalion 
pułku "Brandenburg" pod dowódz-
twem mjra Heinza (odpowiedzial-
nego równocześnie za wojskową 
stronę operacji), batalion ukraiński 
"Nachtigall" dowodzony przez por. 
dra Herznera (dowódca ukraiński 
Roman Szuchewycz), jednostka Ge-
heime Feldpolizei pod dowództwem 
kpt. Krügera oraz Abwehrtruppe II 
kierowana przez ppor. prof. Mittel-
haure. Cywilną część grupy Oberlän-
dera stanowiła sześcioosobowa grupa 
członków kierownictwa OUN-B. 
Autorzy twierdzą, że Oberländer jako 
"osobisty przedstawiciel admirała Ca-
narisa" (szefa Abwehry) jest bezpo-
średnio odpowiedzialny za zbrodnie 
dokonujące się we Lwowie podczas 
swego pobytu w tym mieście (do 
nocy z 6 na 7 lipca), gdyż dokonywa-
ły się "tylko na jego rozkaz lub za jego 
zgodą". 
Żołnierze batalionu "Nachtigall" od 
swych niemieckich przełożonych 
nie otrzymywali żadnych rozkazów 
wzięcia udziału w pogromach, ale nie 
można wykluczyć, że część z nich sa-
mowolnie to uczyniła wspólnie z na-
cjonalistami ukraińskimi.
Opierając się na umorzeniu śledz-
twa przez bońską prokuraturę T. 
Oberländer uzyskał pozytywne dla 
siebie wyroki w procesach prze-
ciw "Die Tat" we Frankfurcie, "Die 
Volkstimme" w Wiedniu, prezeso-
wi Związku Literatów Niemieckich 
Berntowi Engelmannowi i Seppowi 
Barankowi w Monachium. Inną tezę 
o odpowiedzialności za mord uczo-
nych lwowskich przedstawił w 1964 
roku Zygmunt Albert. W artykule 
zamieszczonym w "Przeglądzie Le-
karskim" twierdził, że mord uczonych 
nastąpił na skutek rozkazu Himmlera, 
a: "grupa Słowików Oberländera była 
wykorzystana do tej haniebnej roboty, 
ale panem życia i śmierci profesorów 
pamiętnej nocy lipcowej był Krüger, 
późniejszy kat inteligencji polskiej w 
Stanisławowie... Nie ulega wątpliwo-
ści, że otrzymał on bezpośrednio od-
powiedni rozkaz od Himmlera". 

Swe tezy Z. Albert precyzował na 
podstawie artykułów K. Lanckoroń-
skiej. 

CDN.
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To tytuł nowej książki  Aleksandra 
Szumańskiego. Książka powstała na 
kanwie drukowanego w Kresowym 
Serwisie Informacyjnym w 4 odcin-
kach ( październik 2011 – styczeń 
2012) „serialu” naszego redaktora 
Aleksandra Szumańskiego „Nie tylko 
lwowskie przypadki Adama Mace-
dońskiego”. Tytuł książki autor oparł 
na „strofach lwowskich” Mariana He-
mara. Przypominamy ten fragment:

…MY JESTEŚMY Z POLSKIEJ  FLOREN-
CJI
Z MIASTA SIEDMIU PAGÓRKÓW FIESOL-
SKICH,
Z MIASTA MUZYKI,INTELIGENCJI
I NAJPIĘKNIEJSZYCH KOBIET POL-
SKICH.
Z MIASTA TALENTÓW, IDEAŁÓW,
TEMPERAMENTÓW I BŁYSKAWIC
I TEATRU I GWIAZD I ZAPAŁÓW
I TEJ „PANORAMY RACŁAWIC” –
O, ŚLICZNY OLEODRUKU!

MY JESTEŚMY Z MIASTA POEZJI
CO SIĘ U NAS RODZIŁA NA BRUKU,
JAKBY KAMIEŃ SIĘ ZMIENIAŁ 
W NATCHNIENIE,
A NATCHNIENIE WSIĄKAŁO W KAMIE-
NIE
I POMNIKIEM 
W SERCU MIASTA STOI.

MY JESTEŚMY Z TEJ JEDYNEJ TROI
Z TEJ JEDYNEJ NA CAŁY ŚWIAT,
KTÓRĄ KIEDYŚ, W ŚMIERTELNEJ PO-
TRZEBIE,
HEKTOR
ZDOŁAŁ PRZED WROGIEM OBRONIĆ
A MIAŁ WTEDY
PIĘTNAŚCIE LAT… 

MARIAN HEMAR „STROFY LWOWSKIE”

Fiesole, górzysta miejscowość poło-
żona ok. 15 km obok Florencji. Ty-
tuł książki autor obrazuje „siedmio-
ma pagórkami fiesolskimi”, jako, 
że Lwów położony jest na siedmiu 
wzgórzach, stąd alegoria Mariana 
Hemara do siedmiu pagórków fie-
solskich ( polskiej Florencji).
„Adam Macedoński i Aleksander 
Szumański z siedmiu pagórków 
fiesolskich” to książka niezwykła. 
Opowiada o losach dwóch chłop-
ców 7 – 10 letnich wplecionych w 
barwy swojego miasta Semper Fide-
lis – Zawsze wiernego Lwowa. Tam 
się obaj urodzili, tam wychowali i 
tam wspólnie spędzali czas niewin-
nego dzieciństwa. Ich losy splatały 
się w igraszkach w Parku Kościusz-
ki, zwanym również Ogrodem Jezu-
ickim. 
Ten piękny park położony nieopo-
dal Uniwersytetu Jana Kazimierza 
na sporej powierzchni, w swojej 
historii gościł również ludzi nie-
zwykłych, jak Józefa Ignacego Kra-
szewskiego, który zapewne nie jed-
ną strofę swojej twórczości w tym 
parku zapisał. Ogród Jezuicki był 
ulubionym parkiem Artura Grottge-
ra, który u wylotu parku na ul. Mic-
kiewicza 22 miał swój dąb, niestety 
już usechł. 
Prawdziwą atrakcją parku była jego 
aleja główna, szczególnie w zimie. 
Aleja na długości około 1 km sta-
nowi równię pochyłą, o stosunkowo 
dużym kącie pochylenia. Ową aleją 
chłopcy zjeżdżali  na saneczkach i 
to była wspaniała zabawa.  Na licz-
nych ławeczkach parku gromadzili 
się  rówieśnicy bawiąc się znako-
micie, szczególnie wówczas gdy 
ich zabawiał „Warszawa-Wawa” 
młodzieniec w batiarskim kaszkie-
ciku zapraszający na spacer do… 

Warszawy. 
Autor stwierdza, iż jedno jest pew-
ne: „biegaliśmy wspólnie z Ada-
mem Macedońskim za Warszawą – 
Wawą. Było to zabawne, gdy młody 
mężczyzna w batiarskim kaszkieci-
ku zapraszał nas na wycieczkę do 
Warszawy, a gdy zebrał się już  tłu-
mek, wówczas „ruszał” naśladując 
lokomotywę parową, wykonując do 
taktu ruchy rękoma z rytmicznym 
zawołaniem – „warszawa – wawa 
– warszawa – wawa, a tłumek dzie-
ciaków za nim z tym samym zawo-
łaniem. Tych „myszygiene kopf” 
(„zwariowanych głów”) we Lwowie 
było wielu”.
Barwne dzieciństwo przerwała woj-
na, a 17 dzień tragicznego września 
1939 roku został w książce szeroko 
opisany, jako dokument przekazany 
po latach, widziany oczami dziesię-
cioletnich chłopców.
Książkę rozpoczyna opis spotka-
nia w klubie „Gazety Polskiej” w 
Krakowie w dniu 17 września 2011 
roku, gdy m.in. Adam Macedoński 
opowiadał o swoich losach związa-
nych z tym dniem we Lwowie.
Oto fragment owego zapisu:
„(…) tamte wrażenia wryły mi się 
głęboko w pamięć. Kiedy Rosjanie 
weszli do Lwowa, najgorszy był 
ten smród, który ze sobą przynieśli 
– straszny. Lwów jest pięknie poło-
żonym miastem na siedmiu wzgó-
rzach. Piękno tego polskiego grodu 
niejednokrotnie było opisywane. 
Logo Lwowa to Semper Fidelis – 
Zawsze wierny. To miasto „siedmiu 
pagórków fiesolskich i najpiękniej-
szych  kobiet polskich” jak Lwi 
Gród opisywał Marian Hemar.
Wszędzie ciągnęły się parki, ogro-
dy, pełno kwiatów, krzewy bzu, 
kasztany jadalne. Miasto trochę 

zbliżone stylem życia do śródziem-
nomorskiego, bo codziennie było 
corso, wszyscy elegancko ubrani, 
spacerowali, spotykali się, kłaniali, 
poznawali, okazywali sobie wza-
jemny szacunek. 
I nagle nadciągnął ten odór, taki 
straszny smród. Bo ci bolszewicy, 
którzy weszli, nie wyglądali jak ar-
mia – to była horda biedaków i że-
braków, a do tego dzikusów. Płasz-
cze mieli postrzępione , niektórzy 
nosili takie długie, że po ziemi się za 
nimi wlokły. I wszyscy byli strasz-
nie niscy. Moja matka patrząc przez 
okno, bo strzegła dzień i noc domu, 
spozierając przez firankę  wykrzy-
kuje do nas: „O Boże, to oni dzieci 
do wojska biorą”! 
Bo ci bolszewicy byli wszyscy tacy 
mali. To była wygłodzona horda 
skośnookich, chorych, zwyrodnia-
łych. Niejednemu brakowało oka, 
albo nos miał całkiem zniekształco-
ny, bo wśród nich panował syfilis. 
Śmierdzieli potem, rzygowinami – 
przecież pili wódkę z aluminiowych 
manierek. Jakie to jest szkodliwe 
– aluminium ze spirytusem. Nie 
mieli co jeść tylko pili, więc z głodu 
zabierali dzieciom kanapki. Pierw-
sze ich słowa, których my dzieci 
nauczyłyśmy się, to „dawaj kuszat”, 
czyli dawaj jeść. Ta cała hałastra to 
dzicz, to nie byli żołnierze, dzicz 
wiecznie pijana. W każdej chwili 
gotowi zabić, co chwilę strzelali w 
powietrze, żeby wzbudzić strach… 
Nienawidzili nas, bo to był dla nich 
inny świat, inni ludzie, bogate mia-
sto. Obrabowali wszystko. To praw-
da, że jedli lepy na muchy - bo lepy 
przed wojna były zrobione z miodu, 
więc ktoś im  powiedział, że to liza-
ki dla dzieci i oni te lepy rozwijali i 
lizali (…).

(…)O tym pisała Karolina Lancko-
rońska, którą wybuch wojny zastał 
we Lwowie, zapamiętując ziemiste 
twarze żołnierzy, ogromny portret 
Stalina nad katedrą w pierwszym 
dniu roku akademickiego na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza i wraże-
nie, że nadeszła obca kultura z obcą 
dla lwowian mentalnością(…)” – 
Anna Zechenter „Zapamiętane” z 
Adamem Macedońskim rozmawia 
Anna Zechenter .
Z głośników radiowych dowie-
dzieliśmy się, iż Lwów jest stolicą 
„zapadnej” (Zachodniej) Ukrainy, 
która nareszcie wchodzi jako nowy 
członek do wielkiej rodziny szczę-
śliwych narodów Sowieckiego „So-
juszu”. „Proletariusze wszystkich 
krajów łączcie się!” dudniło nam 
zewsząd. Równocześnie radio nada-
wało obrzydliwe tyrady „o pańskiej 
Polsce” i jej „byłej” armii – wspo-
mina Karolina Lanckorońska we 
„Wspomnieniach wojennych”.

Macedoński z Szumańskim osiedlili 
się w Krakowie. Macedoński założył 
Instytut Katyński i był prześladowa-
ny, wielokrotnie więziony. Uzdol-
niony artystycznie publikował na 
słynnej ostatniej stronie tygodnika 
„Przekrój” swoje wiersze i grafiki. Z 
Aleksandrem Szumańskim, polskim 
poetą i publicystą światowej prasy 
polonijnej spotykają się na licznych 
wernisażach Macedońskiego, prze-
platając malarstwo poezją i muzyką, 
niejednokrotnie z udziałem lwowia-
nina jazzmana Jerzego Bożyka.

W czerwcu 2012 roku na Zamku 
Królewskim w Warszawie Adam 
Macedoński został uhonorowany ty-
tułem Kustosza Pamięci Narodowej.

 „Adam Macedoński i Aleksander Szumański z 
siedmiu pagórków fiesolskich”
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BOHDAN PIĘTKA

28 kwietnia minęła 65 rocznica ope-
racji „Wisła”. Nie akcji „Wisła” – 
jak powszechnie podawane jest w 
mediach, a nawet różnych publika-
cjach – ale operacji „Wisła”. 
Rocznica ta stała się ponownie po-
wodem do propagowania w Polsce i 
na Ukrainie ukraińskiego, a w wie-
lu wypadkach neobanderowskie-
go, punktu widzenia na historię. W 
związku z rocznicą głos zabrał m.in. 
prezydent Ukrainy Wiktor Januko-
wycz, który w wydanym oświad-
czeniu napisał m.in.: „Chylę czoło 
w szacunku wobec męczeństwa 
setek tysięcy Ukraińców, którzy 
ucierpieli w wyniku akcji „Wisła”. 
My na Ukrainie, wraz ze stroną 
polską traktujemy tę tragedię jako 
część akcji deportacyjnych totalitar-
nego reżimu (...)”. W zacytowanym 
fragmencie jest przynajmniej jedno 
bezczelne fałszerstwo. W wyniku 
operacji „Wisła” przesiedlono nie 
setki tysięcy, ale ponad 140 tysięcy 
osób, w tym kilka tysięcy etnicz-
nych Polaków (członków rodzin 
mieszanych). Ponadto wśród wy-
siedlonych znalazło się od 30 do 
35 tysięcy Łemków i kilka tysięcy 
Bojków, którzy nie są Ukraińcami, 
ale zrutenizowaną ludnością pocho-
dzenia wołoskiego. Wszyscy wy-
siedleni byli obywatelami polskimi, 
co też warto przypomnieć piewcom 
ukraińskiej martyrologii. 
Reakcje czynników oficjalnych w 
Polsce mieściły się z kolei w du-
chu uchwały Senatu RP z 3 sierpnia 
1990 roku, w której potępiono ope-
rację „Wisła”. 
W uchwale tej solidarnościowi se-
natorowie napisali wówczas m.in.: 
„(…) obok zgodnego współżycia 
wiele było wzajemnych krzywd i 
niechęci. Była nienawiść, a nawet 
przelana krew”. Ani słowem nie 
wspomnieli jednak o tym, że była 
to głównie krew polska na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej. Dalej 
stwierdzili, że „Pragnąc pojednania, 
dążymy do ukazania naszej historii 
w świetle prawdy. W szczególności 
wymaga to ukazania bolesnych wy-
darzeń, które zdarzały się w okresie 
powojennym w naszej wspólnej 
Ojczyźnie”. Już ciśnie się pytanie, 
dlaczego tylko tych wydarzeń? Czy 
te bolesne wydarzenie nie miały aby 
swojej genezy w wydarzeniach jesz-

cze boleśniejszych? I kto ponosił za 
nie winę? „Komunistyczne władze 
– stwierdzili dalej senatorowie RP 
– przystępując do likwidacji oddzia-
łów Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
dokonały wówczas przymusowych 
wysiedleń ludności, w większości 
ukraińskiej. W ciągu trzech miesię-
cy wysiedlono z rodzinnych miejsc 
około 150 tys. osób (..)”. Jest to licz-
ba zawyżona, a poza tym wysiedle-
niami były objęte także osoby naro-
dowości polskiej. Już tutaj widać, 
że wiedza historyczna, podobnie 
jak wiedza ekonomiczna, nie była 
22 lata temu mocną stroną sił poli-
tycznych, które podjęły się dzieła 
transformacji ustrojowej. Najważ-
niejsze zdanie omawianej uchwały 
brzmiało: „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej potępia akcję „Wisła”, w 
której zastosowano – właściwą dla 
systemów totalitarnych – zasadę od-
powiedzialności zbiorowej”. 
Czy rzeczywiście? Czy na pewno 
w operacji „Wisła” chodziło o od-
powiedzialność zbiorową? Ta na-
pisana zakłamanym językiem a lá 
późniejsza Unia Demokratyczna 
(Wolności) i szkodliwa uchwała sta-
ła się wodą na młyn środowisk neo-
banderowskich skupionych wokół 
dotowanego przez III RP tygodnika 
„Nasze Słowo”. Publicystyka tego 
tygodnika poszła znacznie dalej i od 
lat głosi, że operacja „Wisła” miała 
na celu eksterminację Ukraińców, a 
zbrodni ludobójstwa na Ukraińcach 
miano się już dopuszczać w okresie 
II Rzeczypospolitej. Jaka jest zatem 
prawda o operacji „Wisła”? 
Przede wszystkim nie można ope-
racji „Wisła” rozpatrywać w ode-
rwaniu od kontekstu historycznego, 
co czyniła uchwała Senatu z 1990 
roku i czynią do dzisiaj w Polsce i 
na Ukrainie zwolennicy koncepcji 
politycznych Jerzego Giedroycia 
oraz pogrobowcy ideologii Stepana 
Bandery. Nie można pomijać faszy-
stowskiego i totalitarnego charakte-
ru ideologii OUN-B, terrorystycz-
nej działalności OUN przed 1939 
rokiem, zbrodni ludobójstwa popeł-
nionych przez banderowców na Wo-
łyniu i w Małopolsce Wschodniej w 
latach 1943-1944 oraz kontynuacji 
zbrodniczej działalności przez UPA 
w Polsce powojennej. 
Nie byłoby operacji „Wisła”, gdyby 
nie było terrorystycznej i zbrodni-
czej działalności UPA wynikającej 

z faszystowskiej i totalitarnej ide-
ologii. Tak samo jak nie byłoby Hi-
roszimy i Nagasaki, gdyby nie było 
Peral Harbor, a wcześniej masakry 
nankińskiej i innych zbrodni ludo-
bójstwa popełnionych przez impe-
rializm japoński. Czy to jest aż tak 
trudno zrozumieć różnym polskim 
zakłamanym politykom? Czy nie 
rozumieją tego, że potępiając ope-
rację „Wisła” stawiają się na równi 
z niemieckimi neonazistami, którzy 
do znudzenia powtarzają mantrę o 
„zbrodniczym” zbombardowaniu 
Drezna przez lotnictwo brytyjskie 
i amerykańskie (13-14 lutego 1945 
roku) i tzw. wypędzeniach Niem-
ców. Nie zauważają tylko, że to 
Niemcy rozpoczęły wojnę 1 wrze-
śnia 1939 roku, że to Polaków i 
Żydów wypędzano i to w sensie do-
słownym z tzw. ziem wcielonych do 
Rzeszy, że zanim doszło do zbom-
bardowania Drezna przez aliantów 
były bombardowania m.in. Warsza-
wy i Coventry przez Luftwaffe, że 
wcześniej były też m.in. Auschwitz, 
Palmiry, Piaśnica i „ostateczne roz-
wiązanie” kwestii żydowskiej. 
To ciągłe bredzenie o operacji „Wi-
sła” jako „zbrodni komunistycznej”, 
„konflikcie polsko-ukraińskim” 
oraz „wspólnych winach” przypo-
mina historiozofię Eriki Steinbach, 
dla której wszyscy byli równie win-
ni – i hitlerowcy i alianci – wszyscy 
popełniali zbrodnie. Jest to prostac-
kie zakłamywanie historii, ucieka-
nie od jasnego stwierdzenia kto był 
katem a kto ofiarą i zacieranie grani-
cy pomiędzy rzeczywistą zbrodnią, 
a jej skutkami. 
Operacja „Wisła” była właśnie skut-
kiem zbrodni popełnionych przez 
faszystowski ultranacjonalizm ukra-
iński, a nie polską zbrodnią na naro-
dzie ukraińskim. 
Była to przede wszystkim operacja 
wojskowa wymierzona w Ukraińską 
Powstańczą Armię i Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów-Ban-
dery – organizacje nielegalne, ter-
rorystyczne i faszystowskie. Po za-
kończeniu drugiej wojny światowej 
OUN-B i UPA nie zaprzestały swo-
jej działalności, ale kontynuowały ją 
na południowo wschodnich terenach 
ówczesnej Polski. Wbrew temu , co 
twierdzi się obecnie w Polsce i na 
Ukrainie OUN-B i UPA nie były 
formacjami niepodległościowy-
mi i nie walczyły o niepodległość 

Ukrainy. Walczyły o faszystowskie 
i totalitarne państwo ukraińskie oraz 
o władzę w tym państwie – jak to 
zwięźle i szczerze ujął jeden z ukra-
ińskich nacjonalistów niechętnych 
Banderze – Taras Bulba-Boroweć. 
Walczyły zatem nie o niepodległość 
narodu ukraińskiego, ale o władzę 
nad tym narodem, co jasno stwier-
dził także Wiktor Poliszczuk. Bez 
dokonania właśnie takiej oceny 
nacjonalizmu ukraińskiego nie jest 
możliwe zrozumienie czegokolwiek 
z historii stosunków polsko-ukraiń-
skich w XX wieku. 
Jednym z celów, jakie stawiał sobie 
nacjonalizm ukraiński jeszcze przed 
wybuchem drugiej wojny światowej 
była eksterminacja „obcoplemień-
ców” na ziemiach uważanych przez 
nacjonalistów za ukraińskie. Ta eks-
terminacja – realizowana niezwykle 
brutalnymi i zwyrodniałymi meto-
dami – została dokonana przez na-
cjonalistów ukraińskich na Wołyniu 
(wobec Polaków, w znacznie mniej-
szym stopniu Rosjan i Czechów) 
oraz w Małopolsce Wschodniej 
(wobec Polaków) w latach 1943-
1944. Nie należy też zapominać o 
aktywnym udziale nacjonalistów 
ukraińskich – i to już od 1941 roku – 
w realizowanej przez Niemcy hitle-
rowskie zagładzie Żydów. W 1945 
roku przebywający w Monachium 
Stepan Bandera uznał, że UPA musi 
nadal „przejawiać aktywność” w 
oczekiwaniu na wybuch trzeciej 
wojny światowej pomiędzy pań-
stwami zachodnimi a ZSRR. 
Tę aktywność UPA przejawiała na 
terenie części powojennych wo-
jewództw rzeszowskiego i lubel-
skiego. Jej powojenna działalność 
w Polsce kojarzona jest głównie 
z Bieszczadami, ale w 1945 roku 
zasięg działania UPA był znacz-
nie większy i obejmował polskie 
Bieszczady, cały Beskid Niski, 
część Beskidu Sądeckiego, Pogórze 
Przemyskie i Dynowskie, a nawet 
przejściowo powiat lubaczowski i 
Zamojszczyznę. Działalność UPA 
sprowadzała się nie tylko do walki 
z jednostkami WOP, KBW i MO 
(niekiedy także z oddziałami pol-
skiego podziemia antykomunistycz-
nego). Bojówki UPA dopuszczały 
się też licznych zbrodni na ludności 
cywilnej, znanych już swoim cha-
rakterem z Wołynia i Małopolski 
Wschodniej. Ofiarami tych zbrodni 
padali nie tylko Polacy, ale także ci 
Ukraińcy i Rusini (Łemkowie, Boj-
kowie), którzy nie chcieli współpra-
cować z UPA. 
Do największych zbrodni popeł-

nionych przez UPA na Polakach po 
zakończeniu wojny należy mord w 
Wiązownicy w powiecie jarosław-
skim. 17 kwietnia 1945 roku kureń 
Iwana Szpontaka-„Zalizniaka” wy-
mordował co najmniej 106 miesz-
kańców Wiązownicy. Wielu spośród 
nich spalono żywcem (Mieczysław 
Samborski, „Wiązownica (pow. Ja-
rosław) 17.IV.1945. Największy 
jednorazowy mord Polaków na te-
renie dzisiejszej Polski dokonany 
przez nacjonalistów ukraińskich”, 
www.zarzecki.info; natomiast we-
dług Grzegorza Motyki zamordo-
wano tam 65 Polaków i spalono 170 
domów, G. Motyka, „Tak było w 
Bieszczadach. Walki polsko-ukraiń-
skie 1943-1948”, Warszawa 1999). 
Wiązownica oraz dziesiątki podob-
nych jej polskich wsi nie doczekały 
się jednak – w przeciwieństwie do 
Pawłokomy i Sahrynia – jakiego-
kolwiek upamiętnienia w III RP. 
W latach 1944-1947 z rąk UPA 
zginęło na terenie południowo-
-wschodniej Polski około 10400 Po-
laków, w tym około 8 tysięcy osób 
cywilnych. Straty ukraińskie szaco-
wane są natomiast na 6750 osób, w 
tym 4250 osób cywilnych (Michał 
Klimecki, „Przebieg eksterminacji 
ludności polskiej Kresów Wschod-
nich w latach czterdziestych XX 
wieku. Stosunki polsko-ukraińskie: 
kalendarium wydarzeń 1939-1947”, 
w: „Wołyń 1943 – rozliczenie”, 
Warszawa 2010, s. 46). W samych 
Bieszczadach z rąk UPA zginęło po 
wojnie około 1670 Polaków (Sta-
nisław Żurek, „UPA w Bieszcza-
dach”, Wrocław 2010, s. 180-181). 
W wyniku terroru nacjonalistów 
ukraińskich tylko z województwa 
rzeszowskiego w okresie do połowy 
1947 roku uciekło na Ziemie Odzy-
skane około 140 tysięcy Polaków. 
Mniej więcej tylu ilu w ramach ope-
racji „Wisła” wysiedlono Ukraiń-
ców. O tym fakcie w ogóle się nie 
mówi i nie pisze. Nie badają go hi-
storycy IPN i przypuszczam, że nie 
wie o nim większość polskich poli-
tyków, a szczególnie tych, którzy w 
ramach priorytetowego traktowania 
stosunków z Ukrainą przyjmują 
każdą brednię ukraińskiej propagan-
dy historycznej. 
Działalność UPA na południowo-
-wschodnim obszarze powojennej 
Polski trafnie scharakteryzowała 
Lucyna Kulińska. „Celem Ukraiń-
ców – pisze L. Kulińska – było wy-
niszczenie i wypędzenie Polaków z 
całego tego terenu, spalenie polskich 
wsi i opanowanie Przemyśla, a w 
drugim etapie „oczyszczenie” z Po-

OPERACJA „WISŁA” BYŁA KONIECZNA

Spalone przez UPA trzykrotnie – w marcu, kwietniu i listopadzie 1946 roku – miasteczko Bukowsko w powiecie sanockim. Fot. Wikipedia.

/ Pamiątka po UPA – sprzączka niemieckiego pasa wojskowego z napisem „Gott mit uns” 
(Bóg z nami) i znakiem tryzuba zamontowanym w miejscu swastyki. Fot. Wikipedia.

http://www.zarzecki.info
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laków całego terenu aż po Rzeszów 
– dokąd miały sięgać granice „Wiel-
kiej Ukrainy”. Rosjanie popierali te 
plany, bo pomagały między innymi 
zdławić polskie siły partyzanckie 
i wszelkie możliwe próby oporu 
społeczeństwa. Poza tym, po prze-
widywanym zajęciu tych terenów 
przez siły UPA Związek Sowiecki 
zyskałby wygodny pretekst do przy-
łączenia ich do swojego terytorium, 
jako części Ukraińskiej SRS” (L. 
Kulińska, „Przyczyny i tło konfliktu 
polsko-ukraińskiego w latach 1939-
1947”, w : „Wołyń 1943 – rozlicze-
nie”, Warszawa 2010, s. 30). 
Operacja „Wisła” była zatem ope-
racją antyterrorystyczną, co warto 
przypomnieć dzisiaj, kiedy za przy-
zwoleniem społeczności międzyna-
rodowej takie niejednokrotnie kon-
trowersyjne operacje się prowadzi, 
a także była, co także warto przypo-
mnieć i podkreślić – realizacją pol-
skiej racji stanu. 
Żadne poważne państwo nie toleru-
je na swoim terytorium separatyzmu 
ani terroryzmu, tak w przeszłości 
jak i obecnie. Wystarczy spojrzeć 
jaka była reakcja USA na zamachy 
terrorystyczne w Nowym Jorku w 
2001 roku, czy jak brutalnie i bez-
względnie separatyzm i terroryzm 
czeczeński zdławiła Rosja. Sepa-
ratyzmu i terroryzmu ukraińskiego 
nie tolerowały też II Rzeczpospolita 
i Polska Ludowa (zwana do 1952 
roku Rzeczpospolitą Polską). Nie 
dlatego, że były państwami niede-
mokratycznymi, ale dlatego, że re-
alizowały polską rację stanu. Tak! 
W kwestii nacjonalizmu ukraiń-
skiego Polska Ludowa realizowała 
polską rację stanu. Pryncypialni 
antykomuniści nie rozumieją, że 
całkowicie delegitymizując powo-
jenną Polskę legitymizują m.in. 
OUN-B i UPA. Nie rozumieją, że w 
1945 roku nie było szansy na inną 
Polskę niż ta, którą przewidywał po-
rządek jałtański. Nie rozumieją, że 
w ówczesnej sytuacji geopolitycz-
nej jedyną alternatywą dla Polski 
Ludowej była republika radziecka. 
Polska niepodległa nie wchodziła w 
grę, ponieważ USA i Wielka Bryta-
nia nie były zainteresowane polską 
niepodległością i nie zamierzały z 
jej powodu rozpoczynać trzeciej 
wojny światowej. 
Na historię Polski Ludowej trzeba 
patrzeć w sposób wyważony. Jej hi-
storię tworzyli nie tylko komuniści 
i aparat represji, ale także szczerzy 
patrioci rozumiejący, że nie było 
wtedy innej możliwości kontynuacji 
polskiej państwowości, włączający 

się w różne formy życia gospodar-
czego, kulturalnego, naukowego, a 
nawet politycznego nie w imię bu-
dowy komunizmu, ale dla zachowa-
nia możliwie polskiego charakteru 
tego państwa i egzystencji narodu. 
Akurat w wypadku kwestii ukraiń-
skiej (banderowskiej) Polska Ludo-
wa postąpiła zgodnie z interesem 
narodu polskiego. Występowanie o 
to z pretensjami przez siły politycz-
ne rządzące po 1989 roku świadczy 
o jakiejś aberracji. 
Oczywiście pojawia się pytanie na 
ile decyzja o przeprowadzeniu ope-
racji „Wisła” – podjęta przez Biuro 
Polityczne KC PPR – była decyzją 
suwerenną. Fakt, że październiku 
1947 roku władze ZSRR przepro-
wadziły operację „Z” (Zapad-Za-
chód), w wyniku której z zachod-
nich obwodów Ukraińskiej SRR 
wysiedlono na wschód około 76 
tysięcy Ukraińców podejrzewanych 
o sprzyjanie UPA, może wskazywać 
na to, że obie operacje – „Wisła” i 
„Z” – były w jakiejś mierze koor-
dynowane. Tezę o tym, że decyzja 
o przeprowadzeniu operacji „Wisła” 
zapadła w Moskwie w połowie lute-
go 1947 roku i że plan operacji miał 
zostać przygotowany przez ludowe-
go komisarza spraw wewnętrznych 
Ukraińskiej SRR, gen. Siergieja 
Sawczenkę, głosił znany z tenden-
cyjności historyk Ryszard Torzecki. 
Nie została ona jednak pozytywnie 
zweryfikowana przez innych histo-
ryków. 
Domniemany udział ZSRR w pod-
jęciu decyzji o przeprowadzeniu 
operacji „Wisła” nie zmienia faktu, 
że rozwiązanie sprawy ukraińskiej 
leżało w interesie polskim, na co 
zwróciła uwagę cytowana Lucyna 
Kulińska. Nie tylko dowódcy UPA 
byli bowiem zainteresowani ode-
rwaniem od powojennej Polski jej 
południowo-wschodnich terenów 
celem stworzenia tam jednostki te-
rytorialnej o nazwie „Zakerzoński 
Kraj”. Również czołowi przedsta-
wiciele władz Ukraińskiej SRR i 
Komunistycznej Partii Bolszewi-
ków Ukrainy z Nikitą Chruszczo-
wem i Ołeksandrem Kornijczukiem 
(mąż Wandy Wasilewskiej) na czele 
zgłaszali po wojnie roszczenia do 
Chełma, Hrubieszowa, Przemyśla 
i ziem na wschód od Sanu. Utrata 
tych ziem na rzecz ZSRR była za-
tem całkiem realna w wypadku dal-
szego tolerowania tam działalności 
UPA. 
Operacja „Wisła” nie była tożsama 
z repatriacją ludności ukraińskiej w 
latach 1944-1946, w wyniku której 

z województw krakowskiego, lu-
belskiego i rzeszowskiego przesie-
dlono do ZSRR około 488 tysięcy 
osób. Przesiedlenia te były rezul-
tatem tzw. umów republikańskich 
zawartych 9 września 1944 roku 
przez PKWN z Białoruską, Litew-
ską i Ukraińską SRR. Jest dysku-
syjne czy rzeczywiście jednym z ich 
celów miało być zniszczenie UPA, 
jak twierdzą niektórzy historycy. 
Przesiedlenia objęły bowiem m.in. 
tereny, na których UPA w ogóle 
nie działała. Faktem jest natomiast, 
że jedną z przyczyn intensyfikacji 
działalności UPA w powojennej 
Polsce była chęć zapobieżenia tym 
przesiedleniom. Ludność ukraińska 
i ruska stanowiła bowiem dla UPA 
oparcie, przede wszystkim organi-
zując zaplecze żywnościowe i logi-
styczne. 
Jako bezpośrednią przyczynę opera-
cji „Wisła” podano śmierć gen. Ka-
rola Świerczewskiego (wiceministra 
obrony narodowej) 28 marca 1947 
roku w zasadzce w miejscowości 
Jabłonki koło Baligrodu w Biesz-
czadach. Okoliczności tej śmierci i 
rzeczywisty udział UPA w zasadzce 
do dzisiaj nie zostały w pełni wyja-
śnione. Sam K. Świerczewski nie-
wątpliwie był postacią negatywną. 
Odpowiadał m.in. za wykrwawienie 
się II. Armii WP podczas operacji 
łużyckiej oraz brutalne represje w 
wojsku wobec byłych żołnierzy 
AK. Cieszył się jednak wysokim 
zaufaniem władz ZSRR i chociaż-
by z tego powodu jego śmierć była 
świetnym pretekstem do rozpoczę-
cia operacji, którą jednakże zapla-
nowano znacznie wcześniej. 
Już bowiem w styczniu 1947 roku 
jednostki WP stacjonujące w połu-
dniowo-wschodniej Polsce otrzy-
mały rozkaz sporządzenia wyka-
zów Ukraińców, którzy nie zostali 
wysiedleni w latach 1944-1946. W 
lutym natomiast gen. Stefan Mossor 
(zastępca szef Sztabu Generalnego 
ds. operacyjnych) przedłożył opra-
cowany przez siebie plan operacji 
„Wschód” (zmieniony później na 
„Wisła”). Zakładał on wysiedlenie 
ludności łemkowskiej i ukraińskiej 
na Ziemie Odzyskane celem pozba-
wienia UPA bazy zaopatrzeniowej 
i logistycznej. Wysiedlenia miały 
za zadanie złamać UPA i stanowiły 
drugi – obok bezpośredniej likwida-
cji sił UPA – filar operacji antyter-
rorystycznej. Niewątpliwie daleko 
idącym nadużyciem jest stwierdze-
nie autorów polskiej Wikipedii, że 
celem operacji „Wisła” była „li-
kwidacja problemu ukraińskiego na 

terenie Polski przez rozproszenie 
ludności ukraińskiej, w celu jej póź-
niejszej asymilacji (polonizacji)”. 
Decyzję o przeprowadzeniu opera-
cji „Wisła” podjęły: Biuro Politycz-
ne KC PPR (w marcu 1947 roku, tuż 
po śmierci K. Świerczewskiego), 
Państwowa Komisja Bezpieczeń-
stwa (12 kwietnia 1947 roku) i Pre-
zydium Rady Ministrów (24 kwiet-
nia 1947 roku). 
Dowództwo operacji powierzono 
gen. S. Mossorowi. Jego zastępcami 
zostali: wiceminister bezpieczeństwa 
publicznego, gen. Grzegorz Kor-
czyński (ds. bezpieczeństwa), płk 
Juliusz Hibner (ds. KBW) oraz ppłk 
Bolesław Sidziński (ds. polityczno-
-wychowawczych). 
Jest rzeczą znamienną, że dwaj czo-
łowi dowódcy operacji „Wisła” stali 
się wkrótce ofiarami terroru stali-
nowskiego. Generał brygady (póź-
niej generał dywizji) Stefan Mossor 
– przedwojenny oficer, absolwent 
École Supérieure de Guerre w Pa-
ryżu i wykładowca Wyższej Szkoły 
Wojennej, wybitny teoretyk sztuki 
wojskowej, twórca jednego z planów 
wojny obronnej Polski z Niemcami, 
w latach 1946-1949 zastępca a szefa 
Sztabu Generalnego WP – został ska-
zany w 1951 roku w tzw. „procesie 
generałów” na karę dożywotniego 
więzienia i degradację. W więzieniu 
poddawany był brutalnym torturom. 
Przypłacił to przedwczesną śmiercią 
w 1957 roku. Generał brygady (póź-
niej generał broni) Grzegorz Kor-
czyński – polski komunista, uczest-
nik wojny domowej w Hiszpanii, a 
w czasie okupacji jeden z dowódców 
GL – został aresztowany w 1950 
roku w ramach przygotowań stali-
nowskiego kierownictwa do rozpra-
wy z Władysławem Gomułką i tzw. 
„odchyleniem prawicowo-nacjona-
listycznym” w partii. W 1954 roku 
skazano go na dożywocie (zamienio-
ne na 15 lat). Natomiast pułkownik 
(później generał brygady) Juliusz 
Hibner (właść. Dawid Szwarc) – ży-
dowski komunista, uczestnik wojny 
domowej w Hiszpanii, od 1949 roku 
dowódca Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, a następnie Wojsk 
Wewnętrznych – był jedną z bardziej 
obciążonych postaci stalinowskiego 
aparatu terroru w Polsce (m.in. kie-
rował zwalczaniem polskiego pod-
ziemia antykomunistycznego). 
15 kwietnia 1947 roku minister obro-
ny narodowej, marszałek Michał 
Rola-Żymierski, zwrócił się do mi-
nistrów obrony ZSRR i Czechosło-
wacji z wnioskiem o szczelną bloka-

dę granicy, a 17 kwietnia Państwowa 
Komisja Bezpieczeństwa podjęła de-
cyzję o utworzeniu z dniem 20 kwiet-
nia Grupy Operacyjnej „Wisła”. W 
jej skład weszły różne jednostki z 
pięciu dywizji piechoty (3, 6, 7, 8, 9 
DP), jedna dywizja KBW, trzy pułki 
(piechoty, samochodowy i saperski), 
pododdziały specjalne i eskadra łącz-
nikowa lotnictwa. W sumie było to 
19335 żołnierzy wspieranych przez 
około 700 funkcjonariuszy MO, 
kilkudziesięciu funkcjonariuszy 
MBP, 874 funkcjonariuszy Służby 
Ochrony Kolei oraz lokalne oddzia-
ły Wojsk Ochrony Pogranicza. So-
wieci wyznaczyli po swojej stronie 
jedną dywizję pancerną, specjalne 
oddziały antypartyzanckie oraz od-
działy Wojsk Pogranicznych MWD 
do blokowania granicy. Strona cze-
chosłowacka także utworzyła spe-
cjalną grupę operacyjną oraz oddała 
do polskiej dyspozycji różne środki 
transportu. 
Siły przeciwnika liczyły na początku 
kwietnia 1947 roku 2402 ludzi, łącz-
nie z obsadą terenową w liczbie 720 
ludzi. Sztab Generalny WP szacował 
jednakże, że dysponujących bronią i 
aktywnych w walce członków UPA 
było 1772. Siły UPA były podzielone 
na dwa okręgi. W ich skład wchodzi-
ły m.in. sotnie: „Burłaki”, „Łastiw-
ki”, „Hromenki”, „Kryłacza”, „Stia-
cha”, „Bira”, „Chrina”, „Romana”, 
Kruka”, „Kalinowicza”, „Tucza”, 
„Szuma”, „Bryla”, „Sahajdaczyn”, 
„Jara”, „Czausa”, „Dudy”, „Kryłaty” 
i „Dawida”. 
Operacja „Wisła” rozpoczęła się 
28 kwietnia 1947 roku o godzinie 4 
nad ranem. Trwała do 31 lipca 1947 
roku, kiedy formalnie wszedł w ży-
cie rozkaz gen. S. Mossora z 17 lipca 
rozwiązujący GO „Wisła”. O zacie-
kłości oporu UPA świadczy fakt, że 
plan operacji zakładał dwa etapy w 
terminie do końca czerwca, a prze-
prowadzono trzy etapy. W pierw-
szym etapie operacji, trwającym do 
końca maja, rozbito kurenie „Bajdy” 
i „Rena” oraz wysiedlono ludność 
ukraińską z terenu powiatów brzo-
zowskiego, sanockiego, przemyskie-
go, leskiego i częściowo powiatu 
lubaczowskiego. W drugim etapie 
do końca czerwca zlikwidowano 
kurenie „Berkuta” i „Zalizniaka” 
oraz przeprowadzono wysiedlenia 
na terenie powiatów jarosławskiego, 
lubaczowskiego i tomaszowskiego 
oraz wysiedlenia Łemków w Beski-
dzie Niskim. W trzecim etapie (lipiec 
1947 roku) prowadzono działania 
przeciw rozbitym kureniom „Rena” 

/ Terroryści z UPA ujęci podczas operacji „Wisła”. Fot. www.irekw.intermetdsl.pl 

/ Czaszki ofiar zamordowanych we wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka w powiecie lubomel-
skim na Wołyniu przez kureń UPA pod dowództwem Iwana Kłymczaka-„Łysego”, wspierany 
przez cywilną ludność ukraińską ze wsi Połapy i Sokół. 29 sierpnia 1943 roku w Ostrówkach i 
Woli Ostrowieckiej zginęło okrutną śmiercią 1149 Polaków (w tym 466 dzieci w wieku do 14 
lat) i 9 Żydów. Fot. www.stanislawow.net
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i „Bajdy”, których członkowie ukry-
wali się lub próbowali przedostać się 
za granicę. 
W rezultacie operacji „Wisła” wy-
siedlono na Ziemie Zachodnie i Pół-
nocne 140575 Ukraińców, Łemków, 
Bojków i Dolinian oraz członków 
rodzin mieszanych (liczba przesiedlo-
nych Ukraińców i Rusinów wynosi 
136900 osób). Przeprowadzono 357 
operacji i akcji zbrojnych, w wyniku 
których rozbito siły UPA w liczbie 
około 1500 ludzi (17 sotni) oraz ujęto 
3627 aktywnych bądź domniemanych 
członków OUN-B, w tym 436 uzbro-
jonych. UPA straciła 630 zabitych i 
ponad 820 wziętych do niewoli. Sąd 
GO „Wisła” wydał 120 wyroków 
śmierci oraz 52 wyroki wieloletniego 
więzienia. Po zakończeniu operacji 
do końca 1947 roku zginęło jeszcze 
co najmniej 50 członków UPA. Na 
terenie Czechosłowacji zginęło do 12 
listopada 1947 roku około 60 człon-
ków UPA, a ponad 280 dostało się do 
niewoli. 
Ogółem rozbito i zlikwidowano 75 
proc. stanów liczebnych sotni UPA. 
Zdobyto 11 ckm, 107 rkm, 6 moź-
dzierzy, 3 rgppanc, 171 pm, 701 kb, 

128 pistoletów, 303 granaty, 571 min, 
dwie radiostacje, 30 magazynów z 
żywnością i 8 magazynów szpital-
nych. Zniszczono także 1178 różnego 
rodzaju schronów oraz 302 szałasy. 
Straty jednostek GO „Wisła” (bez 
KBW) wyniosły 61 zabitych i 91 
rannych. Straty KBW wyniosły na-
tomiast 32 zabitych. W wyniku nie-
ostrożnego obchodzenia się z bronią 
i wypadków samochodowych zginę-
ło 29 i zostało rannych 97 żołnierzy. 
Podczas trwania operacji „Wisła” 
UPA dokonała około 460 napadów 
zabijając 152 osoby cywilne i ra-
niąc 113. Formacje UPA spaliły po-
nadto 118 budynków, wysadziły w 
powietrze 11 mostów i zniszczyły 
dwie stacje kolejowe. Część oddzia-
łów UPA przebiła się do Niemiec 
(sotnie „Hromenki” i „Brodacza”), 
a część na radziecką Ukrainę (sot-
nie „Stiacha”, „Bira” i „Chrina”). 
Po zakończeniu operacji „Wisła” w 
południowo-wschodniej Polsce po-
zostało jeszcze około 400 członków 
UPA. Nie prowadzili oni już jed-
nak aktywnej walki. W większości 
unieszkodliwiono ich do końca lat 
czterdziestych. Akcję likwidacji UPA 

po 31 lipca 1947 roku kontynuowały 
Grupy Operacyjne „Sanok”, „Luba-
czów” i „Hrubieszów”. 
Na podstawie decyzji Biura Politycz-
nego KC PPR z 23 kwietnia 1947 
roku osoby podejrzane o współpracę 
z OUN i UPA kierowano do Cen-
tralnego Obozu Pracy w Jaworznie. 
Obóz ten funkcjonował w latach 
1945-1949 na terenie dawnego po-
dobozu KL Auschwitz o nazwie 
Neu-Dachs, istniejącego w latach 
1943-1945. Ogółem w podobozie 
łemkowsko-ukraińskim COP w Ja-
worznie znalazło się 3873 więźniów, 
z czego 2781 Ukraińców, w tym 22 
księży greckokatolickich i 3 prawo-
sławnych. Spośród osadzonych tam 
Łemków i Ukraińców zmarły 162 
osoby. Pozostałych zwolniono z 
obozu w okresie od wiosny 1948 do 
lutego 1949 roku. W obozie tym 22 
maja 1948 roku umieszczono też 112 
członków UPA, których ujęto na te-
renie Czechosłowacji podczas prze-
dzierania się na Zachód. Jednakże po 
dwóch dniach przewieziono ich do 
więzienia Montelupich w Krakowie. 
Wojskowe Sądy Rejonowe w Krako-
wie i Rzeszowie skazały większość z 

nich na karę śmierci. 
Centralny Obóz Pracy w Jaworznie 
stanowi ciemną kartę historii Pol-
ski Ludowej. Skierowanie tam osób 
podejrzewanych o związki z OUN i 
UPA zalicza się już jednak nie do hi-
storii operacji „Wisła”, ale do histo-
rii stalinizmu w Polsce. Nie należy 
zapominać, że ofiarami obozu w Ja-
worznie, jak i represji stalinowskich, 
byli przede wszystkim Polacy. 
Każda ludzka krzywda jest osobną 
tragedią. Krzywdy, które w czasie 
operacji „Wisła” i po jej zakończeniu 
stały się niejednokrotnie udziałem 
niewinnych i przypadkowych ludzi 
nie były rezultatem tylko i wyłącznie 
coraz bardziej totalitarnego charak-
teru powojennej władzy czy żądzy 
polskiego odwetu. W dużej mierze 
stanowiły one pokłosie zbrodniczej i 
terrorystycznej działalności faszyzmu 
ukraińskiego spod znaku OUN-B i 
UPA. Dokładnie tak samo jak zbom-
bardowanie Drezna przez aliantów 
należy zaliczyć na konto Adolfa 
Hitlera, a zgotowaną przez Amery-
kanów nuklearną zagładę Hiroszi-
my i Nagasaki na konto imperiali-
zmu japońskiego. Kiedy brytyjskie 
i amerykańskie bombowce zrzucały 
śmiertelne ładunki na Drezno dy-
miły jeszcze obozowe krematoria w 
Bergen-Belsen, Buchenwaldzie, Da-
chau, Gross-Rosen, Flossenbürgu, 
Natzweiler, Neuengamme, Ravens-
brück, Sachsenhausen i Stutthof. 
Niespełna miesiąc wcześniej prze-
stały dymić krematoria Auschwitz-
-Birkenau. Zbombardowanie Drezna 
było konieczne, żeby krematoria 
wymienionych obozów przestały dy-
mić raz na zawsze. Adolf Hitler nie 
zamierzał bynajmniej w lutym 1945 
roku kapitulować, ale chciał konty-
nuować wojnę aż do „ostatecznego 
zwycięstwa”. Również generało-
wie japońscy i ich boski cesarz nie 
zamierzali kapitulować w sierpniu 
1945 roku. Pod kontrolą armii japoń-
skiej znajdował się wówczas obszar 
kilkakrotnie większy od wysp japoń-
skich. Gdyby nie było Hiroszimy i 
Nagasaki wojna na Dalekim Wscho-
dzie trwałaby do 1947, a może 1950 

roku. 
Operacja „Wisła była tak samo nie-
unikniona i konieczna. Nie było in-
nego sposobu, żeby położyć kres 
faszystowskiemu szaleństwu rozpę-
tanemu przez fanatyków otumanio-
nych ideologią Dmytro Doncowa. 
Temu szaleństwu można było poło-
żyć kres tylko radykalnymi meto-
dami. To przeciwnik – zbrodniarze 
i faszyści z OUN-UPA – zmusił do 
wyboru takich metod, a nie totalitar-
ny system (faktycznie do jego pełne-
go tworzenia w Polsce i innych kra-
jach satelickich ZSRR przystąpiono 
dopiero po naradzie dziewięciu partii 
komunistycznych w Szklarskiej Po-
rębie, 22-27 września 1947 roku). 
Operacja „Wisła” – jak trafnie za-
uważyła Lucyna Kulińska – „miała 
przyzwolenie moralne i akceptację 
społeczeństwa polskiego jako jedy-
ny skuteczny środek do zakończenia 
dalszego przelewu polskiej krwi. Ak-
cję tę należy uznać za realizowanie 
na tych terenach polskiej racji stanu 
i działanie konieczne. Odpowiedzial-
ność za to, że do niej doszło, spada 
na zbrodniczą ideologię OUN-UPA 
i jej wykonawców nieliczących się 
z życiem, zdrowiem i mieniem zwy-
kłych ludzi. To OUN i UPA ponosi 
odpowiedzialność za represje, które 
spadły na ukraińską ludność woje-
wództw południowo-wschodnich. 
Nie wolno mylić przyczyny ze skut-
kiem. 

Zrzucanie na Polskę wtedy i dzi-
siaj winy za to, że wreszcie sku-
tecznie obroniła swych obywateli i 
okrojone terytorium, należy uznać 
za nadużycie” (L. Kulińska, tamże, 
s. 30-31). 

Operacja „Wisła” położyła kres wiel-
kiemu nieszczęściu, jakie dotknęło 
narody polski i ukraiński, a które to 
nieszczęście symbolizuje nazwisko 
Stepana Bandery. Tym polskim poli-
tykom i historykom, którzy od 22 lat 
wpisują się w narrację neobanderow-
ską najwidoczniej bardzo zależy na 
tym, żeby to nieszczęście powróciło. 

Tablica zawieszona na ścianie cerkwi (do 1947 r. greckokatolickiej, obecnie prawosławnej) pw. Opieki Bogarodzicy w Hańczowej w Beskidzie 
Niskim (powiat gorlicki). Fot. Wikipedia.

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Bożena Ratter

Cytat z książki Anny Kubajak „Kresy i 
Sybir-Losy Polskich Dzieci”

„I wojna światowa przyniosła ogrom-
ne przemieszczenie ludności polskiej w 
głąb Rosji. Wycofując się z terytorium 
Królestwa Polskiego Rosjanie zarzą-
dzili masową wywózkę najpierw ma-
jątku państwowego....a później ludno-
ści cywilnej w ramach akcji „spalonej 
ziemi”.

Wśród wypędzonych 41% stanowi-
ły dzieci. Zawarty w 1921r. układ 
repatriacyjny pozwolił na organiza-
cję powrotu wypędzonych Polaków. 
Niestety, z  głodu, epidemii i zimna 
wielu Polaków zmarło, „w tej sytuacji 
pojawiły się bezdomne polskie sieroty 
i półsieroty”. Polski Komitet Ratunko-
wy, którego prezesem była Anna Biel-
kiewicz, podejmował działania, aby 
te dzieci sprowadzić do Polski. Udało 
się zaangażować w akcję repatriacyjną 
również rząd japoński, pierwsze trans-
porty dzieci syberyjskich trafiły do 
portu Tsuruga.
„Dnia 06.04.1921r jej Cesarska Mość, 
Najjaśniejsza Pani Cesarzowa Japoń-

ska raczyła zaszczycić swoimi odwie-
dzinami polskie sieroty i bezdomne 
dzieci syberyjskie” –tak opisała wizytę 
w tokijskim sierocińcu Anna Bielkie-
wicz, cytat z książki Anny Kubajak..

W Warszawie jest skwer im  H.Hoove-
ra, przyjaciela Ignacego Paderewskie-
go, urodzonego na polskich Kresach, 
światowej sławy kompozytora i pre-
miera Polski.

H.Hoover został powołany przez ame-
rykańskiego prezydenta Wilsona do 
organizacji pomocy humanitarnej na 
terenach Europy Środkowo Wschod-
niej, spustoszonych przez wojnę. To w 
wyniku ekspertyz H.Hoovera,  dla  750 
tys. sierot w Polsce (w tym połowa na 
Kresach wschodnich), dla 13 mln ludzi 
cierpiących głód zaczęły płynąć żyw-
ność i inna pomoc z USA do Gdańska.
Uniwersytet Jagielloński nadał H.Ho-
overowi, późniejszemu prezydentowi 
USA, honorowy tytuł dr medycyny za 
„ocalenie 19-milionowej rzeszy ludno-
ści a zwłaszcza dzieci, od głodu”.
h t tp : / /www3.u j . edu .p l / a lma /
alma/74/01/36.html0
 
Kolejny cytat z  książki Anny Kubajak: 

„W latach wielkiej czystki 1934-1938 
Polacy stali się w Rosji Sowieckiej 
grupą narodowościową najbardziej 
prześladowaną. Nastąpiły masowe 
wywózki ludności oraz zabieranie 
rodzicom dzieci”. Według opisu na-
ocznego świadka ze wsi Czarny Bór, 
mężczyźni byli rozstrzeliwani, kobie-
ty z małymi dziećmi wywożono do 
Kazachstanu a dzieci powyżej 10 lat 
kierowano do „diet domów w celu 
wychowania na oddanych władzy ra-
dzieckiej patriotów ZSRR”. Hanna 
Ordonówna w książce „Tułacze dzie-
ci” opisała losy 5-letniej sieroty, która 
uciekła z dietdomu.

 17 września 1939 roku Rosja Sowiec-
ka dokonała napaści zbrojnej na Pol-
skę. W okupowanych przez sowietów 
szkołach usunięto język polski, usu-
nięto też historię i geografię Polski a 
wprowadzono nauczanie o ZSRR. W 
1941r. dla polskich dzieci organizowa-
no kolonie. W wyniku wojny rosyjsko-
-niemieckiej dzieci nie oddano rodzi-
com, zostały wywiezione w głąb Rosji.

W Moskwie został opracowany plan 
deportacji ludności polskiej do łagrów, 
na Syberię i do Azji Środkowej. Zor-

ganizowano 4 wielkie deportacje prze-
prowadzone między 8-10 II 1940r.  a 
czerwcem 1941r.

Zesłańcy byli wykorzystywani, jako 
niewolnicza siła robocza, dzieci od 
lat 14 a często 12 lat  miały obowią-
zek pracy fizycznej. Dzieci starsze od 
lat 14 mogły być aresztowane a nawet 
podlegały karze śmierci. Karane były 
za „niedoniesienie" o przestępstwie 
najbliższych. A przestępstwa dokony-
wała matka przenosząca z pola garść 
zboża dla głodnych dzieci. Oblicza się, 
że nie mniej niż 30 tys. dzieci polskich 
były poddane represjom.

Tysiące dzieci, które trafiły w kolej-
nych wywózkach w ramach sowiec-
kiego planu eksterminacji Polaków, na 
Sybir i do Kazachstanu i które przeżyły 
podróż w bydlęcych wagonach, mróz, 
głód, epidemie, dzięki niezwykłej dy-
plomacji Generała Andersa wydostały 
się razem z Armią z „nieludzkiej zie-
mi”

Te dzieci, najczęściej sieroty, po wiel-
kiej traumie zsyłki zostały przygarnięte 
przez rządy wielu krajów.
Rząd nowozelandzki zaprosił 730 
dzieci i 100 osób personelu. W Pahia-
tua zbudowano małą Polskę, dbano o 
polski język, historię, tradycję i wiarę. 
Dzięki tym wartościom utworzyła się 

wspaniała wspólnota najpierw dzieci 
a potem dorosłych. Dzisiejsi młodzi 
emigranci w Nowej Zelandii są żywo 
zainteresowani historią polskich „dzie-
ci”, ich asymilacją i historią pochodze-
nia.Polskie dzieci trafiły również do 
Afryki, Kanady, Argentyny itp.Były 
tam niezwykle życzliwie przyjmowa-
ne.

Temat „Polskie Dziecko” jest bogaty, 
może być inspiracją dla reżyserów, 
pisarzy, poetów, psychologów, socjo-
logów itp.Dzieci  jako ofiary ludobój-
stwa  na Wołyniu, te które przeżyły i 
trafiły do szpitali psychiatrycznych, do 
domów dziecka. I te które z koniecz-
ności żyją w ciągłym strachu , bo za 
płotem mieszka oprawca.

Aleksander Linsenbarth , szyfrant Ge-
nerała Sikorskiego nie mógł wrócić 
do Polski po zakończeniu wojny. Ze 
swoim ukochanym „synkiem” spotkał 
się dopiero w 1960 roku, w czasie Mię-
dzynarodowego Kongresu , w którym 
jego dorosły syn uczestniczył. I ten 
strach dziecka, które nie może przy-
znać się do tego,że ma ojca bohatera, 
lub że wróciło z Syberii do PRL.  Tak 
jak Stanisław Lem nie mógł się przez 
50 lat przyznawać do tego,że urodził 
się we Lwowie.

http://www.naszdziennik.pl/index.

Pamięci Polskiego Dziecka

http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/74/01/36.html0
http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/74/01/36.html0
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20091114&id=my51.txt
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Przedwojenna Polska w zabyt-
kach i krajobrazie
 Już od 31 maja ukażą się pierw-
sze cztery tomy monumentalnej 
przedwojennej serii Ponad 80 lat 
temu, na początku lat 30. XX w. 
zaczęły się ukazywać zeszyty serii 
Polska w krajobrazie i zabytkach, 
złożyły się one na monumentalny, 
dwutomowy album, pierwszy taki 
w niepodległej, międzywojennej 
Polsce. Podróż po kolejnych jej 

województwach i regionach geo-
graficznych ilustrowały znakomi-
te fotografie  J. Bułhaka, H. Pod-
dębskiego, Z. Marcinkowskiego 
czy M. Seńkowskiego i innych, 
którym towarzyszyły teksty kra-
joznawcze wybitnych historyków 
i geografów, m.in.: H. Gąsiorow-
skiego, W. Dzwonkowskiego, M. 
Orłowicza, A. Karczewskiego, J. 
Remera czy T. Szydłowskiego. 
Przedwojenne dzieło do dziś bu-

dzi zachwyt swoim rozmachem 
oraz odwagą stawianych opinii. 
Pokazuje nie tylko obraz Polski, 
której już nie ma, w jej przed-
wojennych granicach, ale tak-
że stan ówczesnej świadomości 
kulturowej Polaków. Wszelkie 
zmiany redakcyjne dokonane we 
współczesnym wydaniu nie inge-
rują w ogólny zamysł publikacji, 
mającej krajobraz polski wraz z 
zamieszkującym go ludem i znaj-

dujące się na ziemi naszej zabytki 
budownictwa i sztuki odtworzyć 
w ilustracji możliwie wiernie 
i miłująco, ażeby tej ziemi syn 
mógł się z nimi bliżej poznać, bez 
trudu, u siebie w domu, w każdej 
chwili gdy zechce…
Pierwsze cztery tomy czternasto-
tomowej serii  to:

T. I Lwów i województwo 
lwowskie

Tekst prof. T. Szydłowski, foto-
grafie: J. Bułhak, H. Poddębski, 
S. Radomski i inni 
Album jest pierwszą częścią czter-
nastotomowej serii Przedwojenna 
Polska w krajobrazie i zabytkach. 
Zobaczymy w nim międzywojen-
ne fotografie takich miast dawne-
go województwa lwowskiego, jak 
Przemyśl, Jarosław, Łańcut, Prze-
worsk, Rzeszów, Baranów Sando-
mierski, Drohobycz, Truskawiec, 
Żółkiew, Sokal, Bełz i tytułowy 
Lwów.

Oprawa twarda
Format: 210x287
Liczba stron: 88
ISBN 978-83-63526-06-1
Cena detaliczna 29,90 zł 

T. II Województwo stani-
sławowskie i tarnopolskie

Teksty T. Kunzek, H. Gąsiorow-
ski, fotografie: M. Seńkowski, H. 
Gąsiorowski, S. Radomski i inni
Drugi tom serii Przedwojenna 
Polska w krajobrazie i zabytkach 
to sentymentalna podróż przed 
dawny obszar przedwojennych  
województw stanisławowskiego i 
tarnopolskiego.
Na dawnych fotografiach  zoba-
czymy takie miejsca jak: Stryj, 
Turka, Rafajłowa, Jamna, Wo-
rochta, Żabie, Kosów, Stanisła-
wów, Tarnopol, Podhorce, Za-
leszczyki czy Okopy Świętej 
Trójcy. Przeglądając karty albu-
mu zachwycimy się górskimi wi-
dokami Gorganów i Bieszczadów 
Wschodnich oraz pięknymi wize-
runkami Hucułów.

Oprawa twarda
Format: 210x287
Liczba stron: 100
ISBN 978-83-63526-10-8
Cena detaliczna 29,90 zł 

T. III Wołyń i Polesie

Teksty M. Orłowicz, J. Siennicki, 

fotografie: J. Bułhak, H. Poddęb-
ski, A. Wisłocki i inni
Książka jest trzecim tomem serii 
Przedwojenna Polska w krajo-
brazie i zabytkach i stanowi sen-
tymentalną podróż przez obszar 
dawnych województw wołyńskie-
go i poleskiego.
Przeglądając karty albumu odwie-
dzimy takie miejsca jak: Wiśnio-
wiec, Poczajów ze słynną ławrą, 
Krzemieniec z liceum do którego 
uczęszczał Juliusz Słowacki, czy 
też zapisane na trwałe w historii 
Polski grody, jak Dubno, Ołyka, 
Beresteczko, Łuck i pięknie poło-
żony nad rzeką Piną Pińsk.

Oprawa twarda
Format: 210x287
Liczba stron: 80
ISBN 978-83-63526-14-6
Cena detaliczna 29,90 zł 

T. IV Wilno

Tekst J.Remer, fotografie: J. Buł-
hak, H. Poddębski, A.Wisłocki i 
inni
Czwarty tom serii Przedwojenna 
Polska w krajobrazie i zabytkach 
przedstawia nam międzywojenny 
obraz Wilna, o którym czytamy: 
Miasto — twierdza, od wieków 
obóz warowny, leżący na wiel-
kich szlakach handlowych, po-
śród puszcz i borów, opasany 
wstęgą Wilii, zamknięty łańcu-
chem wzgórz, skupiony, rozmo-
dlony w swoich kilkudziesięciu 
kościołach, tworzący wewnątrz 
najbardziej pokojowe twory — 
sztukę. Miasto, obdarzone z na-
tury najpiękniejszymi tworami, 
miasto hojnie przez sztukę wy-
posażone, miasto obdarte przez 
najeźdźców i królewskim płasz-
czem Wieszcza okryte, miasto 
rycerzy, miasto — siedziba Pani 
Ostrobramskiej, miasto filaretów 
i filomatów, miasto artystów, po-
etów i muzyków, miasto — kość 
niezgody dwóch narodów, miasto 
najwyższych uniesień i wzlotów 
— jest miłym, ukochanym i dro-
gim miastem Rzeczypospolitej.

Oprawa twarda
Format: 210 x 287
Liczba stron: 80
ISBN 978-83-63526-18-4
Cena detaliczna 29,90 zł
www.libra.pl 
tel. 17 86 21 316, wydawnictwoli-
brapl@gmail.com

Wydawnictwo Libra PL przedstawia

php?typ=my&dat=20091114&i-
d=my51.txt
Ignacy Paderewski, pisał w swoim 
pamiętniku: „już w wieku lat siedmiu 
głównym moim celem było stać się 
użytecznym ojczyźnie”. Jego marzenie 
spełniło się. Tak też zapewne myślał 
14-letni chłopiec, jeden z obrońców 
Lwowa w 1919 roku, bohater, którego 
prochy znajdują się w Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie.

Radni Warszawy przywracają pamięć 
o sowietach wydając decyzję o powro-
cie pomnika 4-ch śpiących a Prezydent  
RP nie wymienia w Apelu Poległych 
obrońców Kresów, również 14 –letnie-

go bohatera, którego prochy znajdują 
się  za jego plecami.

http://www.fronda.pl/blogowisko/
wpis/nazwa/apel_poleglych_31926

Pokłosiem naszego zachowania, braku 
dbałości o własną tożsamość i historię, 
upominania się o odfałszowanie histo-
rii jest stosunek innych do nas.
Pokłosiem wrażliwości innych naro-
dów jest przetrwanie tysięcy Polskich 
Dzieci, skazanych przez sowietów na 
zagładę.
Czym wytłumaczyć obojętność de-
mokratycznie wybranych władz na 
Polskie Dzieci, które znajdują się nie 

ze swojej winy na terenach zabranych 
Polsce po II wojnie światowej?

Andrzej Bohdanowicz, urodzony na 
Wileńszczyźnie, w lutym 1940 roku 
miał niespełna osiem lat, kiedy wywie-
ziono go bez rodziców na Syberię. Po 6 
latach wrócił do Polski jako wychowa-
nek Polskiego Sierocińca w Mamlutce. 
Napisał wiersz, to jego wspomnienie z 
kołchozu, gdzie głodne dzieci okradały 
ptasie gniazda.

Trzepot 

twarz małego chłopca
jest zwrócona w kierunku dalekiej Polski

w wilgotnych oczach małego chłopca
błyszczy zachodzące słońce
które topi złocistą tarczę w syberyjskim 
stepie

w wilgotnych oczach małego chłopca
nie widać bajecznych kolorów
którymi utkany jest stepowy dywan

wilgotne oczy małego chłopca
nie widzą koników polnych ani jasz-
czurek

ani zielonego szczawiu
ani polującego suslika

w wilgotnych oczach małego chłopca

jest osamotnienie i głód

mały chłopiec pochyla się nad gniaz-
dem cętkowanych jaj
nie słyszy rozpaczy ptasiej matki
nie czuje zagrożenia

z głowy małego chłopca cieknie krew
leży skulony i płacze
a nad nim ptasi wrzask i trzepot

kiedy wydorośleje i zamieszka w dużym 
mieście
tam gdzie zachodzi słońce
ten trzepot będzie pamiętał.

BRatter

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20091114&id=my51.txt
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Stosunki polsko – ukraińskie po 
1989 roku polegają m.in. na usiło-
waniach strony ukraińskiej udowod-
nienia „wiecznej przynależności” 
Lwowa i ziem Kresów Południo-
wo-Wschodnich II RP do państwa 
ukraińskiego. 

Establishment ukraiński czyni 
więc wszystko co potrafi, aby fał-
szerstwem historycznym wykazać 
„ukraińskość” tych ziem i zatrzeć 
ich polskość. Przykładów tej dzia-
łalności jest wiele. Wystarczy spoj-
rzeć na reliefy żeliwne w formie 
tablic na kościołach rzymsko-kato-
lickich przemienionych w cerkwie, 
na których wyryto informacje, iż tu 
znajduje się cerkiew posadowiona 
np. w 1655 roku, lub dawniej.

Cmentarz Łyczakowski − najstarsza 
zabytkowa nekropolia Lwowa, po-
łożona we wschodniej części miasta 
na malowniczych wzgórzach wśród 
specjalnie zaprojektowanego, stare-
go drzewostanu tworzącego szereg 
alei. Jest miejscem pochówku wielu 
wybitnych, zasłużonych dla Polski 
ludzi kultury, nauki i polityki. Na 
cmentarzu znajduje się wiele za-
bytkowych nagrobków o wysokiej 
wartości artystycznej, przedstawia-
jących alegoryczne postaci i wize-
runki zmarłych, a także liczne ka-
plice, edykuły, kolumny i obeliski, 
w różnych stylach świadczących o 

polskości tej nekropolii.
Został założony w 1786. Jest jedną z 
najstarszych nekropolii istniejących 
w Europie do dziś. Dla porównania: 
Powązkowski w Warszawie w 1790 
roku, Cmentarz na Rossie w Wil-
nie został oficjalnie otwarty 6 maja 
1801 roku, Rakowicki w Krakowie 
i Père-Lachaise w Paryżu w 1803 
roku.

W miejscu obecnego cmentarza ist-
niał już w XVI wieku cmentarz dla 
zmarłych na dżumę, podczas gdy 
innych zmarłych, aż do czasów ce-
sarza Józefa II, grzebano na cmen-
tarzach przykościelnych. Po I roz-
biorze Polski Lwów znalazł się w 
zaborze austriackim. W 1783 wyda-
no dekret cesarski nakazujący likwi-
dację dotychczasowych cmentarzy i 
wytyczenie nowych, poza obrębem 
miast. Każda z dzielnic Lwowa 
miała swój cmentarz - w ten sposób 
powstały cmentarze: Łyczakowski, 
Gródecki, Stryjski i Żółkiewski 
(po 100 latach trzy ostatnie zlikwi-
dowano, otwierając w ich miejsce 
największy terytorialnie lwowski 
Cmentarz Janowski, zajmujący 45 
ha). Powiększany wielokrotnie zaj-
muje ponad 40 ha i podzielony jest 
na 80 pól grobowych. Obecny wy-
gląd cmentarz otrzymał w 1855, a 
od 1885 zaczęto prowadzić dokład-
ne księgi cmentarne, pozwalające 
ustalić miejsca pochówków, w tym 
wybitnych Polaków zamieszkałych 
również we Lwowie.

Nagrobki i kaplice nagrobne Cmen-
tarza Łyczakowskiego władze ukra-
ińskie usiłują fałszować poprzez 
usuwanie napisów polskich, nisz-
czeniu zabytkowej litografii, za-
stępując ją nazwami ukraińskimi, 
przemieniając więc oszustwem gro-
bowce polskie na ukraińskie.

„Celem strategicznym maksimum 
nacjonalizmu ukraińskiego jest 
zbudowanie imperium ukraińskie-
go i ekspansja terytorialna w nie-
skończoność. Sprowadza się to do 
zbudowania jednonarodowego / so-
bornego / państwa ukraińskiego na 
wszystkich ukraińskich terytoriach 
etnograficznych. 

Przy czym przynależność do ukra-
ińskiego terytorium etnograficznego 
OUN określa w sposób arbitralny:

chodzi o państwo obszarze 
1.200.000 km kwadratowych, się-
gające od "KRYNICY W KRA-
KOWSKIEM NA ZACHODZIE 
DO GRANIC CZECZENII NA 
WSCHODZIE. WEDŁUG OCEN 
OUN, W SKŁAD OBECNIE 
ISTNIEJĄCEGO PAŃSTWA 
UKRAIŃSKIEGO MAJĄ BYĆ 
WŁĄCZONE TERYTORIA NA-
LEŻĄCE OBECNIE DO POLSKI 
/PODLASIE, CHEŁMSZCZYZNA 
ŁEMKOWSZCZYZNA, NADSA-
NIE/" /wg. Wiktora Poliszczuka 
"Ludobójstwo nagrodzone"-Toron-

to 2003 - Oakville, ON, Canada/.

„Rzeczpospolita” z dnia 28 maja 
2012 w tekście Wojciecha Wybra-
nowskiego „UEFA fałszuje historię” 
podaje, iż OFICJALNA STRONA 
MISTRZOSTW SUGERUJE, ŻE 
LWÓW BYŁ POD POLSKĄ OKU-
PACJĄ. 

„Euro 2012 miało zbliżyć do sie-
bie Polskę i Ukrainę, a dla polskich 
miast gospodarzy być promocyjną 
trampoliną. Z przewodnika po mia-
stach gospodarzach Euro można 
się dowiedzieć, że Lwów będący 
od 1340 roku, aż do końca II woj-
ny światowej jednym z najważniej-
szych miast Rzeczypospolitej to 
„kwintesencja Ukrainy”. Właśnie tu 
przetrwały język, oraz kultura kraju, 
pomimo praktycznie ciągłej okupa-
cji – informuje UEFA.

O czyją okupację chodzi? Z dalszej 
części tekstu dowiadujemy się że 
„Lwów znajdował się pod rządami 
Polaków do czasów II wojny świa-
towej. W 1941 roku miasto przejęli 
naziści (?), (Niemcy – dopisek re-
dakcji), a w 1944 roku Sowieci. 

Skandalem nazywa sprawę prof. 
Wiesław Wysocki, historyk i b. se-
kretarz generalny Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. Mamy 
do czynienia z ewidentnym fałszer-
stwem historycznym. Powinno  to 
spotkać się ze zdecydowaną reak-
cja na szczeblu rządowym, mini-
stra spraw zagranicznych i sportu. 
Profesor przypomina, że Lwów był 
jednym z symboli Rzeczypospolitej 
wielonarodowościowej i wielowy-

znaniowej.
Według UEFA we Lwowie urodził 
się tylko jeden znany Polak – Sta-
nisław Lem. Wśród najbardziej 
znanych lwowiaków przewodnik 
wymienia na pierwszym miejscu 
Austriaka Leopolda von Sacher – 
Masocha autora „Wenus w futrze”, 
uważanego za prekursora masochi-
zmu. Oczekuję, że minister Mucha 
doprowadzi do zmiany tych skanda-
licznych zapisów – mówi prof. Wie-
sław Wysocki”. 

„Nieoficjalnie pracownicy Euro 
2012 Polska mówią, że najpraw-
dopodobniej UEFA bezkrytycznie 
opublikowała treść dostarczoną 
przez stronę ukraińską”.

Z blogu ks. Tadeusza Isakowicza – 
Zaleskiego:    

„Z satysfakcją przeczytałem wypo-
wiedź Księdza o wydanej kłamliwej 
informacji przez UEFA o Lwowie.  
To nie UEFA jest temu winna. Tę 
wiadomość podała strona ukraińska 
oni ją tylko powielili . Jest to wynik 
gloryfikacji na Ukrainie  Bandery i 
Szuchewycza, jak również polityki 
prowadzonej wobec Ukrainy przez 
wszystkie nasze rządy .

W świat idą wiadomości, jak wspo-
mniane. Turyści na własne oczy 
mogą zobaczyć na Ukrainie pomni-
ki gloryfikujące morderców i faszy-
stów, oraz nazwy placów i ulic. Wi-
dać proszę Księdza, że to nie koniec 
tragedii wojennej Polaków na Kre-
sach . Teraz znieważa się ofiary”. 

OKUPOWANY LWÓW

Zbliża się 69 rocznica "Krwawej 
Niedzieli na Wołyniu. Porozu-
mienie Pokoleń Kresowych (nie-
bawem Stowarzyszenie "Pokole-
nia Kresowe") postanowiło wziąć 
sprawy w swoje ręce i nadać nieco 
dynamiki przedsięwzięciom nie-
zbędnym do ustanowienia  przez 
Sejm RP 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian. Istnieje 
możliwość poparcia listu. Wystar-
czy tylko kliknąć na link znajdu-
jący się pod listem i dopisać się.

Porozumienie Pokoleń Kresowych                                                                                                                                        
Rzeczpospolita Polska 16 05 2012 r

 List Otwarty

DO POSŁÓW BIEŻĄCEJ 
KADENCJI SEJMU RP

W podjętej uchwale z dnia 15 
lipca2009 r., Sejm przyjął dys-
pozycję:

"Tragedia Polaków na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospo-
litej winna być przywrócona 
pamięci historycznej współcze-
snych pokoleń. Jest to zadanie 
dla wszystkich władz publicz-
nych w imię lepszej przyszłości 
i  porozumienia narodów naszej 
części Europy, w tym szczegól-

nie Polaków i Ukraińców".

W duchu tej ustawy zwraca-
my się do wszystkich posłów 
niezależnie od przynależności 
partyjnej o ustanowienie przez 
Sejm „Dnia Pamięci Męczeń-
stwa Kresowian”. Proponuje-
my jednozdaniowy ale jak wie-
le znaczący tekst uchwały:

"Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, oddając hołd ofiarom 
zbrodni o znamionach ludo-
bójstwa popełnionych przez 
Ukraińską Powstańczą Armię 
na ludności polskiej Kresów 
Wschodnich, ustanawia dzień 
11 lipca Dniem Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian".

Projekt uchwały powinien być 
zgłoszony niezwłocznie, ponie-
waż zbliżamy się do 70 roczni-
cy tych tragicznych wydarzeń. 
Nie dociekając przyczyn za-
niechania stosownych kroków  
w minionych latach, najwyż-
szy czas na ustanowienie tego 
święta i tym samym uhono-
rowanie Gehenny Kresowych 
Polaków. Ofiary zbrodni wo-
łyńsko-małopolskiej, w której 

ludobójcze akcje pochłonęły na 
całym obszarze ich dokonywa-
nia 130 tys. śmiertelnych ofiar, 
tysiące sierot, tysiące ludzi 
okaleczonych fizycznie i psy-
chicznie oraz tysiące zmarłych 
od ran i w wyniku nieludzkich 
warunków, były skutkiem akcji 
ludobójczej prowadzonej przez 
zbrojne oddziały nacjonalistów 
ukraińskich.

Przykro o tym mówić ale naj-
wyższe władze Ukrainy pod-
niosły do rangi święta państwo-
wego obchody 65 rocznicy 
„Akcji Wisła”, wydarzenia któ-
re w żaden sposób nie można 
porównać z tragedią Polaków 
na Kresach. W lesie nieopodal 
ukraińskiej wsi Sokół w powie-
cie lubomelskim, w ostatnich 
dniach czerwca ub.r. doszło do 
odkrycia masowych grobów 
mieszkańców wsi Ostrówki i 
Wola Ostrowiecka zamordo-
wanych przez nacjonalistów 
ukraińskich 30 sierpnia 1943 
roku. W tej jednej z najkrwaw-
szych zbrodni OUN-UPA na 
Wołyniu jednego dnia zostało 
zabitych prawie 1100 bezbron-
nych Polaków, w większości 

kobiet i dzieci. Najnowsze po-
szukiwania prowadzone przez 
Radę Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa na wniosek rodzin 
pomordowanych doprowadzi-
ły do zlokalizowania dołów, w 
których - według relacji świad-
ków - Ukraińcy zakopali zwło-
ki ponad 300 kobiet i dzieci.

„Wszystkie znaki na niebie 
i ziemi wskazują, że jest to 
poważny przełom. Jest szan-
sa, że przeszło dwukrotnie 
zwiększy się liczba zidenty-
fikowanych szczątków” - po-
wiedział Andrzej Kunert, se-
kretarz generalny ROPWiM. 
Po kilkudziesięciu latach na-
leżytego miejsca w narodowej 
pamięci słusznie doczekały 
się ofiary katyńskie. Nieste-
ty, ofiary zbrodni OUN-UPA 
są dla niepodległego państwa 
polskiego nieistotne. Zgłoszo-
ny przez PSL projekt chwały o 
ustanowieniu 11 lipca Dniem 
Pamięci Męczeństwa Kreso-
wian, w ubiegłym roku spadł 
z porządku obrad Sejmu. Ro-
dzinom kresowym i nie tylko, 
nasuwają się pytania:

- Z kim solidaryzuje się pol-
ski Sejm - z ofiarami czy z ka-
tami?.

- Co z sumieniami przedstawi-
cieli polskiego Narodu i gdzie 
się podziała zwykła ludzka 
przyzwoitość nie wspomina-
jąc już o dumie narodowej z 
naszej polskiej historii?.

Uchwała  ta jest potrzebna nie 
tylko nam Polakom ale i Ukra-
inie, bo jak mawia przysłowie: 
"Kto panuje nad przeszłością, 
rządzi przyszłością...".

Pod tym listem podpisują się 
nie tylko Kresowianie. Podpi-
sują się też Polacy nie związani 
z Kresami ale szanujący naszą 
polską historię i jej rozdział o 
martyrologii narodu.

Lista podpisów ( nieustająca)

Pod listem można się podpi-
sać a wejść na stronę można 
z podanego linku

http://wolyn.org/index.php/
list-otwarty-do-poslow-rp.
html

DO POSŁÓW BIEŻĄCEJ KADENCJI SEJMU RP
- List otwarty ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

http://wolyn.org/index.php/list-otwarty-do-poslow-rp.html
http://wolyn.org/index.php/list-otwarty-do-poslow-rp.html
http://wolyn.org/index.php/list-otwarty-do-poslow-rp.html
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Wiesław Pisarski

Dnia 27 kwietnia b.r. w Zdołbuno-
wie na Wołyniu odbyły się obchody 
święta kolejnej rocznicy Uchwale-
nia Konstytucji 3 maja i Święta Fla-
gi w łuckim okręgu  konsularnym 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Honorowy patronat nad imprezą 
objął Konsulat Rzeczpospolitej Pol-
skiej w Łucku na czele z Konsulem 
Generalnym panem Markiem Mar-
tinkiem. 

Uroczystość zaczęła się od mszy 
świętej, którą celebrowało czterech 
kapłanów polskich: ze Zdołbunowa 
i z Równego. 

Podczas mszy śpiewali p. Swietłana 
Girniak,  zespół Seniorki oraz Anna 
i |Henryka Cyron oraz pierwsza zu-

chowa gromada „Leśni przyjacie-
le”. Msza dla wszystkich kapłanów, 
gospodarzy i gości była wielkim 
przeżyciem duchowym.

Następnie wszyscy przeszli w uro-
czystym pochodzie do Domu Kul-
tury, gdzie miały miejsce występy 
zaproszonych gości:  zespół związ-
ku Podhale, Koło podczerwone Ko-
niówka, rodacy księdza Andrzeja, 
zespół ziemi przemyskiej Trojczy-
ce, zespół Perlyna z Wołoczyska, 
zespół Elit Dans ze Zdołbunowa, 
zespół wokalny z Równego Przy-
jaźń, na skrzypcach pieknie grała 
poloneza Katarzyna narzarenko, 
zespół Seniorki, Diana Matwijczuk. 
Czteroletnia Sajuk z Kostopola re-
cytowała wzruszająco wiersz „Mo-
dlitwa za ojczyznę”.

Organizatorami obchodów było 

Towarzystwo Kultury Polskiej pod 
kierunkiem Zofii Michalewicz i 
księdza proboszcza Andrzeja Ści-
słowicza. Konsulat RP w Łucku był 
tez sponsorem imprezy.

Gośćmi były władze Zdołbunowa: 
Przewodniczący Zdołbunowskiej 
Rejonowej Administracji p. Wita-
lij Szul, Rady  Rejonowej p. Wasyl 
Tymoszczuk, mer miasta p. Igor 
Olszewski oraz członkowie towa-
rzystw polskich z Łucka, Równego, 

Kostopola i Kowla.
Ostatnią częścią dnia był majowy 
piknik w ogrodzie parafialnym księ-
dza Andrzeja Ścisłowicza - probosz-
cza parafii św. Św. Piotra i Pawła z 
pysznym jedzeniem, pieczonymi 
kiełbaskami i występami na scenie 
ludowych zespołów, piosenek i re-
cytacją polskich wierszy.
Obchody 221 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w Zdołbunowie 
dały początek nowej tradycji: co 

roku dzień ten będzie obchodzony 
w innej miejscowości okręgu łuc-
kiego i stanie się dniem integracji 
środowiska polonijnego.

Wszystkiego dobrego w ten w pięk-
ny majowy czas!

Pozdrawiam serdecznie
W Pisarski
Kowel

Wieści z Kresów: 3 Maja w Zdołbunowie 
- głęboka modlitwa i piękny śpiew za Ojczyznę
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Stanisław Wodyński

 
Przemierzając wiosną Ukrainę - 
przyszło nam zjechać z traktu wio-
dącego z Monasterzysk do Stanisła-
wowa, po to aby skrótami dotrzeć 
przed wieczorem do Mariampola 
nad Dniestrem. Na skrzyżowaniu 
dróg, po skręceniu w prawo, tuż za  
kościołem - drogowskaz wskazywał 
kierunek Uście Zielone. Wjechali-
śmy w wąską uliczkę wiodącą przez 
skraj wsi. Jednak, jakiś głos we-
wnętrzny - zakrzyknął. Stój! Zatrzy-
maj się! Wtedy uzmysłowiliśmy so-
bie, że  przecież to jest ten kościół, 
przecież to jest ta … której  teraz już   
na żadnej, dostępnej  mapie  nie ma 
miejscowość! .

 To jest przecież ta wieś, która zosta-
ła w nocy 28 na 29 lutego 1944 roku 
spalona, a jej mieszkańcy w bestial-
ski sposób wymordowani!
 Tylko że teraz nazywa się ona  Kry-
nicą a nie opłakiwanym już przez 
trzecie pokolenie tych, którzy z tej 
masakry, zgotowanej przez ukraiń-
skich nacjonalistów się uratowali, 
Korościatynem! Miejsce, które jest 
krwawiącą wciąż raną, obecne  w 
każdym nieomal wystąpieniu  księ-
dza Tadeusza Isakowicza Zaleskie-
go. Przywołaliśmy w pamięci jego 
spokojny, pozbawiony nienawiści 
głos opowiadający o tym co się wte-
dy wydarzyło.
 Przed  naszymi  oczami  wyświe-
tliły się teksty z jego artykułów, 
książek, a także przejmujący opis 
z „Kroniki życia” jego ojca - Jana 

Zaleskiego: '
/ ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski w Krynicy na 

Ukrainie  odprawia msze sw. za pomordowa-
nych mieszkancow Korosciatyna.

" Rzeź trwała  przez nieomal całą   
noc. Słyszeliśmy przerażające jęki, 
ryk palącego się żywcem bydła, 
strzelaninę. Wydawało się, że sam 
Antychryst rozpoczął swoja działal-
ność! " 
Napastnicy  przybyli z sąsiadują-
cych z Korościatynem wsi: Zadaro-
wa, Wyczólek, Komarówki - wspól-
nie z miejscowymi Ukraińcami, 
posługując się zdradzonym hasłem   
zwabili samoobronę wężowym  
podstępem - udając polskich party-
zantów.
„ Wykorzystując  element zasko-
czenia opanowano najpierw  stację  

kolejową, gdzie przecięto druty tele-
graficzne oraz wymordowano obsłu-
gę  stacji i  ludzi oczekujących na po-
ciąg. Następnie mordowano i palono 
zagrodę  po zagrodzie.. W grupie 
podpalającej domy brali udział na-
wet 12-14 letni chłopcy. Samoobro-
na, początkowo  zaskoczona  - sta-
wiła jednak rozpaczliwy  opór, który 
uratował większość mieszkańców, W 
czasie ataku na plebanie zginął jeden 
z ukraińskich dowódców, syn popa z 
Zadarowa. Walki ustały dopiero nad 
ranem, gdy z odsieczą  przyszedł pol-
ski oddział partyzancki, stacjonujący 
w odległych  o 12 km Płużnikach . 
W czasie nocnej rzezi wymordowa-
no ok. 150 osób, z których tożsamość  
ustalono tylko 78. Cała wieś została 
spalona, ocalała jedynie plebania i 
kościół”.

Tak, tak, to jest niewątpliwie to 
miejsce! Naznaczone niewyobra-
żalnym cierpieniem, zagładą całych 
wielopokoleniowych niekiedy ro-
dzin - począwszy od najmłodszego 
niemowlęcia, którego główkę rozbił  
banderowski bandyta do - spalonego 
żywcem starca.
Kościół w zachodzącym, wczesno-
wiosennym słońcu prezentował swo-
ją późnobarokową urodę, czerwona 
dachówka srebrzyste kopuły wieży, 
odnowiona ugrami i jasnymi żółcie-
niami elewacja - wabiły oczy  - nic 
nie wskazywało na to, iż  historia 
obeszła się tak okrutnie z położoną w 
buczackim powiecie wsią i jej miesz-
kańcami. Chociaż  już z daleka - na 
położonym na pochyłości pagórka 
cmentarzu widać było wyróżniającą 
się od innych  mogiłę.
Pomnik w kształcie smukłego krzyża 
z czarnego marmuru u nasady którego 
ciągną się dwa rzędy tablic. A na nich 
pokotem, w dwóch językach, po pol-
sku i po ukraińsku napisano według 
porządku alfabetycznego nazwiska 
pomordowanych. Pełne było nasze 
zaskoczenie. Tak godnie bowiem, tak 
artystycznie wyraziście, tak trwale 
upamiętniono  w miejscu, które było i 
świadkiem i terenem zbrodni, pamięć  
tych, którzy zostali przed  laty tam 
zabici tylko dlatego że byli Polakami. 
 Jak to stało się możliwe kto i kiedy 
tego dokonał? Cisnęły się nam na usta 
pytania. Diaspora wywodząca się z 
Korościatyna, która musiała opuścić 
w wyniku zmowy jałtańskiej rodzin-
ne strony osiedliła się głównie na Dol-
nym Śląsku. Od lat myślano w tym 
środowisku o powinności która ciąży 
na tych, którzy od tragicznej śmier-
ci zostali uratowani, którym Dobry 
Pan Bóg oszczędził tortur, okrutnych 
cierpień zadawanych w imię narko-
tycznej wizji „Samostijnej Ukrajiny” 
o trwałym zapisie tych tragicznych 
wydarzeń. 
Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski  
wraz z rodziną Muraszków, ufun-
dował zbiorowe epitafium, tablicę  
wmurowaną w kapliczkę sąsiadującą 
z ośrodkiem dla osób niepełnospraw-
nych, którym jako prezes Fundacji 
Brata Alberta kieruje w Radwanowi-
cach. Natomiast - jak opowiedział mi 
pan Jan Bandura ze Strzelina - jego 
i innych osób staraniem  w Borowie  
umieszczono na elewacji tamtejsze-
go kościoła  kamienny tryptyk, który 
ogniskuje i przywołuje pamięć zda-
rzeń, które w już Wolnej Polsce są 
niestety   przez  kolejne polityczne 
ekipy haniebnie przemilczane. 

A  przecież, jak pisze znany filozof 
Robert Piłat:
”krzywda jest złem wyrządzonym  
przez człowieka  innemu człowieko-
wi…, Dopóki  krzywda  nie zosta-
nie naprawiona i wybaczona, jest w 
każdej  ze stron stale destrukcyjnie 
obecna”. Z kolei Czesław Miłosz po-
wiedział w przemówieniu, kiedy od-
bierał nagrodę Nobla ” Nie wyznane 
i nie potępione  publicznie występki  
przeciwko prawom ludzkim  są tru-
cizną, która działa powoli  i zamiast 
przyjaźni  stwarza nienawiść między 
narodami”.
Na Ukrainie, której obywatele   mają  
spory kłopot z określeniem tożsa-
mości narodowej bo samo pojęcie  
narodowości jest przecież stosunko-
wo późne, wcześniej bowiem utoż-
samiano się z określonym stanem: 
z chłopstwem, szlachtą  albo rodem 

- występuje naturalna skłonność do  
mitologizowania przeszłości, gdzie 
prawda historyczna zaciemniana 
jest przeróżnymi mechanizmami 
obronnymi mającymi na celu samo-
oszukiwanie się, które ma zagłuszyć  
sumienie i obiektywny sąd  nad tym 
co zdarzyło się  pod koniec II Wojny 
światowej. Potrzebne są zatem  wy-
raziste symbole, nie tylko mówiące o 
pamięci, ale i przez swoje tam istnie-
nie – zmuszające do  refleksji i uświa-
damiania, że w tym miejscu stała się 
krzywda.  A krzywda  jest, jak pisze  
ks.prof  Zdzisław Chlewinski „dla 
skrzywdzonego źródłem cierpienia, 
dla sprawcy zła imperatywem su-
mienia, dla obu stron - motywem do 
przebaczenia  i pojednania, które po-
lega na tworzeniu nowych relacji”.

Wymowny, uporządkowany …w 
upiornie przerażającym ciągu-  spis 
poszczególnych członków rodziny, 
122 osób które zginęły jednocześnie, 
tego samego dnia  -  woła donośnym 
głosem  o wyrządzonej krzywdzie  z 
cmentarza w Krynicy na Ukrainie.

Pomnik jest tuż przy wejściu do 
cmentarza, blisko głównej drogi  i 

jak nam mówili napotkani tam  dwaj 
młodzi Ukraińcy – dużo wycieczek z 
Polski go odwiedza, pozostawiając 
kwiaty i wieńce, zapalone znicze. 
Otoczenie jego jest starannie uporząd-
kowane. Odnowiono również  i  inne 
groby i krzyże oraz figury na nich po-
stawione. 
Obecni mieszkańcy Korościatyna  zo-
stali w większości - również gwałtem 
przeniesieni tutaj spod Krynicy w 
Polsce. Rozpoczynając nowe życie 
w nowym miejscu, nadali jemu nową 
nazwę, ale  obdarzyć nową historią 
już tego miejsca nie mogli, bo ogrom 
zbrodni, która wydarzyła się prawie 
siedemdziesiąt lat temu - kirem ża-
łoby kłaść się tam będzie zawsze! 
Wzniesiony przez Polaków pomnik 
o tych strasznych chwilach  przypo-
mina i do modlitwy za spokój dusz 
pomordowanych wzywa. Na zakoń-
czenie pozwolę sobie zaprezentować 
list który przysłał mi Jan Bandura.

Szanowny Stanisławie!
 Z telefonicznej rozmowy z Tobą wy-
wnioskowałem, że zależy Ci na wia-

domościach jak doszło do realizacji 
pomnika – nagrobka poświęconego 

Krzyż skrzywdzonych!

/ kościół w Krynicy
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pamięci Polaków pomordowanych 
w Korościatynie, w lutym 1944 r.
Jak Ci wiadomo moje korzenie są 
Mariampolskie a więc Kresowe. 
Pierwszą pracę zawodową w doro-
słym życiu rozpocząłem w gminie 
Borów wśród wypędzonych miesz-
kańców dawnego Korościatyna, 
Monasterzysk i okolicznych wiosek. 
Dziadkowie mojej żony to rodowici 
mieszkańcy Korościatyna a teścio-
wie Monasterzysk. Stąd już tylko 
krok do tego aby podczas pielgrzy-
mowania do Mariampola zahaczyć o 
oddalony o 25 km Korościatyn. 
 Bardzo wdzięcznie wspominam 
Danutę i Stanisława Doroszów za 
ich trud, jazdę po bezdrożach, by 
pobrać ziemię z grobów polskich i 
mogiły zbiorowej na cmentarzu w 
Korościatynie, od 1978 r.  Krynica.
 Dawniej Korościatyn był jedną z 
największych polskich wsi w po-
wiecie buczackim na Tarnopolsz-
czyźnie, położony w odległości 
8 km od Monasterzysk. Pierwsza 
wzmianka o Korościatynie pocho-
dzi z 1454 r. W 1939 roku Korościa-
tyn liczył prawie 900 mieszkańców, w 
tym tylko kilkunastu z nich było naro-

dowości ukraińskiej. Parafię erygo-
wano w 1905 r. 
   Proboszczem parafii od 1943 r. był 
ksiądz mgr Mieczysław Krzemiński.
 W nocy z 28 na 29 lutego 1944 r. na-
cjonaliści ukraińscy z OUN-UPA do-
konali okrutnego mordu. Zabili 112 
mieszkańców Korościatyna znanych 
z nazwiska. Zginęli też mieszkań-
cy okolicznych wsi przebywający u 
swoich rodzin, a także osoby ocze-
kujące na pociąg na stacji kolejowej.
 Ksiądz Proboszcz ukrywał się na 
strychu murowanej plebanii, cudow-
nie ocalał. Był świadkiem męczeń-
skiej śmierci 176 osób i zagłady Ko-
rościatyna.
 Ofiary mordu zostały pochowa-
ne w 2 marca 1944 r. na cmentarzu 
parafialnym w bezimiennej mogile, 
z udziałem księdza Mieczysława 
Krzemińskiego i księdza Antoniego 
Jońca z Monasterzysk.
   Mogiłę oznaczono mocnym, ciosa-
nym z drzewa dębowego Krzyżem. 
Pomordowani, w ziemi praojców zo-
stali na zawsze. Zginęli za to, że byli 
Polakami i nie chcieli opuścić ziemi, 
na której się urodzili.
 Parafianie, którzy przeżyli morder-

stwa OUN-UPA, zostali ekspatrio-
wani na Ziemie Odzyskane w latach 
1945-1946, także do Borowa wraz ze 
swoim kapłanem.
(Relacji naocznych świadków zagła-
dy Korościatyna, wówczas dzieci w 
wieku od 5 do 19 lat a obecnie miesz-
kańców Dolnego Śląska, wysłuchał 
i opisał w broszurce Korościatyn 
1944-2010 Borów autor Marian Gra-
bas).
 Ksiądz Mieczysław Krzemiński 
proboszczem Parafii Borów był nie-
przerwanie przez 40 lat (od 1945 do 
1985) – Kapłan wielkiej pobożności, 
szlachetny człowiek, gorący patriota 
oddany Bogu, ludziom i Ojczyźnie. 
Wielki swą prostotą i skromnością!
 Wśród wiernych cieszył się wielkim 
szacunkiem i autorytetem. Wielu 
spośród żyjących ludzi pamięta ks. 
Mieczysława, szanuje Go i kocha, 
bo on kochał ich. Był wspaniałym 
człowiekiem, kapłanem i Polakiem. 
Nigdy, pomimo ogromu zła, którego 
doświadczył On sam i Jego parafia-
nie, nie wzywał do odwetu i nienawi-
ści wobec narodu ukraińskiego.
 Zmarł 29 sierpnia 1994 r., w 57 roku 
posługi kapłańskiej, przeżywszy 84 
lata. Pochowany został na cmentarzu 
św. Wawrzyńca we Wrocławiu, przy 
ul. Bujwida.
 Dzisiejsi mieszkańcy Parafii Borów, 
by uczcić osobę śp. Ks. Mieczysła-
wa, pomordowanych Polaków z 
Parafii Korościatyn i innych parafii 
Kresowych oraz 65. Rocznicę przy-
bycia na Dolny Śląsk, postanowili 
zbudować kamienne tablice pamiąt-
kowe (dziś zwane Tablicami Trzech 
Krzyży).
 W dowód pamięci zmarłym winni-
śmy modlitwę, a kamienne tablice 
służą jako dowód tragicznej prawdy 
o losach kresowych Polaków i Wiel-
kim Kapłanie, Proboszczu Korościa-
tyna i Borowa.
 W uroczystościach poświęcenia ta-
blic brali udział członkowie Wspól-
noty Mariampolskiej i ksiądz Stani-
sław Pawlaczyk.
 Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski  
w swojej książce pt. „Nie zapomnij 
o Kresach” w rozdziale „Pod Strze-
linem i Zieloną Górą”, na str. 86 
opisał wrażenia z uroczystości w 
Borowie cyt.: „W Święto Niepodle-
głości 2010 r. pojechałem do Boro-
wa k. Strzelina, na Dolnym Śląsku, 
gdzie wraz z innymi duchownymi 
koncelebrowałem mszę świętą oraz 
uczestniczyłem w odsłonięciu i po-
święceniu nowej tablicy na fronto-
nie tamtejszego kościoła. Tablica ta, 
dość sporych rozmiarów, ma formę 
tryptyku. Jej środkowa część jest 
poświęcona mieszkańcom Korościa-
tyna k. Monasterzysk na Tarnopolsz-
czyźnie, wymordowanym w lutym 
1944 r. oraz proboszczowi tej wioski 
ks. Mieczysławowi Krzemińskiemu 
– szczęśliwie ocalał on z zagłady i po 
wojnie przez wiele lat ofiarnie praco-
wał właśnie w Borowie. Lewa część 
dedykowana jest wszystkim innym 
ofiarom ludobójstwa dokonanego na 
naszych rodakach przez nacjonali-
stów z OUN-UPA. Na niej umiesz-
czono cytat z pamiętnika mego ojca 
Jana Zaleskiego: „Nim wstał świt oni 
byli już u Boga”. 
Z kolei prawa część poświęcona jest, 
co należy wyraźnie podkreślić, tym 
sprawiedliwym ukraińskim sąsia-
dom, którzy ratowali Polaków. Jest 
na niej wymowny napis: „Córkom i 
synom narodu ukraińskiego, którzy 
w czasie prześladowań i mordów na 
Kresach pomagali z narażeniem ży-
cia Polakom przetrwać”. Jest także 
inny cytat: „Poznać prawdę, aby po-
konać przeszłość, a nasz ból oddać w 

ofierze lepszej przyszłości narodów.” 
Jego autorem jest Ukrainiec M. Sem-
kowicz Dobrianskij. Pomysłodaw-
com i fundatorom należą się słowa 
wielkiego uznania. Warto pojechać 
do Borowa aby to wszystko samemu 
obejrzeć”. Koniec cyt.
 Uroczystość odsłonięcia tablic i 
związane z tym wydarzenia pobu-
dziły potrzebę uczczenia śmierci 
pomordowanych w miejscu ich po-
chówku. W związku z tym, w 67. 
Rocznicę zagłady Korościatyna, de-
legacja gminy Borów na czele z jej 
wójtem, wraz z ekipą TVP udali się 
do Krynicy. Pobyt ten przekonał nas, 
że postawienie nagrobka z imiennym 
wykazem tam pochowanych jest ko-
nieczne, a zrazem dla nas potomków 
Kresowych Polaków jest nakazem 
moralnym. Nawiązano kontakty z 
władzami i mieszkańcami Krynicy.
 Opracowany projekt nagrobka uzy-
skał akceptacje strony ukraińskiej.
 Po lutym był jeszcze lipiec 2011 r. 
i porządkowanie grobów polskich 
przez młodzież szkolną z Borowa, 
przy wydatnej pomocy miejscowych 
Ukraińców.
 Już 3 września 2011 r. odbyła się 
uroczystość odsłonięcia i poświęce-
nia pomnika przez unickiego pro-
boszcza Krynicy, księży Kościoła 
Katolickiego, wójta Krynicy oraz 
ponad 50-osobowej grupy pielgrzy-
mów z Polski, z wójtem gm. Borów 
na czele. Była modlitwa, łzy i wzru-
szenie.
 Ten dzień 3 września 2011 r. w 
Krynicy był ciepły i słoneczny ale 
dla mnie tam wiało chłodem. Kiedy 
trwały przemówienia wzrok skiero-
wałem na stary, pochylony krzyż na 
mogile i myślałem, że jesteśmy po-
dobni jak wtedy 2 marca 1944 r., gdy 
podczas pogrzebu zatrzymał się k. 
cmentarza pociąg, z którego wysiedli 
pasażerowie, aby przyglądać się tej 
ceremonii. Przeraźliwy, głośny i dłu-
gi gwizd parowozu żegnał pomordo-
wanych. Na ich mogile postawiono 
dębowy, duży krzyż (wspominał mi 
K. Frydlewicz mieszkaniec Oleszy). 
Jedyne mocne słowa prawdy, jak 
wtedy gwizd parowozu, wypowie-
dział przedstawiciel Krynicy, mówił 
on: „Znamienne, że w mogile tej jest 
pochowanych tak dużo dzieci, a one 

na pewno były niewinne”.To były 
jedne słowa gorzkiej prawdy.
 Szanowny Stanisławie dziękuję za 
gratulacje pod moim adresem, na 
które aż tak mocno nie zasługuję. 
Działania miały charakter zbiorowy, 
byli pomysłodawcy, organizatorzy i 
fundatorzy. Pokonywaliśmy kolejne 
etapy pracy dzięki umiejętnościom 
organizacyjnym pana Edmunda 
Puta, dawnego włodarza gminy Bo-
rów i powiatu strzelińskiego. Jego 
upór i determinacja mobilizowały 
nas do końca.
 Zawsze z aprobatą i wsparciem fi-
nansowym był z nami urzędujący 
wójt gminy Borów pan Waldemar 
Grochowski. Na każdym etapie or-
ganizacji i pracy był także dyrektor 
szkoły w Borowie pan Marian Gra-
bas.

 Specjalne podziękowanie przysłu-
guje pani redaktor Grażynie Orłow-
skiej-Sondej, dzięki jej zaangażowa-
niu pokonano trudny etap ukraiński. 
Miałem zaszczyt uczestniczenia w 
tej drużynie.
JanToni (Jan Bandura) Strzelin 
23.04.2012 r.

/ Tablica na kapliczce w Radwanowicach

/ Procesja na cmentarz. - 3 września 2011

/ Stary dębowy krzyż na mogile zbiorowej

/ Pozdrowienia z Korościatyna (wyżej) Wesele w Korościatynie (niżej) Ze zbiorów ks. Isako-
wicza 
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 Jan Baczmański

W dniu 29.04.2012r będąc we 
Lwowie  zostałem zaproszony na 
uroczystości związane z dniem 
Flagi  i święta 3-go Maja , które 
odbyły się w Polskiej Szkole nr 10 
we Lwowie  - /dawniej św. Marii 
Magdaleny/.

Spotkanie zorganizowała i prowa-
dziła Pani doc. dr. n.med. Ewelina 
Małanicz – Kierownik Uniwersy-
tetu 3 Wieku, wieloletnia lwowska 
działaczka społeczna, która jest 
również Prezesem Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich we Lwowie.

Spotkanie to miało bardzo uroczy-
sty charakter w którym uczestni-
czył -  V-ce Konsul we Lwowie ds. 
łączności z Polakami   Pan Marian 
Orlikowski, 

oraz Prezes Towarzystwa Kultu-
ry Polskiej Ziemi Lwowskiej Pan 
Emil Legowicz , mieszkańcy Lwo-

wa uczestnicy Uniwersytetu 3-go 
Wieku, młodzież szkolna  i inni.
Młodzież z Polskiej Szkoły nr 10 
we Lwowie pod kierownictwem 
wychowawcy   Pana  Ryszarda 
Wincenta  śpiewała pieśni  pa-
triotyczne i w przepiękny sposób  
przedstawiła historię powstania 
Konstytucji 3-go Maja.

Wystąpił  też chór   z Uniwersyte-
tu 3-go Wieku – „ Lutnia” – pod 
dyrygenturą  Pani Marii Sołomko.    
Oni  też  w swoim repertuarze mie-
li pieśni patriotyczne .. Nie obyło 
się oczywiście beż „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła”. ”Nie rzucim  zie-
mi”, ”Boże coś Polskę”,

”Żeby Polska była Polska”.. i inne. 
Jak dowiedziałem się  to  Zespół 
ten ma już w swoim repertuarze 
ok. 100 różnych pieśni .Pięknie 

śpiewają   i tęsknią za Macierza..
 Myślę, że najlepszą nagrodą dla 
uczestników tego Zespołu -   za ten 

trud w przygotowaniu tak cieka-
wego i pięknego repertuaru byłoby 
zaproszenie ich do Polski  . Może 
znajdzie się sponsor .. aby mogli 
zaśpiewać dla Rodaków  w  Pol-
sce.. ? Warci są  tego, zapewniam..  
Były też piękne współczesne pa-
triotyczne wiersze lwowskich au-
torów.   Pani Stanisława Nowosad 
osobiście recytowała swoje patrio-
tyczne wiersze.

Obserwując zebranych na Sali 
widziałem jak śpiewając  razem 
z chórem patriotyczne pieśni 
ocierali płynące po policzkach 
łzy….  Było widać  tą tęsknotę za 
Ojczyzną i ten patriotyzm . Ujął 
mnie bardzo napisany niedawno  
przez Panią Stanisławę Nowo-
sad - nowy wiersz na Dzień Flagi 
„Biało – Czerwona „, który war-
to przypominać  szczególnie tu u 
nas  .. .gdzie na ten dzień czy inne   
uroczystości tak mało widać tą   .. 
„Biało –Czerwoną”   …   przy na-
szych domach..w Polsce.!!

Poniżej - wiersz „Biało Czerwo-
na”    -   Napisany przez Panią 
Stanisławę Nowosad  (hymn do 
Polski) 

O, Niepodległa! Biało-czerwona!
Jak jestem Tobą zauroczona!
Siedzibo Lecha, orlich gniazd knieje,

Zwycięskie, jakże szlachetne dzieje
Srebrzystych orłów Twych dumne czoła
Chorągwi barwnych orszaków koła.
Triumfalnych dziejów chwalebne dzwony
Przez tysiąclecia, aż po Legiony
Dwudziestolecia dni pełne chwały
I wolnej Polski tryumf wspaniały
W lata niedoli i krwi męczeńskiej
Powstań, obrony i walk zwycięskich.
Tyś odrodziła wolne ramiona
Boś, Ty, jak zawsze – Niezwyciężona.
Tyś nasza duma! Miłość dozgonna!

O Niepodległa Biało-czerwona!
Biało-czerwona! Biało-czerwona! 

Jak jestem Tobą zauroczona! 
W sercu Ty śpiewasz nutę radości, 
W sercu zapalasz ogień miłości. 
Orzeł w koronie wzlata nad Tobą, 
Król wolnych ptaków Twoją ozdobą. 
Gdy Twoje surmy do boju grały, 
Rycerskie hufce wnet zagrzewały. 
Z „Bogurodzicą” do boju suną, 
Słońce oślepia wolności łuną 
Podniebnych srebrnych lotów sokolich, 
Strzeleckich drużyn, co z roli, z soli 
Walczących za to, co Naród boli, 
Bo Ciebie, Polsko, Nic nie zniewoli.

Biało-czerwona! Biało-czerwona!
Jakżeś wysoko w Niebo wzniesiona, 
Z orłem na tarczy! Na całym świecie 
Tak pięknej flagi wszak nie znajdziecie. 
Jedyna w świecie w tak pięknej szacie. 
Gdzie jeszcze taką Ojczyznę macie? 
Tak nieskalaną, a tak skrwawioną 
I taką wzniosłe uduchowioną. 
Z Niej to się iskra Boża zrodziła, 
Nową nadzieję światu odkryła, 
Z Niej Boży Płomień rozgrzał świat cały 
Jan Paweł II, nasz Pielgrzym Biały. 
Ją chroni stale i wciąż od nowa, 
Pani Łaskawa, Maria Królowa! 
I w Ostrej Bramie, i w Częstochowie, 
I w tylu miejscach, I tu, we Lwowie.

O, Niepodległa Biało-czerwona! 
Bądź pozdrowiona! Bądź pozdrowiona!

  BIAŁO - CZERWONA we Lwowie

/ Od lewej P.E,Malanicz,,,M.Orlikowski, E.Legowicz oraz P,M.Solomko z chorem.

/ Poetka Stanisawa Nowosad

/ Chór Lutnia

/ V ce Konsul P.Marian Orlikowski dziekuje mlodziezy za piekny wystep.
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Wiesław Tokarczuk
Aleksander Szycht
 
Miasto: Lwów, cel: heroizacja na-
cjonalistów ukraińskich, miejsce: 
jedno z centrów pogromu Żydów 
we Lwowie w 1941 roku. Można 
powiedzieć - profanacja miejsca 
ich męczeństwa.   18 maja od 18:00 
do 24:00 we Lwowie, zgodnie z in-
formacjami podanymi przez portal 
Zachid.net, odbyła się „Noc muze-
ów” w "Więzieniu w Łąckiego", po-
święcona pamięci rocznicy operacji 
"Wisła". 

Muzeum otworzyło do zwiedzania 
miejsca zazwyczaj zamknięte dla 
odwiedzających. Prawdziwe po-
wody przeprowadzenia przesiedleń 
pod kryptonimem „Wisła” prze-
milczano. Najbardziej charaktery-
styczne jest, że tragiczną historię 
Polaków i Ukraińców potraktowano 
wybiórczo, tak by z góry pasowała 
do konkretnej wizji historii. Po raz 
pierwszy zwiedzającym muzeum 
została zaproponowana premierowa 
wycieczka z przewodnikiem "czwo-
rokątem śmierci", w rejonie wokół 

muzeum, której szlak prowadził 
poprzez zarząd Gestapo, zarządy 
NKWD-MGB-KGB i "Stalag-253" 
na Cytadeli (zaczęło się o godzinie 
19:30 pod pomnikiem komunistycz-
nych represji przy muzeum "Wię-
zienia na Łąckiego"), jak poinfor-
mowali organizatorzy. Tegoroczna 
"Noc Muzeów" została poświęcona 
pamięci tragicznej rocznicy ope-
racji "Wisła", tak więc polegała na 
upamiętnianiu „ukraińskich ofiar 
polskich przesiedleń”. Paradoksal-
nie - jednocześnie kultywowano 
prawdziwy powód tych wysiedleń: 
działalność ludobójczych bojówek 

Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
winnych wymordowania siekiera-
mi, nożami i tępymi narzędziami 
stu kilkudziesięciu tysięcy polskiej 
ludności cywilnej od niemowląt 
po starców. Imprezę dedykowano 
„uczestnikom ruchu wyzwoleńcze-
go i w ogóle wszystkim Ukraińcom 
Zakerzonnia (rejony Polski, do któ-
rego nacjonaliści ukraińscy nadal 
mają pretensje terytorialne…), któ-
rzy w latach 40-tych na zawsze stra-
cili swoje domy i rodzime ziemie, 
a często życie z powodu polityki 

przemocy polskich władz komuni-
stycznych”. Ironicznie mówiąc nie 
wspomniano, że UPA nie zapew-
niała gorszych domów zastępczych 
swoim ofiarom, tak - jak zrobiły 
to nawet zbrodnicze władze stali-
nowskie. To oczywiste ponieważ 
„bohaterowie” z UPA większość 
zamierzali mordować, nie wypę-
dzać. Wspomnianemu wcześniej 
wydarzeniu poświęcono prezentację 
dźwiękowych zapisów wspomnień 
uczestników „ruchu wyzwoleńcze-
go” z tzw. Zakerzonnia ( ruchu wy-
zwoleńczego spod polskiej władzy, 
niezależnie czy komunistycznej czy 
wywodzącej się z legalnego rządu 
londyskiego), wystawę fotografii i 
pokaz filmu dokumentalnego Mi-
rosława Iwanieka "Ogień i broń." 
Rekonstruktorzy Stowarzyszenia 
"Pamięć", odtwarzający sceny z hi-
storii dawnego więzienia politycz-
nego, pokazali gabinet śledczego, 
celę śmierci, celę izolatkę i inne 
więzienne pomieszczenia, a dyrek-
tor sklepu "Burza" pokazać miał 
ponoć modele ówczesnej broni. W 
poczekalniach więziennych zapre-
zentowano muzykę i poezję. Zostały 
zademonstrowane instalacje wideo, 
pokazy slajdów, zapisy wspomnień 
„więźniów politycznych, Ukraiń-
ców Zakerzonnia” – czyli w sporej 
części - członków zbrodniczej UPA. 
Czytano wspomnienia ofiar opera-
cji "Wisła". Program koncertowy 
wypełniły wystąpienia chóru "Nie-
ujarzmieni", Sofii Fedyny i muzy-
ka bardów, w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego T. Mencyńskiego, 
kompozycje uczestników festiwa-
lu muzyki elektroakustycznej "Ars 
electronica" Bogdana Segina, Osta-
pa Manuljaka, Jurija i Bohdana Bu-
łok, lwowskiego "Gicz-orkiestry". 
Punktem kulminacyjnym programu 
koncertowego ustanowiono utwór 
"Człowiek przeciw" znanego ukra-
ińskiego pianistycznego improwiza-
tora Romana Koljady z Kijowa.
Muzykę elektroniczną uzupełniały 

instalacje wideo uczestników wielu 
krajowych i zagranicznych festi-
walach sztuki wizualnej Michajła 
Barabasza, Mirosława Wajdy i Ja-
rosława Filewicza. Podczas "Nocy 
Muzeów" zaprezentowano obrazy 
narodowego artysty Ukrainy My-
koły Andruszczenko "Drogą życia", 
wystawę grafiki najzdolniejszych 
przedstawicieli undergroundowej 
sztuki sowieckiej epoki - Petra i An-
drija Humeniuków.
"Noc Muzeów" zakończono ple-
narną projekcją filmów pod niebem 
nocnego Lwowa i zapaleniem ogni-
ska na dziedzińcu muzeum.
Oto niektóre ciekawsze podpunkty 
programu:
18:00. Otwarcie "Nocy Muzeów"
Dziedziniec Muzeum Narodowego 
"Więzienie na Łąckiego":
18:00 - 19:00 Wspólna modlitwa, 
złożenie kwiatów. Zapalenie lamp 
przed upamiętniającym krzyżem
Wystąpienie dyrektora Muzeum 
Rusłana Zabiłego, przewodniczący 
Rady Nadzorczej Muzeum Iryny 
Kałynieć, członków rady nadzor-
czej Jurija Szuchewycza (syna naj-
większego kata Polaków na Kresach 
Południowo-Wschodnich) i Mejła-
cha Szejcheta.
Występ chóru "Nieujarzmieni" (Na-
zwa wzięła się prawdopodobnie od 
zbrodniarzy z UPA. Istnieje film o 
życiu Romana Szuchewycza pod 
podobnym tytułem Niepokonani, 
odnoszący się do UPA) i śpiew so-
lowy Sofii Fedyny.
19:30 - 21:00. Premiera wyciecz-
ki "Czworokąt śmierci" na trasie: 
pomnik ofiar represji komunistycz-
nych - ul. Brjułłowa (dawniej Łąc-
kiego) - ul. Kopernika - ul. Witow-
skiego (dawna lokalizacja zarządu 
NKWD, a potem Gestapo) - Cyta-
dela (dawna lokalizacja obozu kon-
centracyjnego "Stalag") - Narodowe 
muzeum-memoriał ofiar reżimów 
okupacyjnych "Więzienie na Łąc-
kiego". Zakatowano tam wielu Po-
laków , a także Ukraińców. Czczono 

tam jednak przede wszystkim „bo-
haterów” z UPA.
19:00 - 24:00. Odtwarzanie audio-
-zapisów z kolekcji Bogdan Huka 
z „Zakerzonnia” (pierwszy raz). Na 
drugim piętrze muzeum, druga cela 
z prawej. Bohdan Huk to jeden z 
naczelnych historyków skupionych 
wokół Związku Ukraińców w Pol-
sce.
19:00 - 24:00. Wystawa zdjęć z 
Zakerzonnia i z operacji "Wisła" z 
archiwów Centrum Badań Ruchu 
Wyzwoleńczego i Służby Bezpie-
czeństwa Ukrainy. Na drugim pię-
trze muzeum, druga cela z prawej
21:00 - 22:00. Czytanie stron ksią-
żek wspomnień więźniów politycz-
nych oraz o akcji "Wisła". Na dru-
gim piętrze muzeum
Dziedziniec muzeum:
22:00 - 23:30. Pokaz filmu "Ogień i 
broń" kanadyjskiego reżysera Miro-
sława Iwanieka.
20:00 - 21:00. "Koło Wolność" - po-
eci Hałyna Kruk, Hałyna Hewkow i 
Ostap Slywyńskyj, Wiktor Neborak, 
Hryć Semenczuk, Mariana Sawka, 
Marianna Kijanowska, Jurij Ku-
czerjawyj czytają wiersze o wolno-
ści, a także wszyscy, którzy chcą się 
przyłączyć. Współpraca z projek-
tem "Ławki-huśtawki w przestrzeni 
publicznej i miejscach pamięci hi-
storycznej." Podwórze Muzeum
21:00 - 22:00. "Ognisko przy war-
cie" - muzyka bardów. Dziedziniec 
Muzeum
Więcej niż ekspozycja - autentyczne 
pomieszczenia Więzienia na Łąc-
kiego:
Na pierwszym piętrze muzeum:
19:10 - 24:00. Historyczni rekon-
struktorzy Stowarzyszenia "Pa-
mięć" odgrywają sceny z historii 
więzienia. 

Za: http://www.polskiekresy.pl/
index.html?act=nowoscifulld-
b&id=213

Idea "Nocy muzeów" służy heroizacji zbrodniarzy

30 maja, w audycji  Programu "Pomost" 
Radia Wnet Goście: Otolia Siemieniec - 
Burmistrz miasta Mrągowo ,  Ernst Wie-
chert  i współczesne Mazury w 125 rocz-
nicę urodzin pisarza, Bogusław Szarwiło 
-  pierwsze urodziny Kresowego Serwisu 
Informacyjnego, Magazyn Polonia w swoje 
10-lecie obchodzone w Chicago oraz gość 
specjalny Ania Bartnik ze Stowarzyszenia 
Edukacja i Nauka o planach na przyszłość...

związanych z Polonią i programami dla Po-
laków za granicami kraju.
Z żaglami na kołach i wizytą na Ziemi 
Brasławskiej...opowieści liryczne z mu-
zyką spod Tatr.

Audycję można odsłuchać na: 

http://www.radiownet.pl/publikacje/pro-
gram-pomost-jubileuszowo

Z serdecznym pozdrowieniem
red. Zofia Wojciechowska

tel  608 475 240
www.radiownet.pl

Radio Wnet sp. z o.o. ul.
Krakowskie Przedmieście 13,
00-071 Warszawa,

Hotel Europejski pok. 263, 261
 
Magazyn Polonia
www.magazynpolonia.com

Kresowy Serwis Informacyjny
www.ksi.kresy.info.pl 

www.kresy.info.pl

www.pokoleniakresowe.pl

Pierwsze urodziny Kresowego Serwisu 
Informacyjnego w Radiu Wnet

http://www.polskiekresy.pl/index.html?act=nowoscifulldb&id=213
http://www.polskiekresy.pl/index.html?act=nowoscifulldb&id=213
http://www.polskiekresy.pl/index.html?act=nowoscifulldb&id=213
http://www.radiownet.pl/publikacje/program-pomost-jubileuszowo
http://www.radiownet.pl/publikacje/program-pomost-jubileuszowo
http://www.radiownet.pl
http://www.kresy.info.pl
http://www.pokoleniakresowe.pl
http://www.radiownet.pl
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Stanisław Chodorowski

 Łzy, kołatanie serca oraz chęć 
przypomnienia tragicznych oko-
liczności z marca 1944 roku towa-
rzyszyła uroczystości odsłonięcia 
pomnika w Podkamieniu. W skutek 
wieloletnich starań Stowarzyszenia 
Kresowego „Podkamień” w obec-
ności mieszkańców Podkamienia i 
oficjalnych przedstawicieli władz 
państwowych Ukrainy oraz Polski 
doszło do poświęcenia krzyża wraz 
z sześcioma tablicami upamiętnia-
jącymi zbiorową mogiłę.

Przy wsparciu finansowym władz 
Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa oraz współpracy Stowarzy-
szenia  Kresowego „Podkamień” 
20 maja 2012 roku zorganizowano 
ceremonię odsłonięcia pomnika. 
Na cmentarz w Podkamieniu przy-
był między innymi konsul RP we 
Lwowie – Jarosław Drozd z dele-
gacją konsulatu, przedstawiciele 
Rady Ochrony Pamięci Walki i 
Męczeństwa – Maciej Dancewicz 
i Adam Kaczyński, członek lwow-
skiej obwodowej rady – Igor Kry-
skiv, mer Brodów – Anatolij Bełej, 
wójt Podkamienia – Michajił Czu-

mak oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych z Polski – burmistrz 
Wołowa Dariusz Chmura oraz 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Wołowa – Danuta Jelec.
Ceremonię odsłonięcia pomnika 
rozpoczęła uroczysta msza odpra-
wiona bezpośrednio przy pomni-
ku. Intencją mszy poprowadzonej 
przez ks. Anatola Szpaka, ks. Sta-
nisława Czenczeka z Przemyśla 
i ojca Michajła Bakaja z cerkwi 

greckokatolickiej w Podkamieniu 
było upamiętnienie 121 ofiar mor-
du w klasztorze w Podkamieniu z 
12 marca 1944 roku. Na mszę przy-
było liczne grono mieszkańców 

Podkamienia, którzy nie kryli za-
dowolenia z ukończenia prac doty-
czących miejsca pamięci. Głównie 

z ich perspektywy wydarzenie mia-
ło szczególne znaczenie, niekiedy 
otwierające blizny na sercu. Zgoda 
na budowę i odsłonięcie pomnika 
była formalną przesłanką skruchy 

za czyny popełnione wiosną 1944 
roku ze strony ukraińskich nacjo-
nalistów.

Inicjatywa Stowarzyszenia Kreso-
wego „Podkamień” z Wołowa była 
szczególna nie tylko dla obecnych 
mieszkańców zachodniej Ukrainy, 
ale także dla Polaków posiadają-
cych wschodnie korzenie. Według 
różnych obliczeń szacuje się, że 
70% mieszkańców Powiatu Wo-
łowskiego (województwo dolno-
śląskie) po  II Wojnie Światowej 
pochodziło z Kresów Wschodnich. 
Jak podkreśla Henryk Bajewicz  
- prezes Stowarzyszenia „Pod-
kamień” – Odsłonięcie pomnika 
było wydarzeniem ważnym dla 
naocznych świadków zdarzeń oraz 
bliskich ofiar tragedii, która miała 
miejsce w Podkamieniu. Doczekali 
się oni po 68 latach przemilczenia 
godnego upamiętnienia i oddania 
honorów poległym.      
     
S.Ch.
 

Wzruszenie w Podkamieniu
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Redakcja

Polacy w Australii potrafią re-
alizować marzenia. Jak bardzo 
jest to prawdziwe przekonałam się 
niedawno. Miesiąc temu dyrekcja 
polsko- australijskiej fundacji dzia-
łającej w Australii  Polcul Founda-
tion im. Jerzego Bonieckiego przy-
znała wyróżnienia kilku osobom 
zaangażowanym w budowę społe-
czeństwa obywatelskiego w Pol-
sce, to nagrody także za niezwykły 
wymiar współpracy z jej sąsiadami. 
Nominacje przyznano wiosną 2012 
roku osobom działającym w Polsce. 
Uroczyste wręczenie nagród odby-
ło się w Warszawie, 19 maja br. w 
bibliotece Muzeum Powstania War-
szawskiego. Spotkaliśmy niezwykłe 
osoby wywodzące się z Kresów i 
dbające o pamiątki tam pozostawio-
ne, działające na rzecz młodych po-
koleń kresowych. 

 NAGRODZENI : 

Władysław Korowajczyk- Za za-
łożenie i wieloletnie prowadzenie 
"Towarzystwa Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej" w Łodzi  
Teresa Marczewska- Za aktywną i 
wielostronną działalność społeczną 
w hospicjum im. Ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza w Gdańsku. 
Dariusz Miliński- Za założenie 
"Grupy Artystycznej Pławna 9", 
ożywianie kultury wiejskiej i dzia-
łalność charytatywną. 
Grażyna Orłowska-Sondej- Za 
ratowanie polskich cmentarzy na 
Kresach Wschodnich i budowanie 
porozumienia między społeczno-
ściami na tych terenach. 
Dorota Parzymies- Za założenie i 
prowadzenie Fundacji „Ocalenie” 
pomagającej uchodźcom zakauka-
skim w Polsce oraz Polakom miesz-
kającym na Wschodzie. 
Jacek Sumisławski- Za założenie i 
prowadzenie Stowarzyszenia Świę-
tego Walentego w Gdańsku poma-
gającego osobom z zaburzeniami 
psychicznymi. 
Zofia Teliga-Mertens- Za pomoc 
repatriantom z Kazachstanu i za-

pewnienie im mieszkań na osiedlu 
„Kresówka” k/Legnicy.  
Eugenia Wieczorek- Za populary-
zowanie tradycyjnej sztuki koron-
karskiej “Frywolitka”.  
Zofia Wojciechowska- Za ożywia-
nia życia społeczno-kulturalnego, 
działalność charatytatywną na tere-
nie Mrągowa i pomoc polskim dzie-
ciom z Syberii. 
Krystyna Żytecka- Za założenie i 
prowadzenie Fundacji „Pomoc Ko-
bietom i Dzieciom” ofiarom gwał-
tów i przemocy w rodzinie.

Nagroda fundacji POLCUL FO-
UNDATION im. Jerzego Boniec-
kiego jest przede wszystkim wy-
różnianiem indywidualnych osób w 
Polsce czynnie zaangażowanych w 
tworzenie społeczeństwa obywatel-
skiego, swą postawą i działalnością 
wyrażających poszanowanie i tole-
rancję dla innych, poświęcających 
swój czas i energię dla wspólnego 
dobra, podejmujących inicjatywy 
służące demokracji i budowaniu 
społeczności lokalnych.  Do wyróż-
nień Fundacji POLCUL kwalifiku-
je się działalność w następujących 
dziedzinach: • demokracja na szcze-
blu lokalnym – inicjatywy obywa-
telskie; • humanizacja życia, np. 
opieka nad fizycznie i psychicznie 
upośledzonymi lub niesprawnymi, 
chorymi, narkomanami, więźniami; 
• ochrona środowiska; • propagowa-
nie pluralizmu i tolerancji, np. w sto-
sunku do mniejszości narodowych 
i religijnych; • równouprawnienie 
kobiet i ochrona przed przemocą 
w rodzinie; • rozwijanie przyjaźni 
i współpracy ze społeczeństwami 
państw sąsiednich (Litwini, Biało-
rusini, Ukraińcy, Czesi, Słowacy, 
Niemcy); • praca z młodzieżą – 
przezwyciężanie nihilizmu, • kształ-
towanie uniwersalnych wartości; • 
ruch spółdzielczy, np. inicjatywy 
dotyczące tworzenia lokalnych kas 
kredytowych; • praca dziennikarska 
wyraźnie nastawiona na budowę 
społeczeństwa obywatelskiego; • 
twórczość kulturalna (literatura, te-
atr, film, nauka) skierowana na roz-
wój pluralizmu i demokracji oraz 
zajmująca się przemianami zacho-

dzącymi we współczesnej Polsce. 

Polonia w Australii. Najliczniejsza 
jest w Melbourne i Sydney. W całej 
Australii, według spisu powszech-
nego z 2006 roku, około 164 tys. 
osób ma polskich przodków.  Pol-
scy imigranci pochodzą głównie z 
dwóch dużych fal: powojennej, z 
zachodniej Europy („displaced per-
sons”) oraz „solidarnościowej”, z 
lat 80-tych. Polska i Australia na-
wiązały stosunki dyplomatyczne 20 
lutego 1972 r. (konsularne – w 1956 
r.) – wcześniej oba państwa łączyły 
jedynie stosunki gospodarcze. Au-
stralijska Polonia liczy około 4 tys. 
osób (w ACT).

Fundacja Polcul

Fundacja powstała na początku 
1980 r. w Australii,
 z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, 
przemysłowca z Sydney, społeczni-
ka wielkiego formatu. Idea Polculu 
– początkowo nazwanego Fundacją 
Popierania Niezależnej Kultury Pol-
skiej – wyrażała nadzieję i niepokój, 
które wzbudziły w jej twórcach wy-
padki w Kraju, przede wszystkim 
masowy ruch Solidarności – na-
dzieje na odzyskanie suwerenności 
i niepokój o przyszłość demokracji. 
Poparcie dla fundacji zadeklarowali 
wybitni Polacy w kraju i na emigra-
cji. Byli wśród nich pisarze, jak Gu-
staw Herling-Grudziński, działacze 
niepodległościowi i autorytety mo-
ralne, jak Jan Nowak-Jeziorański i 
Jerzy Giedroyć, publicyści, jak Ja-
cek Fedorowicz, Stefan Kisielewski 
i Eugeniusz Smolar. Wśród przyja-
ciół Polculu byli społecznicy, inte-
lektualiści, ludzie pióra, wydawcy 
i wybitni organizatorzy, szczegól-
nie oddolnych inicjatyw. Nagrody 
trafiały w ręce ludzi o poglądach 
centrowych, lewicowych i prawico-
wych, świeckich działaczy i księży. 
Od początku swego istnienia Polcul 
podkreślał swą niezależność – stał 
ponad podziałami światopoglądo-
wymi, ponad polityką partyjną i po-
nad ideologią. Stanowi to do dzisiaj 
podstawowe kredo fundacji. Polcul 
stał się promotorem społeczeństwa 

obywatelskiego, to znaczy tych ini-
cjatyw i tych cnot obywatelskich, 
które są fundamentem społecznie 
zakorzenionej demokracji.

 Nagrody Polculu, początkowo prze-
syłane anonimowo, w miarę upływu 
czasu zyskały społeczne uznanie, 
były regularnie publikowane przez 
paryską „Kulturę” oraz komento-
wane w p odziemnej prasie. Polcul 
promuje społecznikostwo i jest jego 
przykładem. Żaden z pracowników 
fundacji nie pobiera wynagrodze-
nia za swą pracę. Podobnie jak za-
rząd fundacji, sekretariat i kapitu-

ła, przedstawiciele i konsultantki 
pracują społecznie. Śledzą lokalne 
inicjatywy we wszystkich regio-
nach Polski i przesyłają nominacje 
do nagród wraz z uzasadnieniami i 
dokumentacją do sekretariatu fun-
dacji w Melbourne. Dwa razy do 
roku nominacje rozpatrywane są 
przez członków kapituły. Te, które 
oceniane są najwyżej, otrzymują na-
grody wręczane przez przedstawi-
cieli fundacji w czasie uroczystego 
spotkania.

Z Australii do Polski…
może być bardzo blisko…
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Niezwykli Polacy …

 Kapitał fundacji wsparły darowi-
zny, między innymi państwa Ireny i 
Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów, 
Krystyny i Bolesława Singlerów, 
Eudoksji Rakowskiej i Natalii Ku-
łakowskiej. Fundacja otrzymała też 
wsparcie NED ze Stanów Zjedno-
czonych. National Endowment for 
Democracy (NED) jest prywatną or-
ganizacją niedochodową, która ma 
poparcie obu izb kongresu i podlega 
jego kontroli. Po 1989 r., fundacja 
dostosowała swoją misję do nowej 
sytuacji, stając się zaczynem spo-
łeczeństwa obywatelskiego w wol-
nej Polsce. Polcul zaczął nagradzać 
animatorów działań obywatelskich 
– społeczników, budowniczych de-
mokracji na szczeblu lokalnym, 
rzeczników tolerancji, inicjatorów 
życia społecznego w zaniedbanych 
środowiskach – propagując w ten 
sposób cnoty obywatelskie, które 
leżą u podstaw demokracji. Tacy lu-
dzie, zdaniem twórcy fundacji, byli 
fundamentem wolnego i demokra-
tycznego społeczeństwa. Z inicjaty-
wy Jurka Bonieckiego,
 Polcul nagradzał także działaczy 
niezależnych z krajów ościennych 
– szczególnie tych, którzy budo-
wali przyjazne stosunki z Polską. 
Wyróżnienia trafiają także w ręce 
osób zaangażowanych w budowa-
nie tolerancji i demokracji w krajach 
ościennych. Chodzi o to, by nagrody 
Polculu nie tylko wspierały społe-
czeństwo obywatelskie w Polsce, ale 
także podkreślały międzynarodowy 
wymiar i znaczenie prodemokratycz-
nych inicjatyw.

 W czasie ponad 30  lat swej działal-
ności Polcul nagrodził około 1400 
działaczy demokratycznych i spo-
łeczników oraz około 200 podpi-
sanych pseudonimami. Od 1990 r. 
listy nagrodzonych publikowane są 
w prasie. 

Pamięć i dzieło Jurka Bonieckiego

Jego przyjaciele kontynuując dzieło 
mówią: - Czujemy się spadkobierca-
mi jego wspaniałego pomysłu i re-
alizatorami jego ostatniej woli. Aby 
uczcić pamięć Bonieckiego – gorą-
cego patrioty, żołnierza AK, przyja-
ciela i doradcy – zdecydowaliśmy się 
zmienić nazwę fundacji na „ Funda-
cja Polcul im. Jerzego Bonieckiego”. 
Jurek Boniecki należał do pokolenia 
wojennego, skazanego przez los na 
heroizm. W momencie wybuchu woj-
ny miał 10 lat. Po aresztowaniu ro-
dziny trafił do getta warszawskiego, 
skąd udało mu się uciec i schronić u 
zaprzyjaźnionej rodziny, którą odtąd 
uznawał za swoją. Wraz z milionami 
Polaków przeżył koszmar okupacji: 

strachu, upokorzeń i śmierci najbliż-
szych. Pomagał rodzinie, sprzedając 
gazety. Jako 14-letni chłopiec wstą-
pił do „Orląt”, organizacji AK, i ze 
swym oddziałem przygotowywał się 
do powstania w podwarszawskich 
lasach. Uniknął hekatomby powstań-
czej, kiedy jego oddział przesunięto 
na południe Polski. Tam też przeżył 
koniec wojny i demobilizację, umy-
kając uwadze bezpieki, która tropiła 
członków akowskiego podziemia.
Przeniósł się do Warszawy, skończył 
studia prawnicze na Uniwersytecie 
Warszawskim i podjął pracę w han-
dlu zagranicznym. Krótki pobyt w 
Indiach uwrażliwił go na problemy 
ubóstwa i środowiska naturalnego; 
wspominał o tym często jak o waż-
nym doświadczeniu, które wzbu-
dziło jego zainteresowania ekologią 
i demografią oraz prowadziło do 
późniejszych kontaktów z Klubem 
Rzymskim.
Do Australii przyleciał w 1959 r., by 
podjąć pracę jako radca handlowy 
konsulatu. Niedługo po przybyciu 
zwrócił swój PRL-owski paszport. 
Od tego czasu dzielił z żoną Zosią 
i dziećmi emigranckie losy. Firma 
importowa Stolat, którą założył w la-
tach sześćdziesiątych, rozwinęła się 
bardzo dobrze, co pozwoliło mu od-
dawać się swym społecznym pasjom: 
ochronie środowiska naturalnego, 
popieraniu dysydentów w Polsce i 
Rosji, kampaniom prasowym przy-
pominającym o zbrodniach totalita-
ryzmu i refleksjom pisarskim. Wydał 
dwa zbiory takich refleksji: Okno na 
Świat i U Burmistrza Wenecji. Po-
wtarza się w nich motyw wszystkich 
działań Bonieckiego – poczucie od-
powiedzialności za losy nas wszyst-
kich, połączone z przekonaniem, że 
wpływać na te losy możemy w na-
szych codziennych działaniach.
To przekonanie leżało u podstaw 
Polculu. Bezpośrednim bodźcem do 
założenia fundacji były wydarzenia 
w Polsce, a szczególnie triumfalny 
marsz Solidarności. Z nadzieją i 
niepokojem obserwowaliśmy soli-
darnościową rewolucję – był to dla 
nas cud, a także przypomnienie o 
społecznym obowiązku, obowiąz-
ku solidarności nie tylko z rodaka-
mi, ale także ze wszystkimi ludźmi, 
którym bliska jest idea demokracji 
i praw człowieka. Widzieliśmy w 
Solidarności zapowiedź demokra-
tycznej i pokojowej rewolucji na 
światową skalę, a Polska jawiła 
nam się, po raz kolejny w historii, 
jako potencjalny grabarz komuni-
zmu. Dla Jurka prowadziło to do 
konkretnej i praktycznej konkluzji – 
solidarnościowe inicjatywy, szcze-
gólnie budowę niezależnej kultury, 
należy natychmiast wspomagać w 
sprecyzowany sposób – wspierając 
finansowo jej twórców. Waga takiej 

pomocy stała się istotna szczególnie 
w okresie stanu wojennego, kiedy 
działacze niezależni nękani byli wy-
rzucaniem z pracy i pozbawianiem 
środków do życia. Nagrody Polculu 
były dla nich darem wolności.

Wśród nominowanych 
Władysław Korowajczyk otrzymał 
wyróżnienie im. Jerzego Bonieckie-
go, Zofia Teliga otrzymała wyróż-
nienie im. Ireny i Karola Dowoyna- 
Sylwestrowicz, Teresa Marczewska 
otrzymała wyróżnienie im. Staszki 
Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej. 
Dorota Parzymies otrzymała wyróż-
nienie im. Eudoksji Rakowskiej. 

Wśród nominowanych znalazła się   
Zofia Wojciechowska związana z 
Magazynem Polonia Chicago która 
powiedziała:

Otrzymałam wyróżnienie im. Kry-
styny i Bolesława Singler za oży-
wianie życia społeczno-kulturalne-
go, działalność charatytatywną na 
terenie Mrągowa i pomoc polskim 
dzieciom z Syberii. FUNDATORZY 
mojej nagrody (Krystyna i Bolesław 
Singler Państwo Krystyna i Bole-

sław Singler zjawili się w Australii 
niedługo po wojnie, której koleje 
podyktowały ich dalszy, emigrancki 
los. Oboje mieli w tej wojnie swój 
osobisty wkład. Po wielu latach 
ciężkiej pracy, tak jak wielu Pola-
ków na emigracji, zbudowali skrom-
ne podstawy swego australijskiego 
życia. Gdy nadeszły lata emerytury i 
wycofania się z czynnej pracy zawo-
dowej, zastanawiali się długo nad 
sposobem najlepszego zadyspono-
wania częścią swoich oszczędności. 
Przez cały czas z Melbourne, z wiel-
ką uwagą i troską, śledzili los ludzi 
w Kraju. Pomoc im uważali za swój 
obowiązek. Państwo Singlerowie 
byli znani nie tylko z systematycznej 
pomocy udzielanej wielu osobom w 
Polsce, często zupełnie im niezna-
nym. Popierali oni także różne ini-
cjatywy pomocy i rozwoju kultury 
polskiej.

Relacja dźwiękowa ze spotkania na 
rozdaniu Nagród Fundacji Polcul w 
Warszawie zarejestrowana została 
metodą digitalizacji. Uroczyste wrę-

czenie nagród odbyło się z udziałem 
Ambasador Australii Jean Dunn.

Fotografie: Jolanta Wolska, Zosia 
Wojciechowska oraz Andrzej Łu-
kawski. 

W albumie zdjęcia Nagrodzonych 
i zaproszonych Gości , Ambasa-
dor Australii-  Jean Dunn, Przyja-
ciół Fundacji.  W wywiadzie  prof. 
dr hab. Jan Hanasz przedstawiciel 
Fundacji Polcul oraz Sven Zaga-
ła Niezależna Fundacja Popierania 
Kultury Polskiej im. Jerzego Bo-
nieckiego. 

Relację ze spotkania przygotowała 
red. Zofia Wojciechowska.
Tekst KSI przy współpracy z red. 
Jolantą Wolską.
 http://www.radiownet.pl/publikacje-
/z-australii-do-polski-nagrodzeni
http://www.radiownet.pl/publika-
cje/polcul
 Źródło: www.polcul.pl
Program Pomost w Radio Wnet

Lwowska Fala - autorska au-
dycja Danuty Skalskiej na an-

tenie Polskiego Radia Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą 
niedziele o godz. 8.10. 

Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 
niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobra-
nia na stronie PR Katowice:
www.radio.katowice.pl 
i Swiatowego Kongresu Kreso-
wian:
www.kresowianie.com

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

http://www.radiownet.pl/publikacje/z-australii-do-polski-nagrodzeni
http://www.radiownet.pl/publikacje/z-australii-do-polski-nagrodzeni
http://www.radiownet.pl/publikacje/polcul
http://www.radiownet.pl/publikacje/polcul
www.polcul.pl
http://www.radio.katowice.pl 
http://www.kresowianie.com
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Znikają w bardzo różny sposób po-
zostałości Polski na Kresach II RP. 
Nie jednokrotnie są to perły archi-
tektury na skalę światową. Przykła-
dem tego jest wymieniony w tytule 
artykułu pałac w Żemłosławiu. Ka-
zimierz Niechwatowicz w książce 
„Żemłosław” na jego temat napisał 
bardzo wiele. My tu pozwolimy 
sobie tylko temat zasygnalizować i 
tym samym zachęcić czytelników 
do dalszych poszukiwań. 
Żemłosław (biał. Жэмыслаў) - wieś 
na terenach dzisiejszej Białorusi w 
rejon iwjskim obwodu grodzień-
skiego, położona opodal Sobotnik, 
oddalona o kilkanaście kilometrów 
od Lidy. Klasycystyczny pałac 
Umiastowskich (powstały ok. 1863 
do 1877 roku) - według projektu 
włoskiego architekta Leandro Mar-
coniego. Wzorowany jest na pałacu 
w Łazienkach Królewskich w War-
szawie. Niegdyś otaczał go piękny 
park urządzony przez francuskiego 
ogrodnika Jamme. Żemłosław był 
na przełomie wieków XIX i XX 
przykładem idealnie prowadzone-
go majątku ziemskiego. Wyrabiane 
tam sery szwajcarskie cieszyły się 
ogromną sławą. Gorzelnia, która 
powstała w tamtych czasach dzia-
ła i współcześnie. Najznamienit-
szym dziedzicem Żemłosławia był 
Władysław hrabia Umiastowski 
(zm. 1905) wraz ze swą małżonką 
Janiną z hrabiów Ostroróg-Sadow-
skich, autorką wspomnień "Szmat 
ziemi i życia..." wydanych w Wil-
nie w 1928 roku pod pseudonimem 
"Nałęcz". Po śmierci męża hrabina 
Janina utwo-rzyła w Żemłosławiu 
"Żemłosławską Fundację Naukową 
hrabiostwa Umiastowskich" przy 
Uniwersytecie Wileńskim "Stefana 
Batorego".

Zespół pałacowy w dawnym 
majątku ziemskim.

Neoklasycystyczny pałac, wzoro-
wany na pałacu w Łazienkach w 
Warszawie, zo-stał zbudowany w 
2 poł. XIX w. przez Władysława i 
Józefinę Umiastowskich. Pałac w 
Żemłosławiu uznawany jest za naj-
lepszą z kilku istniejących kopii pa-
łacu łazienkowskiego i przypomina 
go zarówno od frontu jak i od ele-
wacji ogrodowej. Jest to budynek 
wzniesiony na planie prostokąta, 
dwukondygnacyjny, zwieńczony 
czworobocznym belwederem o bo-
niowanych ścianach z szerokimi 
półkolistymi oknami.
Do szczytów pałacu przylegają par-
terowe przybudówki z otwartymi 
tarasami. Zachował się dawny układ 
wnętrz z dużą kwadratową salą w 
centrum. Obok pałacu stoją starsze 
od niego klasycystyczne oficyny 
z czterokolumnowymi portyka-
mi, zbudowane przez Kazimierza 
Umiastowskiego w 1 poł. XIX w. 
Pałac i oficyny tworzą dziedziniec 
z okrągłym gazonem, od którego do 
bramy wjazdowej biegnie krótka, 
szeroka aleja lipowa.
Pałac otacza nieduży park o pow. 
ok. 3 ha. W parku zachowała się al-
tanka z 1885 r. z rzeźbą Matki Bo-

skiej oraz kapliczka. Sprzed tylnej 
elewacji pałacu stojącego na wzgó-
rzu nad rz. Gawią rozciągają się 
widoki na ogromny staw w dolinie 
rzeki i położony za nim kompleks 
leśny. Oprócz pałacu i oficyn za-
chowały się także liczne zabudowa-
nia gospodarcze dawnego majątku. 
Najciekawszym z nich jest spichlerz 
z 1 poł. XIX w. z ośmioarkadową 
galerią podcieniową od frontu, o 
ścianach ozdobionych pilastrami i 
profilowanym gzymsem. Ponadto 
zachowały się inne XIX wieczne 
budynki: ośmioboczna lodownia, 
stajnia, piwnica, młyn, gorzelnia i 
serowarnia. [1]

Kazimierz Niechwiadowicz przy-
słał do naszej redakcji wiadomość 
wraz ze zdjęciami: W piątek 18 
maja około godziny dwunastej 
wybuchł pożar w dawnym pała-
cu Umiastowskich w Żemłosławiu 
(gmina Sobotniki w rejonie Iwie na 
Grodzieńszczyznie). 

O tym zabytku i nieudanej próbie 
jego sprzedaży pisała „Rzeczpospo-
lita” w wydaniach z 08.05.2009 i 
03-04.10.2009. Prawdopodobnie 
przyczyną pożaru było zaprószenie 
ognia podczas demontażu instalacji 
ciepłowniczej. Ogień gasiło 6 jed-
nostek straży pożarnej. Spłonęło 
około 20 metrów kwadratowych da-
chu. Zespół pałacowy od dłuższego 
czasu stał nieużywany i niszczał w 
oczach. Być może ten pożar osta-
tecznie przesądzi o końcowym losie 
pałacu w Żemłosławiu. Miejmy jed-
nak nadzieję, że nie - byłaby to stra-
ta dla historii tej ziemi, obecnie 
cząstki Białorusi a daw-niej Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego.

[1] http://www.skyscrapercity.com/
showthread.php?t=472239&pa-
ge=21

Pałac Umiastowskich w Żemłosławiu. 
Pozostałość Polski na Białorusi.
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Andrzej Łukawski 

O forsowaniu Prypeci, rzeki która 
swoim tragizmem na trwałe wpi-
sała się w szlak bojowy Żołnierzy 
Wołynia z 27 WDP AK ,Władysław 
Filar w swojej książce "Burza" na 
Wołyniu pisał tak (fragment):

"...Kolumna kpt. "Gardy" masze-
rowała w następujących ugrupo-
waniach: Czoło stanowił I/23 pp 
"Zająca", w środku pododdziały 
pomocnicze i oddział sowiecki kpt. 
Ormianina, kolumnę zamykał I/24 
pp. "łuna".  Po pokonaniu bagien 
i trzęsawisk, zwanych Krzywym 
Brodem, kolumna minęła wieś Ko-
zowata i zbliżyła się do traktu Rat-
no-Dywin. W rejonie tym spotkano 
wysłany wcześniej patrol polsko-
-sowiecki, który nie mógł za dnia 
przekroczyć traktu z uwagi na duży 
ruch patroli niemieckich.

Oznaczało to, że wojska sowieckie 
na Prypeci nie zostały uprzedzo-
ne o mającym nastąpić przejściu 
fron tu przez oddziały polskie. 
Ale o odwrocie już nie mogło 
być mowy. Mimo że ryzyko przej-
ścia było duże, podjęto decyzję 
kontynuowa nia marszu i przebija-
nia się przez linię frontu. Po przej-
ściu traktu Ratno-Dywin kolumna 
maszerowała na południe przez 
Kryszewo i Orzechowo Wielkie, 
po lewej stronie minęła Jezioro 
Orzechowskie oraz miejscowość 
Brodziatyn, i o świcie 27 maja 
1944 r. w rejonie jeziora Strybuż 
wyszła nad Prypeć. W lesie przy-
legającym do rzeki napotkano 
puste bunkry niemieckie i zasieki 
z drutu kolczastego. W ciszy mi-
nięto bunkry i oddział wyszedł na 
rozległą łąkę, pociętą rowami me-
lioracyjnymi oraz przegrodzoną 
zasiekami, oddzielają cymi bunkry 
i okopy niemieckie od lustra wody. 
Kiedy żołnierze pokonywali prze-
szkody na drodze do rzeki, Niemcy 
niespodziewanie otworzyli z tyłu 
i boków gwałtowny ogień z bro-
ni maszynowej oraz moździerzy 
i artylerii. Gdy żołnierze dotarli 
do Prypeci, z drugiego brzegu od 
strony pozycji wojsk sowieckich, 
odezwały się serie z broni ma-
szynowej. Strona sowiecka, nie 
uprzedzona o przejściu oddziałów 
polskich, widząc intensywny ruch 
na swoim przedpolu, otworzyła 
ogień. W ten sposób oddział pol-
ski znalazł się na otwartym zupeł-
nie terenie pod potężnym ogniem 
niemieckich i sowieckich wojsk. 
Po chwili dezorientacji i zupeł-
nego chaosu, żołnierze skierowali 
ogień na niemieckie stanowiska. 
W międzyczasie kilku partyzantów 
przepłynę ło na drugi brzeg Prype-
ci i po wyjaśnieniu zaistniałej sy-
tuacji strona sowiecka wstrzymała 
ostrzeliwanie polskiego oddziału, 
przenosząc ogień swojej artylerii 
na pozycje niemieckie. Ale sytu-
acja oddziału polskiego była na-
dal bardzo poważna. Pod ogniem 
Niemców żołnierze musieli przejść 
ponad kilometr wzdłuż Prypeci do 
kładki, aby prze dostać się na dru-
gą stronę rzeki. Odbywało się to 
w terenie płaskim i odkrytym, nad 
którym górowały pozycje przeciw-

nika. Część żoł nierzy postanowiła 
przepłynąć na drugą stronę, lecz 
nie wszystkim to się udało, bo-
wiem rzeka była szeroka, a trudy 
poprzednich dni także dały znać 
o sobie. Większość żołnierzy, po-
konując pod ogniem kolejne prze-
szkody, konsekwentnie podążała 
do kładki i po niej przedostała się 
na stronę sowiecką. Tu żołnierzy 
polskich rozbrojono i skierowano 
do rejonu rozmieszczenia sowiec-
kiego batalionu odwodowego( ok. 
1,5 km za linię frontu ).

Wydarzeniu temu były poświęco-
ne uroczystości na Skwerze Wo-
łyńskim w Warszawie.

Przybyłym na Skwer Wołyń-
ski kombatantom z 27 WDP AK, 
członkom i sympatykom OW 
ŚZŻAK oraz gościom, Kazimierz 
Danilewicz - prezes OW ŚZŻAK 
przybliżył miejsce i znaczenie for-
sowania przed 68 laty tej rzeki w 
całym szlaku bojowym 27 WDP 
AK.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali  
wspomnień uczestników forsowa-
nia rzeki:
Haliny Górki-Grabowskiej, 

płk. Zygmunt Maguzy 

oraz kmdr.  Józef Czerwiński 

Po wspomnieniach uczestników 
przeprawy przez Prypeć, Sto-
warzyszenie Grupa Historyczna 
"Radosław" z Warszawy zade-
monstrowało zgromadzonym 
broń z tamtego okresu.

  

Uroczystości plenerowe na Skwerze 
Wołyńskim nie mogły odbyć się bez 
innych przyjaciół żołnierzy z OW 
ŚZŻAK. To już kolejna uroczystość 
w której udział wzięły:
14 Drużyna Harcerska z Ptaków ze 
sztandarem i proporcem.

 Jednostka Rotownictwa Medyczne-
go im. 27 WDP AK z Kowalewka 
gmina Kcynia w woj. kujawsko-po-
morskim która wystawiła wartę przy 
pomniku i poczet sztandarowy .

Stowarzyszenie historyczne "Cyta-
dela".

Mikrofony rozmieszczone na 
Skwerze Wołyńskim nie działały-

by  gdyby nie agregat prądotwórczy 
przywieziony i obsługiwany przez 
Przemysława Wójcika z Fundacji 
Pomocy Osobom Starszym "ZA-
WSZE POTRZEBNI", która mieści 
się przy ul. Gwiaździstej 21/71 w 
01-651 Warszawa.

/foto M.Krawczyk KSI

  

Na SKWERZE WOŁYŃSKIM w Warszawie 
upamiętniono 68. rocznicę forsowania PRYPECI

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE



Strona    38  - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 czerwca 2012                                                                                    www.ksi.kresy.info.pl    

Zofia Wojciechowska

Podczas posiedzenia Senatu Rze
czypospolitej Polskiej VIII ka-
dencji 9 i 10 maja 2012 r. nie do-
szło do zaplanowanego wcześniej 
wystąpienia Ministra Spraw Za-
granicznych i jego pracowników, 
choć zainteresowani tematyką 
czekaliśmy na „Informację rzą-
du na temat sprawowania opieki 
nad Polonią i Polakami mieszka-
jącymi poza granicami kraju”. 

Kancelaria Senatu, Biuro Komu-
nikacji Społecznej dział prasowy 
poinformowała redakcję Programu 
Pomost (Radio Wnet, przyp.aut.), 
iż planowane wystąpienie przenie-
siono na dzień 30-31 maja. Dzien-
nikarze radia mają zamiar pojawić 
się z mikrofonem by posłuchać o 
przyszłości współpracy i działalno-
ści na rzecz Polonii.
Zatem jesteśmy! Posiedzenie: 13. 
posiedzenie Senatu RP VIII kaden-
cji, I dzień
Posiedzeniu przewodniczyli mar-
szałek Bogdan Borusewicz oraz 
wicemarszałkowie Stanisław Kar-
czewski i Jan Wyrowiński
 Marszałek trzykrotnie uderza laską 
marszałkowską!!! 

Przystępujemy do rozpatrzenia 
punktu szóstego porządku obrad: 
informacja Rządu RP na temat 
sprawowania opieki nad Polonią i 
Polakami mieszkającymi poza gra-
nicami kraju.
Witam i zapraszam pana ministra 
Radosława Sikorskiego. Proszę o 
zabranie głosu i przedstawienie in-
formacji.

Minister Spraw Zagranicznych 
Radosław Sikorski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chciałbym ser-
decznie podziękować za zapro-
szenie. Zawsze z sentymentem 
wracam do Senatu, którego kie-
dyś byłem członkiem. Szczegól-
nie dziękuję za gorące powitanie i 
nawet nadmiar kurtuazji ze strony 
pana senatora Pęka.
Chciałbym dziś mówić o współpra-
cy z Polonią i Polakami za grani-
cą, ale jeśli państwo pozwolicie, 
to w kilku słowach odniosę się do 
dyskusji dotyczącej poprzedniego 
punktu. Odniosłem wrażenie, że 
jest tu prawdziwa troska o pozy-
cję geopolityczną naszego kraju w 
bardzo szybko zmieniającym się 
świecie, i to świecie zmieniającym 
się niekoniecznie w kierunku, w 
którym byśmy sobie życzyli. Po-

dzielam troskę o wiarygodność 
gwarancji sojuszniczych NATO i 
słowa o tym, że Stany Zjednoczo-
ne zmuszane są do cięcia swojego 
budżetu wojskowego, a ich uwaga 
strategiczna przesuwa się w kie-
runku Azji. Podzielam także słowa 
niepokoju dotyczące kryzysu w 
Unii Europejskiej, bo to nie jest tyl-
ko kryzys strefy euro. Zgadzam się 
z tym, że ten kryzys nie jest kryzy-
sem ekonomicznym. To jest kryzys 
zarządzalności Unii Europejskiej, 
kryzys strukturalny. Zgadzam się 
z tym.
Ale jednego nie rozumiem, i to nie 
rozumiem jako były członek senac-
kiego klubu „Prawo i Sprawiedli-
wość”. Jak z tych przesłanek wy-
ciągacie państwo wniosek, że Unię 
trzeba osłabić? Bo ja uważam, że 
to wszystko są wyzwania, których 
sami, jako pojedynczy kraj mający 
potężniejszych od siebie sąsiadów, 
z którymi próbowaliśmy sobie ra-
dzić w przeszłości i wiemy, jak to 
się często dla nas kończyło… A 
więc jeśli jest tak źle, jak sugeruje-
cie – a my wiemy jeszcze więcej od 
was z racji dostępu do informacji 
– to interesem Polski jest działać 
na rzecz trwania i sukcesu Unii Eu-
ropejskiej, na rzecz wyjścia strefy 
euro i Unii Europejskiej z kryzysu, 
a nie na rzecz przyspieszania roz-
woju bardzo niebezpiecznych dla 
nas tendencji. Dlatego bardzo się 
cieszę, bo szczególnie w słowach 
pana senatora Pęka po sześciu 
miesiącach odczytałem refleksję i, 
muszę powiedzieć, dogłębne zro-
zumienie przesłania mojego ber-
lińskiego przemówienia. Wreszcie 
polemizuje pan ze stanowiskiem 
swojego własnego klubu, który 
chciał mnie za to przemówienie 
odwoływać z funkcji. Wreszcie 

przebija się to, o czym mówiłem, 
to znaczy świadomość powagi kry-
zysu. I apeluję, żeby ponad zacie-
trzewieniem partyjnym – bo tu, w 
Senacie, refleksja zawsze była doj-
rzalsza – zastanowić się nad tym, 
co jest dobre dla Polski. Bo jeśli 
problemy są paneuropejskie, tak 
jak mówił pan senator Jackowski, 
to my, jako Polska, sami ich nie 
rozwiążemy, a one do nas zapukają. 
Już zapukały.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, 
że ton debaty utwierdza mnie w 
przekonaniu, iż należy wzmocnić 
rolę Senatu w debacie o polskich 
sprawach zagranicznych, że jest 
to Izba, w której dyskusja zawsze 
była poważniejsza i bardziej odpo-
wiedzialna.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W 

imieniu rządu chciałbym przedsta-
wić działania prowadzone w sferze 
współpracy z Polonią i Polakami 
za granicą. Punkt porządku obrad 
brzmi: informacja rządu na temat 
sprawowania opieki nad Polonią i 
Polakami mieszkającymi poza gra-
nicami kraju. Świadomie używam 
jednak terminu „współpraca”, gdyż 
tak właśnie postrzegamy istotę re-
lacji pomiędzy Polakami i osobami 
polskiego pochodzenia na świecie. 
Słowo „opieka” rezerwujemy dla 
sytuacji, w których nasi rodacy 
nie są w stanie sami wyegzekwo-
wać należnych im praw, oraz dla 
współdziałania z zasłużonymi or-
ganizacjami niepodległościowymi, 
których szeregi, niestety, topnieją, 
a godny wiek ich członków nie za-
wsze umożliwia im aktywność, ja-
kiej sami by sobie życzyli.
Polonia i Polacy za granicą w 
ogromnej większości są obywate-
lami innym państw, z którymi wią-
żą ich obywatelskie prawa i obo-
wiązki. Wszystkie swoje potrzeby 
związane z normalnym funkcjono-
waniem zaspokajają więc w bardzo 
różnych systemach prawnych, eko-
nomicznych, zdrowotnych, zabez-
pieczenia socjalnego, oświatowych 
itd. Nie zawsze jednak są w stanie 
zaspokoić potrzeby wiążące się z 
ich polskim rodowodem, dotyczą-
ce zachowania kultury, tradycji, 
związków z Polską i kontaktami z 
rodakami na całym świecie. Różny 
jest bowiem zakres zaangażowa-
nia państw w zaspokajanie ocze-
kiwań wynikających z pochodze-
nia etnicznego swoich obywateli. 
Przykładem niech będzie system 
oświaty publicznej. Z jednej stro-
ny istnieje na przykład model 
szwedzki, w którym wola pięcior-
ga rodziców wystarcza, by gmina, 
w której mieszkają, zorganizowała 
nauczanie języka ojczystego, z dru-
giej strony jest model białoruski, 
w którym nauczanie języka wie-
losettysięcznej mniejszości naro-
dowej, jaką stanowią tam Polacy, 
jest ograniczane, a język stopniowo 
rugowany z dwóch polskich szkół.
Mam świadomość, że moje sło-
wa kieruję do gremium, którego 
wielu członków zaangażowało się 
we współpracę z naszymi rodaka-
mi za granicą. Dla większości tu 
obecnych jest to jednak pierwsza 
okazja, aby poznać działania, jakie 
w tej sferze prowadzone są przez 
poszczególne resorty. Na działania 
te przeznaczono w zeszłym roku 
sumę 168 milionów 922 tysięcy zł. 
Przejdę zatem z konieczności do 
skrótowego omówienia działań po-
szczególnych ministrów w zakresie 
współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą.
Zacznę od siebie, ministra spraw 
zagranicznych, który zgodnie z art. 
32 ustawy o działach administracji 
rządowej określa kierunki i cele 
polityki zagranicznej obejmujące 
między innymi reprezentowanie i 
ochronę interesów polskich obywa-
teli oraz polskich osób prawnych za 
granicą, a także współpracę z Pola-
kami zamieszkałymi za granicą, w 
tym wspieranie polskich instytucji 
kulturalnych i oświatowych za gra-
nicą. Ustawa określa więc dwa za-
sadnicze obszary działań ministra. 
Z jednej strony są to kreowanie i 
koordynacja polityki zagranicznej, 
a z drugiej kierowanie wszystkimi, 

w tym polonijnymi, poczynaniami 
placówek zagranicznych. Koordy-
nacja działań innych resortów jest 
prowadzona przede wszystkim na 
forum Międzyresortowego Zespo-
łu do spraw Polonii i Polaków za 
Granicą, który ma posiedzenia co 
sześć tygodni. Drugim komplek-
sem działań MSZ jest bezpośrednia 
współpraca ministerstwa i placó-
wek dyplomatyczno-kunsularnych 
z Polonią i Polakami w ich miej-
scach zamieszkania.
Nie ma czasu na analizę sytuacji 
rodaków w poszczególnych kra-
jach. Zresztą przygotowaliśmy 
raport o sytuacji Polonii na całym 
świecie, przygotowujemy Atlas Po-
lonii – bardzo serdecznie zachęcam 
do korzystania z tych materiałów.
Ale generalnie rzecz ujmując, ina-
czej sytuacja wygląda w państwach, 
w których Polacy stanowią mniej-
szość albo zwartą grupę, a inaczej 
w państwach, gdzie są rozproszoną 
diasporą, która powstała w trak-
cie wielu fal emigracji. W żadnym 
wypadku nie można jednak uogól-
niać sytuacji Polonii i Polaków w 
różnych państwach czy nawet w 
regionach, gdyż, mimo zbliżonych 
rozwiązań prawnych i podobnej 
genezy grup naszych rodaków, ich 
sytuacje mogą być bardzo różne. 
Wszyscy państwo wiedzą o pro-
blemach Polaków na Litwie i Bia-
łorusi – w obu państwach mają oni 
status mniejszości narodowych i 
podobnie brzmiące prawa, tym-
czasem jednak na Litwie te prawa, 
których zakres mógłby być niemal 
wystarczający, są uszczuplane, a na 
Białorusi nigdy nie zapewniono ich 
realizacji. Z kolei Polacy w Niem-
czech borykają się między innymi 
z kwestią statusu mniejszości na-
rodowej i dysproporcją w zaspo-
kajaniu ich potrzeb przez państwo 
niemieckie wobec działań Polski 
na rzecz ich mniejszości u nas. Ta 
różnorodność problemów wyma-
ga działań zarówno w stosunkach 
dwustronnych, jak też, na przy-
kład w odniesieniu do Litwy czy 
Białorusi, angażowania – co już 
się dzieje – partnerów z instytucji 
i organizacji międzynarodowych, 
takich jak OBWE czy sama Unia 
Europejska.
Niezależnie od tego bezpośred-
nio wspieramy naszych rodaków 
we wszystkich tych państwach. 
Ogromną rolę oczywiście odgry-
wają w tym nasze placówki. Po-
czynając od 2009 r., od utworzenia 
w MSZ Departamentu Współpra-
cy z Polonią, został wprowadzony 
nowy mechanizm funkcjonowania 
placówek. Ich działania mają teraz 
formę projektów, które zrewolucjo-
nizowały wydatkowanie funduszy 
na zadania w sferze współpracy 
z Polonią i Polakami za granicą. 

Resort odszedł od równomierne-
go dzielenia skromnych środków i 
skoncentrował się na zadaniach w 
tych miejscach na świecie, w któ-
rych skala wyzwań jest największa. 
W zeszłym roku dysponowaliśmy 
budżetem w wysokości 10 milio-
nów 654 tysięcy 87 zł, a placówki, 
korzystając z tych środków, zre-
alizowały tysiąc trzysta piętnaście 
projektów – imprez o charakte-
rze oświatowym, promocyjnym, 
kulturalnym itp. Projekty były 
realizowane przede wszystkim w 
dwudziestu dziewięciu krajach, w 
przypadku których tematyka po-
lonijna stanowi ważną część dzia-
łalności placówek. Wymagamy od 
polskich przedstawicielstw, aby ich 
działania w tej sferze służyły Pol-
sce i sprawom polskim.
Polonia i Polacy za granicą, będąc 
aktywnymi członkami swoich wła-
snych społeczności w krajach za-
mieszkania, mogą naturalnie wiele 
zrobić dla wzmocnienia między-
narodowej pozycji Polski. Ich naj-
ważniejszym atutem jest ich wia-
rygodność dla tych, wśród których 
żyją. Pamiętajmy bowiem, że dzi-
siaj coraz mniej jest ludzi, którzy 
do życia poza Polską zostali zmu-
szeni dramatycznymi wydarzenia-
mi w naszym kraju. Cieszymy się, 
gdy Polacy i osoby polskiego po-
chodzenia chcą utrzymywać więzi 
z Polską. Jest to sprawa ich przeko-
nań i potrzeb. Chcemy jednak, aby 
te indywidualne postawy skutko-
wały również zaangażowaniem w 
sprawy ważne dla Polski. Konse-
kwentnie kierujemy się zasadą: nie 
pytaj, co Polska może zrobić dla 
ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić 
dla Polski. Za cel strategiczny poli-
tyki polonijnej uznajemy więc uzy-
skanie skutecznego poparcia dla 
polskiej racji stanu i polskiej poli-
tyki zagranicznej oraz skorzystanie 
z potencjału Polonii i Polaków za 
granicą do promocji Polski i budo-
wy jej pozytywnego wizerunku w 
świecie. Polska diaspora najlepiej 
wie, jakie są jej potrzeby. Nie za-
mierzamy jej członkom sugerować, 
jakie powinny być cele ich działań 
ani na co powinni przeznaczać fun-
dusze, którymi sami dysponują. Z 
drugiej strony jednak wiemy, jakie 
potrzeby ma Polska i jak najsku-
teczniej je zaspokajać, używając do 
tego środków polskich podatników. 
Jeżeli nasi rodacy z zagranicy będą 
nas w tym wspierać, to wspólne 
działania będą skuteczniejsze, z 
korzyścią zarówno dla Polski, pol-
skiego podatnika, jak i dla Polonii 
oraz Polaków za granicą, których 
pozycja w ich krajach wtedy wzro-
śnie.
Nie muszę Wysokiej Izby infor-
mować, że rok bieżący przyniósł 
zmianę zasad finansowania. Środki 
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budżetowe w tej dziedzinie, który-
mi dotąd dysponował Senat, decy-
zją Sejmu zostały umieszczone w 
budżecie MSZ. Oznacza to podwo-
jenie dotychczasowych funduszy 
polonijnych w budżecie mojego re-
sortu i placówek oraz wprowadze-
nie systemu dotacji dla organizacji 
pozarządowych poprzez konkurs 
„Współpraca z Polonią i Polaka-
mi za granicą”. Ogłosiliśmy go 9 
marca, dzień po uchwaleniu usta-
wy budżetowej, i rozstrzygnęliśmy 
do 18 maja. Zadania konkursowe 
zostały określone w planie współ-
pracy z Polonią i Polakami w 2012 
r., w którego przygotowanie zosta-
ły włączone wszystkie podmioty 
krajowe korzystające ze środków 
publicznych, które przyznawała 
Kancelaria Senatu w latach 2007–
2012, oraz organizacje polonijne za 
granicą.
Podmioty pozarządowe w ramach 
tego konkursu złożyły do MSZ 
dwieście jeden wniosków opie-
wających na łączną sumę 139 mi-
lionów 589 tysięcy 526 zł 63 gr, a 
więc ponad dwa i pół raza więcej, 
niż wielkość rezerwy budżetowej 
na ten cel wynoszącej 52 miliony 
205 tysięcy zł. Jak sami państwo 
senatorowie widzicie, oczywiście 
nie mogliśmy środków przyznać 
wszystkim. Wnioski oceniała czter-
dziestoosobowa komisja konkurso-
wa, w składzie której znajdowali 
się przedstawiciele organizacji 
pozarządowych niestartujących 
w konkursie. Dokonano wyboru 
sześćdziesięciu dziewięciu projek-
tów oraz siedemnastu programów 
na sumę 52 miliony 204 tysiące 
969 zł i 23 gr. Nie wszystkie pod-
mioty, których projekty zostały 
wybrane do realizacji, otrzymają 
całą wnioskowaną kwotę. Okaza-
ło się bowiem, że część z nich już 
otrzymała środki publiczne z bu-
dżetu Kancelarii Senatu. W takiej 
sytuacji o tę sumę pomniejszymy 
środki, które gwarantuje MSZ. 
Pragnę w tym miejscu serdecznie 
podziękować władzom i Kancelarii 
Senatu za wnikliwe przeanalizo-
wanie wyników naszego konkursu 
pod kątem wyeliminowania ewen-
tualnych przypadków podwójnego 
finansowania tych samych przed-
sięwzięć przez Senat i MSZ.
Wiedząc, że podział w tym roku 
pomiędzy nasze instytucje może 
rodzić takie zagrożenie, wpro-
wadziliśmy wielokrotne zabez-
pieczenie. Po pierwsze, komisja 
konfrontowała swoje ustalenia z 
wynikami podziału środków przez 
Senat, które otrzymaliśmy w dniu 
rozstrzygnięcia konkursu w MSZ. 
Po drugie, okres od rozstrzygnię-
cia konkursu do podpisania umów 
z wykonawcami tych zadań zle-
conych MSZ wykorzystuje do po-
nownej weryfikacji wniosków pod 
tym kątem. I po trzecie, we wzorze 
umowy dotacji zawarte są zapisy 
zobowiązujące wykonawcę zada-
nia zleconego do „zabezpieczenia 
przed podwójnym finansowaniem 
tych samych wydatków równocze-
śnie ze środków dotacji i z innych 
źródeł”, a także do umieszczenia 
w umowie dotacji informacji na 
temat kwot finansowania projektu 
z poszczególnych źródeł, w tym 
wielkości finansowania z innych 
źródeł publicznych, ze wskaza-
niem nazwy instytucji udzielającej 
wsparcia. Wydaje mi się, że jeste-
śmy zabezpieczeni.
Dzisiaj, podobnie jak Kancelaria 
Senatu, przystępujemy do podpi-
sywania umów z wykonawcami. 

Mamy świadomość, że ograniczo-
na kwota dostępnych w konkursie 
środków nie pozwoliła na dofinan-
sowanie części wartościowych pro-
jektów. Spróbujemy je włączyć do 
działań organizowanych i finanso-
wanych przez nasze placówki. Za-
tem część projektów, szczególnie 
tych mniejszych projektów, która 
nie otrzymała dofinansowania z 
konkursu, będzie mogła je otrzy-
mać prosto z konsulatów.
Działania wobec podmiotów spo-
za sfery budżetowej prowadzone 
w tym roku nie są rozwiązaniem 
docelowym – do niego zdążamy w 
przyszłym roku. Obecne działania 
muszą uwzględnić fakt, że organi-
zacje pozarządowe, przygotowując 
swoje plany na ten rok, spotkały się 
z sytuacją, której nie mogły prze-
widzieć. Dlatego właśnie, mimo 
że złożone do konkursu wnioski 
tylko w części spełniały zadania 
przewidziane w planie współpracy 
z Polonią, przyjęliśmy je z dobro-
dziejstwem inwentarza i staraliśmy 
się tolerancyjnie traktować pewne 
formalne niedociągnięcia. Chciał-
bym jednak uczciwie i dobitnie 
zapowiedzieć, że poczynając od 
przyszłego roku nasze działania i 
środki finansowe – zarówno te wy-
datkowe przez ministerstwo, jak 
i te wydatkowe w ramach zadań 
zleconych organizacjom pozarzą-
dowym – będziemy kierować na 
spójny system projektów w nastę-
pujących obszarach: edukacja Po-
lonii i Polaków za granicą, w tym 
kształcenie młodzieży polonijnej 
w Polsce; promocja Polski i spraw 
polskich; mobilizacja do aktywno-
ści we wszelkich dziedzinach życia 
w państwa zamieszkania, w tym w 
polityce, ekonomii, nauce, kulturze 
i sztuce; współpraca gospodarcza 
państw zamieszkania naszych ro-
daków z Polską. Stawiamy sobie 
także za zadanie pracę na rzecz po-
wrotów Polaków do ich ojczyzny.
Chciałbym być dobrze usłyszany, 
bo to oznacza, że będą środki na 
priorytety, a to z kolei oznacza, że 
na działania niepriorytetowe środ-
ków będzie mniej. Nie oznacza to 
jednak, że zamierzamy realizować 
cele państwa polskiego, nie zważa-
jąc na uzasadnione potrzeby roda-
ków za granicą, których zaspokoje-
nie ułatwi sprawną aktywność.
Jest dla nas oczywiste, że tylko sil-
na Polonia, Polonia dobrze funk-
cjonująca w krajach zamieszkania, 
wiarygodna jako partner dla ich 
społeczeństw i władz, może być 
naszym skutecznym sojusznikiem. 
W tym świetle oczywista staje się 
również potrzeba odwołania się 
do potencjału nie tylko tradycyj-
nych organizacji polonijnych lecz 
również do znacznie liczniejszej 
Polonii niezrzeszonej, a nawet do 
Polonii nieznającej już języka pol-
skiego, która jest jeszcze liczniej-
sza. Ta Polonia znakomicie wrosła 
w otaczające ją społeczności, czę-
sto osiąga wysoki status i cieszy się 
wiarygodnością, ale nie zapomnia-
ła o ojczyźnie przodków i chcia-
łaby coś pożytecznego dla Polski 
uczynić.
Zobowiązaliśmy placówki do spo-
rządzenia możliwie kompletnego 
wykazu osób polskiego pochodze-
nia lub osób w inny sposób zwią-
zanych z Polską, które funkcjonują 
w obiegu publicznym w państwach 
ich akredytacji. Jednym z elemen-
tów nowych działań będzie uru-
chamianie przez placówki platfor-
my porozumiewania się z naszymi 
rodakami. Obecnie trwają ostatnie 

ustalenia dotyczące formuły kon-
sultacyjnych rad polonijnych przy 
placówkach. Na ich forum placów-
ki będą prezentować założenia pol-
skiej polityki zagranicznej z uwy-
pukleniem zagadnień, które mogą 
zostać wsparte działaniami dyplo-
macji publicznej, i założenia w od-
niesieniu do współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą, a członko-
wie rady będą z kolei przedstawiać 
swoje oczekiwania oraz swoją 
ofertę wsparcia naszych działań w 
wymienionych sferach.
Chciałbym teraz przejść do bardzo 
ważnej sfery działań naszego pań-
stwa, w której zainteresowania i po-
trzeby Polonii i Polaków za granicą 
są najoczywistsze. Jest to oczywi-
ście oświata. Działania oświatowe 
prowadzone są na szeroką skalę 
przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej i obejmują kształcenie 
dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą oraz 
wspomaganie oświaty polonijnej. 
Do szkół, prowadzonych przez mi-
nistra edukacji narodowej w roku 
szkolnym 2011/2011 uczęszcza 
czternaście tysięcy osiemset czter-
dziestu pięciu uczniów. Poza tym 
systemem oświata w języku pol-
skim za granicą prowadzona jest w 
różnych formach. Są to na przykład 
szkoły w obcych systemach edu-
kacji. Szkoły z polskim językiem 
nauczania są na Litwie, na Biało-
rusi, na Ukrainie i w Czechach, z 
zajęciami z języka polskiego jako 
ojczystego – w Szwecji, na Ukra-
inie i na Białorusi, z zajęciami z 
języka polskiego jako obcego – na 
przykład w Niemczech i w Rosji; 
jest to nauczanie fakultatywne. Są 
też szkoły europejskie, czternaście 
szkół na terenie siedmiu państw.
Poza systemami edukacji funkcjo-
nują szkoły społeczne prowadzo-
ne przez organizacje zrzeszające 
szkoły i nauczycieli lub stowarzy-
szenia rodziców – tak jest w Sta-
nach Zjednoczonych, w Wielkiej 
Brytanii, w Irlandii – oraz szkoły 
przy parafiach. Chcielibyśmy, aby 
szkoły społeczne szczególnie się 
rozpowszechniły. Szkoły przy pa-
rafiach oczywiście też odgrywają 
olbrzymią pozytywną rolę, jest 
tak na przykład w Niemczech, we 
Francji, ale też w Argentynie czy 
na Ukrainie.
Nową formą nauczania języka 
polskiego i w języku polskim jest 
e-learning. MEN prowadzi pilo-
taż systemu. Zajęcia odbywają się 
w formie lekcji i konsultacji, zaś 
uczeń ma kontakt z nauczycielem 
także w czasie rzeczywistym.
Oświatę polonijną Ministerstwo 
Edukacji Narodowej wspiera mię-
dzy innymi poprzez kierowanie 
nauczycieli do pracy za granicą. W 
obecnym roku szkolnym wyjechało 
osiemdziesięciu nauczycieli. MEN 
organizuje także kursy metodyczne 
dla nauczycieli polonijnych. W ze-
szłym roku przeszkolono dziewię-
ciuset dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu pedagogów. Szkoły i ośrodki 
nauczania polskiego w czterdziestu 
sześciu krajach otrzymały pod-
ręczniki i pomoce dydaktyczne. 
Ministerstwo organizuje także wy-
poczynek letni dla dzieci polskie-
go pochodzenia; w zeszłym roku 
objęto nim tysiąc sto czterdzieści 
jeden dzieci. Korzystając nie tylko 
ze środków budżetu państwa pol-
skiego, lecz również ze środków 
unijnych, z Programu Operacyjne-
go „Kapitał ludzki”, MEN podję-
ło działania nakierowane zarówno 
na potrzeby polskiego systemu 

oświaty, jak i na wspieranie oświa-
ty polonijnej. Stworzono podstawę 
programową dla uczniów polskich 
uczących się za granicą. Została 
ona opracowana przez ekspertów. 
Założono społecznościowy por-
tal Polska Szkoła, współtworzony 
przez MEN oraz Polonijne Cen-
trum Nauczycielskie w Lublinie. 
Przygotowano propozycje przy-
kładowych programów nauczania. 
Przeprowadzono szkolenia dla na-
uczycieli w zakresie podstawy pro-
gramowej. Przygotowano interne-
towy podręcznik „Włącz Polskę!”, 
umożliwiając stworzenie własnych 
zestawów edukacyjnych z do-
stępnych programów nauczania. 
Od 2010 r. realizowany jest także 
projekt „Otwarta szkoła. System 
wsparcia uczniów imigrujących”, 
skierowany przede wszystkim do 
polskich uczniów zamieszkałych 
poza Polską, głównie na terenie 
Unii Europejskiej, i realizujących 
obowiązek szkolny w lokalnych 
systemach oświaty. Przy ministrze 
edukacji działa Rada Oświaty Po-
lonijnej, która przygotowuje opinie 
na temat kierunków zmian, przed-
stawia propozycje rozwiązań, kon-
sultuje projekty aktów prawnych 
i opracowań propozycji systemo-
wych działań dotyczących oświaty 
polskiej za granicą.
Naturalną kontynuację, uzupeł-
nienie przedstawionych działań 
stanowi aktywność ministerstwa 
nauki. Koncentruje się ona między 
innymi na podnoszeniu poziomu 
wykształceniu młodych osób pol-
skiego pochodzenia poprzez przyj-
mowanie ich na studia w Polsce 
oraz kreowanie i realizację polityki 
stypendialnej. W bieżącym roku 
akademickim kształci się sześć ty-
sięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 
osób polskiego pochodzenia, z 
czego dwa tysiące sto dwadzieścia 
osiem jest stypendystami rządu. Na 
studiach doktoranckich oraz sta-
żach długoterminowych kształcą 
się dwieście trzydzieści dwie oso-
by, w tym osiemdziesiąt jeden pol-
skiego pochodzenia. Następnym 
kierunkiem działań jest wspieranie 
młodzieży polonijnej w krajach za-
mieszkania. W zeszłym roku Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego ufundowało sto czterdzieści 
stypendiów dla najlepszych stu-
dentów polonijnych kształcących 
się w wileńskiej filii Uniwersytetu 
w Białymstoku. Cudzoziemcy pol-
skiego pochodzenia stanowią 75% 
osób przyjmowanych na letnie kur-
sy języka i kultury polskiej. Mini-
sterstwo wspiera także nauczanie 
języka polskiego, polonistyki i lek-
toraty języka polskiego na zagra-
nicznych uczelniach. W roku aka-
demickim, który jeszcze trwa, stu 

ośmiu specjalistów w tej dziedzinie 
skierowano do stu trzech ośrodków 
akademickich w trzydziestu trzech 
krajach świata. Ważny instrument 
motywujący osoby polskiego po-
chodzenia do nauki stanowi system 
certyfikacji znajomości języka pol-
skiego. W zeszłym roku do egzami-
nów przystąpiło pięćset dwadzie-
ścia pięć osób, z tego około 35% 
to osoby polskiego pochodzenia. 
Będziemy starać się, aby i osoby 
polskiego pochodzenia, i obcokra-
jowcy uzyskiwali te certyfikaty, bę-
dziemy to wspierać.
Kolejnym resortem współpracują-
cym z Polonią i Polakami za gra-
nicą jest Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej. Działania resortu 
w tej sferze w pierwszym rzędzie 
dotyczą oczywiście wspólnego 
rynku pracy w Unii, gdzie pracu-
ją setki tysięcy naszych rodaków. 
Na razie traktowani są oni jako 
pracownicy emigrujący, ale, jak 
wiemy, część z nich, przebywając 
w nowych miejscach ponad pięć 
lat, zgodnie z międzynarodowymi 
kryteriami zaczyna przechodzić do 
kategorii emigrantów i nowej Polo-
nii. Zarówno dla tej kategorii, jak 
również dla przedstawicieli starszej 
Polonii bardzo istotne znaczenie 
mają porozumienia Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych zawierane z 
poszczególnymi partnerami zagra-
nicznymi. Pozwalają one z jednej 
strony na uzyskanie przez Polonię 
i Polaków za granicą możliwości 
otrzymywania wypracowanych w 
Polsce świadczeń emerytalnych, 
a z drugiej strony gwarantują, że 
po powrocie do Polski nie ulegną 
zaprzepaszczeniu emerytury wy-
pracowane za granicą. W wielu 
miejscach na świecie prowadzone 
są przez ZUS, we współpracy z 
naszymi placówkami, akcje infor-
macyjne.
Niezależnie od tego ministerstwo 
prowadzi działania polonijne w ra-
mach rządowego Programu Opera-
cyjnego „Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich” na lata 2009–2013. 
Stanowią one uzupełnienie działań 
MEN i ministerstwa nauki. Mają na 
celu: nauczanie języka polskiego, 
poznawanie polskiej kultury, orga-
nizowanie akcji letnich dla dzieci i 
młodzieży, wspieranie akcji chary-
tatywnych, wspieranie organizacji 
staży i wolontariatu dla polskiej 
młodzieży, prezentację wkładu 
Polaków w rozwój kulturalny i go-
spodarczy państwa zamieszkania, 
informowanie i poprawę dostępu 
do informacji na temat Polski i Po-
laków wśród cudzoziemców w sku-
piskach Polonii. W zeszłym roku 
dofinansowanie uzyskało siedem 
projektów, obejmujących między 
innymi staże zawodowe i wolonta-
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riat młodzieży polskiej z Białorusi 
w Polsce, warsztaty szkoleniowe 
dla liderów młodzieżowych z ob-
wodu stanisławowskiego i tarno-
polskiego na Ukrainie, program 
edukacyjno-informacyjny adre-
sowany do Polonii w USA, letnią 
szkołę języka polskiego dla uczest-
ników z Ukrainy, kolonie letnie 
dla dzieci z Białorusi i Kirgistanu. 
Ponadto w celu obniżenia barier 
w dostępie Polonii do klasyki pol-
skiej literatury oraz dostarczania 
bezpłatnych materiałów wspoma-
gających naukę języka polskiego i 
poznawanie polskiej kultury stwo-
rzono program dla Polonii „Wolne 
lektury”.
Aktywność Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego służy 
budowaniu pozytywnego wizerun-
ku Polski i jej kultury w świecie, 
wspieraniu środowisk polskich i 
polonijnych, umacnianiu ich więzi 
z kulturą ojczystą oraz, oczywiście, 
chronienie polskiego dziedzictwa 
za granicą. Do działań edukacyj-
nych służących między innymi bu-
dowaniu związków z polskością i 
podnoszeniu kwalifikacji, którego 
beneficjentem jest młoda genera-
cja Polonii, zalicza się program 
stypendialny „Gaude Polonia”, 
prowadzony przez Narodowe Cen-
trum Kultury. Półroczne stypendia 
umożliwiają poznanie współcze-
snej kultury polskiej oraz dosko-
nalenie warsztatu twórczego pod 
opieką uznanych twórców. O fun-
dowane przez ministra kultury sty-
pendia ubiegać się mogą wyłącznie 
osoby polskiego pochodzenia bądź, 
co jest równoznaczne, legitymują-
ce się Kartą Polaka. W bieżącym 
roku akademickim przyznano trzy-
dzieści stypendiów i staży.
Ministerstwo, współpracując z 
wieloma podmiotami, prowadzi 
rozległe działania na rzecz ochrony 
polskiego dziedzictwa kulturowe-
go poza krajem. Szczególne zna-
czenie ma naturalnie współpraca 
z Biblioteką Narodową i Naczelną 
Dyrekcją Archiwów Państwowych. 
Prowadzona jest na przykład kom-
pleksowa rejestracja i dokumen-
tacja zabytków kultury polskiej 
na terytorium: Białorusi, Gruzji, 
Litwy, Łotwy, Mołdowy i Ukra-
iny. Badania terenowe uzupełnia-
ją kwerendy archiwalne w kraju i 
za granicą. Obecnie w kartotece 
figuruje przeszło sześćdziesiąt 
tysięcy kart inwentaryzacyjnych, 
trzydzieści tysięcy zdjęć i materia-
łów ikonograficznych. Materiały 
te są sukcesywnie publikowane 
w dwujęzycznych katalogach. W 
ostatnich latach ze środków mini-
sterstwa dofinansowano lub sfinan-
sowano w całości prace konserwa-
torskie i remontowe zabytkowych 
obiektów na Wschodzie: na Biało-
rusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, w 
Rosji, Gruzji i Mołdawii. Udało 
się zrealizować wiele projektów 
dokumentacyjnych, inwentary-
zacyjnych i konserwatorskich w 
państwach Europy Zachodniej, 
Ameryki i Azji, między innymi w 
Szwajcarii, w Wielkiej Brytanii, 
na Węgrzech, we Włoszech, we 
Francji, w USA, Kanadzie, Argen-
tynie, a nawet w Indiach.
Jedną z podstawowych form opie-
ki nad polskim dziedzictwem 
dokumentalnym za granicą jest 
pomoc w porządkowaniu i opra-
cowywaniu zbiorów instytucji 
polonijnych oraz tworzenie sys-
temu informacji archiwalnej, któ-
ry powinien być zintegrowany z 
systemem krajowym. Naczelny 

dyrektor Archiwów Państwowych 
systematycznie deleguje do głów-
nych instytucji polonijnych swoich 
pracowników. Taką pomocą jest 
objętych ponad dwadzieścia insty-
tucji polonijnych i wychodźczych, 
głównie skupionych w Stałej Kon-
ferencji Muzeów, Archiwów i Bi-
bliotek Polskich na Zachodzie. W 
zeszłym roku pomocą objęto dzie-
więć instytucji z Europy i Ame-
ryki Północnej, kierując do nich 
dwunastu pracowników Archiwów 
Państwowych.
W ostatnich latach zrealizowano 
kilka dużych projektów mikrofil-
mowania i cyfryzacji archiwaliów 
instytucji polonijnych. Jednym ze 
sposobów ochrony zbiorów po-
lonijnych jest pozyskiwanie tych 
materiałów do naszego państwo-
wego zbioru archiwalnego. W 
zeszłym roku przejęto między in-
nymi spuścizny działaczy polonij-
nych, na przykład z USA, w tym 
kopie spuścizny Jana Karskiego.
Szczególne znaczenie ma ochrona 
dziedzictwa związanego z mar-
tyrologią narodu polskiego. Za 
działania w tej sferze odpowiada 
oczywiście Rada Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa. Odpowiada 
ona za realizację umów między-
rządowych o ochronie grobów i 
miejsc pamięci ofiar wojen i re-
presji politycznych, które zawar-
liśmy z państwami, na których te-
rytoriach znajdują się liczne ślady 
polskiej martyrologii: z Rosją, z 
Ukrainą i z Białorusią. Rada po-
zostaje w stałym kontakcie z pla-
cówkami, które wspierają ją w tym 
zakresie.
Niezwykle ważną rolę pełni Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, którego na-
zwa jednoznacznie wskazuje, kim 
są jego polonijni partnerzy. Usta-
lenie dokładnej liczby żyjących za 
granicą kombatantów i ofiar było 
i jest zabiegiem trudnym, albo-
wiem ewidencja urzędu zawiera 
dane jedynie o osobach, którym 
w latach 1991–2010 zostały przy-
znane uprawnienia kombatanckie, 
a ZUS dysponuje wyłącznie dany-
mi osób, które aktualnie pobierają 
świadczenia pieniężne. Dane ZUS 
stosunkowo dokładnie określają 
liczbę kombatantów i ofiar repre-
sji zamieszkałych na obszarze II 
Rzeczpospolitej po wojnie wcielo-
nym do ZSRR, a tylko w niedużym 
zakresie uwzględniają osoby po-
chodzenia polskiego, które przed 
wojną posiadały obywatelstwo 
radzieckie, czyli na przykład Po-
laków z Żytomierszczyzny zesła-
nych do Kazachstanu. Z kolei na 
Zachodzie mieszka wielu komba-
tantów, którzy dotąd nie występo-
wali do ZUS o wypłatę świadczeń.
Realizując zadania na rzecz bene-
ficjentów prawa kombatanckiego 
z zagranicy, urząd podejmował 
jednak próby oszacowania licz-
by kombatantów i ofiar represji 
w krajach, w których występują 
duże polskie środowiska. W 2008 
r. swoje szacunki oparł głównie na 
informacjach uzyskanych z Fede-
racji Światowej Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów. Szacunki 
te pozwoliły nam określić licz-
bę ofiar represji i kombatantów 
na około dziewięć tysięcy sześć-
set pięćdziesiąt osób. Działania 
urzędu od początku były ukierun-
kowane na umożliwienie jak naj-
szerszej grupie osób z zagranicy 
korzystania z pomocy materialnej. 
Poszukiwano przy tym korzyst-
nych rozwiązań prawnych. Licz-

ba kombatantów i ofiar represji z 
zagranicy pobierających polskie 
świadczenia pieniężne w ostatnich 
latach to dwa tysiące sto czterdzie-
ści dwie osoby. Niestety, oczywi-
ście co roku ta liczba się zmniej-
sza.
Zupełnie inny aspekt współpracy 
z Polonią i Polakami za granicą 
uwzględniają działania ministra 
gospodarki. Polonia i biznes po-
lonijny odgrywają sporą rolę w 
rozwoju polskiego eksportu oraz 
w przyciąganiu inwestycji za-
granicznych do Polski. Znaczna 
część polskiego eksportu w takich 
branżach, jak artykuły rolno-spo-
żywcze, napoje, meble, artykuły 
gospodarstwa domowego czy wy-
posażenia mieszkań, trafia do Po-
lonii w wielu krajach. Towary te są 
importowane z Polski przez zagra-
niczne firmy, których właściciela-
mi są bardzo często osoby polskie-
go pochodzenia. Znaczący udział 
w globalnej wartości inwestycji 
zagranicznych w Polsce mają też 
inwestycje obywateli i właścicieli 
firm zagranicznych polskiego po-
chodzenia, co bardzo nas cieszy.
Działalność Ministerstwa Gospo-
darki jest realizowana na wiele 
sposobów. Jego przedstawicie-
le uczestniczą w konferencjach 
i seminariach polonijnych pro-
mujących polską gospodarkę, 
wspierając inicjatywy organizacji 
samorządowych, organizacji polo-
nijnych lub też bardzo użytecznej 
instytucji konsulów honorowych. 
Działania te mają na celu kre-
owanie zainteresowania krajem 
macierzystym jako partnerem biz-
nesowym dla firm zagranicznych, 
których właścicielami są Polacy 
lub osoby polskiego pochodze-
nia. Wydziały promocji handlu i 
inwestycji, wspierając działalność 
gospodarczą firm polonijnych, 
udzielają przedstawicielom Po-
lonii różnego rodzaju informacji 
handlowych i inwestycyjnych, 
między innymi w zakresie polskiej 
oferty eksportowej na dany rynek, 
warunków i zasad inwestowania w 
Polsce, wskaźników ekonomicz-
nych polskiej gospodarki itp. W 
środowiskach polonijnych rozpro-
wadzane są materiały i publikacje 
przesyłane z kraju, a także te pro-
dukowane w krajach, w których 
urzędują wydziały promocji han-
dlu. Na stronach internetowych 
Ministerstwa Gospodarki funk-

cjonują portale promocji eksportu 
również służące biznesowi polo-
nijnemu. Partnerami są zazwyczaj 
działające w danym kraju polo-
nijne izby. Większość projektów 
współpracy z Polonią w sprawach 
gospodarczych jest realizowana w 
ramach planu promocji.
Prowadzona jest też współpraca 
z ekspertami pochodzenia pol-
skiego zatrudnionymi w mię-
dzynarodowych organizacjach 
gospodarczych, w tym tych naj-
poważniejszych, takich jak Bank 
Światowy czy Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. Jest to środo-
wisko polonijne, które z racji po-
tencjału intelektualnego i swojego 
usytuowania odgrywa i będzie od-
grywać olbrzymią rolę w promocji 
polskiej gospodarki wśród admi-
nistracji i w biznesie niektórych 
krajów. Do promocji gospodarczej 
Polski wykorzystywane są także 
lokalne wydawnictwa polonijne. 
Podejmowane jest też współdzia-
łanie w zakresie współpracy pol-
skich przedsiębiorców na rynkach 
krajów wschodnich. Dotyczy to 
na przykład rosyjskiego okręgu 
królewieckiego, Kazachstanu czy 
Kirgistanu.
Działania we współpracy z Polo-
nią i Polakami za granicą prowa-
dzi także minister sportu i tury-
styki, turystyka polonijna stanowi 
bowiem bardzo istotny składnik 
rozwoju turystyki w naszym kra-
ju w ogóle. Polonia ma z reguły 
większą wiedzę o aktualnej sytu-
acji w Polsce niż przeciętny tury-
sta z zagranicy. Stąd bardzo waż-
ny jest właściwy dobór sposobów, 
treści i instrumentów promocji 
Polski. Biorąc pod uwagę potrze-
by w zakresie rozwoju turystyki 
polonijnej, ministerstwo zorgani-
zowało w Warszawie ogólnopol-
ską konferencję naukową pod ty-
tułem „Turystyka polonijna – stan 
i potrzeby”. Turystyka polonijna 
została tam uznana za najprostszą 
i najbardziej skuteczną formę po-
budzania i podtrzymywania świa-
domości polskiego pochodzenia.
W działaniach Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki potencjał sportu, 
jego wartości i możliwości, jest 
też wykorzystywany do podtrzy-
mania i zacieśnienia więzów z 
Polską. Najważniejsze kierunki 
działań ministra sportu to inspi-
rowanie, popularyzowanie oraz 
wykorzystanie sportu olimpijskie-

go, wspieranie organizowanych w 
kraju oraz za granicą polonijnych 
imprez sportowych, w tym letnich 
i zimowych światowych igrzysk 
polonijnych, igrzysk polonijnych 
młodzieży szkolnej, obozów spor-
towych z udziałem dzieci i mło-
dzieży ze środowisk polonijnych. 
W roku ubiegłym dofinansowa-
no takie imprezy jak X Polonij-
ne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
imienia Jana Stypuły czy wysta-
wę „Historia polonijnego ruchu 
sportowego”, a także XV Świato-
we Letnie Igrzyska Polonijne we 
Wrocławiu.
Szanowny Panie Marszałku, Wy-
soka Izbo, zmierzając ku końco-
wi, chciałbym jeszcze raz pod-
kreślić, że mamy do czynienia z 
wielką różnorodnością i wielkim 
zakresem działań na rzecz Polo-
nii i Polaków za granicą. Środki, 
które Polska przeznacza na ich re-
alizację, nie są wysokie, jeśli się 
weźmie pod uwagę ogromną rze-
szę naszych rodaków poza grani-
cami, ale także nie są małe, jeśli 
się weźmie pod uwagę możliwości 
naszego budżetu. Ważne jest to, 
abyśmy racjonalnie je wydawali i 
aby służyły realizacji stawianych 
celów. Jestem przekonany, że Se-
nat Rzeczypospolitej, którego do-
świadczenie i zasługi z ostatniego 
dwudziestolecia są niepodważal-
ne, nie tylko zachowa i wzmocni 
swoją tradycyjną rolę opiekuna 
Polonii i Polaków za granicą, lecz 
także będzie służył nam radą i po-
mocą, ministerstwu i tym wszyst-
kim podmiotom państwa polskie-
go, które angażują swoje siły i 
publiczne środki we współpracę, a 
gdy trzeba, to i w opiekę nad Polo-
nią i Polakami za granicą. Dzięku-
ję bardzo za uwagę.
Minister Spraw Zagranicznych 
Radosław Sikorski

Źródło: http://www.senat.gov.
pl/prace/senat/posiedzenia/prze-
bieg,22,1.html

Program Pomost „Debata Polonij-
na” w Radiu Wnet realizowany jest 
we współpracy z Magazynem Po-
lonia i Kresowym Serwisem Infor-
macyjnym
www.ksi.kresy.info.pl
www.kresy.info.pl
www.pokoleniakresowe.pl
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Program

            XVIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian
Jasna Góra – 1 lipca 2012

9.30 – kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Msza św. w intencji Ojczyzny, za poległych i pomordowanych na Wschodzie; o jedność w narodzie i błogosła-
wieństwo dla Kresowian i Dobroczyńców w kraju i poza jego granicami.   
Homilię wygłosi - ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski
                                                                                     
11.00 – Aula ks. Kordeckiego. Wejście pocztów sztandarowych. Powitanie Gości. 

Wystąpienia programowe:
Jan Skalski - prezes Światowego Kongresu Kresowian  
Dr Dr Joanna i Jarosław Szarkowie – Kto ty jesteś…? 
O edukacji patriotycznej młodych Polaków.
Studio Młodych Lwowskiej Fali – Nasze Kresy.- prezentacja multimedialna.
Porozumienie Pokoleń Kresowych – O jedność ruchu kresowego.                             
               

              WOŁANIE Z JASNEJ GÓRY O PRAWDE I PAMIĘC NARODOWĄ.

12.00 - Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, 
Wspólnoty Polskiej, IPN, MEN i delegatów organizacji kresowych z kraju i ze świata.
Tematyka: Edukacji patriotyczna młodych Polaków. Tworzenie szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej 
pamięci o Kresach. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu 
zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy pań-
stwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. 
drugiej wojny światowej; troska o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca 
dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych; sprawa powołania Muzeum Kresów; pomoc Pola-
kom na Kresach.                                                                                                                              
    
13.45  - Podjęcie uchwał. 

14.00 – 16.00 Koncert Jasnogórski.

Wojciech Habela – aktor scen krakowskich; Laureat Grand Prix Piosenki Lwowskiej 
i Lwowskiego Bałaku - Kraków 2008.          
Duet EWAN – laureaci Grand Prix Festiwalu Piosenki Lwowskiej – Jelenia Góra 2010.
Zespół Pieśni i Tańca z Raciborza.
                      
Informacje: Centrum Kresowe 41-902 Bytom ul. Moniuszki 13
Tel/fax:32-281-51-51; 507-169-825; 
e-mail: kongreskresowian@vp.pl;
www.kresowianie.com 

XVIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian

mailto:kongreskresowian%40vp.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20Kresowego%20Serwisu%20Informacyjnego
http://www.kresowianie.com
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ŁAGIER POD BIEGUNEM – 
Loch- Workuta

Pierwszym budynkiem który nas 
wita w obrębie łagru jest kretowi-
na „izolatki”. Bo w łagrze karcer 
nazywa się już inaczej. Wygląda to 
trochę tak, jak u nas na wsi wko-
pana w zbocze drogi piwniczka 
na kartofle. Tyle, że mocno okute 
drzwi i okienko całe w kratach. 

Łagier Loch-Workuta ciągnie się 
wzdłuż nadrzecznego urwiska 
mnóstwem  bezplanowo rozrzuco-
nych, drewnianych szop, baraków, 
darnią pokrytych ziemianek i płó-
ciennych pałatek (namiotów). Wi-
dać, że wszystko nowe. Niektóre 
budynki świecą jeszcze świeżymi 
deskami. Te nie zaznały dotąd ani 
długich deszczów, ani długich zim. 
Na innych – złoto desek zgasło już 
wprawdzie w popielate srebro, ale 
spód budynku tkwi jeszcze dotąd w 
przegniłych kupach trzasek i wió-
rów z czasu własnej budowy. 

Zatrzymują nas przed małym dom-
kiem o drewnianym ganeczku i ma-
łych, merlą od wewnątrz zasłonię-
tych okienkach. W jednej połowie 
tego domu mieszka naczelnik łagru 
z liczna rodziną, w drugiej mieści 
się kancelaria obozu.

Opętane, dwie godziny wytrzymali 
nas przed tym urzędem. W mgli-
stym kapuśniaczku, wymęczone, 
głodne, ledwo żywe. A potem na 
spanie posłali nas jak stado krów 
– do obory. Dosłownie! Tyle, że w 
oborze tej my byłyśmy pierwszym 
bydłem.  

Nic innego być krową w Rosji! 
Wątpię, czy wielu ludzi na wol-
ności miało w tym kraju tyle prze-
strzeni do spania, co my, tej pierw-
szej nocy. Wykończona właśnie 
stajnia jest olbrzymia, a długa tak, 
że się wprost gubi w perspekty-
wie.  W nowych żłobach leżą jesz-
cze sosnowe wióry i całe mroczne 
wnętrze stajni pachnie kwaskowato 
lekko przewiędła już zielenią, którą 
zamiast ściółki zwalono tu dla nas 
wzdłuż żłobów. Jest to ta tutejsza ni 
to wierzba, ni wiklina zarastająca 
brzegi i urwiska nadbrzeżne – so-
czysty, sinozielony chwast, który 
zamiast słomy ściele się pod bydło. 
Mniejsza z tym, że to łykowate i 
twarde i że idzie od tego zielna 
wilgoć zwalonych w grubej war-
stwie świeżych witek. Po betonie 
cel, które znają dobrze nasze kości, 
nie przestraszy nas chłód liści! Naj-
ważniejsze jest to, że za oknami, 
których tu pełno wzdłuż żłobów, 
świat ciągle jeszcze udaje, że bę-
dzie noc, że w olbrzymiej oborze 
ginie wrzask i śmiech – podnieco-
nych pobliżem dozorców – Cyl i 
Zinek, że będzie można na mokrym 
materacu rozprostować zmęczone 
stawy i że nareszcie dostaniemy 
jeść!

Komuś kto nie był nigdy napraw-
dę głodny może się to, co powiem, 
wyda śmieszne. Kiedy w godzinę 
później trzymam w obu rękach mój 
bezcenny, własny, obity z emalii 
garnuszek z kilkoma łykami gorą-

cego mleka, czuję, że mi do oczu 
napływają łzy.  To śmieszne – 
prawda?  Dziś kiedy sobie tę chwi-
lę przypomnę wydaje mi się, że  nie 
sam głód nawet był powodem tego 
wzruszenia. Zapach słodkiego, pra-
żonego mleka – to przecie dzieciń-
stwo, to bezpieczeństwo, sytość, 
dom… Czy możliwe, aby tamto 
najszczęśliwsze dziecko świata fu-
czące ufnie w znajomy garnuszek  
z obrazkiem i ta świerzbowata 
łachmaniarka pod biegunem – to 
była jedna i ta sama osoba? Nigdy 
sobie rozmyślnie na żadne rozczu-
lanie się nad sobą nie pozwalałam 
dotąd…  To idiotyzm w naszych 
warunkach… Ale wtedy słodka 
para gorącego mleka zaskoczyła 
mnie tak znienacka, że nie  zdąży-
łam sobie niczego zakazać. Trzy-
mam w brudnych rękach brudny po 
„tiuremnych czajach” darowany mi 
na celi garnuszek i aż mnie gardło 
boli od wstrzymywanego płaczu. 

Prócz paru łyków mleka i sporej 
pajki mokrego chleba dostaliśmy 
jeszcze wtedy – słoninę! Jak to 
obiecująco brzmi – prawda? Był to 
skrawek na dwa palce długi ośli-
złej, szczecinowatej skóry, którą 
zarastało coś żółtawego, śmier-
dzącego starym łojem stęchlizną i 
myszą. Mimo całego głodu i wy-
poszczenia, mimo chorobliwego 
pociągu do tłuszczów, na który 
cierpimy wszystkie, niepodobna 
było się przemóc, by tej słoniny 
tknąć.   

Słyszymy właśnie, że jutro mamy 
wolne…Tak! Zapowiadają nam to 
uroczyście przed spaniem. Jutro nie 
będzie „podjomu” i możemy wstać, 
kiedy się nam podoba.  

Ale jutro „podjom” zrobił się sam 
z siebie wcześniej, niżby kto przy-
puszczał. Parę z nas zachorowało. 
Cesia najciężej. Gorączka od niej 
aż bucha, ma silne kłucia w płu-
cach i ledwie wie co do niej mó-
wię. Pewnie ! Do czasu tylko dzban 
wodę nosi.

Wezwany do stajni obozowy wracz 
powiedział, że to prawdopodobnie 
zapalenie płuc i że ją natychmiast 
odeśle do san-grodka. Usłyszaw-
szy to pani Ada osoba umiejąca 
łapać okazję nie wlot – bo to było 
za późno – ale wtedy, kiedy oka-
zja sama jeszcze nie wie, że się 
zdarzy , zgłasza się też ze swoją 
chroniczna chorobą.  A ponieważ 
ma na szczęście i lekką gorączkę 
z przemęczenia, lekarz godzi się 
by jechała razem. Gdyby wraczem 
nie był wtedy na Loch-Workucie 
ten właśnie, opatrznościowy czło-
wiek, przypuszczam, że byliby ani 
Cesi, ani tych kilku innych chorych 
kobiet odesłali do szpitala. Jestem 
też pewna, że gdyby nie on, w nie-
spełna trzy tygodnie później, zgar-
biłby się mną niechybnie świeży 
kopczyk w tundrze, za zoną…Ale 
widocznie  nie był to jeszcze czas 
na mnie i Opatrzność postawiła na 
mojej drodze tego niepozornego 
rudego człowieczka, którego do-
broci nie zapomnę nigdy, ani ja, 
ani tamte wszystkie, które ratował 
wtedy jak umiał i jak mógł, sam na-

rażając się władzom.

W godzinę później, półprzytomna, 
pod ręce prowadzona Cesia opusz-
czała oborę. Za nią w swych grana-
towych spodniach z kocyka, drobi-
ła szykowna pani Ada, potem tych 
kilka innych,  wreszcie ogromna 
Raciszewska, niosąca i swój tobo-
łek i toboły pani Ady. Cóż to za 
grzmot z tej Raciszewskiej! Jest 
przecie chora. Biorą ją do szpitala, 
A tu – jak gdyby nigdy nic – tobół 
na plecy i jazda! W drzwiach obo-
ry robi się ciemno, gdy przystępuje 
próg.   

Wreszcie jesteśmy w przystani. 
Na wodzie pełnej trzasek i śmiecia 
leży znajomy kształt korabia. Brze-
gi aż szare od naszych. Zwieziono 
ich tu widać z całego „Workut-
-stroja”, takie ich mnóstwo. Trud-
no sobie zdać sprawę czy są wśród 
nich i młodzi, w każdym razie nikt 
tu młodo nie wygląda.  Nie podob-
na też rozeznać, czy są wśród nich 
inteligenci. Fufajki, watowe bruki, 
czapki z wiszącymi uchami i szma-
ty na nogach zmieniły ich wszyst-
kich w jedna miazgę, podobną do 
tej którą zalane są wszystkie łagry. 
Na szczęście tylko nie słychać już 
tylko rosyjskiego języka! Akcenty 
ze wszystkich dzielnic Polski, od 
góralskiego po wileński, jest też 
wielu Ukraińców i Żydów. Razem 
około 350 mężczyzn i my dwie. 

Wnętrze barży nie ma tym razem 
nar. Pusta wilgotna głąb, wysokie 
belkowanie i mdły zapach rozesła-
nego miejscami na podłodze prze-
gniłego siana. Światła tyle, ile się 
wciśnie przez niskie szerokie drzwi 
nad pochyłą deską, po której scho-
dzi się w dół, na dno barży. Dno to 
jest niżej od poziomu wody, której 
chlupot się słyszy wyraźnie przez 
deski. 

Szara, dudniąca masa, w jednym 
oka mgnieniu zalewa szczelnie 
cała podłogę. Szczęśliwy kto do-
padł garstki siana. Inni moszczą się 
na gołych deskach. Stoimy z Raci-
szewską w tym rozsyczanym mro-
wiu mężczyzn, upatrując jakiegoś 
możliwego kąta. Wreszcie wzrok 
nasz zatrzymuje się na wysokim 
gzymsie w najciemniejszym koń-
cu barży. Prowadzi do niego wąska 
drabina schodków, łączących tylny 
dziób korabia z jego wnętrzem. Za-
gnieżdżamy się więc na tym wą-

skim gzymsie rade, że udało nam 
się znaleźć taki osobny, własny 
kąt, z dala od reszty. Zdajemy so-
bie bowiem sprawę, że czeka nas 
długa droga, a ciągłe, bezpośrednie 
pobliże mogłoby być krępujące dla 
obu stron. W dodatku, nie mamy 
jeszcze pojęcia, co to za element. 
Miejsca na naszej półce jest tyle, 
że możemy się obie wygodnie po-
łożyć, zostawiając jeszcze wolne 
przejście do drzwiczek obok nas. 
Drzwiczki te są w ciągłym ruchu, 
bo na tym tylnym dziobie mieści się 
klitka w której mieszka skiper z ro-
dziną. Dzisiejsza barża jest trochę 
inna od poprzednich. Nie ma żad-
nego pomostu, którym by ją moż-
na obejść dookoła. Na oba dzioby 
wydostać się można z mrocznego 
jej wnętrza tylko po tych stromych 
schodach zakończonych nieszczel-
nymi wiodącymi na pokładzik 
dzioba drzwiczkami. Pod jednym 
z nich właśnie mieści się nasz ja-
skółczy gzyms. Na drugim dziobie 
stoi okrągły piecyk do gotowania 

kipiatku i zwisa przez burtę  płytka 
klitka jedyną na całą  barżę ubor-
noj. Taki rozkład miał ów jacht 
luksusowy, który odbił się z nami 
od brzegu późnym zmrokiem, dnia 
osiemnastego września 1941 roku. 

W zupełnie mrocznym jego wnę-
trzu stoimy wszyscy na baczność, a 
wilgotne ściany drżą od Roty śpie-
wanej ściśniętym ze wzruszenia 
gardłem…

Choć jest zimno, mokro i ciemno, 
człowiek jest tak bezgranicznie 
szczęśliwy! Jedzie do Bezułuku, do 
naszego wojska, jest nareszcie wol-
ny – i nie wie jeszcze, co znaczy 
wolność w tym sowieckim „raju”.

     
   cdn. 

Następny, VI odcinek „Na tak zwa-
nej wolności”.

ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA BARW KRESÓW

BEATA  OBERTYŃSKA  CZ.V
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Bożenna Abratowska    

O Polesiu i Adrjańskich można 
by opowiadać w nieskończoność. 
Czar Kresów i ta niezwykła ro-
dzina wydają się złączone więzią 
silniejszą niż śmierć Polesia, któ-
rego już przecież nie ma. Po raz 
czwarty opowiadam o ich życiu i 
kończę ten mini serial.

 Tym razem będzie o tym, jak w 
scenografii krainy rozlewisk, mo-
czarów i kniei, w Brześciu i oko-
licznych ziemiańskich dworach, 
zaściankach a nawet plebaniach – 
w rytmie mazura tętniło życie to-
warzyskie.  A było to bogate życie 
poetyckie, literackie i muzyczne.  

 Niezrównany gawędziarz, Sta-
nisław Adrjański, przedstawiał 
panoramiczne obrazy życia na 
Kresach również w malarstwie 
i grafice. Ten inżynier szlaków 
wodnych był również profesjo-
nalnym artystą plastykiem po stu-
diach w Wilnie.

 Przyjaźnił się z malarzem wizjo-
nerem Marianem Grużewskim, 
który na Kresach uchodził za tu-

tejszego Witkacego a nawet Sa-
lvadora Dali. Grużewski uprawiał 
malarstwo medialne – transowe, 
czyli wykonywane jakby pod 
wpływem niewidzialnej siły kie-
rującej ręką. Na kilku obrazach 
pana Stanisława, wyraźnie widać 
wpływ stylu Grużewskiego, to 
Iluminacja I i Iluminacja II – in-
teresujące obrazy. 

 Tak więc, wśród spotkań towa-
rzyskich, swoje miejsce miał  
wernisaże. No i bale! A  na ba-
lach, w tańcu królowali Stanisław 
i Zosia  Adrjańscy. Piękna para 
młodych ludzi, 

/ portret syna - olej

których dziećmi z oddaniem i 
radością w swoim dworku opie-
kowała się babcia Stefania. Ten 
kresowy dworek też był tematem 
malarstwa Stanisława.
 Pani Zosieńka wydawała często 
przyjęcia, zapraszała na tańcują-
ce wieczorki i popołudniowe her-
batki z konfiturami. Oczywiście 
pan Stanisław był zawsze duszą 
towarzystwa. Młodzi Adrjańscy 
nie opuszczają bali (często cha-

rytatywnych) na których bezkon-
kurencyjnie królują w tańcach. 
Szaleją w charlestonie, zdobywa-
ją nagrody i są nie do pobicia. W 
tańcu pan Stanisław też był pro-
fesjonalistą, skoro w latach stu-
denckich tańczył w zespole Ta-
cjanny Wysockiej?

  W Brześciu tamtych lat było 
Kino – Teatr „Świt” dzięki temu z 
filmami wszyscy byli na bieżąco. 
Przyjeżdżały dobre, sławne ze-
społy teatralne, nie tylko chałtur-
nicze. Były i koncerty. Śpiewali 
w Brześciu; Kusewicki, Kiepura 
z Martą Eggert.  Występowała 
młodziutka Nina Andrycz, Brze-
ścianka z której dumne było całe 
miasto.

 Bywając z rodzicami na wielu 
spektaklach, Zbigniew, syn Sta-
nisława Adrjańskiego zapamiętał 
atmosferę tamtych przedstawień i 
z tego pewnie wzięły się humore-
ski o aktorach tamtych lat – które 
Zbyszek Adrjański opisał.

 O tej rodzinie można pisać w 
nieskończoność... pomiędzy mi-
gawkami, które miałam przy-
jemność przedstawić -  jest jesz-
cze całe rozlewisko wydarzeń, 
przygód, przedziwnych zjawisk 
i ludzi wartych, by ich ocalić od 
zapomnienia. Historia jednej ro-
dziny, to również historia wielu 
rodzin i miejsc niezapomnianych, 
choć skazanych na  zapomnienie.  
Może Zbyszek Adrjański zrobi to 
swoim lekkim piórem?   

/ iluminacja II olej 

Radości  Mrocznej Krainy

/ portret Poleszuka - rysunek ołówkiem 

/ zaułek Bernardyński w Wilnie - ołówek

/ dwór - pastel.

/ Iluminacja I - olej
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Napisała 
Ewa Fulińska-Nadachowska
Zebrał i ułożył Piotr Strzetelski

Wprowadzenie

Oto trzecia część „Opowieści 
babci” autorstwa Ewy Fulińskiej 
–Nadachowskiej. Wspólnie z au-
torką przenosimy się w połowę lat 
30-tych XX wieku, okres beztro-
skiego dzieciństwa i młodości Pani 
Ewy. W opisach poszczególnych 
scen z życia dorastającego dziec-
ka wyłania się obraz rodzinnego 
ciepła i miłości przejawiający się 
we wspólnym przeżywaniu wol-
nego czasu i odkrywaniu piękna 
polskiej ziemi. Rodzinnie spędza-
ne wakacje w Sławsku, wspólne 
wycieczki z rodzicami i braćmi w 
Tary, Pieniny, Bieszczady i Gorga-
ny oraz zwykłe codzienne życie we 
Lwowie pozwala nam poczuć kli-
mat tamtych czasów. Razem z Ewą 
przeżywamy radosne chwile roz-
poczęcia nauki w lwowskiej szko-
le św. Zofii oraz smutek spowodo-
wany odejściem babci. Poznajemy 
członków dalszej rodziny Ewy, a 
relacji jej mamy dowiadujemy się 
historii rodzinnych związanych z 
jej dziadkami. Oczami nastolet-
niej dziewczynki oglądamy filmy 
wyświetlane w lwowskich kinach, 
słuchamy gam i palcówek ćwiczo-
nych przez uczącą się gry na pia-
ninie Ewę oraz obserwujemy jej 
postępy w jeżdżeniu na łyżwach. 
Wszystko to sprawia, że lektura 
kolejnej części „Opowieści bab-
ci” jest dla czytelnika niezwykłym 
spotkaniem z wielopokoleniową 
lwowską rodziną i przybliża nas 
do kresowego klimatu tamtych 
minionych już czasów. 

Życzę miłej lektury 

- Piotr Strzetelski 

Część III
Z BIEGIEM LAT

Nowi lokatorzy

Wczesna jesień tego roku, słonecz-
na i ciepła, niewiele różniła się od 
lata. Chłopcy wychodzili rano do 
szkoły, a Ewusia całe dnie spędzała 
ze swym przyjacielem krasnolud-
kiem w ogrodzie. A tymczasem w 
domu zaszły wielkie zmiany. Miła 
pani Pietruska, która pisała list do 
św. Mikołaja, urodziwszy drugiego 
synka Rysia, wyjechała z dziećmi na 
wieś do majątku ziemskiego swoje-
go męża. Do mieszkania na górze 
wprowadził się profesor Leon Chwi-
stek z żoną i córką Alinką, rówieśni-
cą Stefana. Po szkole Alinka scho-
dziła do ogrodu i grała z chłopcami 
w piłkę, a najczęściej w palanta. Raz 
wzięła Ewę na górę, aby pokazać jej 
swoje książki z barwnymi rycinami. 
Jak inaczej było tu teraz niż za cza-
sów pani Pietruskiej. Na ścianach 
wisiały kolorowe obrazy. W jednym 
pokoju stały sztalugi z rozpiętym, 
częściowo zamalowanym płótnem. 
Na stoliczku obok leżały farby i 
mnóstwo różnej wielkości pędzli. 
Mama wyjaśniła dziewczynce, że 
pan Chwistek był nie tylko profe-
sorem na Uniwersytecie i wybit-
nym filozofem, ale także malarzem. 
Pewnego dnia, otwierając na dźwięk 
dzwonka drzwi wejściowe do 
mieszkania, ujrzała Ewa dużą, ocię-
żałą postać pana Chwistka i jego ró-
żową twarz. Wręczył dziewczynce 
kilka arkuszy papieru, farby, pędzel-
ki i powiedział: namaluj Ewusiu ob-
razek, a jak skończysz, przynieś go 
do mnie. Dziewczynka namalowała 
targ z jarzynami i owocami, jaki wi-
działa, gdy robiły z Mamą zakupy 
na placu św. Zofii. Był to bajecznie 
kolorowy obrazek. Po kilku dniach 
pan Chwistek powiedział, że wysłał 
go do Wiednia. Mama wyjaśniła 
dziewczynce, że Wiedeń jest stolicą 

Austrii i tam odbędzie się wystawa 
obrazków dziecięcych, a pan Chwi-
stek twierdzi, że "każde dziecko jest 
artystą".

Dziadzio Hauser

Po pięknych dniach przyszła słota. 
Ulica Tarnowskiego zasypana zo-
stała opadającymi z klonów czer-
wonymi i żółtymi liśćmi. Ogród 
mókł w strugach deszczu. W taki 
ranek najprzyjemniej było w cie-
płej kuchni przy Mamie. Obie z 
Anielą miały wiele pracy z przy-
gotowaniem obiadu, zwłaszcza, 
że rodzina powiększyła się o sio-
strzeńca Mamy, Leszka Wiśniew-
skiego, syna cioci Mani. Leszek był 
przyrodnikiem jak Tato, pracował 
nad doktoratem i razem wychodzili 
do instytutu, razem zjawiali się na 
obiedzie, a po południu znowu szli, 
aby wrócić późnym wieczorem. 
...”Przychodzę z gabinetu Taty...” 
– powiedziała dziewczynka. ...”Nie 
mogę się tam bawić, bo wydaje mi 
się, że czarne oczy dziadzia Hause-
ra z portretu wodzą za mną po po-
koju. - Niesłusznie się boisz Ewu-
siu– uspokoiła ją Mama. Dziadzio 
Hauser był człowiekiem łagodnym 
i nadzwyczaj kochającym i dobrym 
ojcem. Umarł, gdy miałam 18 lat, a 
dotychczas bardzo za nim tęsknię. 
Był to człowiek niezwykły i wiel-
ki polski patriota. Gdy żył, Polska 
znajdowała się pod zaborami. Bę-
dąc jeszcze na studiach we Lwowie, 
prowadził pracę niepodległościo-
wą, za co w roku 1863 uwięziony 
został przez Austriaków. Był sędzią 
i pierwszym prezesem sędziów 
polskich w Galicji. Gdy jako mło-
dy człowiek mieszkał i pracował w 
Przemyślu był jednym z założycieli 
sławnego do dzisiaj amatorskiego 
teatru dramatycznego "Fredreum". 
Napisał kilka sztuk scenicznych w 
formie wierszowanej, które były 
tam grywane. W różnych czasopi-
smach ukazywały się jego wiersze, 
najczęściej pod pseudonimami np. 
"Toja". Powstał też zbiorek jego 
poezji noszący tytuł "Polne kwia-
ty" Twój Dziadzio napisał też bar-
dzo cenioną książkę, „Monografia 
Miasta Przemyśla". Za zasługi dla 
tego miasta został ,,Honorowym 
Obywatelem Przemyśla". 
Ewusia pobiegła znowu do ga-
binetu, przyjrzała się jeszcze raz 
dokładnie czarnym przenikliwym 
oczom, regularnym rysom i długiej 
brodzie Dziadzia. Wydawało jej się 
przez chwilę, że oczy jakby złagod-
niały, a na kształtnych ustach poja-
wił się leciutki uśmiech.

Babcia Hauserowa

...”Mamo - spytała któregoś dnia 
Ewusia – dlaczego Danusia ma bab-
cię, inne dzieci mają także dziadzia, 
a ja nie mam nikogo. Dziadek Fuliń-
ski – odpowiedziała Mama – umarł, 
gdy wasz ojciec był całkiem młody. 
Babcia Julia z Widajewiczów Fu-
lińska umarła jeszcze przed urodze-
niem Jędrusia. Dziadzio Hauser, jak 
wiesz, osierocił mnie, jak miałam 18 
lat, ale jedną babcię masz. Babcia 
Hauserowa, moja Mama, mieszka 
w Warszawie z ciocią Olgą Kuczyń-
ską. Właśnie wkrótce wybieram 
się ją odwiedzić i zabiorę ciebie ze 
sobą. ...”Chciałabym dowiedzieć się 
czegoś o Babci...” – poprosiła Ewa. 
...”Wasza babcia Wanda – zaczęła 

swą opowieść mama – urodziła się 
w Niebieszczanach, dużym majątku 
ziemskim jako jedno z szesnaścior-
ga dzieci rodziny Daukszów. Nazy-
wała się więc Wanda Daukszanka. 
Gdy jej mama, moja babcia, a two-
ja prababcia zagrała na fortepianie 
mazura w wielkim salonie modrze-
wiowego dworu, stawało do tańca 
osiem par, ośmiu synów i osiem 
córek. We dworze był nauczyciel 
muzyki i dwie guwernantki, które 
nauczyły dzieci mówić równie do-
brze po polsku jak po francusku i 
niemiecku. Po śmierci mojej Babci 
dziadek Dauksza sprzedał majątek, 
a rodzina rozjechała się po świecie. 
Część synów wyjechało do Ameryki 
i ślad po nich zaginął. Twoja Babcia 
była uzdolniona do muzyki i grała 
pięknie na fortepianie, biorąc często 
udział w amatorskich koncertach. 
Na jednym z nich poznała przystoj-
nego, czarnookiego Leopolda Hau-
sera, zainteresowanego amatorską 
działalnością artystyczną. Pewnie 
spodobali się sobie na zasadzie kon-
trastu, gdyż Babcia była blondynką 
i miała niebieskie oczy. W mojej 
pamięci – powiedziała Mama – po-
zostało wspomnienie domu, w któ-
rym ciągle rozbrzmiewała muzyka 
Mozarta, Beethovena, a zwłaszcza 
Chopina, bo Babcia wiele godzin 
spędzała przy fortepianie...”. Wzrok 
dziewczynki padł na widelec leżący 
na stole. Właśnie nauczyła się czy-
tać litery i powiodła palcem po wy-
rytych na trzonku literach W.L.H. 
Mama uśmiechnęła się i powiedzia-
ła: To monogram który znaczy Wan-
da, Leopold Hauserowie. Spójrz 
tam! Na dzbanku porcelanowym z 
jaskółkami i niezapominajkami jest 
fantazyjnie wpisana litera W w li-
terę H. To jest też monogram babci 
Wandy Hauserowej. 
...”Na obrusie w jadalni jest też wy-
szyte W. H. – zawołała dziewczyn-
ka. - A tu, popatrz Ewusiu! Przed 
urodzeniem swej najstarszej córki 
Marii, czyli cioci Mani, Babcia wy-
szyła takie trzy liżniki, które kładzie 
się na obrus...”. Mama rozłożyła 
długie serwetki z wyhaftowanymi 
wzorkami, kwiatkami, zwierzątka-
mi i przeczytała wyszyte na nich 
przysłowia staropolskie:
,,Witaj gościu pod tą strzechą, niech 
Cię darzy Bóg uciechą. Gdy w bie-
siadzie zasmakujesz gospodynię 
uradujesz”
,,Kogo za ten stół się sadzi, temu w 
domu wszyscy radzi”
„Dla gospodarstwa radość to wiel-
ka, gdy się wypróżni misa i butelka”
„Czem chata bogata tem rada”
„Gość w dom Bóg w dom”

/ Wanda Hauser zd. Dauksza – babcia Ewy

Ciocia Mania

Wyszedłszy rano z sypialni Ewu-
sia ze zdziwieniem poczuła, że 
pachnie wiosną. Bez? –pomyślała 
– przecież jest jeszcze zima. Zbie-
gła na dół po schodach do jadal-
ni i wszystko się wyjaśniło. Przy 
stole siedziała niebieskooka ciocia 
Mania, której jedwabna suknia i 
jasne włosy pachniały perfuma-
mi. Dziewczynka od razu znalazła 
się w jej objęciach. Ciocia Mania 
przyjechała z Kołomyi, gdzie mąż 
jej, Karol Wiśniewski, był sędzią, 
a ona prowadziła szkołę rytmiki i 
uczyła gry na fortepianie i śpiewu. 
Ciocia lubiła opowiadać zabawną 
historyjkę. Otóż, gdy Ewa miała 
dwa lata, dom był na wykończeniu 
i schodki pomiędzy górną, a dol-
ną częścią mieszkania nie miały 
jeszcze poręczy. Mama więc, ze 
względu na bezpieczeństwo dziec-
ka zgodziła się, aby ciocia Mania 
zabrała na jakiś czas dziewczynkę 
do Kołomyi. Właśnie św. Miko-
łaj wybierał się odwiedzać dzie-
ci. Młody praktykant sądowy, tak 
zwany aplikant, wdział czerwony 
płaszcz i czapę z białym futer-
kiem, przyprawił sobie siwą brodę 
i przyszedł wręczyć Ewie prezenty 
oraz nakłonić ją do odmawiania 
modlitwy, gdyż robiła to bardzo 
niechętnie. Wszyscy domownicy, 
łącznie z grubym wujem Karolem, 
padli na kolana przed św. Mikoła-
jem, a dowcipny aplikant powie-
dział: ...”Spójrz Ewusiu, jaki św. 
Mikołaj jest potężny, módl się więc 
i bądź grzeczna, skoro nawet pan 
sędzia ukląkł przed aplikantem...”. 
Otrzymana wtedy szmaciana lal-
ka z czerwonymi włosami, zwana 
,,Moniką Pomidor", służyła dziew-
czynce długo, aż do wysypania 
się wszystkich trocin przez dziu-
ry, jakie się z czasem utworzyły. 
Schodząc z kolan cioci Mani Ewa 
zauważyła, że na jej palcu błysnął 
złoty pierścionek identyczny z 
tym, jaki nosiła mama, w kształcie 
węzełka. Ciocia Mania przywio-
zła ze sobą dwa pieski. Wybierała 
się do sanatorium i na jakiś czas 
chciała zostawić je w domu swojej 
siostry. Nerwowy czarny jamnik 
Pąk, nieprzyzwyczajony do dzieci, 
po kilku dniach ugryzł Ewę w ło-
kieć, więc nie zyskał jej sympatii. 
Natomiast biały, wesoły kundelek 
Laluś, zaprzyjaźnił się z dziew-
czynką i stał się nieodłącznym to-
warzyszem jej zabaw.

/ Siostry Hauserówny: Stefania Fulińska i Maria 
Wiśniewska 

Ciocia Ola

Ewa nie wiedziała nawet kiedy zna-
lazła się w Warszawie. Pewnie je-
chało się nocą. Z dworca taksówka 
zawiozła mamę z córką do domu 
cioci Olgi Kuczyńskiej. Na dźwięk 
dzwonka u drzwi mieszkania na 
pierwszym piętrze wysokiej ka-
mienicy, otworzyła zgrabna poko-
jówka w czarnej sukience i małym 

OPOWIEŚCI BABCI - część III

/ Leopold Hauser – dziadek Ewy
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białym fartuszku. Zaprowadziła 
Mamę i Ewę do salonu. Za chwilę 
weszła elegancka pani, ciocia Ola. 
Duże czarne oczy Cioci spoglądały 
przenikliwie i nieco ostro spod sil-
nie zarysowanych brwi. Wydawały 
się dziewczynce podobne do oczu 
dziadzia Hausera z portretu. Poca-
łowała się z Mamą, uściskała Ewę i 
zaprowadziła je do pokoju na końcu 
długiego korytarza. Na łóżku leżała 
siwiutka i bardzo wychudzona bab-
cia Wanda Hauserowa. Pogładziła 
wnuczkę po głowie i uśmiechnę-
ła się blado. Zaraz wyprowadzo-
no Ewę z powrotem do salonu, a 
Mama została z Babcią. Zasmuco-
na dziewczynka rozglądała się po 
pokoju. Wszystko tu błyszczało: 
podłoga, meble w ciemno-wiśnio-
wym kolorze, oszklona serwantka, 
w której stały kryształowe puchary, 
karafki, a także delikatne porcela-
nowe figurki. Jedną z nich, śliczną 
baletniczkę, dziewczynka miała 
ochotę dotknąć, ale całe otoczenie 
tego pokoju onieśmielało ją nie-
zmiernie. Z wnętrza mieszkania nie 
dochodził najlżejszy szelest. Odsu-
wając firankę wyszła przez uchy-
lone drzwi na balkon wąski, choć 
długi. Ulica wysadzana drzewami 
była spokojna, lecz z sąsiedniej 
dochodziło dzwonienie tramwajów 
i szum wielkiego miasta. Na obie-
dzie prócz Mamy i Ewy byli inni 
goście. Jakiś sędzia i prokurator, 
kolega wujka, gdyż Władysław 
Kuczyński, mąż cioci Oli, był pro-
kuratorem. Zgrabna panienka po-
dawała wymyślne potrawy na pięk-
nej zastawie stołowej. Ewie rozlał 
się barszcz na śnieżno-biały obrus. 
Pokojówka, wycierając plamę, 
spojrzała karcąco na dziewczynkę. 
Nawet na wspaniały tort, poda-
ny na końcu, nie miała już potem 
Ewa ochoty. Na drugi dzień powrót 
do Lwowa. Na początku podróży 
dziewczynka dzieliła się z mamą 
wrażeniami z pobytu w Warszawie. 
W pewnej chwili powiedziała: .- 
Na portrecie, który wisi w salonie 
ciocia Ola jest bardzo ładna. - Tak, 
potwierdziła Mama. Jako mło-
dziutka dziewczyna była śliczna. 
Prawie na każdym balu, a bywała 
na nich często, zostawała ,,królową 
balu." Nie czuła się jednak nigdy 
szczęśliwa, gdyż choć wyszła bar-
dzo młodo za mąż, nie miała dzie-

ci. Jest takie mądre ludowe, ruskie 
przysłowie: - ,,Ne rodysia krasna, 
ałe szczasna" Znaczy to: -,,Nie 
przychodź na świat piękna, ale 
szczęśliwa", a więc uroda nie za-
wsze daje szczęście. - Ale dlaczego 
ciocia na portrecie jest w jakimś 
dziwnym płaszczu, jakby żołnier-
skim? - spytała Ewa. - Moja siostra 
Ola, podobnie jak wasz Tato, brała 
udział w obronie Lwowa, co więcej 
zasłużyła się w znaczącej mierze w 
wojnie z bolszewikami. Będąc mło-
dą kobietą przenosiła z narażeniem 
życia meldunki od jednego oddzia-
łu wojskowego do drugiego. Za to 
otrzymała odznaczenie wojskowe i 
działkę żołnierską na Polesiu. - To 
jest tak, jak z naszą Kniażyną – za-
uważyła dziewczynka. - Właśnie 
tak – potwierdziła Mama. Ciocia 
Ola spędza w Kosowie wiele cza-
su pomiędzy wiosną a jesienią do-
glądając swojego gospodarstwa, a 
także pracując społecznie na rzecz 
miejscowej ludności, Poleszuków. 
Założyła tam ochronkę dla dzieci 
i zorganizowała kursy szycia dla 
okolicznych dziewcząt.
- Zauważyłam, że ciocia Ola ma 
taki sam pierścionek jak mama i 
ciocia Mania.
- Po śmierci dziadzia Hausera, na-
szego ojca, ciocia Mania kazała 
przetopić jego złoty sygnet i zrobić 
trzy jednakowe pierścionki, które 
teraz nosimy.
Jadąc do Lwowa Ewa cały pra-
wie czas stała przy oknie pociągu 
obserwując zmieniający się krajo-
braz, aż zmęczywszy się, zasnęła 
na ławce. Mama milczała i była 
bardzo smutna. Pewnie dlatego, że 
babcia była chora. Za kilka tygodni 
przyszła wiadomość o śmierci bab-
ci Hauserowej i Mama znowu poje-
chała do Warszawy na pogrzeb, ale 
tym razem już bez Ewy.

W pracowni Nusbauma-Hilaro-
wicza

Mamo! –zagadnęła któregoś dnia 
Ewa. Wiem już jak poznali się dzia-
dzio Hauser z babcią Wandą, a jak 
spotkali się Mama z Tatem?
- Po śmierci dziadzia Hausera – za-
częła swą opowieść mama – ukoń-
czyłam seminarium nauczycielskie 
i szkołę realną, która umożliwiła 
mi wstąpienie na wyższą uczelnię. 

W tych czasach niezwykle rzadko 
przyjmowano kobiety na studia. 
Zgłosiłam się więc jako tak zwa-
na ,,wolna słuchaczka" na Wydział 
Przyrodniczy Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Studiowa-
łam bardzo pilnie, więc po pewnym 
czasie zostałam przyjęta do pracow-
ni wielkiego uczonego, Józefa Nus-
bauma-Hilarowicza. Tam pracowa-
ło grono wybitnych naukowców, jak 
Rudolf Weigl, późniejszy wynalaz-
ca szczepionki przeciw tyfusowi, 
jego żona Zofia, Hirschler, Groch-
malicki, a także Benedykt Fuliński 
wasz przyszły ojciec.
- Jak będę chodzić do szkoły dostanę 
świadectwo, a czy Mama też otrzy-
mywała świadectwa? - Tak, mam 
zaświadczenia zdania poszczegól-
nych egzaminów i ukończenia ćwi-
czeń. Mogę ci je pokazać. 
Z oszklonej szafy, tej zawsze za-
mkniętej na klucz, Mama wycią-
gnęła plik papierów. Ewa umiała 
już trochę czytać, rozłożyła je na 
biurku i wodząc palcem sylabizo-
wała na każdym świadectwie: ce–
lu–ją–co.

Rozmowa w ogrodzie

Była wiosna w pełni. Tato po po-
łudniu rzadko szedł z powrotem na 
politechnikę, lecz sadził, przesa-
dzał, plewił i grabił ścieżki w ogro-
dzie. Kopanie i ciężkie prace wyko-
nywał przeważnie Jacek. Ewa lubiła 
towarzyszyć ojcu pomagając mu jak 
umiała. W pewne ciepłe popołudnie 
zagadnęła: - Jutro idę z Mamą do 
szkoły, żeby zapisać się do pierw-
szej klasy. Czy Tato chodził do 
szkoły we Lwowie? – Nie Ewusiu 
– odpowiedział ojciec, ja chodziłem 
do szkoły w Stanisławowie. Mam 
nadzieję, że będziesz grzeczniejsza 
ode mnie, bo muszę ci się przyznać, 
że byłem wielkim urwipołciem. Do-
stałem nawet kiedyś niedostatecznie 
ze sprawowania.
- Dlaczego? – spytała dziewczynka.
- Gdy miałem 10 lat namówiłem 
trzech kolegów do zbudowania 
tratwy, aby popłynąć na niej rzeką 
Bystrzycą do Dniestru, a potem w 
dół rzeki do Zaleszczyk. Chodząc 
na wagary, zbudowaliśmy tratwę i 
popłynęliśmy Bystrzycą. Nie dotar-
liśmy do Dniestru, gdyż tratwa się 
rozleciała, a my cudem uniknąwszy 

utopienia, wylądowaliśmy na brze-
gu. Nie zraziło nas to wcale i zaczę-
liśmy naprawiać nasz wehikuł, aby 
popłynąć dalej. Zjawili się jednak 
żandarmi austriaccy i odprowadzili 
nas na posterunek. Wkrótce dostar-
czeni zostaliśmy do domów. Dosta-
łem wtedy wielkie lanie, a w szkole 
niedostatecznie ze sprawowania. 
Lecz pragnienie poznawania nie-
znanych miejsc i oglądania pięknych 
krajobrazów pozostało mi do dzisiaj. 
Dopiero teraz z wami mogłem zreali-
zować moje marzenie spływu Dnie-
strem do Zaleszczyk. Czy pamiętasz 
wakacje? - O tak – odpowiedziała 
Ewa. Bardzo dobrze pamiętam naszą 
wycieczkę kajakową. 

Szkoła

Tego dnia Mama kazała ubrać się 
Ewie w nową, granatową spódnicz-
kę, białą bluzeczkę i zaprowadziła 
ją do szkoły, aby zapisać dziew-
czynkę do pierwszej klasy. Wycho-
dząc z domu przykazała zapamiętać 
sobie dobrze drogę. - Aniela będzie 
cię z początku odprowadzać, ale 
potem musisz chodzić sama – po-
wiedziała. Szło się kawałek ulicą 
Tarnowskiego, potem boczną krót-
ką uliczką na ulicę Krasińskiego, aż 
wreszcie ulicą Stelmacha. Schodziła 
ona w dół, stokiem Górki Jacka. W 
górnej części nie było przy niej żad-
nych domów oprócz szkoły św. Zo-
fii. Był to ładny dwupiętrowy budy-
nek. Właśnie skończyła się przerwa 
i dzieci wracały z boiska do klas. 
Z daleka szkoła wyglądała jak dwa 
przytulone do siebie ule. Do jedne-
go otworu, wielkich, zaokrąglonych 
u góry drzwi wbiegały dziewczynki, 
do drugich obok, chłopcy. Między 
nimi przemknęła mała sylwetka 
Wojtusia. Gruby, wąsaty woźny w 
granatowym mundurze i granato-

wej rogatywce na głowie zaprowa-
dził Mamę z córką do kancelarii. 
Pani dyrektorka uprzejmie wskazała 
Mamie fotel, a dziewczynka stanęła 
z bijącym sercem przy biurku. - Jak 
się nazywasz? –spytała pani. – Ewa 
Fulińska. – Kiedy i gdzie się urodzi-
łaś? - 4 marca 1925 roku we Lwowie. 
- A imię twojego ojca? - Benedykt. 
- Gdzie pracuje? - Jest profesorem 
Politechniki. - Wiesz może także na 
jakim wydziale? - Wiem, na wydzia-
le rolniczo-lasowym. - A powiesz mi 
jeszcze jak ma na imię twoja mama? 
- Stefania. - Znasz panieńskie nazwi-
sko mamy? - Hauserówna. - Umiesz 
podać swój adres? - Tak, Lwów, ulica 
Tarnowskiego 82. - Trafisz sama do 

szkoły, a potem do domu? - Nauczę 
się. - To doskonale – powiedziała pani 
dyrektorka. Po wakacjach pójdziesz 
do pierwszej klasy. 

Sławsko

Te wakacje spędzała rodzina najpierw 
w Sławsku, a potem w Kniażynie. 
Do Sławska jechało się pociągiem 
niezbyt długo. Była to górska miej-
scowość w Karpatach Wschodnich. 
Domem letniskowym stała się wyna-
jęta od chłopów drewniana chata. W 
wielkiej izbie, trochę ciemnej, bo dwa 
małe okienka niewiele światła wpusz-
czały do środka, stał wąski stół drew-
niany, dwie ławy, a pod ścianą jedna 
długa prycza z siedmioma siennikami 
wypełnionymi słomą. Nad pryczą, 
wzdłuż całej ściany, wisiały poczer-
niałe od starości ,,święte obrazy". W 
niedzielny wieczór, dwie dorastające 
córki gospodarzy pięknie wystrojone 
w wyszywane koszule, wyszywane 
fartuszki i białe, ozdobione naszytymi 
kolorowymi kwiatkami kożuszki-ser-
daki, siadały na stosie belek i ślicznie 
śpiewały na dwa głosy. Były to dumki 
ukraińskie, bardzo podobne do tych, 
jakie Ewa słyszała nad Dniestrem. 
W upalne dni kąpano się w Oporze. 
Opór, górska rzeka pieniąca się po 
skalnych progach, w jednym miejscu 
miała głęboką i szeroką dziurę w dnie 
umożliwiającą pływanie. Pewnego 
słonecznego popołudnia Tato powie-
dział wskazując na widoczny z daleka 
krzyż: - Pójdziemy dziś tam, na ,,na-
szą górę. - To my mamy własną górę? 
– zdziwiła się Ewa. - No, nie całą – 
odparł Tato, tylko część lasu i właśnie 
to miejsce przy krzyżu. Wznosił się 
on na wywłaszczeniu góry, ponad 
drogą wiodącą ze Sławska do Różan-
ki. Z miejsca tego roztaczał się piękny 
widok. Góry ciągnęły się aż do zatar-
cia konturów w oddali. Na dole wił się 

srebrzyście-niebieski Opór, widoczne 
były chaty góralskie, cerkiewka i wil-
le oraz pensjonaty służące wczasowi-
czom latem i zimą. – Jakie tu wspa-
niałe tereny narciarskie! – zachwycał 
się Stefan. Ten wysoki szczyt to pew-
nie Trościan? - Tak, rzekł Tato, naj-
wyższy szczyt w tej okolicy. Chłopcy 
mogą pójść jutro na całodzienną wy-
cieczkę, aby go zdobyć, a ja z Mamą 
i Ewusią zrobimy spacer tą drogą nad 
Oporem w kierunku Różanki. A teraz 
pokażę wam rysunki i plany domu, 
który w tym miejscu wybudujemy.
- Czy to będzie murowana willa, 
może z czerwoną dachówką, jak te na 
dole? – spytał Wojtek. - O nie! Będzie 
to dom zbudowany z okrąglaków, 

/ Profesor Nusbaum Hilarowicz ze studentami w swojej pracowni we Lwowie, obok z brodą Benedykt Fuliński

/ Dom w sławsku
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czyli nieociosanych belek. Będzie 
miał dach z drewnianych gontów, a 
dookoła werandę, taką jaką znacie z 
chaty, w której teraz mieszkamy. - Co! 
To będzie chłopska chałupa? – zawo-
łał z oburzeniem Wojtek. - O nie! –od-
parł tato. Będzie to tylko dom w stylu 
miejscowych górali, Bojków. Do ob-
szernych pokoi z kominkami, duże 
okna będą wpuszczały wiele światła. 
- A co stanie się z krzyżem? – zapy-
tała Ewa. - Pozostanie na tym samym 
miejscu. Będzie stał w obrębie ogro-
du. Tato i Jacek usiedli na stoku góry 
rozkładając rysunki i plany domu. Ja-
cek pomagał w projekcie, wybierał się 
bowiem po maturze na architekturę. 
Wszyscy nachylili się nad rysunka-
mi, tylko Wojtuś skrzywił buzię i nie 
chcąc nawet spojrzeć, odszedł na bok 
z obrażoną miną.
Po latach Tato wybudował ten uroczy 
dom, lecz rodzina nigdy w nim nie za-
mieszkała. Okazał się bowiem znacz-
nie droższy, niż byłaby wymarzona 
willa Wojtusia i trzeba było go sprze-
dać. Wiele wakacji spędzono jeszcze 
w Sławsku i oglądanie domu stało 
się częstym celem spacerów. Uznany 
był powszechnie za stylowy i pięk-
ny, więc nawet Wojtkowi zaczął się z 
czasem podobać. Po wakacjach Ewa 
rozpoczęła naukę w szkole. W ciszy, 
jaka panowała rano w opustoszałym 
domu, czekał na nią w pudełeczku 
pod schodkami wierny, plastelinowy 
krasnoludek.

Stary Bernardyn

Po wakacjach w Sławsku i Kniażynie 
nastąpiły w domu znaczne zmiany. 
Jędrek rozpoczął studia na wydziale 
chemicznym Politechniki Lwowskiej. 
Wojtek, po ukończeniu czterech klas 
szkoły powszechnej, wstąpił do Pierw-
szego Gimnazjum im. M. Kopernika, 
w którym już tradycyjnie kształcili się 
wszyscy chłopcy rodziny Fulińskich. 
Dla Ewy skończyła się także "złota 
wolność". Trzeba było rano wstawać i 
maszerować do szkoły. W pierwszym 
roku nauki najprzyjemniejsza była 
lekcja religii. Stary dobroduszny Ber-
nardyn, w przepaścistych kieszeniach 
swojej brunatnej sutanny nosił zawsze 
dla dzieci cukierki. Przyszedłszy do 
klasy rysował na tablicy mapę Ziemi 
Świętej, rzekę Jordan, jezioro Gene-
zaret, Morze Czerwone, Egipt, Nil. 
Potem, zakasawszy sutannę, siadał 
na blacie pierwszej ławki trzymając 
nogi na jej siedzeniu. Dziewczynki 

podparłszy buzie rączkami, wpatrzo-
ne w błyszczącą łysinę i olbrzymie 
nosidło grubego zakonnika, słuchały 
z zapartym tchem, jak głębokim ba-
sem snuł opowieści biblijne. Przed 
oczyma wyobraźni wyczarowywał 
leniwie płynący Nil z brzegiem po-
rośniętym papirusami. Wśród trzcin 
leżał w płytkiej wodzie koszyczek z 
maleńkim Mojżeszem. Piękna księż-
niczka otoczona smukłymi niewolni-
cami pochylała się nad dzieciątkiem. 
To znów niewielka postać przy ol-
brzymiej kolumnie pokrytej egipski-
mi hieroglifami stoi u stóp wysokiego 
tronu faraona. To mądry Józef sprze-
dany nikczemnie przez swoich braci 
w niewolę tłumaczy potężnemu wład-
cy sen o siedmiu krowach tłustych i 
siedmiu chudych. Albo upalna noc 
palestyńska. Księżyc, gwiazdy i cisza, 
w której słychać tylko cykanie cykad. 
Wtem ciszę zakłóca stukanie kopyt 
osiołka o kamienisty grunt. To Matka 
Boska zdąża z Nazaretu do Betlejem. 
Opierając się na pasterskim kiju pro-
wadzi osiołka św. Józef. 
Stary Bernardynie! Mała uczennica 
ze szkoły św. Zofii we Lwowie nie 
przypuszczała, że po wielu, wielu 
latach, spoglądając na lśniącą taflę je-
ziora Genezaret i spacerując brzegiem 
rzeki Jordan, przypomni sobie mapę 
rysowaną kredą na tablicy i Twoje 
czarowne opowieści biblijne. 

Ach ta ochronka!

W pierwszych latach nauki Ewusia 
chętnie sprowadzała do domu swoje 
koleżanki. Nigdy prawie nie wracała 
ze szkoły sama. Czasem była to tyl-
ko jedna dziewczynka, ale nierzadko 
kilka. Biedna Mama! Dzieci robiły w 
domu niemały hałas i bałagan. Gdy 
była ładna pogoda zabawy odbywały 
się w ogrodzie i wtedy objadały jak 
szarańcza zielone jeszcze porzeczki i 
zielony agrest tak, że niewiele owo-
ców miało szansę dojrzeć. Białą cze-
reśnię o rozłożystych gałęziach obsia-
dały jak stado szpaków. Szkoła św. 
Zofii znajdowała się na peryferiach 
miasta i sporo uczennic wywodziło 
się z bardzo ubogich rodzin. Czasem 
Ewusia przyprowadzała takie biedne 
dziecko. Wtedy Mama dawała mu 
obiad, albo pajdę chleba z masłem i 
miodem. Ewa chciała dzielić się cią-
gle swoim ubraniem, widząc upstrzo-
ne łatami lub podarte sukienki kole-
żanek. Nie było to łatwe, bo dzieci 
rodziny Fulińskich chodziły bardzo 

skromnie ubrane. Dziewczynka czę-
sto towarzyszyła mamie, gdy po po-
łudniu rodzice rozmawiali o różnych 
sprawach, przeważnie związanych 
z zajęciami Ojca, a pracowite ręce 
Mamy nie próżnowały, tylko łatały, 
cerowały, przyszywały oberwane gu-
ziki. Nie było więc w czym wybierać. 
Mimo to jednak, zawsze znalazło się 
coś dla ubogiego dziecka. W porze 
obiadowej schodzili się wszyscy do 
domu. Jędrek, zobaczywszy gromadę 
dzieci, kręcił głową i stale powtarzał: 
-"Ach, ta ochronka!". Trzeba się więc 
było żegnać z koleżankami, bo popo-
łudniu musiał być względny spokój. 
Tato szedł do gabinetu zdrzemnąć się 
przez pół godziny. Mama rozkładała 
na stole w jadalni płachty IKC czyli 
Ilustrowanego Kuriera Codziennego, 
zaczytując się w ulubionych felie-
tonach Zygmunta Nowakowskiego. 
Chłopcy zaś, zabierali się do nauki. 
Przybył w tym czasie w domu jeszcze 
jeden uczący się student, Ercio, syn 
jedynej siostry Taty, Karoliny Strze-
telskiej. Jej mąż, Kazimierz Strzetel-
ski był leśniczym w Kałuszu, a Ercio, 
czyli Erazm studiował na wydziale 
rolniczo-lasowym na Politechnice 
Lwowskiej. Strzetelscy mieli 4 córki 
(Maria, Helena, Stanisława i Kazi-
miera) i 5 synów (Juliusz, Bolesław, 
Erazm, Czesław i Henryk), z których 
trzech, Ercio, Czesio i Henio w róż-
nych okresach przewinęli się przez 
dom we Lwowie. Tato bowiem chęt-
nie pomagał swojej bliższej i dalszej 
rodzinie. 

Radio

Pewnego dnia Jacek i Stefan położyli 
na stole drewnianą skrzynkę. Przynie-
śli jakieś druty, wtyczki i obracali w 
palcach tajemniczy "kryształek", jak 
nazwali niewielki błyszczący przed-
miot wielkości małego guziczka. Po 
pewnym czasie połączyli druty, wło-
żyli kryształek na miejsce dlań prze-
znaczone, na ścianę zawiesili głośnik 
i tekturową tubę. Za chwilę z tuby 
wypłynęły jakieś zgrzyty, potem pi-
ski, aż w końcu odezwał się trochę 
chrapliwy ludzki głos. Radość ich nie 
miała granic. Od tego czasu w domu 
było radio. Odbiór nie był nadzwy-
czajny, ale wystarczał, by co niedzielę 
zgromadzić całą rodzinę przy gło-
śniku. Słuchało się sławnej ,,Wesołej 
Lwowskiej Fali". Do łez rozśmieszali 
Szczepcio i Tońcio, dwa batiary o zło-
tych sercach. Towarzyszyła im Ciocia 

Bańdziuchowa, pyskata przekupka 
lwowska, a także ,,radca Strońć", ten 
,,dyrektor od kulei, co do lampy naf-
ty lei". Dowcipny dialog prowadzili 
dwaj Żydzi lwowscy: Aprikosenkranz 
i Untenbaum. Z głośnika płynęły pio-
senki lwowskich przedmieść. W tym 
czasie, gdy nadawana była audycja, 
ulice miasta pustoszały. Ludzie gro-
madzili się przy głośnikach radio-
wych. Przychodzili krewni i znajomi, 
bo w tych czasach radia nie były jesz-
cze tak rozpowszechnione. W ciepłej 
porze, z otwartych okien mieszkań 
płynęła piosenka: 
...”Tyle jest miast! Tyle jest gwiazd!
Lata płyną i srebrzy się głowa
Idź w świat, gdzie chcesz!
Rób co umiesz, jak wiesz,
Chcesz szczęśliwym być, wróć do 
Lwowa...”

Kino

W sobotnie popołudnia Mama za-
bierała Ewę często do kina. Były to 
najmilsze chwile dla dziewczynki, 
gdy po tygodniu wysiłku i napięć 
szkolnych, trzymając Mamę pod rękę 
i czując jej kojące ciepło przy ramie-
niu, szły obie na spotkanie czaro-
dziejskiego świata filmu. We Lwowie 
było wiele kin. Na jednej tylko ulicy 
Akademickiej dwa: Casino i Apollo. 
Na pobliskich ulicach reklamowały 
się kolorowymi neonami dwa inne. 
W tym czasie dużą popularnością 
cieszyły się filmy, których bohaterką 
była mała dziewczynka o pucułowa-
tej buzi z dołeczkami i masą jasnych 
loczków. Nazywała się Shirley Tem-
ple, a film pt. ,,Brzdąc" oraz wiele 
innych z jej udziałem były przedmio-
tem zachwytu małych dziewczynek i 
ich mam. W klasie każda uczennica 
miała album zdjęć Shirleyki z róż-
nych filmów. Gdy Ewa była starsza, 
chodziła z Mamą na filmy dla doro-
słych, oczywiście odpowiednie do jej 
wieku. Niektóre z nich były wspania-
łe, nawet kolorowe, jak np. ,,Kapitan 
Blood", ,,Pożar Chicago" i inne. 
Osobny rozdział stanowiły polskie 
komedie ze znakomitymi komikami, 
Fertnerem, Zniczem, Ćwiklińską. W 
domu prenumerowano ilustrowa-
ne czasopisma ,,Światowid" i ,,Na 
Szerokim Świecie". Gdy wszyscy 
już przeczytali, Ewa wycinała z nich 
zdjęcia aktorów, (zwłaszcza Shirley-
ki) do albumu, którego posiadanie 
było niemal nakazem towarzyskim 
w szkole. Był ciepły wieczór. W 
pokoju Jacka i Stefana przyćmione 
światło. Tylko wielki stół kreślarski 
Jacka oświetlony był silną żarówką. 
Jacek studiował już architekturę i 
właśnie rysował greckie kolumny. - 
To Ewusiu – powiedział – jest głowi-
ca jońska, to dorycka, a ta koryncka. 
Wtem jakaś wysoka postać pojawiła 
się w otwartym oknie. To sąsiad z 
naprzeciwka, przyjaciel chłopców 
Władek Jaworski, wskoczył na ka-
miennego lwa, a z niego na parapet 
okienny. Ewa przykucnęła w kąciku 
pokoju. Wiedziała, że za chwilę Wła-
dek zacznie opowiadać film obej-
rzany świeżo w kinie. Tym razem 
był to ,,Doktor Jekyl i Mister Hyde 
". Na przeciwległej ścianie, wskutek 
podświetlenia lampą na stole kre-
ślarskim, pojawił się przerażający 
cień pana Hyde'a. Postać Władka 
wydawała się jeszcze chudsza niż 
w rzeczywistości, ręce wydłużone, 
a cienkie palce zaopatrzone jakby w 
szpony. Kiedy indziej w pokoju roz-
legały się okrzyki „pif! paf!” wyra-
żające przygody bohaterów filmów 
kowboyskich lub kryminalnych. Ste-
fan często towarzyszył Władkowi w 

jego eskapadach kinowych, a także 
w długich spacerach po mieście. Po 
wielu latach, w Londynie, Władek 
napisze piękny wiersz poświęcony 
pamięci Stefana. Władek bowiem 
był nie tylko kinomanem, lecz także 
studiował prawo i był poetą. Wiersz 
ten zaczyna się tak:
Spójrz w głąb tych ulic
W suchym powietrzu lipca wiszą ob-
razy naszego miasta
Więc sobie pochodzimy trochę, na-
szymi własnymi drogami
Na chybił – trafił, jak zwykle.

Muzyka

Stefan i Ewa uczyli się gry na for-
tepianie. Jacek był już studentem 
architektury, mało miał czasu, 
mimo to i on zasiadł czasem do in-
strumentu. Ewa szybko nabierała 
biegłości, choć bardzo niechętnie 
ćwiczyła gamy i palcówki. Nauczy-
cielki chwaliły ją za interpretację i 
jak mówiły ,,grę z uczuciem". Zdo-
byte umiejętności przydały się jej w 
przyszłości, gdy w czasie wojny, w 
ponurym i przygnębiającym okresie, 
mogła zapomnieć o wszystkim gra-
jąc utwory Schumanna, Schuberta, 
Dworzaka, a nade wszystko ukocha-
nego Chopina, zwłaszcza prześliczne 
mazurki. W szkole też dbano o wy-
kształcenie muzyczne. Począwszy 
od szóstej klasy raz na dwa miesiące 
odbywały się dla szkół koncerty w 
Filharmonii Lwowskiej. Każdy wy-
stęp poprzedzony był odpowiednim 
objaśnieniem. Tam zapoznała się 
dziewczynka z wieloma uwerturami 
operowymi, różnymi symfoniami, 
a także pięknym śpiewem, na przy-
kład sławnej śpiewaczki Bandrow-
skiej – Turskiej. Raz Jacek i Stefan 
kupili mandoliny i nauczyli się na 
nich grać różne modne "szlagiery", 
jak "Miłość ci wszystko wybaczy", 
"Ta ostatnia niedziela", "Maleńka", 
"Mała kobietko czy wiesz?", "Bo mi 
jest szkoda lata", "Niebieskie róże" i 
inne. Jest taka piosenka:
Przyjacielu, co chcesz, to mów-
Nie ma, jak rozśpiewany Lwów!
Tam, gdy batiar sztajerka gra,
To nawet stare domy tańczą, oj di-ra-
-di-ra.
W tym czasie był to prawdziwie roz-
śpiewany dom w rozśpiewanym mie-
ście.

Łyżwy

W drugiej klasie Ewusia dostała na 
gwiazdkę łyżwy przykręcane do 
zwykłych sznurowanych butów za 
pomocą specjalnego klucza. Stefan, 
który jeździł już nieźle, zaprowadził 
ją na najbliższą ślizgawkę przy ko-
szarach na ulicy Św. Jacka. Dziew-
czynka dość szybko nabyła swobody 
w poruszaniu się na lodzie. W ciągu 
następnych lat, obserwując innych i 
korzystając z pomocy koleżanek na-
uczyła się "holendrować", robić "ja-
skółkę" i "fajkę". Stefan tymczasem 
tańczył z panią Gernandową. Była to 
osoba nie pierwszej już młodości, ale 
świetna łyżwiarka. Razem ze swym 
bratem, kapitanem Kowalskim, 
zdobyli kiedyś mistrzostwo Polski 
w jeździe figurowej. Oboje byli na-
szymi sąsiadami. Do domu, patrząc 
od strony dużego ogrodu, przylegała 
z prawej strony mała willa należąca 
do rodziny Ruppów, a z lewej "Willa 
Wanda", której brzydota nie przysta-
wała do określenia "willa". Była to 
trzypiętrowa kamienica oddzielona 
od ogrodu płotem otaczającym małe 
betonowe podwórko z trzepakiem. 
Na trzecim piętrze mieszkał kapitan 

/ Kazimierz Strzetelski (w środku) z trzema synami (od lewej strony - Erazm, Henryk i Czesław) w ogrodzie leśniczówki w Kałuszu. 
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Kowalski, a na drugim pani Wanda 
Gernandowa z mężem. Po kilku la-
tach zamknięto ślizgawkę przy uli-
cy Św. Jacka i trzeba było chodzić 
na odległą ulicę Pełczyńską. Było 
tam za to wspaniałe, silnie oświe-
tlone lodowisko. Z głośnika płynęła 
muzyka, w takt której świetnie było 
śmigać wokół tafli lodowej. Mama 
pozwalała Ewie chodzić na łyżwy, a 
nawet zachęcała ją, gdyż sama często 
wspominała jak będąc dziewczynką 
przepadała za ślizgawką.

Karnawał

Tego popołudnia panował w domu 
niezwykły ruch. Chłopcy prasowali 
białe koszule i "na kant" spodnie do 
czarnych ubrań. Ewa też przygoto-
wywała odświętną sukienkę. Wybie-
rano się na zabawę do Tokarskich. 
Julian Tokarski, przyjaciel Ojca, geo-
log, profesor Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza, ojciec chrzestny Ewy, miał 
jednego syna i trzy córki. Dwie star-
sze były już zamężne, a najmłodsza 
Halusia właśnie urządzała w domu 
wielki "bal". Julian Tokarski ogrom-
nie lubił i szanował Tatę. Często 
wspominał z wdzięcznością, jak jesz-
cze w czasach młodości wyjechał na 
kilka miesięcy do Japonii na badania, 
zostawiwszy żonę z trójką dzieci, a 
Tato odbywał za niego lekcje w gim-
nazjum, zanosząc potem całą pensję 
jego żonie. W tym czasie obydwaj 
prócz pracy naukowej na Uniwersy-
tecie uczyli w gimnazjum. Tokarski 
umyślił sobie, że Halusia zostanie 
w przyszłości żoną Jędrka. Młodzi 
patrzyli na te matrymonialne plany 
z przymrużeniem oka i nie przeszka-
dzały im one wcale wesoło żartować 
i bawić się. W dużym salonie miesz-
kania profesorostwa Tokarskich 
urządzono salę taneczną. Z patefonu 
płynęły melodie walców, bostonów, 
tang i fokstrotów. W sąsiednim poko-
ju starsi goście grali w brydża i roz-
mawiali. Wtem otworzyły się drzwi i 
w słodką melodię angielskiego walca 
"Charmin, o Charmin" wtargnął mar-
szowy rytm "Międzynarodówki". To 
profesor Tokarski kręcąc gałkami 
świeżo kupionego lampowego od-
biornika radiowego, trafił na Mo-
skwę. W szparze drzwi ukazała się 
jasna, nieco przyprószona siwizną 
głowa profesora Czekanowskiego, 
znanego antropologa, który zawołał 
pokazując na Jędrka. – Pożyczcie 
nam tego "bolszewika". Czekanow-
ski przepadał za Jędrkiem. Nazywał 
go "bolszewikiem", lubił przekoma-
rzać się z nim i dyskutować. Jędrek 
miał bardzo lewicowe poglądy. Były 
to czasy nasilonego antysemityzmu 
na uczelniach. Zdarzały się pobicia 
Żydów. Zatwardziali antysemici 
zorganizowali nawet odrębne ław-
ki dla studentów Żydów. Oburzony 
Jędrek odszedł wtedy ostentacyj-
nie ze strony "aryjskiej" i usiadł z 
kolegami Żydami. Od tego czasu 
niektórzy nazywali go "wujkiem ży-
dowskim", a inni cenili za odwagę. 
Jędrek zaanektowany do dyskusji 
przez profesorów ugrzązł tam na 
dobre, bo prawdę powiedziawszy 
tańce nudziły go śmiertelnie. Na 
tych zabawach, które odbywały się 
też czasem w domu przy ulicy Tar-
nowskiego, nauczyła się Ewa walca, 
bostona, tanga, fokstrota. Wszyscy 
tańczyli z nią jak z innymi panien-
kami, choć miała zaledwie dziesięć 
lat. W późniejszych latach starsi 
chłopcy chodzili na bale uczelniane: 
"Bal architektów", "Bal chemików" 
itd. Jacek zabierał ze sobą Stefana, 
gdyż jako doskonały tancerz był 
pożądanym uczestnikiem tych za-

baw. Razu pewnego Ewę obudziła 
rozmowa toczona przez rodziców o 
świcie w salonie. Ojciec był bardzo 
zirytowany, a Mama uspokajała go 
mówiąc: - To przecież karnawał! Za 
chwilę przyszedł do domu Jacek, 
ale Stefana jeszcze nie było. Do-
piero gdy nastał pełny dzień, zjawił 
się także Stefan. Usłyszał wtedy 
wiele ostrych słów od Ojca, choć 
tłumaczył, że "białego walca" tań-
czy się dopiero rano. Tato zabronił 
wtedy dalszego balowania i przy-
kazał Stefanowi przysiąść fałdów 
przy nauce, bo zbliżała się matura. 
Ojciec trzymał bardzo ostro synów. 
Wychodząc z domu musieli zawsze 
opowiadać się Mamie, dokąd idą i 
kiedy wrócą.

Tatry

Wakacje spędzano różnie. Raz w 
Sławsku, to znów na Kniażynie, a 
także w innych miejscach. W 1934 
roku Tato postanowił pokazać dzie-
ciom Tatry. Nie był to jednak wy-
jazd do Zakopanego, jak czyniły 
to różne "przyzwoite" rodziny, lecz 
zwyczajem Taty było to "coś orygi-
nalnego". Otóż rodzina zamieszkała 
na Hali Gąsienicowej w namiocie, 
tym samym, który służył w czasie 
spływu Dniestrem. W owym cza-
sie uchodziło to za prawdziwe dzi-
wactwo. Namiot rozbity został nad 
potokiem poniżej schroniska. Rano 
i wieczór myło się w jego lodowa-
tej wodzie. Ewie podobało się to 
bardzo. Czuła się dumna, że mając 
dziewięć lat przeszła przez Zawrat i 
zaliczyła wiele wycieczek górskich. 
Tatry w tych czasach były puste i 
dzikie. Chodzili po nich tylko górale 
i prawdziwi turyści. Na halach pasły 
się owce, a w szałasach robili swo-
je oscypki bacowie i juhasi. Wtedy 
w Tatrach przekroczyła Ewa po raz 
pierwszy w życiu granicę, przecho-
dząc przez przełęcz Liliowe na Sło-
wację. Ojciec miał legitymację, któ-
ra upoważniała go do tego, a zresztą 
nikt tam nie pilnował granicy. Był 
to rok wielkiej powodzi na Podha-
lu. Wszyscy zmęczeni wycieczkami 
i prymitywnymi warunkami mieli 
właśnie wrócić do Lwowa, gdy po 
przenocowaniu w domu turystycz-
nym w Zakopanem stwierdzili, że 
w ciągu jednej nocy potok płynący 
przez miasto wezbrał tak, że ulice 
zalane były wodą a korytem poto-
ku płynęły całe chałupy, olbrzymie 
drzewa, martwe owce, a nawet kro-
wy. Zrobiło to na małej Ewie wiel-
kie wrażenie. Linia kolejowa została 
przerwana. W Zakopanem zabrakło 
żywności. W domu turystycznym 
podano nieświeże mięso, co odbiło 
się na zdrowiu wycieczkowiczów. 
Padający wiele dni deszcz ustał w 
końcu, wody opadły i można było 
wrócić do domu.

/  Ewa na Zawracie

/ Ewa w Zakopanym w czasie powodzi

Na połoninie Maryszewskiej

W domu śpiewano często następują-
cą piosenkę:
...”Czerwony pas, za pasem broń, i to-
pór, co błyszczy z dala,
Wesoła myśl, swobodna dłoń, to strój, to 
życie górala.
Tam szum Prutu, Czeremoszu, Hucułom 
przygrywa,
A ochocza kołomyjka do tańca porywa.
Dla Hucuła nie ma życia jak na poło-
ninie,
Gdy go losy w doły rzucą, wnet z tęsk-
noty zginie...”
Obraz Sichulskiego wiszący w sa-
lonie przedstawiał właśnie Hucuła 
płynącego tratwą po spienionym 
Czeremoszu. Kołomyja, rzeki Prut 
i Czeremosz, połonina, kojarzyły 
się z przepięknym zakątkiem Polski 
– Czarnohorą. Są to wysokie góry, 
niewiele niższe od Tatr, ale jakże 
odmienne. Strome, z bardzo głębo-
kimi dolinami, zwanymi kotłami. 
Ciemno zielone kotły przeważnie 
znajdowały się w cieniu przyjmu-
jąc barwę prawie czarną. Stąd być 
może nazwa Czarnohora czyli czar-
na góra. Najwyższe partie okrywała 
trawa tworząca rozległe łąki zwane 
połoninami. Na nich Huculi wypa-
sali owce i bydło. Ewa miała jede-
naście lat, gdy wybrano się na wę-
drówkę po Czarnohorze. Zdobyła 
wtedy najwyższy szczyt Howerlę, 
szczyty – Pop Iwan, Szpyci i inne. 
Punktem wypadowym wycieczek 
było schronisko na połoninie Ma-
ryszewskiej. Prowadziła je pani 
Maria Mieszkowska. Ponieważ 
ojciec Ewy, Bnedykt Fuliński, był 
działaczem Towarzystwa Przyja-
ciół Huculszczyzny i wielkim jej 
miłośnikiem, znany był pani Ma-
rii z nazwiska. Miła pani zaprosiła 
przybyłych do swego prywatnego 

mieszkania i zwyczajem Taty, który 
lubił gawędzić z ludźmi interesu-
jąc się ich życiem, rodziną, pocho-
dzeniem, wywiązała się ożywiona 
rozmowa. Pani Mieszkowska pa-
trząc na Ewę powiedziała: - Dwa 
dni temu byli tu u mnie moja bra-
tanica i bratanek, Irka i Franek 
Nadachowscy, niewiele starsi od 
Ewusi, szkoda, że się rozminęli. 
Są tu niedaleko na wakacjach w 
Tatarowie, gdzie mój brat, puł-
kownik Adam Nadachowski, ma 
wspólnie ze mną i moją siostrą 
Zofią Słowikową willę. - Nada-
chowski? Znam to nazwisko ze 
Stanisławowa – powiedział Tato. 
Jako chłopiec ciągnąłem za war-
koczyki pensjonarki wychodzą-
ce z pensji pani Nadachowskiej. 
Okazało się, że to była babcia Irki 
i Franka. Rozmowa potoczyła się 
wartko. Ojciec jak zwykle pytał, 
z kim ożeniony jest pan pułkow-
nik. Mama z kolei usłyszawszy, 
że z Zofią Ilaszewiczówną, przy-
pomniała sobie sędziego Ilaszewi-
cza ze Stanisławowa przyjeżdża-
jącego w sprawach sądowych do 
dziadzia Leopolda Hausera. I tak 
ojciec lubiący niezmiernie anali-
zować różne koneksje rodzinne 
zebrał pełną informację o rodzinie 
Nadachowskich i Ilaszewiczów. A 
więc Adam i Zofia Nadachowscy, 
rodzice Irki i Franka, pochodzi-
li ze Stanisławowa, jak Tato. Sę-
dzia Ilaszewicz miał tam dom, w 
którym wychowały się jego trzy 
córki: najstarsza Zofia, młodsza 
Janka i najmłodsza Wisia. Zofia po 
wojnie wyszła za mąż za młodego 
oficera, halerczyka, Adama Nada-
chowskiego. Ewa serdecznie znu-
dzona tymi rozmowami wybiegła 
na połoninę pohasać z pięknym 

chartem pani Mieszkowskiej, Dżi-
gim. Nie przypuszczała, że bawią-
cy się przed dwoma dniami z tym 
samym psem Franek Nadachowski 
zostanie kiedyś jej mężem.

Noc w Gorganach
W czasie pewnych wakacji wy-
brano się w Gorgany, niezwykle 
malownicze góry w Karpatach 
Wschodnich. Charakteryzują się 
one szczytami, pokrytymi olbrzy-
mimi głazami, które okoliczna lud-
ność nazywała gorganami. Było to 
pasmo górskie dzikie, bez utartych 
szlaków i ścieżek. Wędrowało się 
przez ostępy leśne. Pokonywanie 
licznych przeszkód, głazów, leżą-
cych wiatrołomów, było bardzo 
męczące, szczególnie dla Mamy. 
Przebyto kilka widokowych szla-
ków górskich i zdobyto najwyż-
sze szczyty: Sywulę, Doboszankę, 
Syniak i Chomiak. Nocowanie 
odbywało się na wielkich połoni-
nach lub na mniejszych polanach 
śródleśnych. Pewnego wieczoru, 
po rozbiciu namiotu, Tato kazał 
nazbierać dużo suchego chrustu i 
całe swoje posłanie pokryć tymi 
gałęziami i polanami. Przed nocą 
zaczęło siąpić. Ewa przewraca-
jąc się na drugi bok zobaczyła w 
otwartym otworze namiotu syl-
wetkę Taty siedzącego u jego wyj-
ścia. Nogi tylko wystawił na dzia-
łanie mżawki i będąc częściowo w 
namiocie dokładał ciągle do ognia 
drewno zgromadzone na posłaniu. 
Z brzaskiem zbudził dzieci, mó-
wiąc: - Teraz będzie niespodzian-
ka. Dookoła namiotu, na polanie i 
pod drzewami rosły setki grzybów. 
Nigdy w życiu, ani przedtem, ani 
potem, nie widziała Ewa czegoś 
podobnego. 
W kilka minut nazbierano stos 
prawdziwków. Tato tymczasem 
poszedł do namiotu przespać się 
trochę po nocy czuwania nakazu-
jąc utrzymywanie ognia przez cały 
czas. Mama zgotowała na ogniu 
kaszę, dodając do niej grzybów i 
cebuli. Ależ pyszne było to jedze-
nie! Po śniadaniu Tato zarządził 
powrót do domu. Po zejściu z góry, 
Ojciec opowiedział, dlaczego palił 
ognisko przez całą noc. Napotkał 
w pobliskim lesie świeże ślady 
niedźwiedzia. Dobrze, że nie stało 
się to na początku wycieczki i że 
nie doszło do spotkania z misiem.

cdn
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/ Ewa na Połoninie Maryszewskiej
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Anna Małgorzata Budzińska

Najbardziej chyba tajemniczy wize-
runek w dziejach ludzkości- twarz 
Chrystusa odbita na chuście. Man-
dylion. Słowo „mandylion" pocho-
dzi z greki i oznacza chustę. Przed-
stawiany jest w wielu wersjach.

                                  
/ Chusta z wizerunkiem Jezusa- A.M. Bu-
dzińska

Jest tez kilka legend odnoszących 
się do ikony Świetego Oblicza. Naj-
częściej przewija się ta:
Abgar V Ukkama bar Ma'nu (auten-
tyczna postać historyczna), władca 
państwa zwanego Osroene, poło-
żonego na terenie dzisiejszej Tur-
cji, zachorował na trąd. Słysząc, 
że w Palestynie żyje cudotwórca 
imieniem Jezus, posłał archiwistę, 
aby Go doń sprowadził. Gdy Je-
zus odmówił przybycia, archiwista 
usiłował namalować Jego oblicze 
wierząc, że portret uzdrowi władcę. 
Siedział na skraju drogi i mozolnie 
rysował, nie wychodziło mu, nie 
umiał. Jezus widząc jego wysiłek i 
wiarę, zwilżył swoją twarz, a potem 
osuszył ją kawałkiem płótna, który 
dał archiwiście. Stał się cud- na chu-
ście odbił się dokładnie wizerunek 
twarzy Jezusa. Posłaniec przywiózł 
płótno swojemu królowi do Edessy- 
stolicy tego państwa (dzisiaj to miasto 
Şanlıurfa). 
Król Abgar spojrzał na Oblicze i przez 
tę kontemplację został uzdrowiony. 
Stał się wyznawcą Jezusa. 
Trudne były późniejsze losy tego płót-
na, a potem ikony. W VI wieku uży-
to go jako palladium w czasie ataku 
wojsk perskich. Potem, w 944 roku 
wojska Bizancjum stały pod Edes-
są. Cesarz Roman Lekapen zgodził 
się na odstąpienie od oblężenia, pod 
warunkiem wydania przez Arabów 
mandylionu. Cudowny wizerunek zo-
stał z wielką pompą przewieziony do 
Konstantynopola i stał się jedną z naj-
większych relikwii chrześcijaństwa.
W roku 1204 krzyżowcy zdobyli i 
zniszczyli Konstantynopol -  słuch o 
ikonie zaginął.  Powstało  jednak wie-
le jego kopii malarskich i powstają 
one do dziś. Niektórzy uważają, że 
zaginiony Mandylion to część Cału-
nu Turyńskiego, jego historię łączą z 
Templariuszami. Inni wierzą, że moż-
na dziś Mandylion oglądać w kościele 
San Bartolomeo w Genui.  Jeszcze 
inna hipoteza łączy mandylion z nie-
zwykłym obrazem, znajdującym się 
w miejscowości Manoppello we Wło-
szech (A. Badde). Mandylion znajdu-
je się też w spisie relikwii, które prze-
kazane zostały francuskiemu królowi 
Ludwikowi Świętemu, podobno jest 
też w Rzymie, w bazylice watykań-

skiej.  Która z tych wersji jest praw-
dziwa? – Tego nie wiemy i wątpię, 
żebyśmy kiedykolwiek stali się tego 
pewni.  Ale czy to ważne?
Istotna jest raczej zbieżność wyglądu 
twarzy Chrystusa w obrazach i iko-
nach powstających w różnych czę-
ściach świata, w różnym czasie i nie-
zależnie. Jego rysy zostały utrwalone 
podobnie w ikonografii- zarówno na 
Wschodzie, jak i na Zachodzie.
Ważne jest tez silne oddziaływanie 
tej ikony na patrzącego, jej magicz-
ne przyciąganie, a półmrok i palące 
się obok świece zwielokrotniają to 
wrażenie. Tak- to ikona ikon, naj-
ważniejsza i pierwsza!  W Jezusie 
Chrystusie Bóg stał się człowiekiem i 
dlatego możliwe jest Jego uosobienie 
na ikonach, Jego Bóstwo i tajemnicze 
uobecnienie. Dlatego też można i na-
leży czcić – nie tyle ikony, ile Boga, 
którego przedstawiają, bo w ten spo-
sób adorujemy niewidzialną Boska 
naturę. To podobnie jak ze zdjęciem 
ukochanej osoby: wpatrujemy się- nie 
w kawałek naświetlonego papieru-  a 
w twarz ukochanej osoby, tęsknimy 
za nią i nieraz całujemy fotografię 
myśląc o tej osobie. Nie kochamy fo-
tografii tylko tego, kogo przedstawia.
Powracając do legendy,  Maciej Bie-
lawski pisze tak:
„Z tego legendarnego podania można 
wyciągnąć kilka wniosków. Po pierw-
sze ukazuje ono, że każda ikona jest 
nie tyle dziełem artysty, ile przedziw-
nym cudem powstałym pod tchnie-
niem boskiej mocy. Tak naprawdę nie 
wiadomo kto ja tworzy. Po drugie- że 
każda ikona nie jest portretem (Jezu-
sa lub świętych), lecz raczej wizją, w 
której splatają się elementy material-
ne i duchowe. Po trzecie – że  ikona 
może posiadać moc cudotwórczą. „
Ikony- kopie Mandylionu uważane są 
za cudowne, gdyż wszystkie powtó-
rzenia, niezależnie od ilości, posiadają 
tę samą energię praobrazu i w niczym 
nie są gorsze od oryginału. 
Na ikonie głowę Chrystusa otacza 
aureola krzyżowa.  Taki nimb z krzy-
żem przysługuje tylko Jezusowi, 
inni święci mają zwykłe aureole, bez 
krzyża. 
 Na nimbie czasem wypisane są grec-
kie litery oznaczające "Jestem Który 
Jestem" - imię Boga, przynależne też 
Boskiej naturze Chrystusa, a na chu-
ście lub obok widnieje skrót imienia 
IC XC (ze staro-cerkiewno-słowiań-
skiego Iisus Christos). 

/  Mandylion z Edessy -A.M. Budzińska

Spójrzmy na tę ikonę. To jest naj-
starszy typ takiej ikony. Jest pra-

wie monochromatyczna- podobno 
pierwszą ktoś namalował  własna 
krwią, a kolor czerwony z biegiem 
lat zbrązowiał.  
Na wschodzie o ikonie Świętego Ob-
licza mówi się Spas nierukotwornyj 
– Obraz nie uczyniony ludzką ręką. Z 
greckiego to Acheiropoietos. Ikonopis 
tylko go odtwarza według własnego 
widzenia.
Na Mandylionie Chrystus ma otwarte 
oczy, pogodną twarz spojrzenie nieco 
surowe, ale jednocześnie dobre i prze-
mawiające do widza. 
Na prostokącie deski jest zaznaczo-
na struktura złożona z linii, okręgów 
i wielokątów. Można je odnaleźć i 
opisać. Można doszukiwać się sym-
bolicznych znaczeń obrazu. 
Na przykład tak odczytajmy te figury:
Okrąg aureoli symbolizuje Boga i 
Jego doskonałość, wpisany zaś w nią 
pięciokąt jest symbolem człowieka 
(5 zmysłów) . Czworobok pozosta-
je symbolem ziemi i stworzonego 
świata (4 żywioły) . Wszystko to 
wskazywałoby, że w Jezusie spotkali 
się Stwórca i stworzenie, Bóg i czło-
wiek.  Symbolika przecinających się 
osi tworzących krzyż wyjaśnia, że to 
spotkanie jest dramatyczne. 
Najważniejszym jednak rezultatem 
tej geometrii jest to, że wszystko w 
tej konstrukcji zbiega się w oczach. 
Ikona Świętego Oblicza przemawia 
spojrzeniem. W szeroko otwartych 
oczach maluje się surowość- jest to 
spojrzenie Chrystusa sędziego.  Fron-
talne przedstawienie Oblicza oznacza, 
iż jest Ono otwarte na dialog, nie tyl-
ko osądza, ale i zaprasza.
Ci, którzy mili okazje oglądać przed-
stawienie Pt. „Kniaź Igor” wrocław-
skiej opery zapewne zastanawiali się 
dlaczego wizerunek Chrystusa był 
tam znaczącym elementem scenogra-
fii?- Mandylion widoczny był też na 
sztandarach.
Od wieków ludzie wierzyli, że to ob-
licze na chuście  ma moc ochronną- 
palladium. Jak to zwykle w takich wy-
padkach bywa kłócili się miedzy sobą 
o ten cudowny obraz, wykupywali go 
lub zdobywali, żeby mieć ochronę 
swojego miasta, swojej armii, swo-
jego kraju. W końcu uwierzyli, że to 
nie tylko oryginalny obraz, czy chusta 
daje tę ochronę- wizerunek powta-
rzany przez wielu artystów powtarzał 
swoją moc-  wiara dodawała im od-
wagi i otuchy, wiara w cudowną moc 
Mandylionu sprawiała, że umiesz-
czano go w bramach wjazdowych 
do miasta, a także  na chorągwiach 

rycerzy idących do boju. W ruskich 
wojskach było to powszechnie sto-
sowane, stąd więc wizerunek głowy 
Chrystusa  w scenografii przedstawie-
nia oddaje prawdę historyczną. 
 
Na wzór Mandylionu przez wieki 
powstało wiele ikon na drewnie. Tak 
utrwalił się wizerunek Chrystusa. Co 
ciekawe istnieje podobna legenda na 
Zachodzie , ale dotycząca chusty św. 
Weroniki. Rysy twarzy Jezusa są po-
dobne, ale w mandylionie nie widać 
śladów cierpienia i męki, twarz jest 
spokojna i dostojna. Natomiast św. 
Weronika podobno otarła twarz Chry-
stusa  w czasie drogi krzyżowej więc 
widać koronę cierniową, krew i umę-
czenie. Nieraz oczy są zamknięte.
Zrobiłam też tego typu ikonę:

/ Chusta św. Weroniki- A.M. Budzińska            
       
Niestety, nie ma źródeł historycznych, 
które by potwierdzały istnienie takiej 
osoby- Weroniki. Być może świę-
ta Weronika nigdy nie istniała. Nie 

wspomina o niej żadna Ewangelia. O 
tym, że podała Chrystusowi chustę, 
by otarł twarz, mówią tylko apokryfy 
– pisma nie uznane przez Kościół za 
wiarygodne. A mimo to Weronika i jej 
chusta przetrwały w sztuce.

/ Stacja VI Weronika ociera twarz Jezusa- 
Muzeum Miejskie w Żywcu

Imię Weronika pochodzi od łacińsko-
-greckiego zwrotu vera eikon  co ozna-
cza prawdziwy obraz – czyli prawdzi-
we Oblicze Jezusa.  

 El Greco też namalował  scenę z We-
roniką. Jednak na tym obrazie to nie 
kobieta  jest ważna, ani nawet chus-
ta- ważne jest Oblicze Jezusa, które 
jakby wyłania się z chusty. Chusta jest 
w ruchu- faluje, lekko unosi się w po-
wietrzu, jakby poruszona Boską mocą. 
Ten obraz świetnie ukazuje, że „We-
ronika” to wcale nie żadna kobieta, 
żadna osoba, ale po prostu prawdziwy 
obraz Jezusa.

„MANDYLION- OBRAZ NIE RĘKĄ 
LUDZKĄ UCZYNIONY”

/ Kniaź Igor - Opera Wrocławska - materiały promocyjne

/ Kniaź Igor – Opera Wrocławska – materiały promocyjne http://www.opera.wroclaw.pl/
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/ Chusta Św. Weroniki- El Greco

Mandylion fascynuje, zachwyca i po-
budza do kontemplacji już od wieków. 
W dzisiejszych czasach doczekał się 
nawet miejsca w kryminale. Jest taka 
książka polskiego pisarza Artura Ża-
mojdy pt. „Tajemnica Mandylionu”, w 
której miłośnicy kryminalnych przy-
gód mimochodem, w sposób dostępny 
przyswajają sobie wiadomości o tym 
wizerunku.
Według mnie każdy sposób jest dobry, 
żeby rozsiewać ziarenka wiedzy o iko-
nach.

             
/ Inne Mandyliony napisane przez  Annę Małgo-
rzatę Budzińską

Opracowując artykuł korzystałam z 
książki Macieja Bielawskiego „Blask 
ikon”
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Zofia Wojciechowska

Ziemia brasławska, zwana Bra-
sławszczyzną, to kraina położona na 
lewym brzegu środkowej Dźwiny, 
w dorzeczu jej największego lewe-
go dopływu – Dzisny. Zajmuje ob-
szar północno-zachodniego krańca 
Pojezierza Wileńskiego. Brasławsz-
czyzna to kresy kresów II Rzeczpo-
spolitej. Najdalej na wschód wysu-
nięty skrawek dawnej Polski.

Dzieje ziemi brasławskiej stano-
wią integralną część historii Litwy, 
Rusi, Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów i Rzeczypospolitej Polskiej. 
Należą do najmniej rozpoznawal-
nych w naszej historiografii. Sięga-
jąc do wydanej w 1930 r. w Wilnie 
„ Historii Powiatu Brasławskiego” 
Ottona Hedemanna, nauczyciela hi-
storii szkoły powszechnej w Brasła-
wiu przeczytamy wiele informacji o 
tej tak podobnej do Mazur krainie.

 Obszar Brasławszczyzny zasiedlo-
ny jest conajmniej od IV tysiąclecia 
p. n. e. W IX wieku na przesmyku 
międzyjeziornym w miejscu natu-
ralnie obronnym, (Góra Zamkowa) 
powstał silny ogród strzegący prze-
prawy przez bagniste tereny pomię-
dzy wielkim jeziorem Drywiaty a 
jeziorami Słobudzkimi. Wzniesiony 
przez Letgarów Brasław.

Wydarzenia lat 1434-35 dowiodły 
wielkiego znaczenia strategicznego 
ziemi brasławskiej, która stała się 
„bramą do serca Litwy”, zarówno 
od strony Rusi, jak i od strony po-
siadłości krzyżackich w Inflantach. 
Kolejni Jagiellonowie poświęcali 
wiele uwagi i środków odpowied-
nim wzmacnianiu tego regionu. 
Powstały nowe grody i fortyfikacje 
(Druja, Kaźń, Dryświaty).

 W drugiej połowie XV wieku, po 
wojnie trzynastoletniej i drugim 
pokoju toruńskim, gdy osłabło za-
grożenie ze strony zakonu krzy-
żackiego podstawowym zadaniem 
systemu fortyfikacyjnego ziemi 

brasławskiej stała się obrona kie-
runku wschodniego, zagrożonego 
ekspansją Moskwy, która za pano-
wania Iwana II Srogiego osiągnęła 
szczyt potęgi. Otwarta wojna wy-
buchła w roku 1498 – kiedy rządy 
na Litwie sprawował Aleksander 
Jagielończyk. Spiesząc z odsieczą 
Aleksander ulokował swoją kwaterę 
w Brasławiu.

 Książę Aleksander rozumiał ko-
nieczność odpowiedniego zasiedle-
nia i zagospodarowania Brasławsz-
czyzny. Świadczą o tym liczne 
nadania w latach 1499-1500. W ten 
sposób na terenie Brasławszczyzny 
w XV-XVII wieku w ręce prywatne 
przeszła znaczna cześć dóbr wiel-
koksiążęcych. Powstały wtedy na 
ziemi brasławskiej wielkoobaszar-
nicze rody magnackie.

Szczególne więzy łączyły z Brasła-
wiem małżonkę króla Aleksandra, 
Helenę. Około roku 1500 przekaza-

ła znaczną donację na rzecz klasz-
toru prawosławnego wzniesionego 
w XV wieku na wyspie jeziora Nie-
śpierz i na Górze Zamkowej w Bra-
sławiu. Obecnie nie ma śladów ani 
po zamku, ani po klasztorze.

 Okres panowania dynastii jagiel-
lońskiej był dla Brasławszczyzny 
czasem wielkich przemian gospo-
darczych, intensywnej kolonizacji, 
głębokich przemian demograficz-
nych społecznych. Niektóre dobra w 
ziemi brasławskiej przeszły w ręce 
tak znanych rodów jak Sapiehowie, 
Radziwiłłowie, Massalacy. Powsta-
ło wiele nowych wsi o charakterze 
ulicówek, zorganizowano zarządy 
miast. /Jagiellońskie reformy do-
tknęły też Brasławia. W roku 1559 
Zygmunt August dokonał próby no-
wej lokacji miasta. Ówczesny staro-
sta brasławski, Jurij Ostyk, otrzymał 
polecenie wyznaczenia terenu pod 
nową zabudowę miasta i port. Wią-
zał z Brasławiem szerokie plany 
gospodarczo-administracyjne zwal-
niając mieszkańców na okres 6 lat 
z podatków (dotyczy to szczególnie 
karczm, których było w tym czasie 
30!). Miało to na celu przyciągnięcie 
przybyszów z Korony. Na Litwie ist-
niało olbrzymie zapotrzebowanie na 
fachowych rzemieślników, duchow-
nych i wykształconych funkcjona-
riuszy administracji. W roku 1554 w 
Brasławiu było koło 20 rzemieślni-
ków różnych specjalności.

 W 1556 roku Zygmunt August prze-
prowadził reformę administracyjną, 
polegającą na nowym podziale woje-
wództw na powiaty. Brasław stał się 
siedzibą starostwa grodowego oraz 
miejscem obrad sejmików, punktem 
zbiorczym pospolitego ruszenia.

 Zawarta w 1569 roku Unia Lubel-
ska wzmogła napływ Polaków na 
Brasławszczyznę. Zapoczątkował 
tym tworzący kilka wieków proces 
polonizacji społeczeństwa litewsko-
-polskiego. Jeżyk polski, coraz po-
wszechniej używany, już pod koniec 
XVI wieku stał się mową dominują-
cą, wypierając używany dotąd język 
ruski.

/ Cerkiew prawosławna w Brasławiu zdj. Ta-
tiana Gordova.

 Pierwsze lata panowania Stefana 
Batorego były okresem w którym 
ziemia bratysławska stała się znów 
terenem działań wojennych. W  
roku 1577 Iwan Groźny zaatakował 
Inflanty, zagrażając bezpośrednio 
Brasławszczyźnie. W latach 1577-
81 Batory odparł atak Moskwy i 
odzyskał Psków oraz zajął Inflanty. 
Dla Brasławszczyzny oznaczało to 
oddalenie niespodziewanego ataku 
Moskwy, a opanowanie Inflant czy-
niło bezpieczny handel dźwiński. W 
kampanii Batorego chwalebnie od-
znaczył się mieszkaniec Brasławia 
Borys Żaba. Kolejne wojny 1604-
34 szczęśliwie omijały Bratysław. 
Niemiłe konsekwencje dla Bra-
sławszczyzny miały w latach 1621-
26 wojny ze Szwecją o panowanie 
nad Inflantami. Opanowanie przez 
Szwedów prawego brzegu dolnej 
Dźwiny wraz z portem w Rydze 

Podróż sentymentalna z Mazur do 
Brasławia. Wizyta z historykiem  
na gościnnej Ziemi Brasławskiej
Sciptorium Mazurskie

/ Widok na Brasław, jezioro Drywiata zdj. Tatiana Gordova (3)

/ Widok na Brasław, jezioro Drywiata zdj. Tatiana Gordova 
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odbiło się niekorzystnie na brasław-
szyźnie dla której handel dźwiński 
stanowił podstawę egzystencji go-
spodarczej.
 Początek wieku XVII rzyniósł 
istotne zmiany w stosunkach re-
ligijnych na wschodnich terenach 
Rzeczypospolitej. Zawarta w 1596 
roku unia brzeska miała połączyć 
w jedną całość Kościoły katolicki 
i prawosławny, w praktyce spowo-
dowała niebezpieczny rozłam w 
strukturach kościoła Wschodniego. 
Na Brasławszczyźnie znaczna część 
społeczeństwa nie podporządkowa-
ła się postanowieniom synodu brze-
skiego. Pierwsza informacja doty-
cząca istnienia kościoła unickiego 
w Brasławiu pochodzi z 1635 roku.

 Koniec pierwszej połowy XVII 
wieku nazywany jest okresem „zło-
tego pokoju”. Po zawarciu rozej-

mów Moskwą i Szwecją (1634-35) 
na całe dziesięciolecia na wszyst-
kich granicach ogromnego pań-
stwa polsko-litewskiego zapanował 
względny spokój. Pograniczne tere-
ny, w tym także Brasławszczyzna, 
zyskały czas na zaleczenie ran, od-
budowę zniszczonych miejscowo-
ści, kolonizację wyludnionych wsi 
i miast.

 Znacznie tragiczne skutki przy-
niosła wojna z Rosją w 1654 roku. 
Brasławszczyznę zajęła armia do-
wodzona przez wojewodę Iwana 
Szermietewa. Pospolite ruszenie 
szlachty powiatu brasławskiego, 
pospiesznie zwołane, nie wykazało 
żadnej wartości bojowej i poszło w 
rozsypkę. Wkraczające na wschod-
nie ziemie Rzeczypospolitej wojska 
moskiewskie odbierały od szlachty 
i mieszczan przysięgę na wierność 

carowi. Po klęsce wojsk litewskich 
pod Oszmianą wojska carskie wkro-
czyły do Wilna urządzając rzeź 
mieszkańców i paląc miasto. Twier-
dzę Brasławszczyzny obsadzono 
wojskiem rosyjskim oraz Kozaka-
mi.

 W 1665 roku Litwę zajęła ar-
mia szwedzka. Na mocy układu w 
Kiejdanach, wojewoda wileński i 
hetman wielki litewski Janusz Ra-
dziwiłł związał Wielkie Księstwo 
Litewskie ze Szwecją. Wiązało się 
to z kolejną falą grabieży i zniszczeń 
brasławszczyzny. O skali zniszczeń 
spowodowanych przez Rosjan, Ko-
zaków i Szwedów świadczy fakt, 
że w 1661 roku sejm w Warszawie 
uwolnił mieszkańców Brasławsz-
czyzny od podatków.

 O patriotyzmie tych ziem świadczy 
fakt, że już w 1665 roku przedsta-
wiciele tych ziem na konwokacji w 
Grodnie deklarowali udział Brato-
sławian w podatku na spłatę żołdu, 
z którym Rzeczypospolita zalegała 
swym chorągwiom przez lata.

 Zawarty w 1667 roku rozejm z Ro-
sją na jakiś czas uspokoił północ-
no-wschodnią flankę granic Rze-
czypospolitej. Wyniszczenie kraju 
było jednak ogromne – region splą-
drowany przez Szwedów, Rosjan i 
Kozaków nigdy nie odzyskał stanu 
z przed 1648 roku. Na Brasławsz-
czyźnie miarę kataklizmu dopełniła 
tocząca się przez wiele lat wojna 
domowa między najpotężniejszymi 
rodami magnackimi: Sapiechami, 
Ogińskimi, Pacami i Wiśniowicki-
mi. Od doraźnych zniszczeń oka-
zał się goźniejszy fakt wiązania się 
z ościennymi potęgami – Rosją i 
Szwecją. Na Brasławszczyźnie ście-
rały się wojska Sapiechów wspie-
rane przez Szwedów z wojskami 
Ogińskich, Pacow i Wiśniowieckich 
wzmacnianymi posiłkami rosyjski-
mi i kozackimi. Prowadziło to do 
kolejnej fali rabunków, w której 
brały też udział skierowane na Li-
twę przez Augusta II pułki Saskie.

 Czasy panowania Stanisława Au-
gusta były dla ziemi brasławskiej 
kolejnym okresem zaburzeń i nie-
pokojów. Na Brasławszczyźnie sta-
cjonowały wojska rosyjskie. Wywo-
łało to opór ze strony patriotycznej 
szlachty. Reakcją na brutalną po-
litykę Rosji stała się konfederacja 
barska, do której szlachta powiatu 
brasławskiego oficjalnie przystąpiła 
w roku 1771, choć walki zaczęły się  
jesienią 1768. W ich trakcie wojska 
rosyjskie obległy i zdobyły zre-
woltowany Brasław, Marszałkiem 
konfederacji wybrano wojskiego 
brasławskiego, Aleksandra Waw-
rzyckiego. W ciągu kilku kolejnych 
lat na Brasławszczyźnie działały sil-
ne oddziały partyzanckie, które jed-
nak nie były w stanie przeciwstawić 
się 6000 żołnierzom armii carskiej.

 Upadek konfederacji barskiej wy-
wołał kolejną falę represji. Uczest-
ników ruchu powstańczego dotknę-
ły konfiskatę dóbr, wielu uwięziono 
i wywieziono na Sybir, majątki zo-
stały splądrowane. Okrutnie karano 
też współdziałających z konfedera-
tami mieszczan i chłopów. Okupan-
ci podsycali tez wewnętrzne animo-
zje między zamieszkującymi ziemie 
brasławską grupami etnicznymi i 
religijnymi. Z drugiej jednak strony 
represje wywołały wzrost nastrojów 
patriotycznych i świadomości naro-
dowej wśród mieszkających na Bra-

sławszczyźnie Polaków.
 W podjętych u schyłku XVIII 
wieku próbach ratunku upadającej 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
aktywnie uczestniczyli Brasławiasz-
czanie, a zwłaszcza dwaj posłowie 
powiatu brasławskiego na Sejm 
Wielki: Stanisław Mirski i Tomasz 
Wawrzecki, chorąży litewski i dzie-
dzic Widz. Ich instrukcje uchwalone 
przez sejmiki powiatowe zobowią-
zywały do głosowania za zebra-
niem na rzecz Skarbu nieprawnie 
trzymanych królewszczyzn, dóbr 
pojezuickich, starostw. W powiecie 
brasławskim powołano komisję dla 
przeprowadzenia reform skarbo-
wych i wojskowych.

Na żądanie Sejmu w 1789 roku od-
działy rosyjskie wycofały się z zie-
mi brasławskiej, a ich miejsce zajęły 
chorągwie Rzeczypospolitej. Mimo 
szczupłych sił obsadzono wojskiem 
wszystkie strategiczne punkty re-
gionu. Powołane komisje wpłynęły 
korzystnie na rozwój gospodarczy 
terenu. Komisje zajęły się także 
przygotowaniem do obrony na wy-
padek spodziewanego ataku wojsk 
rosyjskich.

 Rosjanie wkroczyli na Brasławsz-
czyznę latem 1771 roku, podczas 
wojny w obronie konstytucji 3 
Maja. Miasta i wsie ziemi brasław-
skiej po raz kolejny ucierpiały od re-
kwizycji, nakładanych kontrybucji i 
rabunków. Najgorzej przedstawiała 
się sytuacja w samym Brasławiu. 
Mimo nadania mu przez Stanisława 
Augusta przywileju renowacyjnego 
rok później siedzibą władz powiato-
wych stały się mniej zniszczone Wi-
dze. Znaczna część ziemiaństwa i 
szlachty przystąpiła do konfederacji 
targowickiej. Pod osłoną rosyjskich 
bagnetów dokonywano zajazdów, 
zbrojnie dokonywano prywatnych 
uraz, rozprawiano się z przeciwni-
kami. Dochodziło do zamieszek na 
tle religijnym między unitami i pra-
wosławnymi.

 W wyniku rozbioru w 1792 roku 
Rosja zagarnęła wschodnią część 
Brasławszczyzny. Na sejmie gro-
dzińskim w roku 1793 z pozostałych 
ziem powiatu brasławskiego oraz 

resztek powiatu święciańskiego 
utworzono województwo Brasław-
skie. W marcu 1794 roku wojewodą 
brasławskim mianowano targowi-
czanina Michała Kossakowskiego. 
Efemeryczne województwo istniało 
zaledwie kilak miesięcy – do III roz-
bioru, który podporządkował całą 
Brasławszczyznę Rosji.

 Nim jednak nastąpił ostateczny 
„finis Poloniae” – szerokim echem 
odbiło się na ziemi brasławskiej po-
wstanie kościuszkowskie. W kilka-
naście dni po insurekcji wileńskiej, 
8 maja 1794 roku emisariusz Rady 
Najwyższej Narodowej, podkomo-
rzy brasławski Bogusław Mirski 
ogłosił w Brasławiu akt powstania. 
Stacjonujący na Brasławszczyźnie 
Rosjanie uprzedzili 100 powstań-
ców, Brasław został spalony i splą-
drowany. Do zgromadzenia pospoli-
tego ruszenia nie doszło lecz liczne, 
acz rozproszone oddziały działały 
na Brasławszczyźnie jeszcze przez 
kilka miesięcy.

 Po klęsce maciejowickiej i wzięciu 
Kościuszki do niewoli Naczelni-
kiem okrzyknięto Tomasza Waw-
rzyckiego, dowodzącego wojskiem 
powstańczym na Litwie. On sam 
zaskoczony wyborem wszelkimi 
sposobami usiłował zrzec się tej 
funkcji. Ostatecznie jednak 16 paź-
dziernika 1794 roku złożył przy-
sięgę przed Radą Najwyższą Na-
rodową. Niestety nie udało mu się 
zapobiec anarchii w szeregach armii 
powstańczej. Każdy dowódca dzia-
łał na „własną rękę”. W beznadziej-
nej sytuacji 18 listopada podpisał 
akt kapitulacji. Jako jedyny z wyż-
szych dowódców nie podpisał de-
klaracji lojalności wobec Katarzyny 
II i został uwięziony w Petersbur-
gu. Z niewoli uwolniła go amnestia 
ogłoszona przez Pawła I. Był ostat-
nim Naczelnikiem Powstania.

 Po upadku Powstania przez Bra-
sławszczyznę przetoczyła się ko-
lejna fala represji. W okresie wojny 
napoleońskiej z Prusami na bra-
sławskim pograniczu pojawiły się 
bandy złożone z ruskich i pruskich 
dezerterów oraz zbiegłych chło-
pów. Do ich zwalczania powołano 

/ Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu zdj. Jarosław Bartnik 2011 r.

/ Tablica przed Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu zdj. Jarosław Bartnik 2011 r..
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oddziały straży obywatelskiej pod 
dowództwem Tomasza Wawrzyc-
kiego. To była niewątpliwie najbar-
dziej kryształowa postać powiatu 
brasłwaskiego, dziedzic Widz, spo-
czywa na cmentarzu w Widzach.

 W roku 1812 przez ziemię bra-
sławską maszerowały główne siły 
Wielkiej Armii Napoleona. 18 
lipca w Głębokim (pow. Brasław) 
zatrzymał się na 3 dni Napoleon. 
Następnego dnia połączone sejmiki 
powiatu brasławskiego i dziśnień-
skiego zdecydowały o zwołaniu 
pospolitego ruszenia. Nic z tego 
nie wyszło, ze względu na represje 
Francuzów. Kilka miesięcy później 
prze Bratysławszczyznę przeto-
czyła się fala cofających się z nad 
Bereżyny resztek armii francuskiej 
i następującej za nimi armii Kutu-
zowa. Straty materialne oszacowa-
no na kwotę ponad miliona rubli 
srebrem.

 Koniec epopei napoleońskiej 
oznaczał definitywne włączenie 
Bratysławszczyzny w skład impe-
rium rosyjskiego. Dla mieszkań-
ców oznaczał jednak kilkanaście 
lat względnego spokoju, pozwala-
jącego na odbudowę zniszczonych 
miejscowości. Z ruin dźwignął się 
sam Brasław. Stabilizację mąciły 
jedynie waśnie narodowo-religijne.

 Echa Powstania Listopadowe-
go dotarły na peryferyjną Braty-
sławszczyznę dopiero wiosną 1831 
roku. W zachodniej części powiatu 
niewielki oddział Fortunata Pod-
berskiego, został szybko rozbity. 
Resztki oddziału jeszcze przez kil-
ka tygodni prowadziły działania 
partyzanckie. We wschodniej czę-
ści powiatu w rejonie Brasławia i 
Dzisny działały znacznie większe 
siły pod dowództwem Aleksandra 
Łopacińskiego, zasilane cofają-
cymi się na Brasławszczyznę od-
działami z innych powiatów. Po 
przejściowych sukcesach liczące 
ponad 10 tys. ludzi zgrupowanie 
uległo rozproszeniu. W represjach, 
które spadły na Bratysławszczyznę 
wyróżnił się nadzorujący śledztwa 
wice gubernator mohylewski Mi-

chaił Murawjew (po roku 1863 na-
zywany „wieszatelem”) Wilna.

 W 1835 roku zlikwidowany został 
powiat brasławski. Nowe powia-
ty podlegały guberni kowieńskiej. 
Taki podział administracyjny prze-
trwał do czasów I wojny światowej. 
Historyczna stolica ziemi brasław-
skiej spadła do roli miejscowości 
prowincjonalnej.

 Koniec pierwszej połowy XIX 
wieku przyniósł dramatyczne prze-
miany w stosunkach religijnych. 
W 1839 roku ukazem Mikołaja I 
zniesiono unie brzeską, a grekoka-
tolików uznano za prawosławnych. 
Na nie podporządkowujących się 
administracyjnym decyzjom spa-
dły szykany w postaci aresztowań 
i konfiskat dóbr. Dochodziło do 
krwawych starć między wojskiem 
a unitami. Podsycany przez władze 
antagonizm miedzy katolicyzmem 
a prawosławiem osłabił dotych-
czasową spójność społeczeństwa. 
Skutki tych działań stały się wi-
doczne w czasie powstania w 1863 
roku. Mimo aktywnej działalności 
emisariuszy Rządu Narodowego 
powstanie nie znalazło szerszego 
oddźwięku. W okresie od maja do 
czerwca 1863 roku działało tu kilka 
niewielkich „partii”, ale ich działal-
ność została szybko spacyfikowana 
przez wojska rosyjskie i zbrojną 
milicję lojalną wobec władz złożo-
ną z włościan.

 Akcja powstańcza zakończona 
szybko, spowodowała na ziemi 
brasławskiej znaczne zmiany w 
stosunkach narodowościowych. 
W wyniku zastosowanych represji 
rząd carski dokonał licznych kon-
fiskat dóbr osób współpracujących 
z powstańcami  lub choćby podej-
rzanych o prapolskie sympatie. 
Dotyczyło to zarówno szlachty, 
jak i mieszczan , a także chłopów. 
Wysyłano na Syberię, przesiedlano 
całe wsie oskarżone o sprzyjaniu 
Powstaniu. Na opuszczone tereny 
sprowadzano osadników z Rosji. 
Miało to charakter zaplanowanych 
działań, zmierzających do zmiany 
struktury demograficzno-własno-

ściowej regionu, w którym na po-
czątku drugiej połowy XIX wieku 
prawie 100% znajdowało się w rę-
kach polskich. Pomimo trwającej 
akcji, wspieranej przez instytucje 
finansowe (jak Bank Włościański, 
Wydział Likwidacyjny i in.) do 
roku 1914 zaledwie 10% mająt-
ków na Brasławszczyźnie przeszło 
w ręce rosyjskie. Prowadzona na 
szeroką skalę rusyfikacja, wspiera-
nie nacjonalistycznie i antypolsko 
nastawionych organizacji litew-
skich, białoruskich i żydowskich w 
konsekwencji wzmogły w polskim 
społeczeństwie ziemi brasławskiej 
poczucie tożsamości i wspólnoty 
narodowej.

 Wybuch I wojny światowej przy-
niósł ziemi brasławskiej kolejną 
falę zniszczeń. W 1915 roku pod-
czas ofensywy wojsk niemieckich 
rejon Brasławia znalazł się w strefie 
przyfrontowej. Po wybuchu rewo-
lucji w Rosji Brasław zajęły woj-
ska niemieckie. Po separatystycz-
nym pokoju brzeskim wycofujące 
się na zachód wojska niemieckie 
doszczętnie ograbiły Brasławsz-
czyznę z żywności i urządzeń prze-
mysłowych. Na splądrowane tere-
ny weszli bolszewicy powołując 
Komitet-Wojenno-Rewolucyjny w 
Nowoaleksandrowie (Jeziorasach). 
Kilkutygodniowa okupacja regionu 
przez Armię Czerwoną pociągnęła 
za sobą liczne ofiary wśród polskie-
go ziemiaństwa i ludności miast. W 
wyniku zbrojnego powstania lud-
ności polskiej wyzwolona została 
niemal cała Brasławszczyzna. 30 
sierpnia 1919 roku do Brasławia 
wkroczyły oddziały Wojska Pol-
skiego. Brasławszczyzna wróciła w 
granice Rzeczypospolitej. Zaczyna 
się tworzyć administracja powia-
towa. Najważniejszym miastem 
regionu stał się Brasław. Jest też 
najurodziwszym miastem powiatu 
położonym pomiędzy jeziorami, z 
dominującą nad nim Górą Zamko-
wą.

 Brasławszczyzna w tym okresie 
była oddalonym, prowincjonal-
nym, najbardziej na północny-
-wschód wysuniętym krańcem 
państwa polskiego, leżącym na 
styku trzech granic. Ze względu na 
swoją przygraniczność region ten 
odznaczał się wielką różnorodno-
ścią etniczność. Ziemię brasławską 
zamieszkiwali oprócz Polaków i 
Białorusinów także Litwini, Ży-
dzi, Tatarzy, Rosjanie, Łotysze. 
Różnorodność etniczna wiąże 
się z religią, co powodowało, że 
w krajobrazie Brasławszczyzny 
obok kościołów i cerwki spotkać 
było można synagogi, molenny, 
meczety. Na zróżnicowanie na-
kładało się także rozwarstwienie 
społeczne. Ziemię brasławską od 
wielu pokoleń zamieszkiwały zna-
ne rody: Świętopełk– Mirskich, 
Potockich, Platerów, Giedroyciów, 
Dowgiałłów, Zanów, Sapiechów, 
Łopacińskich, Ciechanowieckich, 
Naruszewiczów, Wawrzyckich, 
Minejków, Miłoszów, Podberskich, 
Stommów, Żabów. Słynny dwór w 
Belmontach nad jeziorem Drywia-
ty zamieszkiwała rodzina szlachty 
infandzkiej – Hylzonów. Od końca 
XVIII wieku przeszedł w posiada-
nie Włocha, słynnego awanturnika 
i targowiczanina – Mikołaja Ma-
zunniego zwanego „Diabłem Pół-
nocy”.
 Brasławszczyzna to kraina o cha-
rakterze rolniczym. Z czasem dzię-

ki staroście Żylesławowi Janusz-
kiewiczowi w latach 1923-1939 
zaczyna się reaktywować drobna 
wytwórczość. W końcu 1923 roku 
w powiecie działały już 3 cegielnie, 
tartak, 2 mleczarnie, 2 browary, 14 
garbarnii, 22 młyny, fabryka mydła. 
Rozwinęło się rzemiosło. Ważną 
rolę odgrywał handel, którym w 
większości zajmowali się Żydzi. W 
Platerowie powstała fabryka tektu-
ry, pracującą ze względu na wysoką 
jakość na eksport. Pod koniec lat 20-
tych powstała spółdzielnia „Rolnik”, 
której sklepy i hurtownie opanowały 
Brasław i okolice. Rozwój handlu 
wiązał się z rozwojem bankowości. 
W Brasławiu i okolicach powstają 
różne kasy kredytowe. Jedną bar-
dziej znanych i cenionych była kasa 
Stefczyka. Chodząc po ulicach Bra-
sławia w koszulkach reklamowych 
„Skok Stefczyka” spotykaliśmy się 
z reakcją starszych osób „paniczko 
wrócił, Skok Stefczyka”.
 
Z czasem powiat basławski zaczyna 
powoli dźwigać się z zaniedbania 
gospodarczego. Wzrosły inwesty-
cje budowlane. Powstają murowane 
szkoły, kościoły, budynki użyteczno-
ści publicznej.

 W okresie II Rzeczypospolitej 
szczególny nacisk położono na roz-
wój szkolnictwa i likwidację analfa-
betyzmu. W wielu wsiach budowano 
szkoły. Chcąc pozyskać nauczycieli 
na odległych rubieżach oferowano 
im dogodne warunki. Na począt-
ku lat 30-tych w powiecie było 168 
szkół polskich. W 1927 roku w Opsie 
w dawnym pałacu Platerów powstała 
Szkołą Rolnicza, która funkcjono-
wała do 1939 roku. Szkoła uczyła 
nowoczesnych metod prowadzenia 
gospodarstwa.
 W 1938 roku powstała podobna 
szkoła dla dziewcząt w Zamoszu 
zamiarem wykształcenia nowocze-
snych gospodyń wiejskich. Dzięki 
zakonowi Marianów powstało w 
Drui w 1924 ośmioklasowe gimna-
zjum im Stefana Batorego. Gimna-
zjum mieściło się w salach klasz-
tornych. Miarą włożonego wysiłku 
jest to, że stoły i ławki wykonano z 
przepołowionych pni, tablice i inne 
pomocy wykonano własnoręcznie. 
W organizacji i rozwoju szkoły wy-
różnił się ks. Andrzej Cikota. W la-
tach 1932-35 historii nauczał w tym 
gimnazjum znany historyk Antoni 
Gołubiew. Napisał m. in. 6-tomową 
historię Bolesława Chrobrego.
 Z Brasławiem od 1932 roku wspo-
mniany przez nas związany też był 
historyk, nauczyciel, badacz Braty-
sławszczyzny – Otton Hedemann. 
Chcąc uczyć prawdziwej historii zie-
mi brasławskiej, bo takie postawiono 
mu zadanie, zajął się opracowywa-
niem prac historycznych poświęco-

nych regionowi opierając się na źró-
dłach archiwalnych i bibliotecznych. 
Przesiedział mnóstwo godzin w 
archiwum państwowym w Wilnie. 
W krótkim czasie wydał „Historię 
Powiatu Brasławskiego”, „Druja i 
Dzisna, „Dawne puszcze i wody”. 
Nagła śmierć przerwała działalność 
tego zamiłowanego badacza rejonu.

Brasławszczyzna przed wojną zdo-
była miano „Finlandii II Rzeczy-
pospolitej”. Wokół wielkie jeziora. 
Teren ten zastępował w okresie mię-
dzywojennym Mazury. Rozwijała 
się turystyka i żeglarstwo. Docierały 
obozy studenckie, szkolne, harcer-
skie i letnicy. Rozwijała się sieć ho-
telowa i usługowa.

Oprócz kolei docierano na Bra-
sławszczyznę autobusem kursują-
cym raz dziennie z Wilna. Turyści 
z atrakcji Brasławszczyzny mogli 
korzystać także zimą, narty, bojery, 
polowania. Nad jeziorem Drywiaty 
rozwija się sport szybowcowy.

 Jeziora Brasławia pełne były ryb i 
raków. Prowadzono racjonalną go-
spodarkę rybacką, odławiano, ale 
i zarybiano. Ryby sprzedawano na 
rynku lokalnym i w Wilnie.

 Jednak ani płody ziemi o słabych 
piaszczystych glebach, ani połowy 
pozyskiwane z jezior, ani turystyka 
nie były w stanie dostarczyć ludno-
ści dostatku. Wielu mieszkańców 
Brasławszczyzny szukało pracy na 
Łotwie. Wielkim nieszczęściem dla 
mieszkańców powiatu był głód w 
1928-29 roku spowodowany nie-
ustannie padającymi deszczami. 
Powstał wówczas Komitet Pomocy 
Wileńszczyźnie założony przez żonę 
prezydenta Ignacego Mościckiego. 
Dzieciom rozdawano w szkołach 
bezpłatne obiady. W roku 1934 głód 
się powtórzył. Nękające region po-
wodzie też utrudniały życie miesz-
kańcom. Jak wspomina starosta Żeli-
sław Januszkiewicz woda w Dzwinie 
osiągnęła poziom 12 metrów ponad 
normę. „Popłynęły Dzwiną domy, 
stodoły, drewno ,siano, słoma i lu-
dzie. Druja znalazła się pod wodą”.

 Życie na Brasławszczyźnie miało 
swoje blaski i cienie. Piękna przy-
roda rekompensowały trudy życia w 
tym oddalonym nieco zapomnianym 
zakątku Rzeczypospolitej.
 W latach 20-tych odwiedził Bra-
sław Felicjan Sławoj-Składkowski, 
ówczesny minister spraw wewnętrz-
nych oraz Władysław Raczkiewicz, 
marszałek senatu i wojewoda nowo-
grodzko-wileński. W roku 1932 wi-
zytował Brasław Zygmunt Bączkie-
wic, wojewoda wileński. Wizyty te 
przyniosły powiatowi korzyści ma-
terialne w postaci dotacji i kredytów.

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA
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 Latem 1930 roku wielkim wyda-
rzeniem była wizyta prezydenta 
Ignacego Mościckiego. Uroczyste 
powitanie odbyło się u wjazdu do 
Brasławia. Przy wybudowanej na 
tą okazję bramie triumfalnej do-
stojnego gościa witali: wójt, przed-
stawiciele duchowieństwa wszyst-
kich wyznań, społeczeństwo. 
Urzędnicy powiatu przywitali 
prezydenta przed nowowydanym, 
okazałym gmachem starostwa. Bu-
dynek ten istnieje do dziś i jest sie-
dzibą Raispałkomu (odpowiednik 
starostwa). Prezydent brał również 
udział w połowie ryb na jeziorze 
Nieśpisz. Oczywiście obfitość tego 
połowu została wcześniej przygo-
towana.

 Powiat brasławski, jako wielo-
wyznaniowy posiadał 30 parafii 
rzymskokatolickich, 11 cerkwi 
prawosławnych, molenny staro-
obrzędowe i meczety. Panowała to-
lerancja religijna uzewnętrzniająca 
się wzajemnym szacunkiem. W 
niedzielę młodzież szkolna miała 
obowiązek zbierania się w szko-
łach, skąd w szeregach udawała się 
do kościoła. Przed kościołem odłą-
czali się prawosławni, udając się 
do cerkwi (po przeciwnej stronie 
ulicy).

 W roku 1931 od obywatela bra-
sławskiego Żarka sejmik wykupił 
Górę Zamkową. Piaszczyste wznie-
sienie jest ewenementem przyrody. 
Góruje nad okolicą, ze stromymi 
zboczami w średniowieczu było 
doskonałym miejscem obronnym, 
stąd strategiczne znaczenie Bra-
sławia. Celem zatrzymania erozji 
piaszczystego zbocza obsadzono 
specjalnym gatunkiem sosny oraz 
wykonano brukowany tarasowy 
wjazd. Na Górze Zamkowej, gdzie 
zachowały się tylko ziemne obwa-
łowania (obecnie po nich nie ma 
śladu) odbywały się imprezy maso-
we, przede wszystkim harcerskie. 
Na tej górze w roku 1926 pochowa-
no na Jego życzenie ukochanego le-
karza, twórcę szpitala powiatowe-
go, Stanisława Narbutta. Nagrobny 
obelisk, zwieńczony latarnią stał 
się znakiem zewsząd widocznym. 
Latarnia o zmroku zapalana była z 
komendy policji i z oddali wskazy-
wała w nocy drogę do Brasławia. A 
były to drogi wyłącznie piaszczy-
ste. Jeszcze obecnie tylko główne 
ulice Brasławia mają nawierzchnię 
asfaltową, reszta to lotny piasek.

 W latach 30-tych szybko zaczęły 
rozwijać się sporty wodne, przede 
wszystkim nad jeziorem Drywiaty. 
Wybudowano tam trzy przystanie: 
żydowską, Klubu Policyjnego Ligi 
Morskiej Kolonialnej. Ta ostatnia 

była najokazalsza. Składała się z 
dużej drewnianej platformy. Na 
platformie stały dwie wierze wi-
dokowe. Przy przystani cumowano 
liczne żaglówki, łodzie, kajaki. Co-
rocznie odbywały się regaty. Obec-
nie nie ma po tych obiektach śladu. 
Na pięknym jeziorze Drywiaty, nie 
wdać białego żagla i kajaka. Jedy-
nie przegniłe łódki wędkarskie. 
 Z każdym rokiem stawał się Bra-
sław coraz bardziej popularną 
miejscowością letniskową. Najbar-
dziej przyczynił się do popularyza-
cji miasta CIWF, rozsławiający w 
Warszawie walory Brasławszczy-
zny. Z inicjatywy tej organizacji 
postawiono w 1936 roku pomnik 
Józefa Piłsudskiego, autorstwa 
znanego rzeźbiarza Alfonsa Karne-
go. Aktualnie pomnik ten znajduje 
się w Sulejówku. Na miejscu po-
mnika Piłsudskiego stoi teraz po-
mnik Feliksa Dzierżyńskiego (na 
tym samym cokole).

 Nadzieje na lepsze życie osiągnię-
ta ciężką pracą zniweczył wybuch 
II wojny światowej. Bratysławsz-
czyzna po raz kolejny przeżyła ge-
hennę wojenną.

 Represje po wkroczeniu Rosjan 17 
września 1939 roku (wyzwolicie-
li) „uciemiężonego przez polskich 
panów narodów Białorusi i Litwy”. 
Zsyłki do Kazachstanu, deportacje, 
konfiskatę i niszczeni majątków. 
Dotknęło to najbardziej ziemian i 
inteligencję. Politykę tą prowadzili 
Niemcy po zajęciu tych terenów.

 Na Brasławszczyźnie powstał sil-
ny ruch oporu. Pierwszy zbrojny 
oddział ZWZ-AK wiąże się z le-
gendarnym partyzantem Antonim 
Murzyńskim pseudonim „Kmicic”. 
Zorganizował duży oddział bo-
jowy, przeprowadził szereg akcji 
zbrojnych. Na tragiczny koniec od-
działu złożyły się niekorzystne dla 
sprawy polskiej wydarzenia z poło-
wy 1943 roku. Są to:
- zerwanie przez ZSRR w kwietniu 
1943 r. stosunków dyplomatycz-
nych Polską.
- aresztowanie gen Stefana „Grota” 
Roweckiego.
- śmierć Władysława Sikorskiego.

 Następują rozbrojenia oddziałów 
AK przez przeważające, działają-
ce podstępnie oddziały partyzantki 
radzieckiej. Pierwszy został zlikwi-
dowany oddział „Kmicica” przez I 
wileńską brygadę partyzancką płk. 
Fiodora Markowa, który pod po-
zorem zorganizowania wspólnej 
akcji zaprosił go w dniu 26 sierp-
nia 1943 roku wraz z oficerami do 
swojej bazy. W trakcie rozmów, 
polscy oficerowie zostali znienacka 
zaskoczeni i rozbrojeni. Z tej gru-

py pozostały przy życiu jednie 2 
osoby (było 7). Rozbrojeni też zo-
stali zgrupowani w bazie żołnierze 
„Kmicica”. Połowa z nich przeszła 
do oddziału Markowa, a o drugiej 
(około 50 osób) słuch zaginął. Tą 
metodę podstępu sowieci stosowali 
do końca wojny likwidując kolej-
ne oddziały partyzantki polskiej, a 
Polacy dalej wierzyli w ich dobre 
intencje. W momencie likwidacji 
oddziału „Kmicica” nie były obec-
ne patrole wysłane w teren oraz 
9-cioosobowa grupa „Żbika”, która 
z polecenia dowódcy prowadziła 
kandydatów na partyzantów z Wil-
na, w tym „Łupaszkę” Zygmunta 
Sendzielaża, następnego legen-
darnego dowódcę oddziału party-
zanckiego na Litwie, a po wojnie 
na Mazurach. Oddział „Kmicica” 
nie został doszczętnie zniszczony, 
a jego resztki stały się zalążkiem 
nowych wielkich oddziałów par-
tyzanckich AK, piątej Brygady 
Śmierci por. „Łupaszki” i 4-tej 
Brygady AK ppor. „Romina”. Par-
tyzanci radzieccy konsekwentnie 
zwalczali oddziały polskie. Docho-
dziło do walk bratobójczych, bo w 
oddziałach sowieckich był znaczny 
odsetek (ok., 30%) Polaków. Tra-
gicznym epizodem było współdzia-
łanie z Armią Czerwoną  i zdobycie 
Wilna przez Armię Krajową. Ponad 
10-cio tysięczna armia AK została 
zwabiona w pułapkę, rozbrojona i 
wywieziona w głąb Rosji. Dowód-
cy w tym płk. Krzyżanowski zostali 
zaproszeni na „naradę” do dowód-
cy3 frontu gen. Czerniachowskiego 
i podstępnie uwięzieni. Płk Krzy-
żanowski pseudonim gen „Wilk” 
przeżył gehennę więzień sowiec-
kich w Moskwie, Wilnie i Diegie-
lewic. Uciekł i dotarł do Wilna, 
gdzie poprosił o pomoc w dotar-
ciu do Polski pełnomocnika rządu 
RP. Obiecana pomoc skończyła 
się aresztowaniem przez NKWD 
powrotem do Moskwy. Po powro-
cie do kraju ponownie aresztowa-
ny zmarł w szpitalu więziennym 
29.09.1951 roku. Dla wileńskich 
AK-owców oraz mieszkańców 
Kresów Wschodnich II Rzeczypo-
spolitej gen. „Wilk” jest symbolem 
nieugiętego żołnierza, człowieka 
niezwykle prawego i bohatera.

 Po wojnie region Brasławia na 
skutek decyzji jałtańskiej na długo 
przechodzi we władanie Związku 
Radzieckiego. Dla sowieckiego 
imperium stanowił marginalną kra-
inę. Internowano lub wywieziono 
resztki ziemiaństwa (polskie pany) 
i inteligencję. Kraina pogrążyła się 
w marazmie i zapomnieniu. 

Specjalnie dla Kresowego Serwisu 
Informacyjnego - o swoich wizy-
tach na ziei Brasławskieh opowia-
da Pani Anna Góźdź :
 - Obecnie powstanie państwa 
białoruskiego rokuje nadzieję na 
ożywienie tego terenu, wykorzysta-
nie walorów tej ziemi i rozwój tu-
rystyki. Pomagają w tym Krajowe 
Stowarzyszenie Brasławian i sto-
warzyszenie „WSPÓLNOTA POL-
SKA”. W 2009 roku pojawiły się 
znów na jeziorze Drywiaty po 80 
latach białe żagle.

Pierwsze żagle na jeziorze Dry-
wiaty pokazaliśmy w sierpniu 2009 
roku, chcąc odbudować tradycje z 
przed 1939 roku. Sześć łódek z bazy 
Sportów Wodnych z Mrągowa typu 
„Optymist” i 3 jachty od harcerzy 
z Pucka spowodowały olbrzymie 

zainteresowanie dzieci, młodzieży, 
dorosłych. Organizatorem wyjaz-
du było Krajowe Stowarzyszenie 
Brasławian i Koło Stowarzyszenia 
„WSPÓLNOTA POLSKA” w Mrą-
gowie. Rozwojem sportu zajmo-
wały się szkoły, silnie rozwinięte 
harcerstwo, Związek Strzelecki i 
Korpus Ochrony Przygraniczna.

Polonia w Brasławiu, nie jest sku-
piona w żadnym związku. Wielu 
z nich jednak czuje się Polakami. 
Sądzimy,  że jest ich 67% w całym 
powiecie Brasławskim. Obecnie już 
nie wstydzą się mówić po polsku. W 
miejscowych szkołach utworzono 
klasy polskie. Uczęszczają do nich 
dzieci polskich rodzin zajmujących 
się pracą  w różnych zawodach. Po-
lacy coraz częściej zajmują kierow-
nicze stanowiska. Funkcjonują jako 
obywatele Białorusi szanując pol-
skie zwyczaje i tradycję, taki układ 
zapewnia im swobodę działania i 
jak sami mówią- spokojny patrio-
tyzm. 
Pani Ania z wielkim wzruszeniem 
wspomina:
- Rodziny polskie w Braslawiu są 
bardzo życzliwe wobec Polaków. 
Działalność organizacyjna skupia 
się wokoło kościoła polskiego. Ko-
ściół rzymsko- katolicki pielęgnu-
je kult Matki Boskiej Brasławskiej 
Królowej Jezior. 
- Polscy harcerze budują więzi z 
młodzieżą brasławia. Uczą daw-
nych zwyczajów ludowych jak Noc 
Świętojańską, Topienie Marzanny, 
poznają historię uczestnicząc w 
grach historycznych opowiadają-
cych o bitwie pod Grunwaldem.  
Brasławska młodzież gościła w Pol-
sce na obchodach 600- lecia Bitwy 
po Grunwaldem. Dzięki inicjatywie 
ZHP Wspólnocie Polskich Drużyn 
Grunwaldzkich polscy skauci  wzię-
li udział w pokazach grupy rekon-
strukcji historycznej. 

-Brasławski Dom Polski, którym 
opiekuje się Pani Gajdamowicz 
wymaga remontu i wsparcia mate-
rialnego, tam odbywają się liczne 
spotkania, koncerty, a także kursy 
zawodowe . W szkole co roku orga-
nizuje się  Dzień Polski. Wzruszają-
cy jest szczególnie Apel Poległych 
dedykowany polskim legionistom, 
styczniowym powstańcom i Polakom 
zamordowanym w II Wojnie Świato-
wej, który gromadzi wielu rodaków.  
Międzynarodowa impreza pod na-
zwą Bracławskie Zorze odbywa się 
w Rajspałkomie ( siedzibie powia-
tu)  festiwal gromadzący twórców z 
Wschodniej Europy – od Finlandii 
po Węgry. Na festiwalu pod koniec 
maja przybywają zespoły z Polski. 

 Stowarzyszenie Brasławian przy 

pomocy Stowarzyszenia WP odział 
Północno Mazowiecki , koło w Mrą-
gowie na ziemi brasławskiej  orga-
nizuje obozy żeglarskie. Krajobraz 
Mazur i Powiatu Brasłwskiego 
jest bardzo podobny. Poprzecina-
ne jeziorami dwie krainy zapał lu-
dzi stwarza płaszczyznę do dalszej 
współpracy nie tylko kulturalno- 
oświatowej ale też gospodarczej. 
Turystyka jest doskonałym sposo-
bem na tworzenie wspólnych więzi.

Dziękując za wizytę historyczną na 
ziemi Brasławskiej Państwu Annie i 
Edwardowi Góźdź prezentujemy fo-
tografie otrzymane od Ani Bartnik – 
Polki urodzonej na tej ziemi. 
Ania Bartnik- koordynator pro-
jektów i działacz Stowarzyszenia 
Edukacja i Nauka  była gościem w 
Audycji Program Pomost- zapra-
szam na spotkanie przy mikrofonie 
w Radio Wnet. Z pozdrowieniem 
Zofia Wojciechowska specjalnie dla 
Kresowego Serwisu Informacyjnego

 Stowarzyszenie Edukacja i Nauka 
zaprasza młodzież z Warszawy i 
okolic na spotkania integracyjne z 
młodzieżą polskiego pochodzenia z 
Rosji, Ukrainy, Białorusi i Łotwy, 
które odbędą się w Warszawie w 
dniach 24.07. 2012 r. - 01.08.2012 
r.

Wydarzenie zostanie zorganizo-
wane w ramach projektu pt. „Pro-
mocja wiedzy o Polsce w polskim 
środowisku na Łotwie, Białorusi, 
Ukrainie i w Rosji -  kultura, język, 
historia i współczesność” dofinan-
sowanego ze środków MSZ RP 

Więcej informacji o projekcie na 
stronie: www.stowarzyszenie.edu.
pl 

Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt z koordynatorką projektu 
Anną Bartnik:
tel: 22 394 53 71 lub e-mail: anna.
bartnik@stowarzyszenie.edu.pl  
Opracowanie i redakcja- Zofia 
Wojciechowska 

Tekst opracowania historycznego- 
Edward Góźdź z Mrągowa
Fotografia- Anna Bartnik
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http://www.stowarzyszenie.edu.pl 
http://www.stowarzyszenie.edu.pl 
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Wolna Trybuna 
Czytelników
Mobilni Polacy z Kresów

Jestem pod wrażeniem wspania-
łych, młodych ludzi, którzy wyru-
szyli w podróż rowerową śladami 
Kazimierza Nowaka. Zainspirowała 
ich książka tego podróżnika i dzien-
nikarza, książka przeczytana w jed-
ną noc.
Kazimierz Nowak dokonał czegoś 
niebywałego, porwał się na samot-
ną podróż rowerem przez Afrykę 
w latach 1931-1936- tak w  filmie, 
który obejrzałam w TVP Historia, 
opowiada o nim jeden z uczestni-
ków wyprawy. „Chcieliśmy przypo-
mnieć Polakom i światu, że był taki 
człowiek jak Kazimierz Nowak, je-
den z największych podróżników w 
historii” – uzasadnia decyzję ekipy 
rowerowej. Kazimierz Nowak uro-
dził się na Kresach, w polskim wol-
nym mieście Stryj, które obecnie 
znajduje się na terenie Ukrainy.
A zainteresowanym podróżami in-
nych Polaków, którzy wyruszyli z 
Kresów proponuję krótsza trasę ro-
werową, do Puszczy Kampinoskiej 
do miejscowości Górki. To tutaj to-
czył walkę z hitlerowskim najeźdźcą 
14 Pułk Ułanów Jałowieckich, który 
w ostatnich dniach sierpnia 1939 
roku wyruszył z polskiego miasta 
Lwów, aby bronić zachodniej grani-
cy Polski a potem Warszawy.

http://www.ulanijazlowieccy.pl/in-
dex.php?categoryid=1

Dzielni rodacy z Kresów wsławili 
się już walecznością w wojnie z bol-
szewikami a w dowód wdzięczności 
za uratowanie życia, siostry z klasz-
toru w Jazłowcu (polskie miasto 
obecnie na Ukrainie) ufundowały 
pułkowi sztandar.

Górki słyną też z Sosny Powstańców 
1863. Na tej sośnie carscy kozacy 
wieszali warszawską młodzież roz-
proszoną po bitwach oddziału po-
wstańczego Walerego Remiszewskie-
go. Z miejscowości Górki, w której co 
roku odbywa się uroczyste spotkanie 
weteranów zakończone  wojskową 
grochówką, blisko jest do wojskowe-
go cmentarza w Granicy, na którym 
pochowanych jest ponad 800 żołnie-
rzy. Cmentarz powstał dzięki znacznej 
pomocy leśniczego, inż. Stanisława 
Richtera, którego imię nosi pobliski 
obszar ochrony ścisłej „Nart”. In-
żynier Stanisław Richter ukończył 
Politechnikę we Lwowie uzyskując 
dyplom inż. leśnika. Jako jeniec ro-
syjski w I-ej wojnie światowej trafia 
do Kazachstanu a po wojnie pracuje 
w Ojcowie. W 1927 roku podejmuje 

pracę w Puszczy Kampinoskiej jako 
nadleśniczy a w 1939 zostaje mia-
nowany dyrektorem Dyrekcji Lasów 
Państwowych z siedzibą w Krakowie. 
Z powodu wybuchu wojny nie obej-
muje stanowiska. Stanisław Richter 
ocalił przeznaczoną do wyrębu przez 
Niemców południową część puszczy 
i utworzył tam rezerwat „Nart” o po-
wierzchni 20 ha. Nadgorliwego eko-
loga Niemcy przenieśli w 1942 roku 
do nadleśnictwa Grójec.
Po wyzwoleniu Stanisław Richter 
wraca do Puszczy Kampinowskiej 
ale na krótko, zostaje represyjnie 
usunięty przez władze PRL i zmu-
szony do pracy poza zawodem. Nie 
znalazłam w Alei Trzeciego Tysiąc-
lecia w rezerwacie Granica wśród 
dębów sadzonych 16 maja 1999 
roku dębu z imieniem tego zasłu-
żonego dla Kampinowskiego Par-
ku Narodowego leśnika. Jak widać 
PRL wciąż trwał.

Bożena Ratter
__________

O poszerzenie wiedzy Polaków i 
wschodnich sąsiadów o sobie na-
wzajem

Reportaż Anny Sekudewicz zatytu-
łowany „Miłość, która leczy” został 
nominowany do Polsko-Niemieckiej 
Nagrody Dziennikarskiej 2012 w 
kategorii Radio. Fragment listu gra-
tulacyjnego: „ ( reportaż) przyczynia 
się do poszerzenia wiedzy Polaków i 
Niemców o sobie nawzajem, poma-
ga zrozumieć politykę, zjawiska go-
spodarcze osiągnięcia kultury i nauki 
obu państw oraz wspiera integrację 
obu narodów w UE”.
Reportaż Anny Sekudewicz to hi-
storia miłości wnuka SS-mana, 
zbrodniarza i zagorzałego nazisty 
i Polki, której dziadek zginął w 
Oświęcimiu.
Zarówno nazizm jak i ludobójstwo 
dokonane w Oświęcimiu są, jako bo-
lesny temat, „oswojone”.
Rozpoznane, ocenione, wypowie-
dziane, wykrzyczane, wypłakane, 
wyuczone, wciąż upamiętniane. Do 
obowiązkowych szkolnych lektur w 
czasach PRL należały pozycje jak 
„Dymy nad Birkenau” Seweryny 
Szmaglewskiej, opisującej z detala-
mi życie w obozie, „Niemcy” Leona 
Kruczkowskiego o odpowiedzialno-
ści moralnej za zbrodnie czy Dziennik 
Anny Frank, wspomnienia ukrywają-
cej się małej dziewczynki. W szko-
łach odbywały się akademie, insce-
nizacje teatralne, konkursy wiedzy w 
kontekście wojny polsko-niemieckiej 
(nagrodą był zegarek marki ZSRR: -). 
Takie działania pozwoliły na likwida-
cję traumy i umożliwiły dialog.
Do dzisiaj nie przekazano w szkole 
wiedzy o ludobójstwie dokonanym 
przez komunistów i nazistów ukraiń-
skich, a Ci, którzy o tym wiedzieli nie 
mogli nawet gestem  wiedzy tej ujaw-
nić, bo spotkałby ich podobny los.
Nie przekazano młodzieży wspo-
mnień zsyłanych na Syberię i ocala-
łych z rzezi dokonanej na Kresach, 
aby ta wiedza umożliwiła poszerzenie 
wiedzy Polaków i Ukraińców, Biało-
rusinów i Rosjan o sobie nawzajem i 
pomogła zrozumieć politykę.
A tak wspomina okrutny czas Aurelia 
Raszkiewicz (zesłana w głąb ZSRR):
„Codziennie ktoś umierał. Pamię-
tam te umierające twarze, których 
bardzo się bałam. Umierali różnie, 
najczęściej w nocy, we śnie. Nie-
raz, kiedy się budziłam, a obok leżał 
ktoś nieżywy, najpierw czekałam 
chwilę – może jeszcze się poruszy, 
może nawet się odezwie. Od czasu 

do czasu dotykałam jego ramienia 
i cicho pytałam. Na próżno, nie da-
wał znaku życia.
Zaciśnięte z bólu wargi albo otwarte 
usta, ukazujące brak zębów czy za-
ledwie kilka pozostałych po szkor-
bucie lub cyndze, trwały zamarłe 
w wyrazie niezasłużonej krzywdy. 
Na bladym czole pasmo siwych, ja-
snych lub ciemnych włosów, na któ-
rych widać było wszy. [...] Dla jed-
nych śmierć była przerażeniem, dla 
drugich wybawieniem. Niektórzy 
wieczorem wymawiali jeszcze swo-
je imiona, nazwiska, adresy, lecz nie 
było gdzie i czym ich zapisać - rano 
już nie żyli. Świadomość, że nikt ni-
gdy nie dowie się o ich śmierci i o 
tym, gdzie zostaną pochowani, była 
dla ludzi jedną z największych tortur 
psychicznych. Umierali jak zwie-
rzęta, nie zostawiając śladu swego 
istnienia.” -Uzbekistan, 1941/1942.
Czy w zestawie lektur szkolnych 
były piękne wiersze Mariana Jon-
kajtisa, który przeżył wywózkę na 
Syberię, jako dziecko?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma-
rian_Jonkajtys
Rozniecanie ognia
Jednym z zadań,zadawanych
Nam przez Mamę ,prawie co dnia
Było trudne do spełnienia
Zwykłe rozniecenie ognia.
Zwłaszcza zimą, przy 30-
I niżej stopniowym mrozie.
W chacie zimno. .O zapałkach
Nie ma co marzyć w kołchozie.
Tylko hubka i krzesiwo!
Albo iskierkę wystukać.
Albo na wieś gnać i chaty
Z dymiącym kominem szukać.
I uprosić gospodarzy.
Ci-przeważnie nie poskąpią-
I drogocennego żaru
Odrobinę nam odstąpią.
Więc puszkę z żarem na sznurek
I wymachując nią w biegu
Pędzimy szybko do domu
Przez zaspy i zwały śniegu.
Tam w wonne cegły kiziuku,
W piecyku silnie dmuchamy..
Buchnął płomień! Jakże miło
Wykonać polecenie Mamy!...
* * *
Wykształcenie prostych ludzi
W komunizmie - do dziś wzrusza;
Jak w kołchozie w czyn wcielali
Legendę Prometeusza.
Pragnąc normalizacji stosunków 
ze wschodnimi sąsiadami musimy 
prawdę oficjalnie wypowiedzieć, 
ocenić, wypłakać, wyuczyć i upa-
miętniać, aby Ci, którzy przeżyli tę 
tragedię odreagowali traumę a Ci, co 
umierali jak zwierzęta zostali przez 
nas przypomnieni co przyniesie 
ulgę ich ocalałym krewnym. I musi-
my potraktować zbrodnię totalitary-
zmu stalinowskiego i ukraińskiego 
tak jak potraktowaliśmy zbrodnię 
nazistów niemieckich. I pamiętajmy 
o książce, która również porusza hi-
storię związku obciążonych tragicz-
ną historią partnerów.
Fragment recenzji „Oksany” Wło-
dzimierza Odojewskiego :
„Oksana” to także portret rozrachun-
ków człowieka z własnym życiem 
u jego kresu, dramatyczny bilans 
oczekiwań i marzeń oraz spełnień i 
realizacji planów. Traktuje wreszcie 
powieść o przezwyciężaniu uprze-
dzeń i różnic między ludźmi, które 
tworzy polityka, historia czy kultu-
ra, jest opisem poszukiwania tego, 
co najbardziej człowiecze – porozu-
mienia, bliskości, zrozumienia.”
h t t p : / / w w w . p o l i t y k a . p l /
k u l t u r a / k s i a z k i / r e c e n z j e -
ksiazek/304406,1,recenzja-ksiazki-
wlodzimierz-odojewski-oksana.
read

Bożena Ratter
__________

Do Marii Czubaszek

Do Marii Czubaszek, która „nie 
dzieli ludzi na Polaków, Francuzów, 
Rosjan, ale na fajnych ludzi i niefaj-
nych ludzi”. To dotyczy wszystkich 
na całym świecie- dodaje Pani.
Jednak nie na całym świecie, czy 
to możliwe żeby nie znalazł się ani 
jeden „fajny” Węgier skoro oświad-
czyła Pani, iż gorzej byłoby tylko 
wtedy gdyby urodziła się Pani na 
Węgrzech? Nie jest Pani obca kse-
nofobia.
http://www.fronda.pl/news/czytaj/
tytul/czubaszek:_patriotyzm_jest_
dramatem_polski_20886
A mnie pamięć i znajomość prze-
szłości nie boli a wzbogaca. Skąd 
mamy dzisiejsze święto?
http://www.isakowicz.pl/index.
php?page=news&kid=8&nid=6086
W polskim mieście Bełz, któ-
re obecnie znajduje się na terenie 
Ukrainy jest kościół. Na murze tego 
kościoła tablica z napisem: „Baszta 
Marjacka wzniesiona R.P. 1933 na 
pamiątkę nadania przez Ojca św. 
Piusa XI w roku 1932, w 550 Rocz-
nicę Przeniesienia Cudami Słyną-
cego Obrazu Matki Boskiej z Bełza 
do Częstochowy odpustu zupełnego 
dla kościoła na bełzkim zameczku 
na dzień 26 sierpnia.”
Wciąż upominam się o Muzeum 
Dziedzictwa Narodowego Kresów.I 
o zdjęcie cenzury i przypomnienie 
wspaniałych ludzi i ich dzieł, z po-
żytkiem dla nas wszystkich. I po-
rządny program nauczania.
Witold Szolginia jest autorem książ-
ki „Cuda architektury”, leksykonu 
wiedzy o najwspanialszych zabyt-
kach i historii ich powstawania. 
Autor pisze nie tylko o roli archi-
tektury: „Architektura jest sztuką 
kształtowania przestrzeni, kształtuje 
nie tylko fizyczną scenerię wszelkich 
form codziennych życia człowieka, 
ale również jego psychikę, postawy 
społeczne, obyczaje i kulturę, „ ale 
również „każda najbłahsza decyzja 
natury architektury może zaważyć 
na środowisku człowieka”.
Można dowiedzieć się od autora o 
przeprowadzanych konkursach na 
projekty piramid, o wyborze wyko-
nawców i organizacji pracy i o tym, 
jakie należało mieć wykształcenie, 
aby sprawować nadzór nad budo-
wą. To wtedy nastąpiła normalizacja 
bloków kamiennych i wypalanych 
cegieł używanych do budowy pi-
ramid. Cegły były znaczone przez 
producenta, łatwo było wykrywać 
partaczy.
Dlaczego nauczania przyszłych spe-
cjalistów nie opieramy na dosko-
nałych wzorach? Może ściany w 
blokach na Ursynowie byłyby znor-
malizowane, nie byłoby afer jak przy 
budowie autostrady A2 a pseudo 
specjaliści nie niszczyliby tego, o co 
dbać powinni?
W l. 1966-69 Klasycystyczny pałac 
w Wieluniu został nie tylko odbu-
dowany, ale i rozbudowany według 
projektu Tadeusza Wilka. Zaburzy-
ło to symetrię i proporcje klasycy-
stycznej budowli, ponadto w czasie 
tych prac zniszczone zostały relikty 
wcześniejszego drewnianego zało-
żenia obronnego.
http://www.it-jura.pl/pl/dwory.
php?go=wielun
Znajomość innego dzieła  wspania-
łego człowieka, lwowiaka, Witolda 
Szolgini, wzbogaciłaby opowieść 

przewodnika po Lwowie w telewi-
zyjnym odcinku z serii Światowiec. 
Może po przeczytaniu drugiego 
tomu „Tamten Lwów” –Ulice i pla-
ce Witolda Szolgini, Lwów zostałby 
zaprezentowany prawdziwie, jako 
polskie miasto o 600-letniej tra-
dycji uznane za perłę architektury, 
w którym jedna trzecia nazw ulic 
upamiętniała ludzi zasłużonych dla 
Polski i Lwowa. Bo taka była wola 
i ambicja mieszkańców tego pol-
skiego miasta, w którym światowej 
sławy polscy profesorowie posługu-
jący się wieloma językami w kontak-
tach z elitami naukowymi Europy, 
na co dzień używali ukochanego ję-
zyka, zwanego bałakiem.  Wspaniali 
Lwowiacy wypędzeni i rozsiani po 
świecie wracają myślą do korzeni i 
o przeszłości  pamiętają. Kontakt z 
nimi to wielka uczta intelektualna  i 
przyjemność! Dla mnie są „fajni”.
Dokumentalny film o Witoldzie 
Szolgini nakręciła Anita Czerwińska.

Bożena Ratter
__________
 
Właściwe urodzenie

Otwarcie Muzeum Narodowego w 
Warszawie to wielkie wydarzenie. 
Czytam o wystawie „Wywyższeni” 
przygotowanej na uroczyste otwar-
cie Muzeum.
- To jest wystawa o ludziach, któ-
rzy z takich lub innych przyczyn - 
z tytułu władzy, wiedzy, bogactwa 
czy rozgłosu - są postawieni ponad 
innymi. Jest też o historii proce-
sów wywyższania, o przywilejach, 
które przysługują osobom z tytułu 
wywyższania i o tym, jak niektóre 
z tych przywilejów uległy demokra-
tyzacji - opowiadał prof. Pomian o 
wystawie.
http://dzieje.pl/kultura-i-sztu-
k a / w y s t a w a - o - h i e r a r c h i a c h -
s p o l e c z n y c h - w - m u z e u m -
narodowym
W dzisiejszym komentarzu prasy w 
Programie Radiowym Dwójki usły-
szałam również zdanie profesora, iż 
obecnie społeczeństwo wskutek de-
mokratyzacji nie jest budowane na 
zasadzie urodzenia jak kiedyś, gdy 
był podział na określone grupy spo-
łeczne. W takim razie jak uzasadnić 
pozycję urodzonych w regionach 
„bieda szyby”, status społeczny 
dzieci urodzonych w zaniedbanych 
regionach wiejskich i byłych PGR-
-ach opanowanych przez korpora-
cje, skąd te 80 tysięcy Polaków, któ-
rzy zadomowili się w Anglii a nie 
urodzili się w rodzinach, w których 
z pokolenia na pokolenie przekazuje 
się dobrobyt i władzę? Można tylko 
liczyć na to, iż niezwykle obecnie 
modny relatywizm nie przeszkodzi 
w uczciwym przedstawieniu zapo-
wiadanej wystawy „Poniżeni”. Na 
pewno nie zabraknie tam poniża-
nych Niezłomnych Żołnierzy AK i 
ich potomków, Polaków repatriowa-
nych z Kresów określanych mianem 
„Ukraińców” przez nieświadomych 
rodaków, poniżanych „Sybiraków” 
powracających z łagrów, bo z rodzin 
o inteligenckich i o patriotycznych 
poglądach, poniżanych uczestników 
Powstania Warszawskiego, poniża-
nych Profesorów Lwowskich (chy-
ba za światowy sukces, jaki odnieśli 
albo za niespracowane ręce, za któ-
re bolszewicy również skazywali na 
śmierć), do których demokratycznie 
wybrana władza nie chce się do nich 
przyznać. Poniżanych dzieci Pola-
ków zesłanych przez komunistów na 
wschód, których demokratycznie 
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wybrane władze nie chcą przyjąć 
(ani im pomóc), dzieci większo-
ści uczestników stanu wojennego, 
dzieci niepełnosprawnych, poni-
żanych niepokornych ludzi kultu-
ry i sztuki jak Zbigniew Herbert, 
Andrzej Panufnik, Jacek Trznadel, 
Józef Mackiewicz, Wojciech Bąk 
i wielu innych urodzonych nie tak 
jak „trzeba”. A co powiedzieć o 
poniżeniu  dzieci a nawet żyjących 
jeszcze nielicznych świadków  lu-
dobójstwa na Wołyniu i Kresach. 
Czy nie jest poniżeniem, iż na po-
mniku stawianym po wielu latach 
starań w Podkamieniu , gdzie kil-
kaset nieodpowiednio urodzonych 
bo Polaków, zostało zamordowa-
nych przez nacjonalistów UPA, 
demokratycznie wybrane władze 
umieszczają napis „pamięci tych, 
którzy zginęli a nie „tych, którzy 
zostali zamordowani? Czy zgodzi-
my się na takie traktowanie trage-
dii shoah? Nie może też zabraknąć 
poniżonych światowej sławy ludzi 
nauki, sztuki, polityki żyjących 
poza Polską.  I poniżonych, za-
służonych dla Europy Polaków, 
Generałów i Oficerów walczących 
na Zachodzie, których uchwała z 
dnia 26 września 1946 roku po-
zbawiła obywatelstwa polskiego. 
Nie mogli wrócić do Polski, było 
ich na liście 76-u. PRL i obecnie 
demokratycznie wybrane władze 
milczą.
Bożena Ratter
__________

Listy do redakcji
Kochany nasz SERWISKU! 

Roczny maluszku co mądrością i 
wiedzą konkurować możesz z naj-
lepszymi dorosłymi serwisami. Ro-
śnij nam zdrowo i rozwijaj się na 
chwałę Polski i Kresów. Bądź silny 
mądrością tych którzy Ciebie two-
rzą, docieraj do wszystkich, którzy 
nie wiedza, a  wiedzieć powinni - 
czym dla Polski były i są Kresy.

 Kochamy Cię i czekamy co miesiąc 
na spotkanie z Tobą!
w imieniu Światowego Kongresu 
Kresowian
rzecznik – Danuta Skalska

(Twoja radiowa “ciocia Bańdziu-
chowa” – prosto ze Lwowa)
__________

Szukam 

"Szukam wszelkich informacji do-
tyczących rodzin: Gabryłowicz 
(Gabrylius), Kalenik oraz Sabajtis, 
pochodzących z Litwy Kowieńskiej 
(okolice Szawli i Janiszek) oraz z 
terenów obecnej Białorusi (Lida, 
Grodno, Mińsk), Litwy i Łotwy. 
Anna Kalenik, 
kontakt e-mail: akal1@o2.pl"

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Kalenik
__________

Witam!

Chciałam zaprosić i prosić o rozpro-
pagowanie wiadomości o Koncercie 
w” Dniu  Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian", który odbędzie się 11 lipca w 
Kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w 
Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 
15 (viva vis Grang Hotelu). Wystąpią: 
Anna Bachleda - harfa koncertowa, 
Anna Sawicka - wiolonczela i Kamila 
Nehrebecka - recytacje i prowadze-
nie. W programie m. in. poezja Z. 

Rumla. Koncert ten jest specjalnym, 
nadzwyczajnym wydarzeniem w ra-
mach festiwalu "Muzyczne Wieczory 
u św. Andrzeja Boboli w Sopocie" (1 
lipca - 23 września 2012 r.). Jest to 
inicjatywa Tria Sopot (A. Sawicka, E. 
Rosińska i M. Skorupa) oraz księdza 
Proboszcza.
Pozdrawiam serdecznie

Anna Sawicka
__________

Witam serdecznie

Latem br. Fundacja SEMPER PO-
LONIA zorganizuje po raz kolejny 
cykl szkoleń, kursów, warsztatów 
i staży zawodowych dla młodej 
Polonii  z całego świata. Przesy-
łając wykaz tych szkoleń proszę o 
ich rozpropagowanie w lokalnych 
środowiskach polskich, wśród 
polskich znajomych za granicą, 
rodziny, a także zachęcam do ew. 
uczestnictwa w wybranych pro-
jektach. Przypominamy, że tak 
jak w latach ubiegłych Fundacja 
pokrywa całkowity koszt zakwa-
terowania i wyżywienia uczestni-
ków szkoleń oraz zwraca do 70% 
kosztów przejazdu do i z Polski. 
W przypadku wątpliwości lub uzu-
pełnień proszę o kontakt mailowy 
bądź telefoniczny. Pozdrawiam 
ciepło z Warszawy
Grzegorz Rogowski

  Ul. Nowy Świat 33, lok. 7A
00-029 Warszawa
Tel: 22-505-66-77
Tel. kom.: 888-997-645
e-mail: grogowski@iuve.pl
www.semperpolonia.pl / 
www.iuve.pl
__________

Sześć Boże!

Z Złoczowa, sławnego Grodu So-
bieskich, pozdrawia serdecznie 
ks. Michał Hołdowicz, proboszcz 
parafii Wniebowzięcia NMP. Wi-
tam wszystkich naszych Rodaków 
mieszkających obecnie w Ojczy-
stym Kraju. Jednocześnie pragnę 
wyrazić wdzięczność naszą w 
imieniu własnym oraz w imieniu 
wszystkich mieszkańców Złoczo-
wa na czele z Lekarzem Głównym 
Panem Włodzimierzem Bojko za 
cały podjęty trud „Wschodniej Mi-
sji Miłosierdzia”, dotyczący prze-
wiezienia bardzo drogiego sprzętu 
medycznego do naszego szpitala. 
W obecnej bardzo trudnej sytuacji 
szpitala będzie to wielka bardzo 
potrzebna pomoc. Niech Pan Bóg 
hojnie wynagrodzi ten bezintere-
sowny trud wszystkim Dobrodzie-
jom, na czele Czcigodnym Panem 
Stanisławem. Uprzejmie też infor-
muję, że w za kilka dni w naszym 
kościele zostanie zamontowany 
sprzęt audiowizualny, dzięki cze-
mu na żywo będą transmitowa-
ne na naszej stronie internetowej 
wszystkie Msze św., i nabożeń-
stwa, zarówno w niedziele, jak i 
w dni powszednie. Adres interne-
towy strony naszej parafii www.
zloczow.com Jest to świetna spra-
wa i bardzo potrzebna. Zwłaszcza 
dla parafian przebywających na 

zarobkach po za granicami kraju, 
szczególnie w Moskwie, w ogóle 
w Rosji, czy nawet na Zachodzie 
(W. Brytania, Hiszpania, Włochy, 
Szwecja etc.) Nie zawsze, zwłasz-
cza w Rosji, w niedzielę ci parafia-
nie mają możliwość udziału w nie-
dzielnej Eucharystii. Oprócz tego 
w I piątki miesiąca odwiedzamy z 
posługą kapłańską po domach na-
szych chorych i starszych parafian, 
którzy nie mogą już uczestniczyć 
w niedzielnej Mszy św. Takich 
chorych jest ponad 30 osób. Przez 
Internet (a komputer można podłą-
czyć do telewizora) można łączyć 
się z parafia, oglądając na żywo 
transmisję tej, że Mszy św.
W jakiejś mierze rozwiązałoby to 
problem.
Tym bardziej, że obecnie w Ko-
ściele na Ukrainie trwa przygo-
towanie do I Ogólnokrajowego 
Kongresu Kościoła Łacińskiego. 
Odbędzie się on w dniach od 27 
maja po 03 czerwca br. Rozpocz-
nie się w Kijowie a uroczyste za-
kończenie będzie miało miejsce 
we Lwowie. W ciągu całego tygo-
dnia trwania Kongresu w parafiach 
będą głoszone nauki kongresowe 
o Eucharystii a także nabożeń-
stwa, adorację Najświętszego Sa-
kramentu. W czwartek 31 maja w 
Złoczowie przeżywać będziemy 
Dekanalny Dzień Kongresowy. 
Na zakończenie we Lwowie zgro-
madzi się Kościół Rzymsko-Ka-
tolicki, aby w sposób uroczysty 
i wspólnotowy zamanifestować 
swoją wiarę w prawdziwą, realną 
i żywą obecność w Jezusa Chry-
stusa w sakramencie Eucharystii. 
Będzie to wielkie dziękczynienie 
złożone Bogu za ten wielki i nie-
oceniony dar Jego nieskończonej 
miłości. Będzie to okazja, aby wy-
razić swoją miłość i złożyć hołd 
uwielbienia Jezusowi Chrystusowi 
obecnemu w sakramencie Ołtarza. 
Będą to wspaniałe rekolekcję eu-
charystyczne dla całego Kościoła 
na Ukrainie. Wielu naszym para-
fianom ta żywa transmisja umoż-
liwi łączność z parafą i życie tym 
duchem wiary i klimatem Kongre-
su.
Bogu niech będą dzięki za wszel-
kie dobro!
Z serca życzę obfitości łask Bo-
żych wszystkim Dobrodziejom i 
Rodakom!
  
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten 
sam także na wieki (Hbr 13, 8) „.

Łączę wyrazy szacunku
i pamięci modlitewnej 
ks. M. Hołdowicz
__________

Od redakcji 
Zapraszamy wszystkich  naszych 
czytelników na łamy przyszłego 
numeru KSI. Lipcowe wydanie, nie 
zależnie od tego co uczynią nasze 
władze państwowe, będzie świą-
tecznym numerem. Dzień 11 lipca 
w sercach wszystkich Kresowian 
i prawdziwych Polaków jest świę-
tem. Pamiętamy o „Męczeństwie 
Kresowian” i nie zależnie od tego 
która to rocznica będziemy ją god-
nie świętować. Aby pamięć nigdy 
nie zaginęła przypominać będzie-
my historię którą nadal skrzętnie 
się ukrywa i pomija. Wspominać 
będziemy zarówno ofiary jak i bo-
haterów którzy starali się zapobiec 
całkowitej eksterminacji Polaków 
na Wołyniu i Kresach Południowo 

Wschodnich. Oddamy głos świad-
kom tamtych tragicznych wydarzeń 
i badaczom minionego czasu. Nie 
pozwolimy zapomnieć o „Ludo-
bójstwie dokonanym na naszym 
narodzie” i sprawcach tej niczym 
nie uzasadnionej zbrodni. Pamięć i 
prawda to zadanie które stoi przed 
nami wszystkimi na dziś i jutro. Nie 
zważając na przeszkody i inne prze-
ciwności będziemy kontynuować 
nasze wspólne zadanie. Wszystko 
zgodnie z bardzo mądrym powie-
dzeniem „kto nie pamięta o prze-
szłości ten niech nie oczekuje wspo-
mnień w przyszłości”

Ogłoszenia
Redakcja Kresowego Serwisu Infor-
macyjnego poszukuje koresponden-
tów KSI z kraju i zagranicy. Praca 
korespondenta polega na przesyła-
niu przetłumaczonych tekstów do-
tyczących Kresów z prasy ukraiń-
sko-rosyjsko-litwesko-białorusko 
języcznej. Praca tylko na zasadzie 
wolontariatu, gdyż nadal nie posia-
damy wsparcia finansowego i KSI 
wydajemy z własnych (prywatnych) 
środków.   
   

Z  a  p  r  o  s  z  e  n  i  a
V Zjazd Kresowian - Milno i Gontowa w Rogozińcu
Pamiętaj o swoich korzeniach. Często to one decydują o tym, kim jesteś.
W dniu 4 sierpnia 2012 r. w Rogozińcu odbędzie się Piąty Zjazd Kresowian 
- Milno i Gontowa

 Program spotkania:

Godz. 11.00 Msza Św. w Kościele św. Józefa w Rogozińcu
Po Mszy św. złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową i przejście na salę 
gminną.
Godz. 13.00 wspólny obiad
Godz.13.30 część oficjalna: powitanie gości, referaty, sprawozdania.
Godz. 14.00 kawa, herbata i ciasto
Panel dyskusyjny, wspomnienia i wspólne rozmowy
Godz. 17.00 podwieczorek i dalszy ciąg spotkania

Koszt uczestnictwa 50 zł.od osoby.
Pieniądze przekazać na konto:
Bank PKO S.A I Oddz.w Międzyrzeczu 92124035781111001024252471
Z dopiskiem Pawłowski Tadeusz
Lub bezpośrednio do: Władysław Dec-Międzyrzecz, Tadeusz Pawłowski-
-Międzyrzecz, Danuta Chliszcz - Zbąszynek, Krystyna Mania-Rogoziniec.
Serdecznie zapraszają
Organizatorzy

__________________________________________________

6 czerwca 2012 r., o godz. 18.00 w Gorlickim Centrum 

Kultury, odbędzie się pokaz spektaklu "Ballada o Wo-

łyniu".
 Gorlickie Centrum Kultury ul. Michalusa 4

Zapraszamy!
T E A T R     N I E    T E R A Z

www.nieteraz.pl

mailto:akal1%40o2.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20Kresowego%20Serwisu%20Informacyjnego
http://www.semperpolonia.pl 
http://www.iuve.pl
http://www.nieteraz.pl
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Jesteś pasjonatem Kresów?
Koniecznie 

skontaktuj się z  
Kresowym Serwisem 

Informacyjnym

redakcjaksi@kresy.info.pl

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Partnerzy medialni 

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

www.milno.pl  

www.olejow.pl

www.radiownet.pl

www.isakowicz.pl

www.kresowianie.info/

www.polskiekresy.pl
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