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Nie doszli, osamotniona Warszawa krwawiła
25 lipca w Skrobowie odbyło się spotkanie oficerów 27 WDP AK ze stroną sowiecką pod przewodnictwem gen.
Bakanowa. Zdumionym Polakom przedstawiono żądanie złożenia broni. W tym
czasie oddziały polskie zostały otoczone
przez wojsko sowieckie. Wymuszone złożenie broni odbyło się tego samego dnia
w Skrobowie, rozformowanie jednostki
nastąpiło 26 lipca.

1 sierpnia 1944 – wystąpienie zbrojne
przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez
Armię Krajową w ramach akcji „Burza”,
połączone z ujawnieniem się i oficjalną
działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Podstępnie rozbrojona 27 WDP AK nie doszła.

69 ROCZNICA BITWY POD GRU- DWA DIAMENTY POLSKIEGO
ORĘŻA
SZÓWKĄ
O tej bitwie nie znajdziecie państwo zbyt wiele wiadomości ani w literaturze ani w internecie, a była to jedna z ważniejszych walk polskiej samoobrony z nacjonalistami OUN-UPA na Wołyniu. Klimecki i Spalski w
swoim referacie o samoobronie ludności polskiej na Wołyniu , odnotowali
ją jako rozpędzenie zgrupowania ukraińskich chłopów przygotowujących
się do napaści na polską wieś Zasmyki w pow. Kowel......
Całość na stronie 7
_______

Polacy bez Polski
Przeżywamy ostatnie dni swojej działalności. Chodzi o media i polskie
organizacje na Ukrainie, jak i ogólnie na Wschodzie. Tak zadecydował
rząd polski, wyjąwszy nas spod opieki Senatu. Jesteśmy zdani na samych
siebie, ponieważ MSZ stwierdziło, że nie będzie i być nie może długofalowej pomocy dla polskich organizacji na Ukrainie (powiedział 18 lipca
wiceminister SZ Janusz Cisek podczas spotkania z Polakami we ........
Całość na stronie 15
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Bitwa pod Zadwórzem - polskie Termopile Bitwa pod Zadwórzem –
bitwa, która miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej pomiędzy oddziałem 330 polskich Obrońców Lwowa
pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego a siłami bolszewickiej Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budionnego.
Całość na stronie 17
________

Madonna z Lewacz
We wsi Barkowo, gm. Żmigród 24.06.2012 uczestniczyliśmy w pięknej uroczystości w trakcie mszy św. - poświęcenia i zawieszenia obrazu Matki Boskiej
Królowej Korony Polskiej w kościele parafialnym św. Antoniego.Całość na
stronie 10 Na tę mszę św. przybyli nie tylko parafianie z Barkowa ale także z
wielu innych miejscowości. Wśród przybyłych gości byli Ci, którzy pochodzili
z dawnej parafii Lewacze na Wołyniu ale także przede wszystkim ich potomkowie, ich rodziny. Obraz Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej został ufundowany w 1928 roku do ołtarza głównego kościoła parafialnego w Lewaczach
Całość na stronie 34
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

POLSKA SAMOOBRONA WOŁYNIA
Bogusław Szarwiło

Nikt do tej pory nie pokusił się do
opracowania historycznego poświęconego Polskiej Samoobronie na
Wołyniu powstałej i walczącej podczas II wojny światowej. Owszem
można znaleźć referat Michała Klimeckiego i Zbigniewa Palskiego jak
również opracowania Ewy Siemaszko ale nie wyczerpują one tematu
do końca. Dogłębne opracowanie
jest nadal wyzwaniem dla badaczy
i historyków dziejów naszego narodu. Szczególnie teraz kiedy propaganda pogrobowców OUN – UPA
próbuje zafałszować prawdziwą historię. Obrońcy nacjonalistycznych
zbrodniarzy próbują dowodzić, że
na Wołyniu i Kresach Południowo
Wschodnich toczyła się wojna polsko – ukraińska. Rzeź wołyńską
określają jako bratobójczą walkę
dwóch narodów.Tym sposobem
próbują zatuszować zaistniały fakt
ludobójstwa bezbronnej ludności
polskiej i innych narodowości zamieszkałych na Kresach. Oskarżają
Armię Krajową o porównywalne
zbrodnie do OUN – UPA. Prawda
była absolutnie inna o czym można
się przekonać czytając wspomnienia
ocalałych z rzezi i członków spontanicznie powstałych samoobron.
Polacy w ogóle nie byli przygotowani. To było wielkie trzęsienie ziemi
w dziejach Polski i tamtej Europy.
Najpierw wydawało się, że to jednorazowa zbrodnia i więcej się nie powtórzy. Ale było coraz gorzej. Mordy
stawały się coraz okrutniejsze, coraz bardziej wyrafinowane. Płonęły
kolejne wsie, palono żywcem tysiące Polaków. (…) Największe rzezie
miały miejsce na Wołyniu. 11 lipca
1943 podpalono i wymordowano
ludność w 167 miejscowościach.
Akcja została przeprowadzona z
absolutną dokładnością. To był początek gehenny, która przesuwała
się w stronę Podola. Powiedział w
rozmowie ze Stanisławem Beresiem
Stanisław Srokowski żyjący świadek minionego czasu, autor głośnej
powieści „Nienawiść”.( 9.01.07
„Dziennik” w Warszawie )
Prof. Henryk Słowiński, żołnierz z
oddziału „Bomby”. Do połowy roku
43 żadnych struktur wojskowych,
żadnych oddziałów wojskowych
ani Armii Krajowej na Kresach nie
było. A mordy zaczęły się w Parośli
już w lutym, Lipniki, (…) i moja wieś
rodzinna w marcu. Sprawa uzbrojenia. Broni Polacy nie mieli. Ukraińcy natomiast, (…)prosto z magazynu. To nie była jakaś tam wykopana.
Oni mieli po prostu z magazynów
niemieckich tą broń, zresztą mieli
dostęp do tych magazynów.. ..( prof.
Henryk Słowiński – cykl spotkań
kresowych w Bystrzycy Kłodzkiej
cz 5, http://www.program7.pl/profhenryk-slowinski-cykl-spotkankresowych-w-bystrzycy-klodzkiejcz-5/)
Ewa Siemaszko: W zależności od
przebiegu wydarzeń poczucie zagrożenia wśród Polaków pojawiało się w różnym czasie w różnych
rejonach Wołynia. Najwcześniej
atmosfera niepokoju zaczęła narastać na północy powiatu łuckiego
w gm. Kołki w związku z wymordowaniem przez policję ukraińską

Obórek (listopad 1942 r.). Potem
groza ogarnęła powiat sarneński i
kostopolski w związku z całkowitym
wymordowaniem Parośli I w pow.
sarneńskim (luty 1943), w miesiącach następnych przechodząc przez
kolejne powiaty, zaczynając od
wschodnich. Obawa o życie pobudzała do starań o ocalenie. W takiej
sytuacji ludność polska Wołynia,
i to głównie wiejska, weszła w rok
1943 r. nieprzygotowana organizacyjnie i psychicznie do przeciwstawienia się ludobójstwu. Dlatego też
najpowszechniejsze były indywidualne zabezpieczenia wynikające z
doświadczeń zbrodni w najbliższej
okolicy - ukrywanie się, obserwacje
otoczenia i wzajemne ostrzeganie
oraz ucieczki. Ponieważ wiele napadów miało miejsce w nocy lub nad
ranem, wiele rodzin spędzało noce
poza domem nieraz przez wiele
miesięcy niezależnie od pory roku i
pogody, ukrywając się w lesie, polach, ogrodach, zagłębieniach terenu. Często wykopywano podziemne
schrony o różnej wielkości, nawet
dla wielu rodzin, do których uciekano w razie niebezpieczeństwa,
ale w większości były one wykrywane przez ukraińskich napastników, głównie dlatego, że będąca w
przewadze ludność ukraińska pilnie obserwowała każdy krok swych
polskich sąsiadów. Schodzono się
też do jednego lub kilku wybranych
gospodarstw na noc i wystawiano
warty, zakładając, że upowcy nie
zaatakują większej grupy, albo że
warta w porę ostrzeże o zbliżających się napastnikach i zdąży się
uciec. Przy dużym poczuciu zagrożenia Polacy opuszczali swoje gospodarstwa i przenosili się do większych polskich osiedli lub miast, a
także do polskich miejscowości,
które zdołały zorganizować obronę.
Cztery polskie kolonie z północnej
części powiatu sarneńskiego (Jaźwinki, Lado, Perestaniec, Tatynne)
około pół roku wędrowały taborami
po lasach, wioskach i futorach województwa poleskiego, gdzie terror
OUN-UPA nie był tak odczuwany i
gdzie wędrujące kolonie okresami
korzystały z ochrony sowieckiego
oddziału partyzanckiego. Chroniono się w majątkach, miasteczkach
i miastach, w których stacjonowały
załogi niemieckie lub węgierskie, co
powstrzymywało UPA od napadów.
Mniejsza część ludności polskiej angażowała się w zorganizowane grupowo czynne formy ochrony życia.
Były to:
- samoobrony, czyli grupy, oddziały,
placówki, ośrodki i bazy samoobrony,
- oddziały partyzanckie.
Pierwsze placówki samoobrony powstały w powiecie kostopolskim i
sarneńskim po wymordowaniu przez
UPA kolonii Parośla I. W lutym 1943
r. w powiecie kostopolskim istniało
9 samodzielnych placówek samoobrony oraz 2 ośrodki samoobrony
(Huta Stepańska i Wyrka), w skład
których wchodziło 27 placówek, w
powiecie sarneńskim - 7 placówek
samodzielnych, a w powiecie łuckim
3 placówki. Nasilanie się napadów
ukraińskich i rozprzestrzenianie ich
na kolejne powiaty spowodowało
zawiązywanie samoobron w marcu-kwietniu w: dubieńskim, rówieńskim, zdołbunowskim, krzemienieckim. Ilość tych punktów samoobrony

stale się zmieniała, ponieważ jedne
były rozbijane przez OUN-UPA i to
nawet po kilku-kilkunastu dniach od
powstania (np. Zofiówka w pow. dubieńskim, Marianówka w pow. kostopolskim), inne same likwidowały
się, a ludność polska uciekała do
miast, nie widząc szans przetrwania, nowe powstawały zaś w rejonach wystąpienia zagrożenia. Czas
trwania placówek był różny: od kilkunastu dni, jednego miesiąca do
prawie roku. Najwięcej samodzielnych placówek samoobrony istniało
w maju 1943 r. - 56, w miesiącach
następnych liczba ich stopniowo
spadała - w grudniu 1943 r. było
14. W powiatach zachodnich (włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i lubomelskim), gdzie w pierwszym półroczu 1943 r. napady na
Polaków były sporadyczne, nie było
żadnych placówek samoobrony. W
powiecie lubomelskim samoobrony
zawiązały się dopiero po rzezi 30
sierpnia 1943 r. (istniejące tam konspiracyjne komórki nie były przygotowane do napadu UPA i nie były w
stanie podjąć żadnej akcji). Większe
szanse obrony miały ośrodki (bazy)
samoobrony, w których współpracowało ze sobą od kilku do kilkunastu
placówek. Ogółem w 1943 r. zaistniało 16 ośrodków (baz), a w ich
skład wchodziło łącznie 95 mniejszych placówek. W styczniu-lutym
1944 r. działało 13 ośrodków (baz) i
były one kolejno w następnych miesiącach aż do lipca 1944 r. likwidowane po zajęciu terenu przez Armię
Czerwoną przez instalujące się po
jej przejściu NKWD. W związku z
zatrzymaniem się frontu sowiecko-niemieckiego w okolicach Kowla,
najdłużej działał ośrodek samoobrony Jagodzin-Rymacze w powiecie
lubomelskim, bo aż do lipca 1944
r. Maksymalna liczba istniejących
jednocześnie placówek samoobrony samodzielnych i wchodzących
w skład ośrodków (baz) wynosiła
128 i wystąpiła w lipcu 1943 r., a
więc w czasie apogeum zbrodni ludobójstwa na Wołyniu. Liczba ta w
zestawieniu z blisko 3400 miejscowościami, w których żyli Polacy i
liczbą zamordowanych 60 tysięcy
ludzi uświadamia skromne rozmiary
polskiej samoobrony.
(Fragment książki "Pamięć i Nadzieja" (oprac. Stanisław Koszewski, Chełm 2010)
Tworzenie pierwszych oddziałów
samoobrony odbywało się spontanicznie i tylko tam gdzie znaleźli
się przewidujący przywódcy tego
ruchu. Należy wspomnieć, że dużą
rolę obok byłych żołnierzy WP odegrali tu nauczyciele i księża proboszczowie. Trzeba podkreślić, że
wczesną wiosną 1943 r. nie wszyscy
Polacy na Wołyniu mieli poczucie zagrożenia. Wielu z nich było
przekonanych, że antypolskie wystąpienia mają jedynie ograniczony
zasięg, tym bardziej, że liczne wsie
polskie miały dobre stosunki z okoliczną ludnością ukraińską. Polacy
nie wierzyli, że ich dotychczasowi
sąsiedzi, często bardzo dobrzy znajomi, że nie powiedzieć przyjaciele,
są w stanie wziąć udział w zbrodniczym procederze. Tylko ludzie z
wyobraźnią zdołali zrozumieć sytuację, że znajdują się w sąsiedztwie
przysłowiowego „gniazda szerszeni”. Niektóre środowiska polskie
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obawiały się, że tworzenie oddziałów samoobrony i ich uzbrojenie w
broń palną mogą przyczynić się do
zaognienia konfliktu polsko-ukraińskiego. Przy tym wszystkim obawiano się także represji ze strony
Niemców. Narastanie ukraińskiego
terroru i brak reakcji niemieckich
władz okupacyjnych przekonały
polską ludność Wołynia, że zorganizowanie skutecznej samoobrony to
jedyny sposób ochronić życie i mienie mieszkańców zagrożonych wsi
i miasteczek. Bezpośrednie zagrożenie życia ze strony uzbrojonych i
zorganizowanych grup ukraińskich
spowodowało rozwój form samoobrony ludności polskiej. Niektórzy
z historyków sugerują, że pierwsze oddziały samoobrony powstały
po koniec 1942 lub na przełomie z
1943 r. Jak do tej pory nie znalazłem
żadnego potwierdzenia tej hipotezy.
Fakt jednostkowego posiadania broni przez niektórych mieszkańców
jest często opisywany w różnych
relacjach i wspomnieniach. Bez
wątpienia jest to związane nie tylko
z zapobiegliwością i przezornością
niektórych mieszkańców Wołynia
ale z powstającymi strukturami
konspiracyjnymi ZWZ-AK. Funkcjonowanie Samoobrony ludności
polskiej na Wołyniu wyraźnie można podzielić na
trzy okresy.
I – wiosna 1943 r. II – druga połowa
roku 1943 do marca 1944. III – połowa roku 1944 i 1945 . Każdy z
tych okresów charakteryzują inne
uwarunkowania stąd i różne formy
obrony. W pierwszym z tych okresów mieszkańcy osiedli wiejskich
pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia i pomocy wszystko czynili bardzo spontanicznie. Nie wszyscy byli
w stanie dokonać trafnej oceny sytuacji i poczynić stosowne przygotowania. Warto pamiętać o ograniczonych możliwościach Polaków w
pozyskaniu zarówno uzbrojenia jak
i przygotowaniu skutecznej obrony. W bardzo wielu przypadkach
liczono na obronę osiedli przez stacjonujące tam oddziały wojsk okupacyjnych. Jak później się okazało
była to często złudna nadzieja. Za
przykład można tu przywołać napad
OUN – UPA na Janową Dolinę w
kwietniu 1943 r. Niemcy nie przyszli z pomocą mieszkańcom których
wymordowano w liczbie ok 600
osób. Podobnych przykładów było
więcej i w tym tkwił dramat całej
sytuacji. Władze okupacyjne surowo karały za nielegalne posiadanie
broni tym samym pozbawiając Polaków jakiejkolwiek obrony przed
szalejącymi bandami nacjonalistów
ukraińskich. Jak wynika ze wspomnień ocalałych z pożogi, pierwsze
polskie samoobrony zorganizowano
w marcu w Przebrażu pow. Łuck i
Rybczy pow. Krzemieniec. Spontanicznie powstały również w innych
miejscowościach ale nie wszystkie
były zdolne do długiej, planowo
prowadzonej obrony przed atakiem liczniejszych, znacznie lepiej
uzbrojonych i często sprawnie dowodzonych oddziałów ukraińskich.
Przykładem może być próba obrony
polskich wsi, np. w Rafałówce koło
Przebraża w kwietniu 1943 r. , gdzie
udało się odeprzeć atak Ukraińców
i w Kutach (Kątach) w powiecie
krzemienieckim; mimo obrony zginęło 43 Polaków, a pozostali uciekli
do Krzemieńca.

Zygmunt Bukowski: Po wymordowaniu przez Ukraińców mieszkańców kol. Parośla I, Polacy w wielu
okolicznych miejscowościach samorzutnie przystąpili do organizowania samoobrony przed grożącymi
dalszymi napadami Ukraińców. Polegało to na tym, że starszyzna danej wsi na swoim zebraniu postanawiała bronić się w razie napadu. W
tym celu - obierano spośród siebie
komendanta (dowódcę); - wszelkimi
sposobami zdobywano broń; - budowano schrony, głównie dla kobiet i dzieci; - organizowano nocne
i dzienne warty; - ustalano system
alarmowania mieszkańców; - wykonywano we własnym zakresie broń
„białą", różnego rodzaju szpikulce;
- organizowano współdziałanie z innymi ośrodkami polskiej samoobrony w najbliższej okolicy. W gminie
Włodzimierzec trzy polskie kolonie:
Poroda, Choromce i Prurwa zorganizowały samoobronę i ustaliły
sposób współdziałania między sobą.
Komendantem całości został wybrany kapral rezerwy Franciszek
Jankiewicz z Choromiec. Inicjatorami i organizatorami samoobrony
w Porodzie byli głównie żołnierze
rezerwy. Należało do nich m. in.
dwóch kawalerzystów: Jan Szymański i Stanisław Szumski, którzy
służbę wojskową odbyli w 21 Pułku
Ułanów w Równem. Komendantem
samoobrony w Porodzie został Michał Olejniczak, a jego zastępcą
Jan Szymański. W pierwszym okresie głównym zadaniem samoobrony
było pełnienie wart w dzień i w nocy
oraz patrolowanie rozległego terenu
kolonii, aby nie dać się zaskoczyć
napastnikom i zdążyć zaalarmować mieszkańców. Oprócz patroli
pieszych, przez pewien czas organizowano również patrole konne. Na
wiosnę 1943 roku w Porodzie wybudowano duży schron dla ludzi i przystosowano go do obrony okrężnej.
Został zlokalizowany we wschodniej
części kolonii, w pobliżu zabudowań
Władysława Pieruna. przed nasypem kolejki wąskotorowej, niedaleko skrzyżowania dróg, które rozchodziły się w kierunku Włodzimierca,
Antonówki i Perespy. Do budowy
wykorzystano drewno z pobliskiego
składu. Obrońcy dysponowali małą
ilością broni palnej i amunicji. Mieli
trochę granatów, a resztę uzbrojenia
stanowiły różnego rodzaju szpikulce
do walki wręcz. Mimo tragicznej i
beznadziejnej sytuacji byli zdecydowani bronić się do końca. Utrzymywano współdziałanie z sąsiednimi
polskimi placówkami samoobrony,
głównie w Choromcach i Prurwie.
Ale nie tylko. Kiedy w czerwcu 1943
r. Ukraińcy napadli na polską kolonie Stachówka, oddaloną 11 km od
Porody, około 30 obrońców z Porody natychmiast pośpieszyło do Stachówki z odsieczą.
Polska kolonia Stachówka liczyła 72
zagrody. W kwietniu 1943 r. ludność
polska sąsiednich wsi postanowiła
się bronić. Jako miejsce obronne
wybrano Stachówkę, gdzie wybudowano schron dla kobiet i dzieci.
Cała wieś otoczona była strażami.
Samoobrona dostała trochę broni
od Niemców. Wobec coraz to groźniejszych zapowiedzi, ludność polska z kolonii: Brzezina, Czajków,
Karczemka, Mosty (wszystkie w
gm. Włodzimierzec), i wsi: Jezioro, Kanonicze (obie w gm. Włodzi-
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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 automatyczną broń ręczną. Polacy dysponowali kilkoma ręcznymi karabinami,
które uzyskali od Niemców i, mimo
przeważających sił napastnika, atak
odparli. Po stronie polskiej straty
wyniosły 32 zabitych, u przeciwnika
- prawdopodobnie kilkunastu. (…)
Po tym napadzie Niemcy stacjonujący we Włodzimiercu dali samoobronie 3 rakiety, które miała wystrzelić,
dając im w ten sposób 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 znajdowały się poza obrębem kolonii, pasąc krowy (5 dzieci
zakłuto widłami) i pracując w polu.
Jedna z napadniętych kobiet uratowała się. lecz miała obciętą jedną
pierś (drugą karmiła niemowlę). Na
pomoc przybyła -grupa samoobrony
z kolonii Parośla II (gm. Antonówka) oraz zaalarmowani Niemcy, którzy ujęli trzech upowców i powiesili
ich we Włodzimiercu na bramie cerkiewnej. Następnie Niemcy zebrali
kilkunastu Polaków, dali im broń i
wzięli ze sobą do pacyfikacji ukraińskich wsi, z których organizowane
były napady. Po drugim napadzie
część rodzin ewakuowała się do gm.
Antonówka.(…) 13 czerwca 1943 r.
(Zielone Święta) podczas trzeciego
napadu ukraińskiego na Stachówkę.
kolonia zaalarmowała samoobronę
w kolonii Poroda (gm. Włodzimierzec), z której natychmiast przybyły posiłki w liczbie 30 ludzi. Cała
kolonia była otoczona przez upowców, którzy z dwóch karabinów
maszynowych prowadzili po kolonii
ogień. (…)Miejscowa samoobrona
odpierała ataki. Cała wieś płonęła.
Przybyła pomoc z Porody zlikwidowała oba stanowiska karabinów
maszynowych i zaskakując napastników od tyłu, ujęła pięciu oraz kilku zastrzeliła. Rano do Stachówki
przyjechały z Włodzimicrca wozy
pancerne z wojskiem niemieckim,
co spowodowało paniczną ucieczkę
napastników. (…)Kolonia spłonęła
całkowicie. Zginęły 22 osoby, które ludność pochowała we wspólnej mogile*. Część mieszkańców
Niemcy zabrali do Włodimierca. Po
trzech tygodniach nękania napadami, spaleniu domostw, wobec tego,
że siły malały i amunicja się skończyła, zdecydowano się opuścić Stachówkę.
.( Fragmenty z książki "Poroda"
Zygmunta Bukowskiego z rozdziałów „ Polska samoobrona” i „Stachówka”)
Ewelina Hajdamowicz z domu
Bagińska: Moja wieś liczyła 61 zagród i ponad 300 mieszkańców ale
prawie w każdym domu jeszcze raz
tyle dokwaterowało się uciekinierów - Polaków z sąsiednich kolonii
i osiedli. Lipniki były polską wsią,
uciekinierzy sądzili, że znajdą tu
schronienie przed ukraińskimi „rezunami". W nocy z 25 na 26 marca 1943 roku około godziny 2-giej
wartownicy czuwający nad bezpieczeństwem mieszkańców donieśli,
że dzieje się coś niedobrego, ogłosili
alarm. Znajdujące się na krańcach
wsi zagrody zaczęły płonąć. Ich pożar oświetlił całą wieś. Ze wszystkich stron posypały się pociski z
karabinów i broni maszynowej. Od
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kul zapalających wybuchały nowe
pożary. Drewniane domy oraz ich
słomiane dachy paliły się jak zapałki. Była we wsi samoobrona, ale
niestety okazała się ona zbyt słaba
wobec miażdżącej przewagi ukraińskich bandytów. Wybuchła panika,
ludzie zaczęli wybiegać z domów i
uciekać. Banderowcy przy świetle
pożaru strzelali do nich. Podwórza
i pola wokół zagród pokrywało coraz więcej trupów i rannych. Cała
wieś stała w ogniu! (…)Wybuchła
panika. Utworzył się zator z dużej
liczby uciekinierów biegnących w tę
stronę. Wokół słychać było straszliwe krzyki i jęki mordowanych ludzi,
nawoływania zagubionych rodzin,
skowyczenie psów i ryk palącego
się razem z ludźmi bydła.(…) Części uciekającym z pogromu mieszkańcom Lipnik udało się dotrzeć
i schronić w majątku Zurne, odległym o 5 km. Błagali oni o pomoc
i ratunek. Stacjonujący tam Niemcy
nie zgodzili się. W majątku służyło
również kilkunastu Polaków, jako
jego ochrona. Dowódca Niemiec nie
pozwolił im pójść z pomocą, wolał
ich zatrzymać przy sobie w obawie
przed napadem na majątek. Prawdą jest jednak, że z rejonu majątku
odezwał się w kierunku Lipnik karabin maszynowy. Pracujący w majątku tłumacz - Polak wdrapał się
na wieżę ciśnień i stamtąd prowadził ostrzał. Prawdopodobnie to on
uratował życie wielu mieszkańcom
Lipnik. Banderowcy sądząc, że to
Niemcy jadą z pomocą napadniętym
Polakom, wycofali się ze wsi, pozostawiając jeszcze wielu niedobitych
rannych. Po odejściu napastników
ocaleni mieszkańcy zebrali rannych
i przewieźli ich do szpitala w Bereznem. Pomordowanych pochowano
natomiast dopiero na trzeci dzień
pod osłoną własnej samoobrony i
uzbrojonych pracowników - Polaków z ochrony majątku Zurne. Łącznie w Lipnikach zginęły 182 osoby.
.(Ewelina Hajdamowicz, z domu
Bagińska -MOJA OSTATNIA NOC
W LIPNIKACH - byłam świadkiem...
http://wolyn.freehost.pl/
wspomnienia/lipniki-hajdamowicz.
html )
Leokadia Michaluk: Wtedy jeszcze, wciąż nie wiedzieliśmy, że
prawdziwe piekło dopiero przed
nami, dlatego wszystko składaliśmy
na ręce żywo obecnej i działającej
Opatrzności Bożej. (…)Po ludziach
tamtego pokroju i tamtych czynów,
można się było spodziewać wszystkiego, niestety dowiedzieliśmy się
o tym zbyt późno. I gdy zrozumieliśmy w końcu na co się zanosi, na
tworzenie polskiej samoobrony,
było już za późno, nie było większych szans i nie było środków. (…)
W najbliższej okolicy też nic szczególnego się nie działo, i chociaż tam
daleko na wschodzie i na południu
już mordowali całe polskie osiedla,
to my wciąż nic o tym nie wiedzieliśmy. (…)Pogłoski o uciekających
polskich rodzinach z Jasionówki i z
całej okolicy nie były nam obce już
od pierwszych dni lipca, a trzeba tu
powiedzieć, że nawet w czerwcu
było o tym jeszcze cicho. Teraz exodus Polaków mógł się już tylko nasilać. (…)W sierpniu 1943 r. ukraińscy nacjonaliści napadli zbrojnie
na naszą kolonię Jasionówka i rozpoczęli mordowanie wszystkich,
którzy jeszcze pozostali w swoich
domach. (…)Niestety z mojej rodziny zginęli wtedy wszyscy,….
( Fragment :Wspomnienia Leokadii
Michaluk z d. Południewskiej z Ko-

lonii Jasionówka w powiecie włodzimierskim na Wołyniu 1935-1944
opracowane; Mgr historii Sławomir
Tomasz Roch)

Krzeszowie. Po wojnie zamieszkały w Ząbkowicach Śląskich - http://
wolyn.ovh.org/opisy/krzeszow-03.
htm)

Regina Schab z d. Kaliniak: Wracam do ciężkiej wiosny 1943 r., w
tym czasie często nocowaliśmy także
w lesie i na polu. Czuliśmy się zastraszeni i bardzo cierpieliśmy. Nie
pamiętam by ktoś na naszej kolonii
organizował samoobronę, oddział
partyzancki by się bronić, stawić
opór w razie napadu. Nie potrafię
tego dziś zrozumieć i widzę tę naszą społeczność, taką bezbronną
jak baranki na rzeź prowadzoną.
Kiedy się nad tym zastanawiam to
przypominam sobie, jak Ukraińcy
sprytnie paraliżowali strachem polskie rodziny. Mianowicie przyjeżdżali uzbrojeni Ukraińcy wozami do
Władysławówki, chodzili do domów
i brali samych młodych mężczyzn,
tłumacząc że będą tworzyć w lesie
polską partyzantkę w Lesie Świnarzyńskim. To było około kwietnia
1943 r. Z naszej koloni, szczególnie
z drugiego końca od Lasu Kohyleńskiego, nabrali wielu chłopaków,
razem było może nawet 10, a przy
tym tylko 3 wartowników. Widać
było, że samymi rękami mogli tych
Ukraińców podusić. Proste pytanie czemu tego nie zrobili można
wyjaśnić jedynie tak: uwierzyli w
ukraińską zbrodniczą propagandę o
tworzeniu polskiej partyzantki. Pamiętam jaka byłam ciekawa i osobiście z innymi dziećmi pobiegłam
na drogę, by poprzyglądać się tym
chłopom. Głowy mieli pospuszczane
i byli smutni. Tak ich zabrali i z tym
dniem wszelki ślad po nich zaginął..
Na pewno wszyscy zostali bestialsko
pomordowani w lesie. Szkoda że dziś
nie pamiętam ich nazwisk ale dwóch
rozpoznałam, byli mi bowiem znajomi. Ludzie potem powszechnie mówili między sobą, że na pewno ich
zamęczyli, a jednak nikt nie próbował dalej organizować samoobrony.
Za to coraz częściej Polacy całymi
rodzinami uciekali do miasta.
(Fragment:
WSPOMNIENIA
ZDZISŁAWA I REGINY SCHAB
:Z KOLONII WŁADYSŁAWÓWKA W POW. WŁODZIMIERZ
WOŁYŃSKI NA WOŁYNIU 1935
– 1944 spisał i opracował Sławomir
Tomasz Roch, 2009 r.)

Edward Horoszkiewicz: W wyniku coraz liczniejszych brutalnych
mordów band ukraińskich na ludności polskiej, w większych wsiach i
osadach zaczęły powstawać punkty
samoobrony. Rzecz w tym, że niemiał kto kierować organizacją tej
samoobrony. Z chwilą wybuchu
wojny mężczyźni w wieku poborowym zostali powołani do wojska.
Sowieci wkroczywszy na te tereny,
aresztowali nauczycieli, leśników,
księży. Młodzi samotni mężczyźni,
którzy nie zostali wcieleni do wojska
polskiego i uniknęli aresztowania
uciekli do partyzantki. W koloniach
polskich pozostały tylko osoby stare
i rodziny posiadające małe dzieci.
Pozostawieni sami sobie ludzie zaczęli gromadzić dla własnej obrony
różne narzędzia, takie jak: siekiery,
widły, szable, bagnety, niektórzy
sięgali nawet, po broń, która najczęściej była bardzo stara, pochodziła z pierwszej wojny światowej,
lub nawet z wcześniejszych okresów,
zachowała się jakimś cudem, gdzieś
na strychu, lub innym schowku.
Broń nową było bardzo trudno do
zdobyć, mieli ją tylko niektórzy. W
naszej kolonii prawdziwy karabin
czy dubeltówkę, dokładnie nie pamiętam, z którego dało się strzelać
miał tylko mój stryj Stanisław, pozostali nosili siekiery, widły, kosy.
Młodzieńcy i wyrostki strugali sobie
z drewna karabiny i paradowali z
nimi po wiosce sprawiając wrażenie
prawdziwego uzbrojenia na szpiegach ukraińskich. Ojciec mi też wystrugał taki karabin i biegałem z nim
po obejściu. Karabin stryja stanowił
zabezpieczenie w czasie wyjazdów
z wioski furmanką, na przykład: do
miasta w dni targowe, do krewnych
w sąsiedniej wiosce, po drzewo do
lasu. Informacje o tym, że napady odbywają się przeważnie nocą
przez zaskoczenie spowodowały, że
nie nocowaliśmy w domach. Noce
spędzaliśmy w lesie i na bagnach
– mimo mrozu. Nigdy nie zapomnę
tych chwil, kiedy - pod osłoną nocy
musiałem - opuszczać ciepły dom,
własne łóżko, aby iść w siarczysty
mróz spać do lasu. Zimy na Wołyniu
są z reguły ciężkie, a noce wydają
się strasznie długie, te były wyjątkowe trudne. Nacierpieliśmy się przez
te dnie i noce, że nie sposób opisać.
Większość z nas cierpiała z powodu
przeziębień, oraz odmrożeń, bo spaliśmy w ziemiankach i szałasach z
gałęzi, okrytych liśćmi. Za posłanie
służyły nam gałęzie świerku i sosny,
oraz ściółka leśna ,a za przykrycie stare - worki ,skóry i odzież. W
obawie o życie pod koniec kwietnia
1943 roku, część ludności Balarki
wyjechała do Huty Stepańskiej. Tam
był silny ośrodek samoobrony…
Fragment wspomnień : „Urodziłem
się na Wołyniu”- http://www.wolyn.
btx.pl/index.php/wolyn-wola-o-prawde/397-urodziem-si-na-woyniu.html )

Marceli Jankiewicz: W Krzeszowie
zorganizowano samoobronę, ale
była ona zbyt słaba i słabo uzbrojona by przeciwstawić się, licznym
i dobrze uzbrojonym bandom ukraińskim. Podobna samoobrona była
w pobliskim Karaczunie. Po upadku
lepiej uzbrojonych rejonów samoobrony w Hucie Stefańskiej i Wyrce,
gdzie po trzydniowych walkach z
przeważającymi siłami napastników
ukraińskich Polacy ponieśli klęskę,
ludność Krzeszowa i Karaczuna
zdecydowała się opuścić swe rodzinne strony. W walkach w Janowej
Dolinie i w Wyrce Polacy ponieśli
olbrzymie straty, wiele osób zginęło
i tylko nielicznym udało się uratować. Opuszczone wsie były palone i
niszczone przez napastników, tuż po
odejściu prawowitych właścicieli.
W tych okolicznościach mieszkańcy
Krzeszowa i Karaczuna zdecydowali się na dobrowolny wyjazd na roboty do Niemiec i zostali wywiezieni
transportem kolejowym ze stacji w
Małyńsku w dniu 26 VII 1943 r.
( Fragment: opracowania mieszkańca Krzeszowa Marcelego Jankiewicza syna Adama i Marianny
z Zarębińskich ur. 26 IV 1920 w

Stanisław Sobolewski: Ten okres
charakteryzował się wzrastająca
liczbą mordów nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej. Gdyby
nie fakt, że mieszkańcy mojej wioski
szybko zrozumieli o pojawieniu się
realnego zagrożenia i starali się
zapobiec tragedii, to dziś nie było
by komu opowiadać o Sławobarce
i Helenówce . Stosunkowo szybko
powstała u nas placówka samoobro-
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ny .A było nas około 100 osób. Dowódcą naszej Placówki Samoobrony w Słobodarce był sierżant Michał
Banach, przedwojenny Komendant
Strzelców Polskich. Siedziba mieściła się w budynku Sienkiewicza
Antoniego. Główna Baza Placówek znajdowała się w miejscowości
PRZEBRAŻE , najbardziej znanym
ośrodkiem samoobrony na Wołyniu.
(Niepublikowane wspomnienia w
posiadaniu autora)
Genowefa Halkiewicz: Placówka
„Pańska Dolina” – po pierwszych
napadach – została usytuowana na
wybudowaniu Dąbrowa w trzech
dużych gospodarstwach: Piotrowskich, Baranowskich i Kozłowskich
( moich dziadków ze strony mamy)
Jej dowódcą został Albert Kozłowski (mój wujek) – pseudonim „Jastrząb”. Załogi placówek działały
w ramach Armii Krajowej. Były
dobrze zorganizowane . Żołnierze
kontrolowali tereny wokół placówki
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 Rakowskiego i jego syna Edwarda – wówczas
trzynastoletniego chłopca. Dziecko
zasztyletowano u stóp ojca, który
też został bestialsko zamordowany.
Ginęli też partyzanci biorący udział
w walkach. Spośród kilku ukraińskich napadów na Pańską Dolinę
najlepiej pamiętam ten z 22 czerwca 1943 roku. Przewaga Ukraińców
była przytłaczająca, byli wyposażeni w działo, a obrońców placówki
pozostało niewielu, bo część z naszych wyjechała do miast, by zorganizować więcej broni i odwiedzić
rodziny. Garstka tych, którzy zostali,
dwoiła się i troiła, a w piwnicy kobiety i dzieci odmawiały różaniec
– i tak przez całą noc. Nad ranem
wpadł do piwnicy jeden z obrońców
po ostatnią skrzynkę amunicji i poprosił byśmy modlili się dalej – już
nie na kolanach, ale leżąc krzyżem.
Modlitwa i walka okazały się skuteczne . Nasi chłopcy zwyciężyli,
odparli napastników i zdobyli działo. Jeden z naszych zginął zabity w
walce, a jeden - ranny. Gdy myślę
o tamtym dramatycznym epizodzie
po latach, przypomina mi się sentencja paryskiego lekarza, doktora
Racaniera, o modlitwie różańcowej:
„Różaniec jest sznurem, który pociąga dzwon alarmujący całe niebo”. Ludzie konspiracji zdobywali
broń różnymi sposobami, głównie
od Niemców, płacąc złotem, bimbrem i żywnością. Było to niebezpieczne, ale największy problem
wiązał się z dostarczaniem broni na
placówki. Brałem udział w takim
transporcie. Jechaliśmy kolumną
furmanek. Nasz wóz zamykał szereg
i właśnie w nim ukryta była broń i
prasa konspiracyjna, zamaskowana
sianem i kojcem z dwiema kozami.
Zatrzymali nas Niemcy. Młodzi ludzie – partyzanci –tłumaczyli , że
jedziemy na pole zebrać żniwa, a
nadreprezentacja młodych mężczyzn wynika z tego, że stanowią oni
ochronę przed Ukraińcami. Niemcy
zarządzili jednak rewizję wszystkich wozów. Szukali nielegalnej
broni. Przeszukiwali furmankę po
furmance. Napięcie rosło. Tato i ja
modliliśmy się gorączkowo, a ojcu
wyrwało się westchnienie, że czeka
nas za chwilę śmierć. Kiedy Niemcy
zbliżali się do naszego wozu, ukryte
pod sianem kozy podniosły straszny hałas. Zmęczeni już rewizją
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Niemcy, zaklęli i machnęli ręką. W
ten sposób pojechaliśmy dalej, a ja
miałem poczucie, że doświadczyłem
cudownego ocalenia.
(Fragment wspomnień Genowefy
Halkiewicz opublikowane w „Dzieci Kresów II” L. Kulińskiej)
Skuteczność oddziałów samoobrony w tym okresie była niewielka,
były słabo uzbrojone i nie były w
stanie się obronić przed znacznie
liczniejszymi oddziałami UPA. Powstała sytuacja wymuszała na Polakach poszukiwanie różnych rozwiązań, nawet kontrowersyjnych. Aby
zdobyć prawo używania broni dla
ratowania życia niektórzy Polacy
służyli w Schutzmannschaften.
Dymitr Bagiński: Po ucieczce części policjantów ukraińskich na Wołyniu „do lasu”, Niemcy starali się
uzupełniać braki Polakami. Początkowo nie było chętnych do tej służby,
lecz coraz częstsze i coraz bardziej
masowe mordy na ludności polskiej
spowodowały, że niektórzy Polacy
wstępowali do policji pomocniczej
(zwanej Schutzmannschaften).
Rekrutowali się oni głównie z
uchodźców chroniących się w miastach, ludzi, którzy stracili bliskich
w wyniku banderowskiego terroru.
Motywami ochotniczego wstępowania do Schutzmannschaftenbyły
chęć obrony i zwalczania bojówek
UPA oraz żądza zemsty za stratę rodziny. Innym motywem części
ochotników była obawa przed wywiezieniem na przymusowe roboty
do Rzeszy. Wstępowania do Schutzmannschaften zabraniało polskie
podziemie, lecz przebieg wypadków
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uczynił ten zakaz nierealnym. W
związku z tym postanowiono skierować do policji ludzi z konspiracji, co z czasem przyczyniło się do
przejścia szucmanów do AK. Wg
szacunków Siemaszków łącznie w
różnym czasie służyło w Schutzmannschaften około 1500 Polaków w 46
posterunkach. Polskie Schutzmannschaften miało mniejsze uprawnienia niż ukraińska policja. Nie
mogło np. aresztować i przeprowadzać rewizji. Dowódcą zawsze był
Niemiec. Umundurowanie Polaków
było niejednolite, zdarzało się, że i
niekompletne, przez co nie zawsze
ludność polska zdawała sobie sprawę, że ma do czynienia z policjantami. Często uznawano szucmanów za
polską samoobronę. Oprócz zadań
patrolowych i ochronnych (służba
wartownicza, obrona ludności, konwojowanie uchodźców), Schutzmannschaften zajmowały się ściąganiem
kontyngentów, rozbijaniem siedlisk
upowskich oraz pacyfikowaniem
wiosek ukraińskich. Placówka we
Włodzimiercu spacyfikowała 3 wioski ukraińskie, placówka w Ostrogu
13 wsi. Pacyfikacje odbywały się z
inicjatywy niemieckiej i należy odróżniać je od rozbijania placówek
UPA. Oprócz Schutzmannschaften
działał na Wołyniu (od marca 1943
do stycznia 1944)Schutzmannschaftsbataillon 202 złożony z Polaków z
GG oraz Ślązaków. Była to jednostka zmilitaryzowanej policji podległa
dowództwu niemieckiemu, składająca się z ochotników do „granatowej
policji”, wcielonych do batalionu
202 prawdopodobnie nie do końca
zgodnie z ich wolą. Jak podają Sie-

maszkowie, batalion bezwzględnie
zwalczał bojówki UPA, przy czym
nie oszczędzał ludności cywilnej.
W listopadzie 1943r. ponad połowa batalionu 202 zdezerterowała,
prawdopodobnie do polskiej samoobrony. Wydaje się, że to właśnie
oddziały policyjne Schutzmannschaften i Schutzmannschaftsbataillon 202 odpowiadają za największą
część ofiar ukraińskich poległych
z rąk polskich na Wołyniu. Warto
przypomnieć, że liczbę tę szacuje
się w sumie na około 2000 osób (vs.
60.000 strat polskich).
( Dymitr Bagiński [mroczna historia] “Polnische Schutzmannschaften
– w służbie III Rzeszy i Polaków”
http://maddogowo.pl/?p=3357 )

Ewa Siemaszko: Jednakże nie tylko
udręczenie fizyczne nękało wołyńskich Polaków. Była to także rozpacz
po stracie najbliższych i lęk, nieopuszczający strach przed dostaniem
się w ręce upowca czy ukraińskiego
chłopa z siekierą, toporem, widłami,
nożami i podobnymi gospodarskimi
narzędziami, przed okrucieństwem
wobec i dorosłych, i dzieci, często
tak barbarzyńskim, zwyrodniałym, że
modlono się o śmierć od kuli i błagano morderców o zastrzelenie. Makabryczne obrazy mordowania rodziny,
od których nie udawało się uwolnić
wyobraźni - odbierały równowagę
psychiczną. Nieustanne śmiertelne
niebezpieczeństwo, mordy i pożoga
poderwały całkowicie byt wołyńskich
Polaków. Niemożliwe stało się wykonywanie prac gospodarskich w normalnym trybie nawet w pobliżu miasta czy silnego ośrodka samoobrony.

/ Na zdjęciu- szucmani, ukraińscy

W północno-wschodnich rejonach
Wołynia już wiosną trudno było obrobić pola. Mimo wszystko, i jak długo się dało, polscy chłopi starali się
albo indywidualnie, albo grupowo,
czy też z obstawą grupy samoobrony
choć częściowo uprawiać ziemię. Z
potrzeby życiowej, potrzeby serca i
chłopskiego obowiązku.
Kilkanaście tysięcy, szacując skromnie, zamordowanych bezbronnych
wołyńskich Polaków, kilka dziesiątków tysięcy rozproszonych w wyniszczającej tułaczce, tysiące spalonych i
obrabowanych gospodarstw - to bilans nienawiści i zbrodni OUN-UPA
pierwszego półrocza 1943 r., nazywanej walką o niepodległą Ukrainę,
jeszcze nieskończoną, bo przecież pozostały spore połacie Wołynia, gdzie
Polacy wbrew złowieszczym okolicznościom uparcie tkwili "na swoim".
Liczyli na opamiętanie ukraińskich
sąsiadów, że może ich okolica zostanie oszczędzona. Nie rozumieli, dlaczego ich sąsiedzi, z którymi się nie
wadzili, mogliby ich mordować. Mieli nadzieję, że skończy się na pogróżkach, a ucieczka gdzieś w nieznane,
gdzie nie wiadomo, z czego żyć i jak
utrzymać rodzinę - przerażała. I żal
porzucić gospodarstwa, gdy tak dobrze zapowiadają się zbiory, bo mimo
ludzkich dramatów, to, co posadzono
i posiano, rosło wspaniale. Urodzaj
był wyjątkowy, jakby przyroda chciała wynagrodzić wszystkie krzywdy
wojny i wesprzeć niedożywioną ludność, ograbianą przez niemieckiego
okupanta i "bojowników" o niepodległą Ukrainę. Zboża tak wysokie,
że nawet dorosłego człowieka zasłaniały przed niepożądanym wzrokiem,
ratując wielu od siekier i noży.
W nocy z 4 na 5 lipca 1943 r. OUN-UPA zaatakowała szeroko zakrojonym pierścieniem Polaków żyjących
we wsiach wokół ośrodka samoobrony Przebraże w powiecie łuckim. Od
wiosny 1943 r. w tej kolonii chronili
się Polacy z okolicy w obawie przed
napadami ukraińskimi, jednakże nie
wszyscy się tam przenieśli. Celem
akcji było "oczyszczenie" dużego
obszaru z Polaków i zlikwidowanie
silnego ośrodka samoobrony. UPA
nie zdobyła Przebraża, ale zginęło
kilkaset osób w dwudziestu kilku spalonych koloniach.
W dniach 16-18 lipca całkowitą klęskę poniósł duży ośrodek samoobrony w powiecie kostopolskim, ochraniający skupisko polskich osiedli w
gm. Stepań i Stydyń wokół dwóch wsi
Huta Stepańska i Wyrka oraz kilka
kolonii w sąsiedniej gminie Antonówka w powiecie sarneńskim. Po dwóch
dniach dramatycznej walki z przeważającymi siłami UPA zgromadzona
w Hucie Stepańskiej ludność polska
wraz z samoobroną ewakuowała się
do gmin Antonówka i Rafałówka w

powiecie Sarny, poniósłszy wcześniej
i w drodze ogromne straty. 30 lipca
1943 r. nastąpiło kolejne zmasowane
uderzenie UPA na skupisko osiedli
polskich w gminie Antonówka i Włodzimierzec powiatu sarneńskiego, w
wyniku którego zostało ono zlikwidowane -wszystkie polskie osiedla spalono, polska ludność uciekła do stacji kolejowych na linii Kowel - Sarny.
31 lipca OUN-UPA podjęła drugą,
również nieudaną próbę unicestwienia Polaków w Przebrażu. Ośrodek
samoobrony stoczył wówczas ciężką
walkę z przeważającymi siłami UPA,
dzięki czemu kilka tysięcy koczujących w obozie przebrazkim Polaków
ocalało.
( Fragment z art.: Lipcowe ludobójstwo - Ewa Siemaszko o mordach
UPA- http://antypolonizm.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=622:lipcowe-ludobojstwoewa-siemaszko-o-mordach-upa&cat
id=7:publikacje&Itemid=7 )
Wyraźnie widać, że Polacy na Wołyniu byli nie przygotowani na zbrodnicze ataki nacjonalistów ukraińskich a
ci co starali się tworzyć samoobronę
byli w mniejszości. Strach przed niemieckimi władzami okupacyjnymi i
donosicielami ze strony ukraińskiej
paraliżował bardzo wiele ruchów
obronnych. Większość ludności
cywilnej miotała się jak osaczona
zwierzyna szukając jakiegokolwiek
ratunku bojąc się jednocześnie pozostawić dorobek swojego życia.
To dlatego doszło do rzezi która pochłonęła co najmniej 60 tys. ofiar na
samym tylko Wołyniu. Nie wszędzie
znaleźli się tacy przywódcy jak Przebrażu, Pańskiej Dolinie, Zasmykach
i kilku innych ośrodkach samoobrony polskiej. W drugiej połowie 1943
r. kiedy te ośrodki intensywnie dozbrajały się, były takie miejscowości
jak Ostrówki czy w sąsiednia Wola
Ostrowiecka w których dokonano
rzezi ludności bez żadnego oporu ze
strony polskiej.
Dowódca kurenia "Łysy" pisał
w sprawozdaniu do kierownictwa
OUN: „(…) 29 sierpnia 1943 r.
przeprowadziłem akcje we wsiach
Wola Ostrowiecka i Ostrówki głowniańskiego rejonu. Zlikwidowałem
wszystkich Polaków od małego do
starego. Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę zabrałem dla
potrzeb kurenia” (Władysław Filar,
Wołyń 1939-1944, Toruń 2003, s.
99-100)
W tym miejscu rodzi się pytanie czy
to była wojna polsko - ukraińska czy
„rzeź spokojnych ludzi”? Dalszy
ciąg tej trudnej historii będzie można
znaleźć w następnym wydaniu KSI
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Wileński III/5 Dywizjon Myśliwski cz.1
Łukasz Łyżdżba

Zarys dziejów wileńskiego dywizjonu w latach 1937-1939
Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych (DDO L. dz. 4359) z 19
lipca 1937 roku nakazał powołanie
w 5. Pułku Lotniczym (PL) w Wilnie dwueskadrowego dywizjonu
myśliwskiego na lotnisku Porubanek.
Pierwszym dowódcą nowej jednostki został mjr pil. Edward Więckowski. Choć był wielkim służbistą,
charakteryzował się jednocześnie
wielkim zapałem do latania i miał
świetnie opanowaną technikę pilotażu. Organizację jednostki rozpoczęto we wrześniu 1937 roku, opierając się na personelu rozwiązanej
143. Eskadry Myśliwskiej (EM) z 4.
PL w Toruniu. W październiku nastąpiła przeprowadzka personelu zawodowego 143. EM do Wilna, która
opierała się na zasadzie dobrowolności. W ramach III/5 Dywizjonu
utworzono dwie eskadry:
151. EM i 152. EM. Pierwszy rozkaz dzienny dla III/5 Dywizjonu
Myśliwskiego pojawił się 23 listopada 1937 roku. Personel lotniczy
obu eskadr składał się z personelu
byłej 143. EM, absolwentów Szkoły
Podchorążych Lotnictwa (SPL) w
Dęblinie i Wyższego Kursu Pilotażu
w Grudziądzu. Personel techniczny
pochodził również w części z 143.
EM i nadliczbowych mechaników z
5. PL. Dowódcą 151. EM został por.
pil. Józef Brzeziński,

natomiast dowódcą 152. EM kpt.
pil. Włodzimierz Łazoryk.

Żołnierze służby czynnej (poborowi) z najmłodszego rocznika zostali
przeniesieni do Wilna, zaś najstarsze roczniki ze 143. EM pozostały w
Toruniu. Prawdopodobnie zgodnie z
etatem dywizjon otrzymał na swoje
wyposażenie 21, 22 myśliwce - 10
PZL P.7a dla 151. EM, 10 PZL P.llc
dla 152. EM i jeden, dwa P.ll dla dowództwa jednostki. Lotnisko Porubanek było położone 5 km na płd.-wsch. od Wilna. Jego powierzchnię
stanowił kwadrat o bokach 2x2 km.
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/ W momencie powstania dywizjonu 151. EM została wyposażona w PZL-e P.7a. Na zdjęciu
maszyna z tej eskadry porzucona w trakcie działań wojennych - [kol. Vesper].

/ Szkolenie podoficerów 5. Pułku Lotniczego - [kol. Teresa Majewska - Aleksander Popławski
via Grzegorz Sliżewski]

/ Na zdjęciu jedyny istniejący na świecie egzemplarz tego typu samolotu z Muzeum Lotnictwa
w Krakowie - [kol. autora]

1936 roku na lotnisku wybudowano
nowo¬czesny hangar lotniczy, który
mógł pomieścić 25 myśliwców PZL
P.ll. Hangar miał centralne ogrzewanie oraz prysznice dla personelu. Ponadto znajdowała się w nim
kancelaria dywizji a także magazyn
części zamiennych.
W Porubanku stacjonowała również
53. Eskadra Obserwacyjna (EO) z 5.
PL. Dodatkowo swoją siedzibę miał
też tutaj Aeroklub Wileński.
Zimą 1937/1938 roku personel
przechodził szkolenie teoretyczne,
kształcił się w ramach samodzielnej nauki. Jeśli tylko dopisywała
pogoda, lotnicy wykonywali loty
treningowe. Lotnicy 152. EM nie
mogli jednak dobrze przećwiczyć
strzelania ostrą amunicją, ponieważ do kwietnia 1938 roku osiem
P.l 1 z 11 będących na stanie eskadry nie miało na swoim wyposażeniu karabinów maszynowych. Taki
stan rzeczy spowodował producent
kmów, który spóźniał się z ich dostawą. Wiosenna inspekcja w 1938
roku wykazała również, że samoloty PZL P.7a są zużyte i nie nadają
się do prowadzenia walk powietrznych w czasie prawdziwej wojny.
Dlatego 151. EM była traktowana
bardziej jako eskadra treningowa
niż eskadra bojowa. Z czasem miała zostać przezbrojona, ale nigdy do
tego nie doszło. Zapewne z myślą
o przezbrojeniu, a także lepszych
możliwościach ćwiczebnych piloci
151. EM od czasu do czasu latali na
PZL-ach P.ll ze 152. EM.
Wraz z wiosną 1938 roku nastąpiło
zwiększenie liczby lotów, co pozwoliło na doskonalenie umiejętności lotniczych personelu tej nowej
jednostki. Lotnicy prowadzili treningowe walki powietrzne, uczyli
się lotów na małej wysokości itp.
Wiosną dywizjon uczestniczył w
swojej pierwszej operacji wojskowej. W marcu w związku z incydentem granicznym Polska wystosowała ultimatum wobec Litwy, żądając
nawiązania stosunków dyploma-

tycznych.[1] Swoje żądania polska
strona poparła demonstracją militarną. Częścią tej demonstracji była
koncentracja eskadr myśliwskich
i liniowych 1. PL, 5. PL i 6. PL 17
marca 1938 roku w Wilnie. Zgromadzone w Porubanku samoloty 111.
EM, 112. EM, 151. EM i 152. EM
odbyły 17 marca demonstracyjny lot
wzdłuż granicy polsko-litewskiej na
odcinku Swięciany - Druskienniki.
Na czele demonstracyjnej formacji
leciał mjr pil. Edward Więckowski
ze swoim dywizjonem, a za nim III/l Dywizjon Myśliwski z Warszawy.
Lot odbył się na wysokości 1000 m.
Nie wolno było pod żadnym pozorem przekraczać granicy litewskiej.
W razie jakiejś awarii lotnicy mieli
lądować na terenie Polski.
W sierpniu 1938 roku III/5 Dywizjon Myśliwski odbył pierwszą
„szkołę ognia", czyli loty na ostre
strzelania na poligonie Pohulanka
koło Wilna. W dniach od 7 do 20
września dywizjon uczestniczył w
wielkich manewrach wojsk lotniczych na Wołyniu razem z innymi
jednostkami lotniczymi. Ćwiczenia
zakończyły się defiladą w Łucku
przed głównym Inspektorem Sił
Zbrojnych, marszałkiem Edwardem
Rydzem-Smigłym.
Rok od powstania okazało się, że
cały III/5 Dywizjon Myśliwski
osiągnął bardzo dobry poziom wyszkolenia lotniczego. Potwierdziły
to Centralne Zawody Lotnictwa
Myśliwskiego, które odbyły się w
listopadzie 1938 roku w Toruniu.
Ekipa z wileńskiego dywizjonu zajęła na nich zespołowo pierwsze
miejsce. W skład zwycięskiej ekipy
weszli: ppor. pil. Anatol Piotrowski,
kpr. pil. Stanisław Brzeski ze 152.
EM oraz ppor. pil. Zygmunt Kinel ze 151. EM. W czasie jednej z
konkursowych walk powietrznych
kpr. pil. Stanisław Brzeski pokonał
kpt. pil. Antoniego Wczelika z III/2
Dywizjonu Myśliwskiego z Krakowa. Kapitan Wczelik, aby nie dać
sfotografować swojej PZL-ki na

/ Pamiątkowe zdjęcie lotników 5. Pułku Lotniczego. Drugi z prawej kpr. pil. Aleksander Popławski - [kol. Peresa Majewska - Aleksander Popławski via Grzegorz Sliżewski].

/ Przemarsz szkolnego oddziału podoficerów 5. Pułku Lotniczego jedną z wileńskich ulic [kol.
Teresa Majewska - Aleksander Popławski via Grzegorz Sliżewski].

/ Lotnicy z 5. Pułku Lotniczego przy posiłku. St. szer. pil. Mieczysław Popek trzyma dzbanek,
z lewej strony kpr. pil. Aleksander Popławski - [kol. Teresa Majewska - Aleksander Popławski
via Grzegorz Sliżewski].

fotokaemie kpr. Brzeskiego, zszedł
poniżej minimalnej bezpiecznej wysokości, którą określał regulamin
treningowych walk powietrznych.
Po lądowaniu było to powodem
komicznego zamieszania z powodu
urażonej dumy kpt. Wczelika. Tak
opisał to kpr. pil. Stanisław Brzeski:
Kpt. Brzezina pamiętał mnie z zawodów myśliwskich w 1938 roku,
bo był przewodniczącym Komisji
Sędziowskiej, szczególnie, że ja i
kpt. Wczelik mieliśmy walkę powietrzną i kpt. Wczelik nie mógł się
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pogodzić, że kpr. Brzeski sprał mu
skórę. Po walce, normalnie młodszy
stopniem pilot szedł do starszego,
salutował i razem szło się do stolika, gdzie siedział przewodniczący
Komisji Sędziowskiej i kpt. Brzezina
zapytał się Wczelika, co on sądzi o
naszej walce? Wczelik powiedział,
że początkowo to była równowaga,
a pod koniec, to on nawet zrobił dobre zdjęcia. Wobec tego przerwałem
walkę, bo on uciekając, zeszedł poniżej regulaminowej wysokości. Ja,
na pytanie kpt. Brzeziny, co sądzę,
powiedziałem (nie chcąc ambara-
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sować Wczelika), że wolę poczekać
na orzeczenie Komisji. Kilka dni
potem, jak się zawody skończyły, płk
Stachoń odczytał wyniki poszczególnych walk, strzelań, akrobacji itp. i
kiedy przyznano mi tę walkę, kpt.
Wczelik skoczył na nogi protestując. Kpt. Brzezina zwrócił mu uwagę, że regulamin zawodów mówi, iż
orzeczenia Komisji Sędziowskiej nie
podlegają kwestionowaniu. (To był
jedyny protest i kpt. Wczelik nie był
za to zbyt popularny). [2]

wił z pilotami sposób przeprowadzania zadania i kolejność startów.
Po odprawie przed hangar wylegli
lotnicy, którzy mieli ćwiczyć, mechanicy i żołnierze wolni od zajęć,
aby obserwować przebieg walki.
W po¬wietrze wzbiły się trzy PZL-e Pile pilotowane przez kpt. pil.
Włodzimierza Łazoryka, ppor. pil.
Edwarda Grube i kpr. pil. Edwarda
Zdzitowieckiego. Po latach kpt. pil.
Łazoryk tak opisał przebieg lotu i
ten wypadek:

Od wiosny 1939 roku na polskim
niebie zaczęły się loty niemieckich
samolotów rozpoznawczych Dornier Do 17P/F. Polskie myśliwce
usiłowały przeciwdziałać tym lotom. Z Dowództwa Lotnictwa nadszedł rozkaz, że III/5 Dywizjon ma
wystawić klucz alarmowy dla przechwytywania lotów niemieckich
maszyn koło Wilna. Major Więckowski powierzył to zadanie d-cy
152. EM kpt. pil. Włodzimierzowi
Łazorykowi. Mimo kilku startów
alarmowych kluczom P.ll nie udało
się nigdy przechwycić Dornierów.
W końcu czerwca 1939 roku do jednostki przybyła grupa pilotów, absolwentów SPL w Dęblinie, Szkoły
Podoficerskiej Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie oraz podchorążych rezerwy. W dywizjonie mieli
odbyć praktykę, która była ostatnim
etapem szkolenia lotników. Był to
tzw. program wyszkolenia myśliwskiego od lotów bez widoczności
przez loty w szyku, treningowe walki powietrzne, strzelanie do rękawa
„H" itd. Większość z nowo przybyłych lotników przydzielono do 151.
EM, gdzie rozpoczęli program szkoleniowy na PZL P.7a. Część była
również przeszkalana na PZL P.llc.
Nie wszyscy lotnicy ukończyli jednak pełny program wyszkolenia myśliwskiego przed końcem sierpnia
1939 roku. Dlatego dowódcy eskadr
nie wysyłali ich na loty bojowe w
czasie walk we wrześniu 1939. W
końcu lipca do jednostki przydzielono na praktykę dwóch kolejnych
podchorążych pilotów ostatniego
rocznika SPL w Dęblinie.
Pozostali lotnicy dywizjonu również
odbywali ćwiczenia w powietrzu.
Liczba lotów w stosunku do poprzedniego roku spadła ze względu
na ograniczone środki finansowe.[3]
Cała ta sytuacja wynikała z dużego
nadszarpnięcia finansów armii przez
częściową mobilizację z końca marca 1939 roku. Dowództwo chciało
również w ten sposób oszczędzić
silniki maszyn, które nie należały
do najmłodszych.
Latem 1939 roku lotnicy dywizjonu
odbyli ostatnią „szkołę ognia" na
poligonie Pohulanka. W czasie tych
ćwiczeń piloci 151. EM latali na
ostre strzelania na „jedenastkach". [4]
Podczas jednego z letnich dni, kiedy odbywały się ćwiczebne loty
treningowe, doszło do tragicznego
wypadku. 3 lipca 1939 roku w trakcie lotów młodzi lotnicy ćwiczyli
w dwusamolotowym kluczu pod
opieką oficera pilota ataki z różnych
stron na trzecią maszynę z tego klucza, która leciała w linii prostej. Pilotem dowodzącym kluczem, który
przeprowadzał pozorowane ataki,
był ppor. pil. Edward Gruba. Ataki miały trwać 15 minut, po czym
miejsce u boku ppor. Gruby miał
zajmować inny szkolący się lotnik.
Atakowany przez ćwiczących samolot PZL pilotował tego dnia kpt.
pil. Włodzimierz Łazoryk. Przed
lotem oficer taktyczny dywizjonu,
por. pil. Kazimierz Woliński, omó-

(...) Naszym zadaniem było dalsze
szkolenie młodych pilotów w zakresie walki zespołowej w kluczu.
Ja jako „cel", latałem wzdłuż drogi Wilno-Lida na wysokości około
1000 metrów. Ppor. Gruba jako
dowódca klucza miał za zadanie
prowadzić ataki z bocznym młodym
pilotem. Pierwsza walka prowadzona z bocznym - kpr. Zdzitowieckim
trwała około 15 minut. Po zakończeniu ćwiczenia kpr. pil. Zdzitowiecki
odleciał do lądowania, a ja z ppor.
Grubą czekaliśmy na następnego pilota, którym był kpr. pil. Kawałkowski, młody dobrze zapowiadający się
pilot 151 eskadry. Krążąc w rejonie
masztu radiostacji wileńskiej, obserwowałem, kiedy dołączy do nas
kolejny pilot. Widzę z góry jak Zdzitowiecki odleciał od Gruby w kierunku wschodnim, szykując się do
lądowania. Nad południową stroną
lotniska, bliżej szosy Wilno-Lida,
ppor. Gruba czekając na kpr. Kawałkowskiego zaczął kręcić pętlę.
Wychodząc już z pętli Gruba podleciał nad oś lotu Zdzitowieckiego,
który schodził do lądowania, jeden
drugiego nie zauważył i nastąpiło
tragiczne w skutkach zderzenie:
ppor. Gruba próbował ratować
się skokiem ze spadochronem, ale
ten nie otworzył się i pilot spadł w
obrębie lotniska ponosząc śmierć
na miejscu; natomiast kpr. Zdzitowiecki także skoczył ze spadochronem, który otworzył się, ale opadający wrak samolotu skrzydłem
zawadził nogę pilota obcinając ją
tak, że spadła oddzielnie na murawę lotniska, a kpr. Zdzitowiecki doznając jeszcze dodatkowych
obrażeń przez spadającą maszynę
opadł na spadochronie martwy na
ziemię. Roztrzaskane zderzeniem
oba samoloty spadły na wschodniej stronie lotniska. Był to straszliwy pech, jeden na miliony lotów,
chyba jedyny w całym istnieniu
przedwojennego lotnictwa myśliwskiego(.. .) [5]
W wyniku tego wypadku zginęli
obaj piloci: ppor. pil. Edward Henryk Gruba ze 152. EM i kpr. pil.
Edward Zdzitowiecki ze 151. EM.

Sierpniowa mobilizacja 1II/5 Dywizjonu Myśliwskiego została przeprowadzona na lotnisku Porubanek
koło Wilna. Major Edward Więckowski tak opisał mobilizację swojej jednostki:
Mobilizacja dla III/5p. lotn. rozpoczęła się w Wilnie na lotnisku Porubanek. Alarm został zarządzony
24.VII1.1939 r. o godz. 4.30, natomiast zarządzeń do mobilizacji dywizjon nie otrzymał. Na interwencję moją u d-cy D. O. Woj. Wil¬no
została zarządzona mob. dla III/5
p. lotn. dnia 24. VIII. o godz. 9.30.
Brak było zarządzeń Mob. z D.O.K.
III dla III/5p. lotn. (najprawdopodobniejprzez przeoczenie w Mob.
D.O.K. III). Po otrzymaniu rozkazu
dla mobilizacji wydałem d-com 151.
esk., 152. esk., 53. esk. i pododz.
port. (pododdziałowi portowemu)
rozkaz Mob. naznaczając godzinę &
1 godzinę 10.30.
Eskadry przystąpiły do Mob. w myśl
elaboratu Mob. Rzuty powietrzne
odeszły na lotniska alarmowe w
czasie przewidzianym w elaboracie
t. j. w ciągu jednej godziny.
Rzuty kołowe zostały formowane
przez d-ców eskadr i osiągnęły nakazane czasy elaboratem Mob.
Trudności w mobilizacji pododdziały nie miały żadnych. Dnia 25 .VIII
dywizjon 111/5 p. lotn. w składzie dr.
d-cy 151 esk. i 152. esk. osiągnął w
całości gotowość bojową na lotnisku alarmowym w m. Jaszuny (..) [7]
Po ogłoszeniu mobilizacji natychmiast zaczęto ściągać personel
lotniczy i techniczny z kwater. Samoloty zostały wyprowadzone z
hangaru oraz rozproszone. Następnie myśliwcami zajęli się technicy,
którzy załadowali amunicję oraz je
zatankowali. W jakiś czas od ogłoszenia alarmowej mobilizacji III/5
Dywizjon Myśliwski - jeszcze 24
sierpnia - przeleciał na lotnisko
Jaszuny pod Wilnem. W czasie lądowania mjr Więckowski wyłamał
lewą goleń podwozia w swoim PZL
P.l lc. Jego samolot odesłano do
Wilna na remont, z którego myśliwiec już nie wrócił. Druga etatowa
„jedenastka" dowództwa dywizjonu, należąca do oficera taktycznego,
była w tym czasie na przeglądzie
okresowym w Parku Lotniczym 5.
PL w Lidzie i również nie wróciła
do jednostki. W wyniku tego klucz
dowództwa dywizjonu pozostał bez
samolotów. 26 sierpnia około południa w Jaszunach mjr Więckowski
przeprowadził odprawę dowódców
eskadr i kluczy, na której zarządził
następujące kroki:

W sierpniu liczba lotów znacznie
spadła z powodu braków paliwa.
Prawdopodobnie tuż przed wybuchem wojny w „siódemkach" [6] 151.
EM rozpoczęto wymianę przestarzałych i zacinających się karabinów maszynowych Vickers E na
karabiny PWU wz. 33. Karabiny
zostały jednak wymienione tylko
w trzech PZL-ach P.7a. Latem personel jednostki oswoił się z groźbą
wojny, na lotnisku wykopano rowy
przeciwlotnicze. W czasie wolnym
od zajęć zajmowano się m.in. budową dodatkowej, prowizorycznej
pływalni. Została ona ukończona
latem, ale lotnicy nie skorzystali
z niej już zbyt wiele. Tok szkolenia oraz letnie urlopy przerwała
ogłoszona 24 sierpnia 1939 roku o
godz. 4.30 mobilizacja lotnictwa.

(...) dziś w nocy odjeżdża transportem kolejowym kompletny personel
naziemny i techniczny eskadr oraz
nadwyżka pilotów. W Jaszunach pozostanie tylu pilotów, ile jest samolotów. Obsługę techniczną maszyn
przejmie Oddział Portowy z Porubanka. Czołówka techniczna jest
już w drodze do Jaszun. Załadunek
odbędzie się na bocznicy kolejowej
Porubanka. Dowódcy eskadr wyznaczą:
— imienny skład pilotów pozostających na lądowisku w Jaszunach,
— dopilnują, aby przewóz personelu na Porubanek odbył się w porze
wieczornej i nie dłużej jak do godziny dwudziestej drugiej.
Komendantem transportu kolejowego wyznaczam por. Kazimierza Wolińskiego (...) [333]
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/ PZL P.7a nr „4" ze Szkoły Pilotażu w Ułężu - [kol. Tadeusz Bagrowski via Wojciech Sankowski].

Razem III/5 Dywizjon Myśliwski
wystawił do działań wojennych 20
sa¬molotów myśliwskich:
- 10 PZL Pil w 152. EM (dziewięć
P.llc, w tym siedem z radiostacją i
jeden P.lla) oraz jeden łącznikowy
RWD 8;
- 10 PZL P.7a w 151. EM.
Plan obronny w przypadku wojny
z Niemcami przewidywał rozdzielenie 111/5 Dywizjonu między dwa
wielkie związki wojskowe. 151.
EM została podporządkowana operacyjnie Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Narew", a 152. EM Armii „Modlin". Dlatego w ostatnich
dniach sierpnia dywizjon dokonał
przerzutu swojego sprzętu i ludzi na
wyznaczone lotniska polowe.
Nocą z 26/27 sierpnia rzut kołowy
151. EM wyruszył w stronę Łomży
na lotnisko polowe Biel (4 km na
płd.-wsch. od Ostrowi Mazowieckiej) koleją ze stacji Porubanek. Natomiast rzut kołowy 152. EM w dniu
ogłoszenia mobilizacji pojechał do
Jaszun, a następnie, 27 sierpnia, dowodzony przez por. pil. Kazimierza
Wolińskiego, koleją udał się do Jabłonny, gdzie dotarł 29 sierpnia. Po
rozładowaniu samochody przewiozły ludzi i sprzęt na lotnisko polowe
koło Szpondowa (ok. 3 km na płn.-wsch. od Płońska). Wraz z rzutami
kołowymi jechała nadwyżka pilotów, a w Jaszunach pozostali tylko
lotnicy wyznaczeni do przelotu na
lotniska polowe.
31 sierpnia rzuty powietrzne obu
eskadr III/5 Dywizjonu wystartowały z Jaszun na wyznaczone przez
dowództwo lotniska. Dziesięć PZL
P.7a ze 151. EM poleciało na rozdzielcze lotnisko Milewko (10 km
na płd. od Małkini), skąd po południu „siódemki" odleciały na właściwe lądowisko koło miejsowości
Biel. W ten sposób eskadra znalazła
się w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Narew". Po przelocie d-ca
esk. por. pil. Józef Brzeziński udał
się do sztabu SGO „Narew", gdzie
zameldo¬wał się u Dowódcy Lotnictwa tego zgrupowania, ppłk. pil.
Stanisława Nazarkiewicza. W sztabie por. pil. Brzeziński zgłosił, że
eskadrze brakuje przewidzianych
regulaminem ludzi i sprzętu niezbędnych do działania. Dywizjon
posiadał co prawda odpowiednich
żołnierzy i sprzęt, por. Brzezińskiemu chodziło jednak m.in. o brak
lekarza. Od ppłk. Nazarkiewicza
uzyskał zgodę na udanie się do mjr.
pil. Edwarda Więckowskiego dla
pozyskania niezbędnego personelu
i sprzętu.
Natomiast rzut powietrzny 152.
EM w sile 10 PZL P.ll oraz jednego
RWD 8 po starcie z Jaszon skierował
się ku Warszawie i ok. godz. 12.30
wylądował na lotnisku na Mokotowie. Tutaj przez dłuższy czas lotnicy oczekiwali na dalsze rozkazy,

o czym opowiadał mjr pil. Edward
Więckowski wiosną 1940 roku we

Francji por. Januszowi Kędzierskiemu, będącemu przed wojną dowódcą Pododdziału Portowego lotniska
WilnoPorubanek w 5. PL:
Wylądowaliśmy na Polu Mokotowskim. Nad Warszawą panował zupełny spokój. Nie latały ani samoloty komunikacyjne, ani sportowe.
Hangary zostały pozamykane. Bojowe jednostki pułku warszawskiego
odeszły na swe lądowiska operacyjne.
Podbiegł do mnie oficer łącznikowy: „Proszę natychmiast zarządzić
uzupełnienie paliwa. Piloci mają
nie oddalać się od maszyn. Co będzie dalej, nie wiem. Dla dywizjonu
pana majora koperty dotychczas nie
otrzymałem. Ma pan tu czekać na
dalsze rozkazy". Nic więcej się od
niego nie dowiedziałem. Przygodni
znajomi oficerowie też nie potrafili
mi wyjaśnić, czemu to tylko moja
jednostka od razu nie odlatuje na
swe stanowisko bojowe. Na co właściwie czeka? Dopiero wieczorem,
w Modlinie dowiedziałem się, dlaczego tak się stało, już po zatwierdzeniu przez Śmigłego ogólnego
planu operacyjnego nastąpiła nagła
zmiana właśnie w stosunku do 11115
p.lotn. (...) Minęło południe, a żadne
rozkazy wciąż nie przychodziły. Byliśmy wściekli i głodni. Na szczęście
moja żona przebywała w tym czasie
u rodziców w Warszawie. Zlitowała
się nad nami i przyniosła na lotnisko kosz z jedzeniem. Dopiero po
południu otrzymałem zalakowaną
kopertę (...)152 eskadra kapitana
Łazoryka na P-ll odchodzi do Armii
„Modlin", na lądowisko Szpondowo
pod Płońskiem (...JPobiegliśmy do
samolo¬tów i natychmiast wystartowaliśmy. Aby tylko zdążyć przed
zmierzchem". [8]
Na odprawie przed odlotem mjr
Więckowski przekazał lotnikom
wska¬zówki co do sposobu przelotu
152. EM z Mokotowa do Szpondowa. Tak wspominał to kpt. pil. Włodzimierz Łazoryk:
Eskadra leci na lotnisko Szpondowo. Piloci na mapach wykreślą kurs
i wyliczą czas przelotu. Jako pierwszy startuje dowódca dywizjonu,
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dalej klucz Nr 1. Następnie w pięciominutowych odstępach startują
klucze Nr 2 i Nr 3. Start w szyku
poszerzonym. Przelot na wysokości
100—200 metrów. Lądowanie w m.
Szpondowo pojedynczo, bez żadnego kręcenia się w rejonie lotniska
czy nad samym Szpondowem. Należy jak najbardziej skrycie, bez zwracania uwa¬gi, wylądować w Szpondowie, aby nie zdradzać, że w tym
rejonie przebywają samoloty (...).[9]
Przybycie do Szpondowa tak zrelacjonował mjr Więckowski Januszowi Kędzierskiemu:
W Szpondowie, na niewielkim lądowisku, czekał już na nasz przylot
personel naziemny eskadry. Przybył tam w przeddzień transportem
kolejowym. Bez pośrednio po wylądowaniu udałem się razem z Łazorykiem do dowódcy lotnictwa Armii
„Modlin", pułkownika Tadeusza
Praussa". [10]
Przebieg wizyty w Dowództwie
Lotnictwa Armii „Modlin" i otrzymane rozkazy opisuje d-ca dywizjonu:
Dnia 31-VIII zameldowałem się u
d-cy lotn. armii płk. pil. Praussa
gdzie otrzymałem rozkaz do działań
wojennych na dzień 1.IX. 1939 r. po
czym dr. d-cy [drużyna dowódcy dywizjonu, czyli klucz dowództwa dywizjonu — przypis autora] + 152.
esk. myśl. otrzymała nazwę „Ul/5
dywizjon myśliwski". [11]
Rozkaz przewidywał obronę m. Modlin przed bombardowaniem. [12]
Głównym zadaniem 152. EM była
osłona ugrupowania Armii „Modlin" (w trójkącie Modlin-Nasielsk-Płońsk) przed rozpoznaniem lotniczym nieprzyjaciela. Wydając ten
rozkaz dla eskadry, płk Tadeusz
Prauss powiedział mjr pil. Edwardowi Więckowskiemu: [13]
Twoją sto pięćdziesiątą drugą eskadrę umieszczono specjalnie tak blisko frontu, aby przepędzała tyłko
pojedyncze samoloty zwiadowcze.
Masz więc stosunkowo łatwe zadanie. Będziecie zapewne walczyć
z „ Henschalami - sto dwadzieścia
sześć". Z tablic nadesłanych nam
przez dwójkę 14 wynika, że to maszyny niezbyt szybkie, dość słabo
uzbrojone. [14]

Drugim zadaniem eskadry była
osłona przemarszów oddziałów armii na kierunku Modlin-Warszawa.
Na lotnisku polowym 15E EM koło
miejscowości Biel znaleźli się następujący piloci i technicy:
a) dowództwo eskadry:
d-ca esk. por. pil. Józef Brzeziński, zastępca d-cy por. pil. Marian
Wesołowski, oficer techniczny esk.
ppor. pil. Zygmunt Kinel, szef mechaników st. majster wojsk. Edward
Skierczyński, szef administracyjny
esk. st. sierż. Michał Pasierski;
b) piloci:
ppor. pil. Jan Grzech, ppor. pil.
Wiktor Szulc, pchor. pil. Michał
Andruszko, pchor. pil. Stanisław
Andrzejewski, pchor. pil. Józef
Bondar, pchor. pil. Marian Łukaszewicz, pchor. pil. Zygmunt Słomski,
plut. pchor. rez. pil. Jerzy Pawlak,
pchor. rez. pil. Stefan"' Sawicki,
kpr. pil. Czesław Cichoń, kpr. pil.
Eugeniusz Hofman, kpr. pil. Tadeusz Kawałkowski, st. szer. pil. Michał Brzezowski, st. szer. pil. Bronisław Kościk, st. szer. pil. Ryszard
Lewczyński, st. szer. pil. Henryk [16]
Marchewicz;
c) technicy eskadry:
sierż. Kazimierz Gutowski, plut. Józef Chruzanowicz, plut. Stanisław
Dziondziak, plut. Antoni Jakimiuk,
plut. Czesław Rybiński, kpr. Włodzi
mierz Dimitruk, kpr. Józef Kacalski (rdm.), kpr. Kazimierz Koziełło,
kpr. Wacław Korzan, kpr. Zygfryd
Madej (rusznikarz), kpr. F.dward
Wasilewski, kpr. Tadeusz Zająkała,
st. szer. Adamski, st. szer. Walenty
Hirt (rdm.), szer. Drabik, podoficer
gospodarczy plut. Józef Drozdowski (skład personelu niepełny).
W składzie personelu 152. EM na
lotnisku Szpondowo znaleźli się:
a) dowództwo dywizjonu:
mjr pil. Edward Więckowski, oficer
taktyczny-por. pil. Kazimierz Woliński, oficer techniczny - ppor. tech.
Ignacy Pluciński, lekarz - kpt. dr Alfred Kramer;
b) dowództwo eskadry:
d-ca esk. kpt. pil. Włodzimierz Łazoryk, zastępca d-cy esk. por. pil.
Marian Imiela, oficer techniczny
esk. ppor. tech. Przesław Sadowski,
szef mechaników st. majster woj.
Władysław Domagała, szef admini-

stracyjny esk. sierż. Ludwik Skórczewski;
c) piloci:
ppor. pil. Jan Bury-Burzymski,
ppor. pil. Anatol Piotrowski, pchor.
pil. Mieczysław Babiański, pchor.
pil. Stanisław Kędzierski, pchor. pil.
Mieczysław Waszkiewicz (wyznaczono go do lotów na łącznikowym
RWD 8), plut. pil. Marian Bełc,
kpr. pil. Stanisław Brzeski, kpr. pil.
Antoni Joda, kpr. pil. Aleksader Popławski, st. szer. pil. Mieczysław
Popek.
d) technicy eskadry:
st. sierż. Jan Drozd, sierż. Feliks
Dydek, sierż. Franciszek Jezierski,
sierż. Augustyn Opaliński, sierż.
Stanisław Wójcik, plut. Jan Antczak, plut. Lucjan Gradecki, plut.
Ludwik Koput, plut. Wacław Pieczeniewski, plut. Oskar Zieliński
(rdm.), kpr. Feliks Jaruszewski, kpr.
Stanisław Góralski, kpr. Józef Maksymowicz, kpr. Bolesław Małyszuk,
kpr. Konstanty Wincza (rusznikarz),
kpr. Henryk Węgrzyk (rdm.), kpr.
Jan Wojtas (rdm.), st. szer. Edward
Małolepszy, szer. Józef Kosacz
(skład personelu niepełny).
__________

1. 16 marca 193H roku litewska straż
graniczna śmiertelnie postrzeliła żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza.
Wobec tego Polska zażądała nawiązania
stosunków dyplomatycznych między
Kownem a Warszawą. Polskie władze
poparły swoje żądania demonstracją
wojskową, m.in. postawieniem w stan
gotowości bojowej wojsk DOK Wilno
i wspomnianą demonstracją lotniczą. 18
marca 1939 roku rząd litewski zaakceptował polskie ultimatum.
2. Niepublikowane wspomnienia Stanisława Brzeskiego - część 2, http://www.
mysliwcy.pl/wspom_brzeski2.htm
3. Ministerstwo Spraw Wojskowych
dość poważnie nadszarpnęło swój budżet wprowadzając częściową mobilizację armii 21 marca 1939 roku. Władze
obawiały się, że zespół niemieckiej marynarki wojennej płynący do litewskiej
Kłajpedy może mieć za cel udział w zajęciu wolnego miasta Gdańska, do którego III Rzesza wysuwała roszczenia.
Ostrożność polskich władz była dla nich
tym bardziej uzasadniona, że 15 marca 1939 roku Wehrmacht wkroczył do
resztek Czechosłowacji. W stan alarmu
bojowego zostało również postawione
lotnictwo,
4. „Jedenastka" to popularna nazwa

przedwojennego myśliwca PZLP.ll.
5. Popularna nazwa myśliwca PZL P.7a.
6. E. Więckowski, Sprawozdanie z działań wojennych III/5 Dywizjonu Myśliwskiego, IPMS LOT. A.II/6/la/l, s. 1-4.
7. 5. J. Pawlak, 152 Eskadra Myśliwska,
cz. 1, „Skrzydlata Polska" 13/1978, s.
13.
8. J. Kędzierski, Pod niebem obcym i
własnym, Warszawa 1978, s. 160-161.
9. J. Pawlak, Polskie eskadry w wojnie
obronnej 1939, Warszawa 1991, s. 130.
10 J. Kędzierski, Pod niebem obcym...,
s. 160-161.
11. Od cego momentu 152. EM traktowana była w rozkazach ustnych i pisemnych, jako III/5 Dywi¬zjon Myśliwski
ze względu na to. że przy niej znajdowało się Dowództwo Dywizjonu.
12. E. Więckowski, Sprawozdanie...,
IPMS LOT. A. II/6/la/l, s. 4.
13. Oddział II Sztabu Generalnego WI'
- przedwojenny polski wywiad wojskowy.
14. J. Kędzierski, Pod niebem obcym...,

s. 161-162.
15. Za Jerzym B. Cynkiem (Polskie
lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, Gdynia 2000, s. 95). Natomiast
Jerzy Pawlak (Samotne załogi, Warszawa 1992, s. 343 i Polskie eskadry w
wojnie... s. 124) podaje, że Sawicki miał
na imię Zenon.
16. Jerzy Cynk podaje, że lotnik miał
na imię Włodzimierz, natomiast Jerzy
Pawlak podaje, że Henryk. (Autor podaje imię Henryk za artykułem Iwony
Jońć, która cytowała listy Marchewicza
do pana Bogumiła Bierawskiego (Gostomie - szkoła lotnicza – http://www.
naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=69)
c.d.n - 1

__
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69 ROCZNICA BITWY POD GRUSZÓWKĄ
Bogusław Szarwiło
O tej bitwie nie znajdziecie państwo zbyt wiele wiadomości ani
w literaturze ani w internecie,
a była to jedna z ważniejszych
walk polskiej samoobrony z nacjonalistami OUN-UPA na Wołyniu. Klimecki i Spalski w swoim
referacie o samoobronie ludności
polskiej na Wołyniu , odnotowali
ją jako rozpędzenie zgrupowania
ukraińskich chłopów przygotowujących się do napaści na polską wieś Zasmyki w pow. Kowel.
Jak do tej pory nikt nie poświęcił temu faktowi więcej uwagi po
za J. Turowskim, który będąc jej
uczestnikiem, opisał ją w swojej
książce „Pożoga”. W tym miejscu rodzi się pytanie dlaczego
zmarginalizowano jedno z bardzo ważnych wydarzeń z historii
samoobrony polskiej Wołynia?
Moim zdaniem nikt do tej pory nie
zapoznał się zarówno z kulisami
tej bitwy jak i późniejszymi kon-
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sekwencjami efektownego zwycięstwa Polaków. Na wszelkiego
rodzaju spotkaniach, sesjach,
gdzie tematem jest samoobrona,
referenci , historycy zaczynają i
najwięcej rozwodzą się nad samoobroną Przebraża. Nie ma wątpliwości, że była ona największą
i najlepiej opisaną, ale nie jedyną
i nie reprezentatywną dla Wołynia. Czas uzupełnić wiedzę w tym
temacie, oddając honory bohaterskim twórcom i obrońcom wielu
innych ośrodków samoobrony
ludności polskiej na tamtym terenie. W tym konkretnym przypadku sprawa dotyczy Samoobrony
Zasmyk o której wspominają nie
tylko jej obrońcy czy uratowani
ale i sami Ukraińcy.
Igor Iljuszyn ukraiński historyk:
Do najpotężniejszych polskich
baz samoobrony można zaliczyć
te, które powstały miejscowościach Przebraże (do 1921 - Przebrodź) w regionie łuckim, Huta

Stepańska i Huta Stara w regionie kostopolskim, Pańska Dolina
w regionie dubieńskim, Zasmyki w regionie kowelskim, Bielin
koło Włodzimierza i wiele innych.
Zdecydowana większość punktów
polskiego oporu nie przetrwała
naporu jednostek UPA i została
zniszczona. [1]
Nie było by tego zapisu i wielu
podobnych gdyby nie zwycięstwo zasmyckiej samoobrony pod
Gruszówką, zwaną również Groszówką i nie wątpliwie ta ostatnia
bardziej jest właściwą nazwą, ale
to już inna sprawa. Nim przejdziemy do samego przebiegu
wspomnianego wydarzenia należy przedstawić sytuację przed
nim, zarówno w czasie jak i przestrzeni. W tym miejscu oddam
głos naocznym świadkom tamtego czasu.
Antoni Mariański: Zasmyki do
1939 r. były dużą wsią liczącą
około 100 gospodarstw, w tym

kilka dużych. W niektórych zabudowaniach mieszkało po dwie,
trzy rodziny. Praktycznie wszystkie rodziny zajmowały się rolnictwem , gospodarując na ziemiach
średnio urodzajnych. Sama wieś
powstała po Powstaniu Styczniowym w okresie zarządzonej
przez carat parcelacji leżących
na Wołyniu wielkich majątków
ziemskich. (…) Administracyjnie
Zasmyki należały do gromady Zasmyki, gminy Lubitów, powiatu
kowelskiego. Parafia Matki Bożej
Szkaplerznej i św. Andrzeja Boboli została erygowana w 1927 r.
Budowa parafialnej świątyni została zakończona tuż przed II wojną światową. Pozostały do wykonania w nim tylko drobne prace
wykończeniowe. Na początku lat
trzydziestych w Zasmykach wybudowano szkołę, w której działał
teatr amatorski. Jej dyrektorem
był Władysław Siudak.
- Wokół tych dwóch instytucji kościoła i szkoły toczyło się życie w
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Zasmykach – mówi Antoni Mariański – Ksiądz i nauczyciel byli
dla wszystkich mieszkańców największymi autorytetami.(…) Wieś
miała typowo polski charakter –
mówi Antoni Mariański. – Tylko
dwie rodziny nosiły niepolskie nazwiska, ale utożsamiały się one z
Polakami. – Jeden z nich nazywał
się Redner, a drugi Plichta. Gdy
Związek Sowiecki i hitlerowskie
Niemcy przeprowadzały w 1940 r.
wymianę ludności, na mocy której Niemcy mieszkający na terytorium ZSRR mogli wyjechać do
Rzeszy oni zadeklarowali, że są
Polakami. Redner zginał później
z rąk niemieckich, a Plichta był
tłumaczem, pomagając Polakom
z Zasmyk w kontaktach z Niemcami. Zasmyki były wsią dobrze zorganizowaną. Działały w nim Koło
Związku Rezerwistów, placówka
„Strzelca”, drużyna „Orląt”, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Żeńskiej i Męskiej, a także Kółko
Rolnicze. To później sprawiło, że
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w godzinie próby Zasmyki w odróżnieniu od innych miejscowości
zdały egzamin, stając się jednym
z największych na Wołyniu ośrodków samoobrony polskiej. [2]
Monika Śladewska: „Nad ranem
głośne szczekanie psów poderwało nas na równe nogi. Tego ranka
, nie czekając nadejścia świtu ,
zbudził nas znajomy Ukrainiec,
oznajmił rodzicom, iż wraca z zebrania z Osmiogłowicz ( tak długo te zebrania trwały) i posiada
pewną wiadomość o wyroku na
nas wydanym. Jeśli dziś nie wyjedziecie , jutro będzie za późno;
dodał: […] znajete pane Śladewski, budut rezat, wtikajte. (…) W
Zasmykach z najwyższa uwagą
śledzono przebieg wypadków, obserwowano poczynania ukraińskich schutzmanów i nie tylko ich.
Doświadczeni wojskowi mężczyźni o niczym innym nie rozmawiali, jak tylko o tym, że trzeba coś
robić, nie można lekceważyć, to
oczywiste, ze po ucieczce uzbrojonej policji ukraińskiej w lasy,
nic nie zdoła zahamować żywiołu.
(…) W pierwszych dniach maja z
Zasmyk na Ostrów wozem konnym wyjechał brat mamy Zygmunt Śladewski , kierownik szkoły
– Władysław Siudak oraz Tadeusz
Gryczewski i Antoni Warduliński.
Był to ostatni moment sprzyjający odkopaniu broni. (…) W czasie nocy odkopano broń wraz z
zapasem amunicji: była dobrze
zakonserwowana , w tym czasie
okazała się skarbem bezcennym.
Sprawdziły się prognozy naszych
sąsiadów – legionistów, którzy
bezbłędnie przewidzieli, iż trzeba
będzie za nią chwycić. ” [3]
Jurij Stelmaszczuk "Rudyj". dowódca Północno - zachodniego
OW "Turiw", pisał do "Rubana":
"(...)Druże Ruban! Przekazuję do
waszej wiadomości, że w czerwcu
1943r.przedstawiciel centralnego
Prowodu- dowódca UPA - "Piwnycz" "Kłym Sawur"przekazał mi
tajną dyrektywę w sprawie całkowitej-powszechnej,fizycznej
likwidacji ludności polskiej. Decyzję taką podjął prawdopodobnie osobiście przywódca OUN-B
na Wołyniu Dmytro Kljaczkiwskyj "Kłym Sawur", ewentualnie
razem ze swoimi najbliższymi
współpracownikami
Wasylem
Iwachowem ps. "Som", "Sonar",
Iwanem Łytwynczukiem ps. "Dubowyj", Petro Olijnykiem ps.
"Enej". Z całą pewnością wszystkie te osoby oraz Jurij Stelmaszczuk "Rudyj" odpowiadają za
kierowanie akcjami przeciwko
polskiej ludności. Wskazuje na
to np. podział strukturalny OUN-UPA z lipca 1943 r. na Wołyniu.
Wołyń był w tym czasie podzielony na Okręgi Wojskowe UPA
(OW UPA). I. Łytwyńczuk "Dubowyj" dowodził OW UPA "Zahrawa" obejmującym północne
tereny obwodu rówieńskiego oraz
południowe tereny Polesia. P.
Olijnyk "Enej" kierował OW UPA
"Bohun" położonym na południowym Wołyniu (Rówieńskie,
Dubieńskie, Krzemienieckie, rejon Ostroga). J. Stelmaszczuk
"Rudyj" stał na czele OW UPA
"Turiw" obejmującym zachodnie
tereny Wołynia (Łuckie, Kowelskie, Włodzimierskie, Horochowskie) D. Kljaczkiwśkyj "Kłym
Sawur" dowodził całą UPA i jed-

nocześnie bezpośrednio UPA na
Wołyniu. -*Jurij Stelmaszczuk
"Rudyj". dowódca Północno - zachodniego OW "Turiw", pisał do
"Rubana":
Dla wykonania tej dyrektywy proszę rzetelnie przygotować się do
akcji przeciw Polakom i wyznaczam odpowiedzialnych: w rejonach nadbużańskich -kurinnego"Łysoho", na rejony turzyski,
owadnowski, oździutycki i pozostałe -"Sosenka"; na okręg kowelski- "Hołobenka".
Sława Ukraini.
Dowódca grupy UPA "Turiw" "Rudyj", 24 czerwca 1943 r.Stawka". [4]
Wiadomości o przygotowaniach
do ataku na polskie miejscowości
docierały do Polaków w bardzo
różny sposób. Ostrzegali ukraińscy sąsiedzi i docierały wieści o
wcześniejszych napadach przywożone przez uciekinierów lub
innych podróżnych. Reakcja na te
nowiny była bardzo różna. Jedni
zastanawiali się jak przygotować
obronę inni twierdzili, że tu na
tym terenie tego raczej nie będzie. Wszyscy jednak niepokoili
się o przysłowiowe jutro.
Monika Śladewska: 29 czerwca
1943 r. nocą uzbrojona bojówka ukraińska przyszła do byłego
komendanta Koła Rezerwistów
Zygmunta Śladewskiego i zażądała oddania, w terminie trzech
dni broni ukrytej jeszcze w 1939
r. grożąc wymordowaniem i spaleniem całej kolonii w przypadku
nie spełnienia żądania. Do Zasmyk ściągano broń i amunicję
różnymi sposobami: odkopywano
z ziemi. W której przebywała od
1939 r. ,kupowano od Niemców
wyjeżdżających na urlopy, najczęściej za „szpek” lub złoto,
szukano jej tam gdzie została porzucona ,a miejsce tkwiło w pamięci, więc przekopywano pola.
Pamiętam, że pistolet wyciągnięto ze studni. Sprowadzano wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek
wartość bojową. Znalezioną broń
czyszczono, naprawiano i przekazywano w odpowiednie ręce późniejszym obrońcom.” [3]
Wszystko oczywiście robiono w
głębokiej tajemnicy w bardzo wąskich kręgach ludzi zaufanych i
zdecydowanych do przygotowania obrony. Większość mieszkańców Zasmyk i okolicznych wsi
starała się na różne sposoby zaopatrzyć się w jakąkolwiek broń
palną. Nie bez znaczenia była tu
rodzinna tradycja zakorzeniona
jeszcze w powstaniu styczniowym o legionistach już nie wspominając.
Ryszard Romankiewicz, mieszkaniec Radowicz: „Na przykładzie własnej rodziny wiem, że tajemnica została nieco rozluźniona
w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa ze strony nacjonalistów ukraińskich. Chodzi tutaj o
fakt posiadania broni przez moich
starszych braci Stanisława i Mieczysława. Za posiadanie broni za
Niemców groziła kara śmierci.
Rozstrzeliwano z reguły całe rodziny. Mieszkając we wsi zdominowanej przez Ukraińców należało zachować szczególną czujność.
Byliśmy obserwowani. Zdarzały
się czasem niespodziewane wizyty Ukraińców, z którymi nie było
wcześniej żadnych kontaktów.

/ Por. Władysław Czermiński „Jastrząb”

Jednym z takich był Kostek Terypora, który ośmielił się bez pytania obejść wszystkie nasze pokoje
i stawiając przy tym głupie pytania. Wiosną 1943 r. ktoś strzelił od strony sąsiada Onisieja do
mojej siostry Ireny. Kula świsnęła
jej koło głowy. Świadczy to o tym,
że byliśmy obserwowani a mimo
to moi bracia zdołali zachować
konspirację. W zdobyciu broni, 10
karabinów pomogła rówieśniczka
brata Stanisława, Maria Molenda
zwana u nas w domu po prostu
Molendzianką. Przed wojną była
u nas służącą.(…)Za Niemców
brat Stanisław pojechał do Marii
Molendy żeby jej zaorać kawałek pola i zasiać zboże. W czasie
obiadowego obrokowania koni
natknął się brat na ciężki snopek
zboża. Okazało się, że w środku
był karabin. W rozmowie z Marią
dowiedział się o miejscu, gdzie
jest więcej karabinów. Zebrał
więc je wszystkie razem 10 sztuk
i przywiózł do domu. Następnie
ukrył je zakopując w ziemi, daleko od budynków. Niektóre były zardzewiałe więc należało je oczyścić i zakonserwować. Wszystkie
te czynności robili tylko dwaj
bracia Stach i Mietek. Pozostała
rodzina nic o tym nie wiedziała.
Dopiero wiosną 1943 r. kiedy zamordowano trzech Leśniewskich
tj. ojca i dwóch synów w tym dotychczasowego dowódcę Eugeniusza Leśniewskiego, tajemnica
posiadania broni została rozluźniona i wtajemniczono stryja Zygmunta, który jako starszy kawaler
mieszkał z naszą rodziną. Spodziewano się, że podobny mord
może i u nas nastąpić. I na pewno
wielu Polaków by zginęło gdyby
nie przytomność bohaterskiego
dowódcy Gienka Leśniewskiego,
który w ostatniej chwili zdołał
ukryć dokumenty konspiracyjne
do wiadra i przesypać je obierkami. Gazetki zaś ukrył w popielniku. Kiedy banda wkroczyła
do mieszkania, dokonała rewizji
mieszkania i dwukrotnej rewizji
osobistej niczego nie znajdując.
Gienek posiadał jednak ukryty w
trzewiku pistolet, szóstkę. Dzień
wcześniej zamienił się z moim
bratem Stanisławem na pistolety.
Dał bratu dziewiątkę a wziął od
brata szóstkę. Tę szóstkę zdobył
brat od sąsiada Chwedora, biednego Ukraińca, który na wiosnę
nie miał czym pola obsiać, więc
zgodził się sprzedać za zboże pi-
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stolet. I z tym pistoletem bohaterski Gienek wraz z bratem Antkiem
zdołał zabić trzech bandytów i
dwóch ranić. Inna wersja mówi,
że zabił 5 upowców. Tragedia rozegrała się na polu przed lasem.
Zabierając z domu Leśniwskich,
bandyci udając Niemców mówili, że wiozą ich do Kowla. Kiedy
jednak przed lasem, gdzie drogi
rozchodziły się, bandyci skierowali się na drogę wiodącą do
lasu, Gienek rozpoczął akcję. W
walce zginęli wszyscy trzej Leśniewscy ale nikogo nie wydali i
zdołali zadać cios wrogowi. Zginęli nagle i posiadanych tajemnic
nikomu nie przekazali. A przecież
też mieli ukrytą broń. Opowiadał
mi brat Mietek, że siostra Gienka, Antonina wraz z kilkoma partyzantami polskimi bezskutecznie
poszukiwała tej broni. Wiem natomiast od swojego rówieśnika
sąsiada Ukraińca Bogdana Jewgiena (który niedawno zmarł), że
po wojnie Ukraińcy znaleźli na
Leśniewskich polu broń. Był tam
między innymi karabin maszynowy. Po mordzie na Leśniewskich
w naszym domu wzrosła czujność.
Broń wykopano i przeniesiono do
domu, gdzie stryj Zygmunt urządził specjalną skrytkę do jej przechowywania. Chodziło o to, by w
razie potrzeby można było z niej
szybko skorzystać. Każdej nocy
bracia Mietek i Stach trzymali
wartę na zewnątrz domu oczywiście z bronią. W ciągu maja i
czerwca widać było łuny pożarów
na wschodzie. Pytani o to Ukraińcy dawali lakoniczną odpowiedź
„Nimci seło podpałyły”.
Nikt z Polaków nie zdawał sobie
sprawy ze zbliżającego się niebezpieczeństwa i jego rozmiarów.
Wiem, że brat Stanisław zamierzał pójść do partyzantki w Doninopolu. Rodzice martwili się
co powiedzieć sąsiadom Ukraińcom o przyczynie jego zniknięcia.
Tymczasem fala mordów zaczęła
się przybliżać coraz bardziej na
zachód. Napływały wieści niepokojące o pojedynczych mordach
jak np. zabójstwo Leona Sakowicza w Swiniarzynie, który wraz
ze swoim bratem Stanisławem
Sakowiczem skupował zboże po
wsiach. W Swiniarzynie wstąpili
do pewnego Ukraińca, u którego
byli bandyci. Oni to właśnie ich
aresztowali, zabrali im wóz, konie
a następnie kazali iść obok wozu
który kierował się w stronę lasu.

W pewnym momencie młodszy,
Stach krzyknął do brata swego
„Leon uciekaj” i sam skoczył w
bok kierując się do lasu. Strzelano do niego ale żadna kula go
nie dosięgła, natomiast Leon
otrzymał serię na miejscu i padł
martwy. Tego rodzaju wypadki
zdarzały się coraz częściej. Nie
było już wątpliwości kto to robi.
Przecież w marcu 1943 r. wszyscy Ukraińcy będący na służbie
u Niemców uciekli do lasu by budować „Samostijnuju Ukrainu”
mordując Polaków.
Nastał wreszcie dzień 11 VII 1943
– mord zbiorowy ludności polskiej
w Kościele w Kisielinie oddalonym od Radowicz ok. 25 km.” [5]
Monika Śladewska:
:„Przed
napadem na kościół w Kisielinie
na naszym terenie miało miejsce
i inne wydarzenie, mianowicie
o jednej godzinie , pewnej nocy
podpalono polskie dwory i dworki. W Ostrowiu palił się nowy ,
obszerny dom pułkownika Gorczyńskiego i płonęły zabudowania gospodarcze.(…)…w Nowym
Dworze, stał zabytkowy pałac Pomorskich.(…)Na tle przepięknego
,wielowiekowego
świerkowego
parku rozjaśniała się łuna , pałac
z białego kamienia palił się wolno
od środka, ogień obejmował parkiety, drewniane ściany i schody.
(…) Na naszych oczach ginęła
polskość na Kresach, zapadała się w mrok historii, zmieniał
się krajobraz i straszył. Paliły
się dwory położone dalej, było to
straszne i niezapomniane widowisko, zapowiadające nieustanne
pasmo naszych udręk. Sygnalizowało bezmiar krzywd, jakie miały
czekać polskie rodziny kresowe
mieszkające na wsi.”[3]
Feliks Budzisz: W dniach od
10 do 13 lipca osiągnęła apogeum ludobójstwa: OUN-UPA
z miejscową czernią mordowała ludność polską w ponad 16o
miejscowościach południowo-zachodniego Wołynia. Niedziela 11
lipca była najkrwawszą niedzielą
w naszej historii. Hiobowe wieści
o potwornych masowych rzeziach,
również w kościołach(Poryck, Kisielin, Krymno, Zabłoćce, Chrynów)dotarły szybko do ocalałych
jeszcze miejscowości, również
Radowicz, wywołując lęk, trwogę,
rozpacz zdesperowanej polskiej
ludności. Krzepiącym płomykiem
nadziei był przyjazd do Radowicz
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7 lipca por. Zygmunta Rumla, komendanta BCh na Wołyń i jego
oficera do zleceń specjalnych por.
Krzysztofa Markiewicza, wysłanych z Kowla przez delegata Rządu. Celem rozmów było wstrzymanie przygotowywanych masowych
rzezi.
Oficerowie-parlamentarzyści zatrzymali się u Leśniewskich na konsultacje z miejscową
konspiracją, której w tym czasie
przewodził Henryk Nadratowski.
„Znicz”, brat Leśniewskiej, opiekujący się jej rodziną,..(…) Po
zasięgnięciu informacji o sytuacji
w terenie oficerowie udali się do
Osiecznika, polskiej wsi, dokąd
zawiózł ich sąsiad Leśniewskich
Witold Rakowski. Upowcy w sztabie na Wołczaku zażyczyli sobie,
by delegaci przyjechali następnego dnia do Kustycz, gdzie powiózł
ich Witold Dobrowolski z sąsiedniej Kowalówki. Jeszcze tego
dnia tj. 10 V, w sobotę, wszystkich
trzech zamordowali upowcy przez
rozerwanie końmi. Wyjeżdżając z
Radowicz parlamentariusze ustalili, ze „Zniczem” ,że jeżeli nie
wrócą z rozmów, oznaczać będzie
iż sytuacja jest groźna i rodziny
polskie pod eskortą miejscowej
młodzieży powinny niezwłocznie
udać się do Zasmyk i tam zorganizować samoobronę. [6]
Ryszard
Romankiewicz:„Już
następnego dnia 12 VII przybył do
nas p. Ożarowski z Nyr i doniósł
o tym mordzie. Brat Stanisław natychmiast udał się do wsi by spotkać się z kolegami z konspiracji i
nowym dowódcą Nadratowskim,
który po śmierci Leśniewskich zamieszkał u nich, gdyż był rodzonym bratem Leśniewskiej – matki. Na tymże spotkaniu zapadła
decyzja o ucieczce następnego
dnia tj. 13 VII do Zasmyk z bronią
i rodzinami. Po powrocie brata
ze spotkania rozpoczęto przygotowania do ucieczki. Robiono to
jednak dyskretnie bo sąsiedzi niczego nie zauważyli. Dnia 13 VII
opuściliśmy swój dom zostawiając większość dobytku tj. świnie,
bydło, drób, meble itp. Na dwie
furmanki załadowano żywność i
odzież. Zbiórka miała nastąpić na
skrzyżowaniu dróg koło lityńskiego lasu o godzinie 13. 30. Nasze
wozy przyjechały pierwsze. Czekaliśmy na pozostałe, nie nadjeżdżały. Dopiero około godziny 15.
00 nadjechały. Było nas razem
ok. 8 rodzin. Po krótkiej wymianie zdań mężczyźni podbiegli do
swoich wozów, skąd wyciągnęli
karabiny i założyli na głowy szare
furażerki z przypiętymi orzełkami.
Widok był imponujący, bo oto po
kilku latach niewoli ukazali się
nam polscy żołnierze z bronią w
ręku o oto ich nazwiska”
1. Sobczyk Jan kbk
2. Sobczyk Henryk kbk
3. Golik Tadeusz kbk
4. Łodej Mieczysław kbk
5. Bednarek Mieczysław kbk
6. Rakowski Wacław kbk
7. Romankiewicz Stanisław kbk
8. Romankiewicz Mieczysław kbk
9. Romankiewicz Zygmunt kbk
10. Romankiewicz Antoni
br.
Krótka
11. Nadratowski Henryk kbk
Chcę ty przy okazji podkreślić, że
wszystka broń pochodziła z „arsenału” brata Stanisława. Pobrał
ją wcześniej Tadeusz Golik, który
przyjechał po nią furmanką. Tylko Mieczysław Bednarek osobiści
odebrał karabin od brata rano
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13 VII w dniu ucieczki. Dla tego
zbrojnego oddziału konspiracja
zakończyła się w zasadzie tu pod
lityńskim lasem. Teraz wozy ruszyły w kierunku Zasmyk, a nasze
zbrojne ramię ubezpieczało nas
z przodu i z tyłu. Przejeżdżając
przez wieś Piórkowicze wywołaliśmy u Ukraińców zdziwienie i
przerażenie. Trzeba było groźbą
karabinów zapędzić ludzi do domów torując sobie drogę do Zasmyk. Za Piórkowiczami nasze
dwa wozy skręciły na Janówkę,
gdzie mieliśmy rodzinę, a pozostałe wraz ze zbrojnym oddziałem
udały się do Zasmyk, by tam wywołać zaniepokojenie u ludności
polskiej, która obawiała się Niemców. Fakt pojawienia się pierwszego zbrojnego oddziału wywołał przede wszystkim u Ukraińców
potężne wrażenie. Zaczęto ten
fakt przekazywać sobie z ust do
ust, a każdy starał się coś do tego
dodać. W końcu Wójt ukraiński w
Turzysku, Tomczuk ogłosił sołtysom na sesji, że oni wywieźli do
Zasmyk dwa wozy broni ręcznej i
maszynowej. Tego rodzaju plotka
sprzyjała Polakom, miała olbrzymie znaczenie propagandowe, budziła bowiem respekt Ukraińców
wobec Polaków. W ten oto sposób,
od pierwszego dnia przybycia radowickiego oddziału do Zasmyk,
urosły one w oczach upowców do
potężnej twierdzy.”[5]
Antoni Mariański Pierwszych
uzbrojonych członków konspiracji zobaczył latem 1943 r.
- Oddziałek z nich złożony przyszedł do Zasmyk z Radowicz,
miejscowości odległej o 10 km –
wspomina. – Witano go entuzjastycznie, bo już dochodziły do nas
informacje o mordach popełnianych na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich. (…)- W okolicach Radowicz uznano, że nie
ma co czekać i trzeba się przygotować do odpierania ukraińskich
napaści. Powstała tam pierwsza
konspiracja pod dowództwem
Teofila Nadratowskiego pseudonim „Znicz”, pochodzącego
z Osiecznika wsi k. Radowicz.
Skupił on koło siebie kilkunastu
ludzi.(…) 10 lipca 1943 r. kilkunastoosobowy oddział z Radowicz
pod dowództwem „Znicza” z bronią na ramieniu, w biały dzień
przemaszerowały przez duże
ukraińskie wsie Tahaczyn i Piórkowicze, wkraczając do Zasmyk
entuzjastycznie witany, jak już
wspomniałem, przez ich mieszkańców. Stanowił on zaczątek
oddziału „Jastrzębia”, a zarazem
całej 27 Dywizji Piechoty AK.
Wraz z żołnierzami „Znicza” do
Zasmyk przybyły ich rodziny i był
to początek tworzonej w tej naszej
wsi samoobrony. Nie wszystkim
mieszkańcom Zasmyk to się podobało. Starsi przerazili się i orzekli
– no teraz to Ukraińcy na pewno
przyjdą i nas wymordują! – To już
będzie koniec! Natomiast młodzież przyjście oddziału z Radowicz przyjęła z entuzjazmem, dosłownie skakała z radości, ja też.
Oddział „Znicza” nie przybył z
rodzinami do Zasmyk oczywiście
przypadkowo. Ta wieś najbardziej nadawała się na stworzenie ośrodka samoobrony. Była
to wieś typowo polska, dobrze
zorganizowana. Położenie i topografia Zasmyk stwarzały dobre warunki do jego obrony. Od
Kowla oddzielał wieś duży las i

trudna do przebycia droga piaszczysta. Była też dobrze chroniona
od południa od innych ośrodków
ukraińskich takich jak Ośmigowicze, Czerniejów, Oździutyczyn
i Świrzyn. Wokół Zasmyk znajdowały się również mniejsze polskie
wioski takie jak: Stanisławówka,
Janówka, Radomle, Batyń, a także Gruszówka i Stefanówka. Ze
strategicznego punktu widzenia
Zasmyki na ośrodek samoobrony
nadawały się najlepiej.[7]
Feliks Budzisz: Trzeba odnotować, że mieszkańcy Zasmyk przyjęli oddział z nieufnością i lękiem
przed zemstą Niemców i Ukraińców, co w tamtych warunkach
było zrozumiałe. Jednak dzięki
światłej , patriotycznej rodzinie
Zamościńskich , a zwłaszcza ich
córce Joannie „Bronce”, uczennicy konspiracyjnego gimnazjum,
oddział znalazł w tej rodzinie , a
niebawem i w innych ,zakwaterowanie i życzliwość .Szczególnie
duży wpływ na życzliwe przyjęcie oddziału ,rosnącego z każdym
dniem miał ks. proboszcz Michał
Żukowski, człowiek o dużej wyobraźni i poczuciu odpowiedzialności za bliźnich. Ten wielki patriota doskonale zdawał sobie
sprawę z groźnego niebezpieczeństwa dla ludności polskiej ze
strony OUN-UPA i z tego ,że tylko
zbrojna siła może uchronić Polaków przed całkowitą zagładą.[6]
Przemarsz grupy uzbrojonych
Polaków przez wsie ukraińskie i
błyskawicznie przekazana plotka o silnie uzbrojonym oddziale
polskim który stacjonował w Zasmykach wywołały reakcję drugiej strony. Dosłownie codziennie
przez Zasmyki przejeżdżały furmanki wypełnione uzbrojonymi
po zęby upowcami. Polacy nie
reagowali, czekając w pogotowiu
na groźniejsze gesty, bo wiadomo było, że Ukraińcy różnymi
sposobami próbowali rozpoznać
siły obronne strony polskiej. Ponieważ ten sposób rozpoznania
zawiódł to między14 a 17 lipca
1943r. do Zasmyk przybyła delegacja ukraińska na „rozhowory” ( rozmowy). Stronę ukraińską reprezentowali : Pohrebniak
„Koszun” (Korsuń), duchowny z
Rokietnicy (gm. Lubitów) i nie
znany upowiec wyższej rangi. Ze
strony polskiej rozmowy prowadzili :ksiądz Żukowski, kierownik szkoły Siudak i Bronisław
Zamościński. Ukraińcy oczywiście deklarowali pokojowe intencje domagając się jednocześnie
rozwiązania zbrojnej obrony wsi.
Tradycyjnie „gwarantując” ludności polskiej bezpieczeństwo,
na co strona polska nie dała się
jednak nabrać. Tymczasem do Zasmyk przybył następny oddziałek
polski przyprowadzony przez oficera rezerwy który wzmocnił siły
samoobrony nie tylko fizycznie
ale przede wszystkim psychicznie.
Józef Turowski: Por. Czermiński
„Jastrząb” przybył tam z grupą uzbrojonych ludzi nocą 16/17
lipca 1943 r.,zastając sytuację
bardzo napiętą. Ludność Zasmyk
spodziewała się napadu Ukraińców każdej nocy, ale przybycie
grupy „Jastrzębia” oraz kilka
dni wcześniej grupy ppor. Henryka Nadratowskiego „Znicza”
z Radowicz powitano z nieufno-

ścią, bez wiary w możliwość samoobrony, bijąc się prowokować
Ukraińców. ”Jastrząb” ze „Zniczem” zdołali jednak przekonać
miejscowa ludność, że na pomoc
Niemców nie można było liczyć,
że zachodziła bezwzględna konieczność zorganizowania obrony własnej, tym bardziej że coraz
więcej ludzi, uciekających przed
zagładą zaczęło szukać schronienia w Zasmykach. [8]
Michał Fijałka: W składzie oddziału byli kpr. ”Błyskawica”
(Józef Piątkowski), strz. ”Dąbek” (Stanisław Piątkowski),kpr.
„Orzech” (Antoni Jamrozy),
sierż. „Lipiec” (Jan Czajkowski),
strz. „Tarzan” (Jan Ważydrąg) i
strz. „Październik” (Jan Burzyński). [9]
18 lipca pod wieczór do Zasmyk
wjechały dwie furmanki uzbrojonych Ukraińców, którzy zachowywali się w sposób prowokacyjny ale i tym razem Polacy nie
reagowali. Trudno ustalić jaki to
przyniosło skutek ale pewne było,
że upowcy mimo wszystko jeszcze nie byli gotowi do ataku. Polacy z przysłowiowym palcem na
spuście broni czekali cierpliwie
nadal na rozwój wydarzeń.
Józef Turowski: …w Zasmykach
, nie bez trudności, udało się zawiązać oddział partyzancki i rozwinąć samoobronę cywilną. (…)
„Zaczęto organizować samoobronę .Do grupy „Jastrzębia” została przyłączona grupa radowicka ,
tworząc lotny oddział zbrojny AK,
z miejscowej ludności zorganizowano cywilna obronę wartowniczą, dla obserwacji okolicy i sygnalizacji o niebezpieczeństwie.
„Znicz” został komendantem
cywilnym samoobrony organizując pomoc i współżycie wśród rosnącej wciąż liczby ludności. Do
oddziału pojedynczo i grupowo
kierowana była młodzież ochotnicza z poszczególnych placówek
terenowych, dzięki czemu stale
powiększał się jego stan osobowy.
(…) W początkach formowania
się oddziału „Jastrzębia” wstąpili ochotniczo z Zasmyk Leon Karłowicz „Rydz”, Stanisław Śladewski „Olszynka”, Leonard Gisyng
„Złotówka” oraz inni) Z Aleksandrówki przybyli bracia Kijowscy,
kpr. Antoni Kijowski „Otello” i
szer. Edward Kijowski „Mo-Re”
oraz wielu innych zgłaszających
się ochotniczo, z różnych polskich
osiedli. ” [8]
27 lipca Ukraińcy podjęli na nowo
rozmowy , proponując prowadzenie ich na wyższym szczeblu.
Tym razem po stronie polskiej w
rozmowach uczestniczyli: d-ca.
oddziału partyzanckiego
AK
por. Władysław Czermiński „Jastrząb” oraz kierownictwo samoobrony. Delegacja ukraińska składała się z siedmiu osób, wyższych
ranga upowców oraz duchownego
prawosławnego. Upowcy żądali
podporzadkowania się oddziału
polskiego UPA i wspólnej walki
z Niemcami, co wobec dotychczasowych działań UPA ( W Dominpolu, gm. Werba pow. Włodzimierz Woł. UPA 11/12 lipiec
otoczyła miejscowość gęstym
pierścieniem i wymordowała polskich partyzantów , a następnie
wszystkich Polaków )nie mogło
być przez stronę polską przyjęte.
Polacy zagrali na zwłokę i zapro-
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ponowali walkę z Niemcami oddzielnie. Podobne rozmowy były
prowadzone w dniu następnym
w Suszybabie ( gm. Kupiczów) .
Strona polska doskonale zdawała
sobie sprawę ku czemu zmierzają
upowcy, ale czas zdawał się działać na polską korzyść.
Józef Turowski: „2 sierpnia
1943 r. przybyli do oddziału
„Jastrzębia” spod Turzyska st.
szer. Jan Kwiatkowski z kilkoma
ochotnikami, oraz grupa z kolonii polskiej Łuczyce: szer.Stanisław Skorupski „Biały”, szer.
Stanisław Bekier „Tajfun”, szer.
Marian Steblewicz „Morwicz”
oraz szer. Józef Turowski „Ziuk”.
(…)Do Zasmyk przybyła również
trzydziestoosobowa grupa pochr. „Grońskiego” skierowana tu
przez mjr.”Kowala” po nieudanej
próbie założenia samoobrony w
rejonie Kamienia Koszyckiego”.

[8]

Por. „Jastrząb” oprócz przedłużania rozmów ze stroną ukraińską prowadził walkę psychologiczną. Od początku sierpnia
oddział partyzancki prowadził
intensywne szkolenia i demonstracyjne przemarsze w pobliżu
wiosek ukraińskich pokazując
się w coraz większej liczebności,
nawet z fikcyjnym uzbrojeniem.
Rozpuszczano również wieści o
pokaźnej pomocy przychodzącej do Zasmyk z za Buga. Już w
tedy zauważyć można było duże
zdolności strategiczne tego oficera, które później przysporzyły mu
sławy i chwały.
15 sierpnia dowództwo samoobrony polskiej nadal prowadziło z UPA rozmowy pojednawcze.
Ukraińcy zapewniali o pokojowych zamiarach UPA i potrzebie wspólnej walki z Niemcami,
nadal żądając rozwiązania polskiego oddziału zbrojnego lub
podporządkowania go UPA. Nikt
oczywiście, ze strony polskiej,
temu nie wierzył bo działo się to
w czasie ,gdy nie ustawały napady na ludność polską. Podobne
rozmowy prowadzone były jeszcze dwukrotnie w następnych
dniach. Polacy cały czas grali na
zwłokę zbierając siły.
J. Turowski: „ Jak dalece obłudni byli Ukraińcy w rozmowach
pojednawczych okazało się w niedługim czasie .Oto wysłany do Julianowa za Turzyskiem patrol polski dnia 18 sierpnia 1943 r. został
tam osaczony i ujęty przez oddział
UPA. Pojmani partyzanci byli
torturowani w okrutny sposób.
Ledwie żywych, pokrwawionych
i zmasakrowanych, powiązanych
drutem kolczastym przewieziono do Suszybaby, gdzie zostali
zamęczeni.: st .szer Jan Kwiatkowski „Mak”, szer. Mieczysław
Bednarek „Mantel”, szr. Jarosz
„Grab”, szer. Sztupiec oraz szer.
Kościński. Uratowali się; dowódca patrolu kpr. Tadeusz Krawiec
„Kmicic” oraz Leszek Kędziorek
„Szczepcio”.(…) Dnia 18 sierpnia z okolic Hołób przybyli do
oddziału :szer. Edmund Gawłowicz „Błysk”, szer .Bolesław Szymański „Burza”, szer .Jan Bąk
„Los”, szer. Jerzy Gderz „Długi” , szer. Ksawery Skolimowski
„Śmiały”, szer. Gdula (młodszy),
szer. Świergalski oraz sześciu dalszych.(….) W tym czasie 19 sierpnia 1943r. przybył do Zasmyk
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drugi oficer por. Michał Fijałka
„Sokół”, skierowany tam przez
mjr. „Kowala” z zadaniem szkolenia młodego jeszcze wojska. [8]

/ Por. Michał Fijałka „Sokół”

Obłuda strony ukraińskiej nie miała granic: 22 sierpnia 1943 r. w
lesie Lityńskim, koło leśniczówki
Gruszówka, bojówka ukraińska
zamordowała 7 osób jadących furmanką z Radowicz (gm.Turzysk)
do zasmyckiego kościoła, w tym
Adama Bartoszewskiego, lat 63,
jego żonę Weronikę (Rozalię), lat
55; Ludwikę Daszkiewicz, lat 59,
oraz cztery osoby o nieustalonych
nazwiskach. Zwłoki odnaleziono
po 3 tygodniach od mordu. W tym
dniu po południu zamordowano
następnych 13 mieszkańców Radowicz wracających z kościoła w
Zasmykach, m.in. Marię Kiełbasę
z synem Marianem (Józefem); Rozalię Kułakowską, lat 49, Stanisława Malinowskiego, lat ok. 50 i
jego żonę Anielę, lat ok. 45, Ewę
Młynek, lat 13.
23 sierpnia w kolonii Piórkowicze, gdy kilka rodzin powróciło do
swoich zagród po żywność, zostali przez upowców zamordowani:
Koperska, lat 35, żona Michała,
Koperska, żona Karola, lat 40 i ich
córka Maria, lat 10, Piotr Kursa,
lat 58, Bronisława Szarwiło, lat
36, Matylda Szarwiło, lat 30.
J.Turowski: Po tych wypadkach
dowództwo bazy zasmyckiej wystosowało do Ukraińców pismo z
ostrym protestem. W odpowiedzi

na to 29 sierpnia 1943 r. Ukraińcy wysłali do Zasmyk pismo zawierające ultimatum do złożenia
broni z terminem do południa 1
września 1943 r., grożąc w przeciwnym wypadku zniszczeniem
osady. Tegoż dnia , późnym wieczorem dotarł do Zasmyk chłop
ukraiński z Gruszówki donosząc
o przygotowanym napadzie na
Zasmyki siłą dwóch sotni UPA
oraz kilkuset chłopstwa z wozami
na spodziewane łupy, uzbrojonych
w siekiery, widły, kosy, łopaty do
mordowania ludności polskiej.
Jasne było, że tym razem Ukraińcy uderzą na Zasmyki. [8]
Sotnia teoretycznie powinna liczyć 163 osoby ale do lata 1944
r. występowały sotnie liczące
nawet 180-200 ludzi. Tak podają
różne źródła historyczne w tym
wikipedia. Faktem jest, że zgrupowanie pod Gruszówką dwóch
sotni oraz kilkuset chłopów
ukraińskich zdecydowanych na
mordowanie Polaków i rabunek
mienia, był poważnym zagrożeniem dla mieszkańców Zasmyk.
Już wszystko stało się oczywiste,
że upowcy zebrali siły w celu
zniszczenia Zasmyk w pierwszej
kolejności i pozostałych osad polskich. W tym czasie istniały już
oddziały samoobrony w Janówce
i Radomlu wsiach sąsiadujących
z Zasmykami. Powstały one na
bazie ogniw konspiracji ZWZ-AK zawiązanych w 1942 roku.
Dowódcami zostali byli żołnierze
WP. Oddziały te w sile plutonów
uzbrojone w broń różnego pochodzenia współdziałały z samoobroną zasmycką.
J. Turowski: Jasne było, że tym
razem Ukraińcy uderzą na Zasmyki. Tu jednak obrona stacjonarna tak rozległej osady była
zadaniem bardzo trudnym, tak ze
względu na szczupłą liczbę wojska, jak i brak należytych umocnień.(…) W konkretnej sytuacji,
pośród wielu dyskutowanych
wariantów, obaj oficerowie „Jastrząb” i „Sokół” zdecydowali się

na akcję zaczepna, wyprzedzającą działania upowców. Przyjęli
taktykę obronną przez atak. Postanowili z zaskoczenia zaatakować siły ukraińskie zgromadzone
w Groszówce. Po szczegółowym
przeglądzie oddziału, wieczorem
30 sierpnia 1943 r., po uzupełnieniu amunicji, wydzieleniu chorych, oddział w liczbie 50 ludzi,
razem z oddziałem pchr. „Grońskiego”, okrężną drogą przez las
Lityński ruszył na tyły wroga. Ten
uciążliwy marsz trwał całą noc,
gdy według wskazań przewodników, o świcie 31 sierpnia 1943
r. oddział przeszedłszy zaroślami
opodal niewielkiego jeziora, dokonał nagłego ataku na uśpiony
oddział upowców. Zaskoczenie
było całkowite. Upowcy nie spodziewali się Polaków atakujących
ich ugrupowanie od tyłu, od strony przeciwnej niż Zasmyki. Zaatakowano z bezpośredniej bliskości
bronią ręczną i granatami, wypędzając ich z okolic leśniczówki w
zarośla. W bezładnej strzelaninie
nie stawiali oporu. Po momencie
pierwszego zaskoczenia upowcy
jednak ochłonęli i częścią swoich sił zajęli stanowiska ogniowe. Wywiązała się ostra walka. W
natarciu na stanowiska przeciwnika ranny został szer. Stanisław
Romankiewicz „Zając”. Koledzy
załadowali go na wóz gospodarski i z braku koni sami ciągnęli go
piaszczystą drogą w kierunku natarcia. Na drodze wpadli w zasięg
rażenia upowskiego erkaemu.
Leżący na wozie szer. „Zając”
otrzymał śmiertelną serię. Upowski erkaem, widocznie wcześniej
okopany, przyhamował swoim
ogniem polskie natarcie. Ześrodkowany ogień kilkunastu ludzi ze
strony polskiej był bezskuteczny.
Dopiero sierż. Jan czajkowski
„Lipiec” wykorzystując grube
sosny dotarł z boku na odległość
kilkunastu metrów od wrażego
erkaemu i długą serią ze stena
unieszkodliwił erkaemistę wraz z
jego dwoma pomocnikami. Erkaem radziecki typu Tokariew dostał

się w polskie ręce. W tym samym
czasie por. „Sokół” skierował
trzecią drużynę na skraj lasu po
lewej stronie drogi. Jeszcze pod
ogniem upowskiego erkaemu poderwało się kilkunastu ludzi, by
po kilku skokach wejść w bliski
kontakt ogniowy ze stanowiskami nacjonalistów ukraińskich na
skraju lasu. Grube sosny stanowiły ochronę, za którą skok po
skoku polscy chłopcy zbliżyli się
do swoich przeciwników rażąc
ich swoim ogniem. Upowcy nie
wytrzymali tego systematycznego przybliżania się linii polskiej
i w pewnym momencie rzucili się
do ucieczki. Ze strony polskiej
przyśpieszono tempo natarcia.
(…) Po lewej stronie atakowała 4 drużyna st. szer .Edmunda
Gawłowicza „Błyska”. Ledwie
dotarła ona na skraj niewielkiej
polany, została zaatakowana grupą kilkudziesięciu banderowców.
Nastąpiła wymiana granatów z
obu stron. Od wybuchu granatu ciężko ranny został st. szer.
”Błysk”. Ranny drużynowy, widząc, ze nie wytrzyma ze swoimi
ludźmi naporu upowców, wysłał
gońca po pomoc do por. „Jastrzębia”. Goniec (Tadeusz Kraiński
„Lotos”) ryzykownymi skokami
prześliznął się wśród zarośli, a
biegnąc w stronę drogi spotkał
grupę żołnierzy z sierż. „Lipcem”, idącą z pomocą zagrożonej
druzynie. Śmiałe uderzenie tej
grupy zlikwidowało zagrożenie:
zdobyto broń i amunicję.(…) Na
prawym skrzydle nacierał ze swoją grupą pochr. Tadeusz Korona
„Groński”. Rozmach pierwszego
uderzenia w pełnym zaskoczeniu rozproszył ochronę taborów
i woźniców zdobywając wozy z
amunicją, kuchnię polową pełną
drobiu przygotowanego na posiłek upowców. Zebrano też wiele
”rolniczego” sprzętu, który miał
służyć, tym razem, do mordowania ludności Zasmyk. Stopniowo
bój ucichał. Tu i ówdzie ożywiała
się jeszcze strzelanina, ale poza
zasięgiem oddziału polskiego. To

rozproszeni w zaroślach upowcy
zwierali się między sobą, sadząc,
że spotykają Polaków. W pierwszym boju oddziału „Jastrzębia”
zwycięstwo było całkowite. Groźne zgrupowanie banderowców
zostało rozbite i rozproszone przy
stratach własnych: 1 zabity i 2
rannych żołnierzy. Zdobyto ręczny karabin maszynowy, kilkanaście karabinów i sporo amunicji.
Straty przeciwnika wyniosły kilkunastu zabitych i tylu rannych.
(…) Uwierzono już w możliwość
obrony własnymi siłami. Coraz
więcej ludności zaczęło napływać
do Zasmyk, coraz więcej młodzieży wstępowało do szeregów partyzanckich.[8]
W/w fragmenty pochodzą z wymienionych opracowań, artykułów i książek.
1] Igor Iljuszyn: poszukiwania
pomiędzy „dwiema prawdami”
http://www.istpravda.com.ua/
digest/2011/07/13/45611/
2] Nie było denuncjatorów – Marek A. Koprowski
http://www.
kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/nie-bylo-denuncjatorow
3] Monika Śladewska: Z Kresów
Wschodnich Na Zachód
4] Archiwum SBU Obwodu Wołyńskiego d.nr.11315 tI, cz.II, s28
5]
Ryszard Romankiewicz
„Moje Radowicze” http://wolyn.
org/index.php/wspomnienie-woynia/164-moje-radowicze.html
6] Feliks Budzisz; W HOŁDZIE
BOHATEROM ZASMYCKIEJ
SAMOOBRONYhttp://27wdpak.pl/pl/samoobrona/265-whodzie-bohaterom-zasmyckiejsamoobrony
7]
Marek A. Koprowski - Tu
zaczęła się dywizja - Za: Kresy.pl
8] Józef Turoski: Pożoga Walki
27 wołyńskiej dywizji AK
9] Michał Fijałka: 27 Wołyńska
Dywizja Piechoty AK.
10] Zdjęcie por. Władysława
Czermińskiego pochodzi ze zbiorów Romana Domańskiego.

Środogolce, wieś nad Styrem

Arkadiusz Szymczyna

Tadeusz Jasiński urodził się w
1931 r. w miejscowości Środogolce, w powiecie radziechowskim.
Wśród czworga rodzeństwa był
najmłodszy. Rodzina była biedna
i utrzymywała się podobnie jak
większość mieszkańców wsi z
pracy na własnym gospodarstwie.
Jako chłopiec najczęściej pasł
krowy. Za kawałek chleba doglądał bydło Żydom z miasteczka,
nauczycielce ze szkoły i bogatszym gospodarzom: […] „Czasami bywało, że pod lasem pasło
się 15-20 krów, za którymi chodziłem od rana do wieczora. Za
swoją pracę dostawałem kromkę
chleba posypaną makiem”.
W Środogolcach mieszkało
dwóch Żydów, którzy w czasie
okupacji niemieckiej zostali zabrani do obozu. Jeden miał na
nazwisko Wolko, a drugi Czajka. Do nich też należały sklepy.
Można było w nich kupić artykuły spożywcze oraz codziennego

użytku. […] „Za 40 gr. mogłem
kupić 0,5 kg cukierków”. We wsi
była mleczarnia, cerkiew, a także
młyn, który zbudowano w jednej
z dwóch odnóg rzeki Styr. Jedna
z odnóg stanowiła zabezpieczenie przeciwpowodziowe. […]
„Rzeka w tym miejscu miała z
0,5 km szerokości, była czysta, a
ryby to same do sieci wchodziły”.
Na Styrze w okolicach rodzinnej
miejscowości pana Jasińskiego
zbudowane były 3 mosty.
Sama wieś była cichą i spokojną miejscowością. Większość narodowościową stanowili Ukraińcy. Kościoła katolickiego nie było
i mieszkańcy musieli chodzić do
pobliskiego Stanisławczyka. […]
„Polacy z pozostałą ludnością wsi
żyli zgodnie, praktycznie do momentu wybuchu wojny” - mówi
pan Tadeusz.
W Środogolcach Jasiński ukończył cztery klasy szkoły podstawowej. Uczyła go ukraińska nauczycielka pani Kuczarska, która
do szkoły dojeżdżała z Brodów.

Była bardzo dobrym pedagogiem.
Pana Tadeusza uczyła potajemnie
w języku polskim. Lubiła wszystkie dzieci i nie dzieliła ich na
polskie i ukraińskie. Nauczycielka pochodziła ze średniozamożnej rodziny. Wiele lat po wojnie
Jasiński dowiedział się, że pani
Kuczarska wyjechała do Kanady i
tam zmarła w wieku 90 lat.
Wojna zastała Jasińskich w
Środogolcach. We wsi zapanowało ogólne poruszenie
i
zdziwienie, że to nie Niemcy, a
Rosjanie zajmują polskie tereny
na Kresach.
W
pierwszych dniach wojny przez
wieś przejeżdżał szwadron żołnierzy. Wojsko przemieszczało
się w kierunku Rumunii i wiele
oddziałów musiało być przegrupowanych. […] „Miałem wtedy
8 lat. Jak żołnierze wyjeżdżali
ze wsi, to jeden z nich siedząc na
koniu dał mi, małemu chłopcu na
pożegnanie, kromkę chleba”.
Po wybuchu wojny aktywność
grasujących band była coraz
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większa. Oddziały UPA chodziły
nocami po wsiach i zastraszały
mieszkańców. Wiele osób było
pobitych za polskie pochodzenie. Dochodziło coraz częściej do
mordów. […] „W samej wsi było
2-3 bardzo krewkich Ukraińców,
którzy szukali zaczepki z Polakami. Pod byle pretekstem prowokowali bójki”.
Ojciec pana Tadeusza był leśnikiem i miał swoją gajówkę. W
okresie międzywojennym walczył
w szeregach hallerczyków. Jego
zwierzchnikiem był Ukrainiec
inż. Nikuś, który sprzyjał banderowcom. […] „Wyrzucił ze stanowisk 24 gajowych, którzy byli
dobrymi i wykształconymi ludźmi. Wtrącił wszystkich do lochu i
znęcał się nad nimi. Bił ich i poniżał. Wolne stanowiska pracy obsadził swoimi ludźmi. Ojciec miał
dobrego znajomego we Lwowie w
randze kapitana, któremu wszystko opowiedział. Miał ogromne
doświadczenie, gdyż walczył na 3
frontach m.in. pod Kijowem i we

Francji. Po jego interwencji gajowi wrócili do swoich obowiązków, a zastępujący ich ukraińscy
chłopi zostali wynajęci przez gospodarzy.
W okresie okupacji sowieckiej
matka pana Tadeusza chodziła po
żywność na Wołyń (około 50 km).
W okolicy Radziechowa i Łopatyna brakowało żywności podobnie
jak w innych powiatach okupowanej Polski. Kupowała 30-40
kg pszenicy, którą nosiła na głowie za pomocą specjalnej opaski.
Wielokrotnie przechodziła nocą
rzekę w pław narażając życie.
Matka Jasińskiego wielokrotnie
przechodziła rzekę nocą w pław
narażając życie. Przyniesioną
pszenicę najczęściej wymieniała
w Środogolcach na inne produkty
żywnościowe.
Okupacja sowiecka z miesiąca
na miesiąc coraz mocniej była
odczuwana przez mieszkańców
Środogolec. […] „Ruscy, jak na
wschodzie mordowali, to zacierali za sobą ślady. Do dołów wrzu-
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cali ciała zabitych, a gąsienicami
czołgów rozjeżdżali ziemię, aby
zasypać trupy. Ludzie jednak to
odkryli, bo ziemia na świeżych
grobach siadała”.
Starszy brat Jasińskiego zginął w
1940 roku w tragicznych okolicznościach. Miał 14 lat. Wraz z Tadeuszem i 2 ukraińskimi kolegami
bawili się pod lasem pasąc krowy.
Na polach stało około 20 uszkodzonych od pocisków radzieckich
czołgów. Żołnierze odpędzali gapiów, aby się przy czołgach nie
kręcili, bo bali się sabotażu. Stara kobieta, która zbierała w lesie
jagody przeczuwała, że chłopcy
coś kombinują i ostrzegała ich
przed niebezpieczeństwem. Oni
jednak wpadli na pomysł, aby
z czołgów wyciągnąć pociski.
Obaj Ukraińcy uciekli popędzając
krowy w kierunku Środogolec, a
Tadeusz wraz z bratem zakradali
się i wchodzili do środka wraków. Pociski leżały po 4-5 sztuk
w metalowych pojemnikach. W
pojazdach na podłodze leżały też
specjalne uchwyty do ich przenoszenia. Zabrali po 8 pocisków
i przenieśli tam, gdzie pasły się
krowy. Zaczęli je rozkręcać na
części tak, jak to robili inni chłopcy, którzy potem składali za piecem rozebrane fragmenty. Jego
brat wziął pocisk i położył jedną
jego stronę na klocek z drewna,
natomiast drugą podtrzymywał
kolanami. Uderzył w niego dwa
razy i pocisk wybuchł. Brata rozerwało na strzępy, a Tadeusza
uratował drewniany kloc. Siła
wybuchu była tak duża, że odrzuciła go na kilka metrów. […] „Pół
przytomny wziąłem stary rower
i pojechał w kierunku domu, ale
zobaczyłem, że ojciec już jechał
furmanką z prześcieradłem”.
W czerwcu 1941 Niemcy weszli
do Radziechowy i zajęli okoliczne
wsie. Ukraińcy poczuli, że mogą
jeszcze silniej zaznaczyć swoje
dążenia narodowościowe. Organizowali liczne wiece i zebrania.
Jeden z nich zapamiętał pan Tadeusz. Jako chłopiec przyglądał się
jak Ukraińcy usypali kopiec wysoki na 3-4 m, na którym postawili krzyż. Dwóch banderowców
w chłopskich ubraniach zakładało
polskie czapki, ale z pozrywanymi emblematami i z otokami w
kolorze żółto-niebieskim trzymało na górze kopca wartę. Reszta
zebranych ukraińskich chłopów
przysięgała wierność na „Samostijną Ukrainę”.
Latem 1941 r. gajowego Jana
Oliwę oddział UPA złapał jak
jechał rowerem do wsi z leśniczówki. Banderowcy schowali
się w uplecionych koszach z gałęzi krzaków. Najpierw go zabili,
a potem ograbili. Zabrali rower,
buty, czapkę, strzelbę i pisto-

let. […] „Rano następnego dnia
przyjechali zrobić dla niepoznaki
urzędowy pogrzeb”.
W leśniczówce w Marcinach
Ukraińcy kazali mieszkańcom
pozabijać świnie a półtusze załadować na wozy. Zabrali też 8
Polaków, których 300 m za leśniczówką powiązali drutami i podpalili.
Na wschodzie Niemcy i Ukraińcy łapali zwłaszcza Żydów. […]
„Gajowi dostawali broń i wychodzili na łapanki do lasu. Jak kogoś
złapali to od razu do transportu i
do obozu. Czasami do gajówki
wpadał jakiś Żyd prosząc o kawałek chleba, ale jak zobaczył tylko
broń w sieni to zaraz uciekał. Ojciec starał się pomagać zwłaszcza
najuboższym”.
Drugi brat pana Tadeusza w
okresie okupacji niemieckiej chodził do dziewczyny, która była
Ukrainką. Jednej nocy złapał go
ukraiński patrol i zabrał na posterunek. […] „Tam w 8 kopali go
aż do nieprzytomności. Wrócił
do domu cały siny. Po tygodniu
ukraiński komendant przyjechał
na koniu zobaczyć jak się czuje
pobity, ale nic nie mówił i nic w
tej sprawie nie zrobił”.
Siostra pana Jasińskiego miała
17 lat i była bardzo zakochana w
młodym ukraińskim chłopcu Iwanie Martyniuku. Uciekła z domu
do niego i razem zamieszkali.
Zajęli jeden z polskich opuszczonych domów, gdyż ludzie uciekali
przed banderowcami. Gajowy Jasiński był bardzo zły i bał się, że
cała rodzina będzie w ten sposób
narażona na represje. […] „Miał
rację, bo któregoś dnia do wsi
wpadł na nocleg oddział UPA.
Młodzieńca zabrali do oddziału
na akcję, a siostrę wywlekli do
lasu i tam zarąbali łopatkami saperskimi”. Tadeusz jeszcze po 30
latach szukał miejsca zbrodni, ale
żadnych śladów nie mógł znaleźć.
Pole jego babki i dziadka zabrali Ukraińcy i podzielili między
sobą. Aby nie pozostawić śladów
- obojga starców zabili.
Trudna sytuacja Polaków zmuszała do rozdzielania się rodzin.
Tak też się stało z rodziną Jasińskich. Ojciec mieszkał w gajówce ze względu na sprawowaną
funkcję, a reszta najbliższej rodziny koczowała w domach u pobliskich sąsiadów. […] „Raz jak
UPA wpadła do wsi dowiedzieliśmy się, że szukają mojego brata.
Matka schowała się za piecem w
domu jakiejś Ukrainki. Jak zaczęli walić w drzwi kolbami, to syn
Ukrainki tak się przestraszył, że
wyskoczył przez okno, wszedł
na strych i schował się pod pustą
beczkę. Miał 17 lat. Banderowcy
go nie znaleźli, ale po tym wydarzeniu cała rodzina przez pół

roku chowała się i mieszkała po
ludziach”.
W okresie największej aktywności UPA i nasilenia się mordów na
Kresach, starszy brat pana Tadeusza przeniósł się do Przemyśla,
skąd Niemcy wywieźli go na roboty do Frankfurtu nad Menem.
[…] „Pracował u bauera. Jak weszli do Niemiec Amerykanie sam
zgłosił się do armii. Pracował
jako strażnik magazynów, a po
kilku latach wyjechał do Chicago
w USA”.
Wiosną 1944 roku w okolicach
Środogolec przechodził front.
Rosjanie okopywali się i uszczelniali bunkry. Jasiński wspomina:
[…] „Niemcy zrzucili 4 skoczków bardzo dobrze uzbrojonych,
którzy bagnetami pozabijali wielu czerwonoarmistów. Ruscy byli
bardzo czujni. Kilka dni później
szukając zagubionych gęsi wpadłem na patrol sowiecki, który
przeszukał mnie, zabrał scyzoryk („cyganek”) i doprowadził
do komendanta bunkra. Co ty tu
szukasz zapytali żołnierze, a ja
geńgi. Głupi komendant zrozumiał dieńgi (pieniądze). Dopiero
jak zobaczyli moją matkę, która
mnie szukała to mnie puścili”.
Rosjanie bojąc się jakiegoś podstępu ze strony Niemców wycelowali karabiny w kierunku wsi
i często strzelali. Stodoły i domy
paliły się, a budynki zajmowały
się jeden od drugiego. Mieszkańcy wioski uciekali w popłochu do
lasu, tylko ojciec Tadeusza pozostał na gospodarstwie w przygotowanej kilka miesięcy wcześniej
ziemiance. Pociski sowieckie
przebijały nawet mury ich domu
i budynków gospodarczych zabijając przypadkowo krowy. Nad
ranem patrol czerwonoarmistów
chodził i zabierał wystrzelaną
zwierzynę na zupę do kotła.
Przez kilka dni trwały walki
na Styrze pod Środogolcami. 40
Niemców nawet okrążyło Rosjan,
ale to nic nie dało. We wsi zrobiło się bardzo niebezpiecznie.
Żołnierze sowieccy przepędzali
ludność i ostrzegali przed mającymi się toczyć walkami. Dlatego
większość mieszkańców postanowiła wyjechać i przejść linię
frontu.
Mieszkancy wsi wyjeżdżali 44
furmankami. Rodziny miały 15
minut na spakowanie się i zabranie podręcznego bagażu. Rosjanie
informację o przesiedleniu wywiesili na małej tabliczce na końcu wsi. Zarządzenie informowało,
że jeżeli ktoś nie wyjedzie będzie
surowo ukarany. Furmanką jechał
Tadeusz wraz z ojcem, gdyż matka musiała zostać we wsi na pogrzeb, bo zmarł ich dziadek. Wraz
z nimi ze Środogolec wyjeżdżał
stryjek ze swoim bratem. […]

„Większość jego rodziny banderowcy zamordowali. Zabili mu
żonę Staszkę i syna Stanisława.
Tylko 6 letni Jasiu ocalał”.
Nim cała kolumna wozów wyjechała, jedna z dziewczyn przejeżdżając drogą obok lasu widziała,
że Ukraińcy organizują na furmanki zasadzkę. Tak szybko uciekała
przed banderowcami, że zgubiła
sweter. Wozy jechały od strony
Majdanu i Niwic. Pod lasem zatrzymać ich chciało 13 banderowców, jednak woźnica jednej z furmanek zobaczył na drodze sweter
dziewczyny. Ojciec pana Tadeusza szybko wskoczył w krzaki i
uciekł lasami w kierunku Buska,
a on sam ubrany w cztery pary
spodni i kilka swetrów wskoczył
do rzeki. Po kilku godzinach chowania się w zaroślach, przedostał
się do zabudowań, gdzie ludzie
pomogli mu dostać się do wioski
pod Łopatynem. Tam znalazł znajomego ojca, który był też gajowym. Ten pomógł mu dostać się
do Radziechowa, gdzie odnalazł
w jednej izbie 4 rodziny ze swojej wsi. Nie obawiając się niczego
wrócił na następny dzień po krowy, które zostały pod lasem. Widział ukradkiem jak Niemcy cięli
drzewa na umocnienia bunkrów.
Jasiński pędząc drogą krowy za-

Tarnów, gdzie przeszli przez
PUR, a następnie Tarnowskie
Góry. Na stacjach stali po 4 dni.
Matka pana Tadeusza podczas postoju handlowała tytoniem, aby
mieć na chleb. Sprzedawała go
wojskowym i chłopom. Transport
poruszał się wolno, aż dotarł do
Racławic Śląskich, gdzie następnie został rozładowany. Jasiński
pamięta, że porządku pilnował
cywil z karabinem. Na stacji
podstawione były wozy drabiniaste, które rozwoziły rodziny
po wsiach w różnych kierunkach.
Ich zawieźli do Klisina. Ojciec
jego znalazł pusty dom, zaczepił
chorągiewkę i poszedł zgłosić zasiedlenie domu do sołtysa. […]
„Zależało nam na tym, aby przy
domu była stodoła. Gospodarstwa
wyglądały zupełnie inaczej, a różnice były duże. W Środogolcach
tylko lemiesz i odkładnice były
metalowe, a w Klisinie Niemcy
mieli już zupełnie inne narzędzia
i maszyny”.
Piątą klasę szkoły podstawowej
Tadeusz Jasiński ukończył w Tarnowie, gdzie jego rodzina przez
jakiś czas mieszkała po wojnie.
Naukę kontynuował w Klisinie.
Chodził do 4 klasy z osobami w
różnym wieku. Nie miał możliwości uczenia się w klasie 6, gdyż

uważył lecące messerschmitty, a
na zakręcie pojawiła się kolumna
wojskowa. […] „Wówczas krowa
się zerwała i pociągnęła mnie tak,
że uderzyłem w błotnik jednego z
pojazdów. Niemiecki oficer tylko
pogroził mi palcem, a cała kolumna pojechała dalej”.
W 1945 roku w obawie przed
grasującymi bandami UPA oraz
nakazem przesiedleńczym wydanym przez władze radzieckie,
wiele rodzin postanowiło wyjechać na Ziemie Odzyskane. Podobnie było też z rodziną Jasińskich.
Jasińscy w Radziechowie zostali
załadowani wraz z innymi rodzinami do wagonu. Pół jego części
zajmowały 4 rodziny, a drugą połowę bydło. Podróżowali przez

takiej nie było. Dopiero od znajomego dowiedział się, że w „Zamku” będzie można dalej uczyć się.
Maturę zdał w szkole w Orzeszu
pod Katowicami.
Obecnie pan Jasiński mieszka
wraz z małżonką w Klisinie. Był
na Ukrainie w rodzinnej wsi. […]
„Wiele się tam zmieniło i ludzie
już nie ci sami”. Do końca swoich
dni będzie jednak pamiętał okrucieństwa jakiego doznała jego rodzina na Kresach.
Składam serdeczne podziękowania
Tadeuszowi Jasińskiemu (na zdjęciu) z Klisia w powiecie głubczyckim za udzielenie mi wywiadu.

Zostań korespondentem
Kresowego Serwisu Informacyjnego
i skontaktuj się z nami:

Redakcja - Bogusław Szarwiło redakcjaksi@kresy.info.pl
Dział "Barwy Kresów" - Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl
www.ksi.kresy.info.pl
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Prawo do pamięci
Redakcja
Kresy to wielka część naszej historii, to nasza tożsamość i nasza pamięć. Do tej pamięci zobowiązują
nas zarówno dokonania przodków
jak i ich cierpienia. Polska ludność
na tych ziemiach była wyjątkowo
ciężko prześladowana. Ważne jest,
aby w naszej zbiorowej świadomości te wydarzenia nie obumarły. Zapewne wiedza o znaczeniu Kresów
w polskich i światowych dziejach
nie jest wśród nas powszechna.
Dawna Rzeczpospolita sięgała swoimi granicami za Styr, na północy
dotykała Inflant i Kurlandii, na południu stepów Akermanu. Po unii z
Litwą obejmowała Połock, Witebsk,
Smoleńsk i źródła Dniepru. Kresy
stanowiły większą część państwa,
tam mieszkała większość ludności,
w tym szlachty, tam miały miejsce
największe wewnętrzne konflikty i
tam rozgrywały się wojny i decydujące bitwy. Znajdujący się w granicach Rzeczypospolitej Kircholm,
gdzie w 1605 roku hetman wielki
litewski Jan Karol Chodkiewicz pokonał czterokrotnie liczniejsze siły
szwedzkiego króla Karola IX w czasie wojny o Inflanty, leży nad brzegiem Dźwiny, na przedmieściach
Rygi i dziś nazywa się Salaspils.
Zwycięstwo wojsk hetmana Stanisława Żółkiewskiego nad idącą na
odsiecz Smoleńskowi armią moskiewską w 1610 roku pod Kłuszynem otworzyło Polakom drogę na
Kreml. Hetman Żółkiewski, urodzony pod Lwowem, prawdziwy rycerz
Rzeczypospolitej, założył, na wzór
Zamościa, renesansową Żółkiew,
mimo podeszłego wieku w bitwie z
Turkami pod Cecorą nie zhańbił się
ucieczką, lecz poległ z szablą w
ręku. Na jego grobie widnieje napis
„Słodko i zaszczytnie jest umierać
za ojczyznę”. Jego wnuk, Jan Sobieski, przyszedł na świat w zachowanym do dzisiaj zamku w Olesku, w
dramatycznych zresztą okolicznościach: za oknami szalała burza, a
pod zamek podchodzili Tatarzy. Sobieski pokonał Turków pod Chocimiem, dzięki czemu zmazał hańbę
traktatu buczackiego i odzyskał Kamieniec Podolski, najpotężniejszą
twierdzę kresową. W Barze na Kresach rozpoczęła się konfederacja,
która przebudziła sumienie narodowe, zawiązana w obronie wiary i
wolności pogwałconej przez Rosję.
Z ziemi nowogródzkiej pochodził
poseł Tadeusz Reytan, który zasłynął symbolicznym sprzeciwem wobec pierwszego rozbioru Polski, na
sejmie w Grodnie w 1773 r. Klasycystyczny dwór Reytana w Hruszówce narysował Napoleon Orda,
„sławny Białorusin”. Dwór ten dotrwał do końca XIX wieku, na jego
miejscu zbudowano nowy. Dziś i on
jest ruiną bez drzwi i okien. Ostatnia
właścicielka Hruszówki, Alina Reytanowa, została wywieziona na Sybir w 1939 roku i zmarła niedługo
po uwolnieniu w roku 1945. Tadeusz Kościuszko, naczelnik powstania narodowego, broniący Rzeczpospolitą
przed
ostatecznym
rozbiorem, miał rodzinny dworek za
Kobryniem w Mereczowszczyźnie
pod Kossowem. Jego matka była
Białorusinką i modliła się w unickiej cerkwi, w której jako wotum
zawisły amerykańskie generalskie

ordery jej syna. Kresy miały swoich
bohaterów także wtedy, gdy Rzeczpospolita już nie istniała, przynajmniej na mapie. Te ziemie odegrały
też ważną rolę w dziejach Europy, a
właściwie świata. To tędy w 1812
roku maszerowała na Moskwę wielka armia Napoleona Bonapartego.
Przeszło sto lat później, w czasie
pierwszej wojny światowej, niedaleko stąd, pod Gorlicami, w maju
1915 roku wojska austro-węgierskie
oraz niemieckie przełamały front
rosyjski. Gorlice to co prawda jeszcze nie Kresy, ale przegrana w tej
bitwie zmusiła armię carską do wycofania się z Galicji Wschodniej.
Ofensywa państw centralnych doprowadziła do odzyskania Przemyśla i Lwowa i zadecydowała o losach frontu wschodniego. Natomiast
bitwa niemeńska z września 1920
roku (razem z bitwą warszawską)
przypieczętowała ostateczne zwycięstwo Polski w wojnie z bolszewikami i uratowała Europę przed komunizmem. I w końcu na Kresach
nastąpiła agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 roku, a później na państwa bałtyckie i Rumunię. Miejsce zbrodni katyńskiej
związane jest także z polskimi dziejami. Przed 1917 rokiem Las Katyński należał do Koźlińskich. Oni też
byli właścicielami folwarku Gniezdowo. Ojciec Leokadii Koźlińskiej
z domu Lefftreu był angielskim inżynierem, ale nadzorował budowę
kolei żelaznych w Rosji i zbudował
m.in. stację Gniezdowo, z której w
1940 roku wożono do Katynia na
rozstrzelanie jeńców z obozu w Kozielsku. Kozielsk zaś był rodową
siedzibą książąt Puzynów. W 1986
roku, kiedy miała miejsce awaria reaktora atomowego w elektrowni w
Czarnobylu, w czasie rodzinnego
zjazdu seniorka rodu pochodząca z
Kresów nie zdziwiła się katastrofą,
bo, jak zauważyła, Czarnobyl to
Chodkiewiczów, a oni zawsze byli
bałaganiarzami. Znane z Potopu
Wodokty na Laudzie, gdzie Oleńka
Billewiczówna przyjmowała pana
Kmicica, w rzeczywistości przez
kilka wieków należały do Kopańskich, którzy tu przywędrowali z
Kopan na Mazowszu. Generał Stanisław Kopański, dowódca słynnych „szczurów Tobruku” z Brygady Strzelców Karpackich, jako
młody oficer w 1919 roku w czasie
walk o Wilno stracił oko, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari. Występujące także w Potopie
Taurogi Bogusława Radziwiłła od
końca XVIII wieku pozostawały w
rękach rosyjskich. Ich właścicielem
był m.in. książę Wasilczykow,
mieszkający na stałe w Petersburgu.
W jego imieniu Taurogami zarządzał polski plenipotent, niejaki Anders. Jeden z jego synów, Władysław, dobrze zasłużył się Polsce.
Opowieść tę można by snuć prawie
bez końca. W dzisiejszych granicach Polski pozostały skrawki dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sejny, Wasilków czy Krynki
znajdowały się kiedyś w województwie trockim, a Białowieża, Biała
Podlaska (kiedyś zwana Radziwiłłowską), Janów Podlaski (kiedyś będący rezydencją biskupów łuckich),
Łomazy i Kodeń (założony przez
Sapiehów, słynący cudownym, podobno wykradzionym z Rzymu ob-

razem Matki Boskiej) należały do
województwa brzeskiego. Janusz
Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci
Narodowej i historyk zajmujący się
także dziejami Kresów, który zginął
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem razem z
prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim, jego małżonką oraz pozostałymi uczestnikami delegacji na
uroczystości upamiętniające zbrodnię katyńską, powiedział, że „musimy pamiętać, że mamy prawo do
pamięci. Nie można dopuścić do
tego, żeby odmawiano nam prawa
do pamiętania o Wilnie, Grodnie,
Lwowie, Żółkwi, Krzemieńcu, Kamieńcu itd. O tym, że Polska ma
prawo uznawać tamtejsze symboliczne zabytki za swoje, bo są to
dzieła wytworzone przez naszą cywilizację z czasów Rzeczypospolitej i mamy prawo domagać się, żeby
ten fakt był uznawany”. Mamy także obowiązek przywracać pamięć o
tych wszystkich, którzy na Kresach
byli prześladowani i mordowani tylko dlatego, że byli Polakami. Tak
napisała w „ Czarnej księdze Kresów” w rozdziale I zatytułowanym
„Musimy pamiętać” – kresowe
dziedzictwo, Joanna Wieliczka –
Szarkowa. Pięknie napisane i od
serca a ostatnie zdanie jest szczególne, właśnie teraz kiedy w sejmie
ważą się losy uchwały o ustanowieniu dnia pamięci męczeństwa Kresowian. To nie jest tylko i wyłącznie
sprawa Kresowian, ten obowiązek
spoczywa na całym narodzie a na
rządzących w pierwszej kolejności.
Nie wolno na ołtarzu przyszłości
składać bolesnej przeszłości. W
przekonaniu wielu polityków Polska jest głównym filarem nowej polityki wschodniej, predestynowanym do rozdawania kart na
Wschodzie i pozyskiwania tam nowych sojuszników. Jest w tym zapewne wiele racji ale dzieje się to
kosztem pamięci historycznej. Warto też zauważyć, że w dzisiejszym
świecie to media kreują rzeczywistość. Tragiczne wydarzenia na Wołyniu są w nich przedstawiane w
niewielkim zakresie, przez co marginalnie funkcjonują w świadomości społecznej. To po części z tego
powodu wśród elit wytworzył się
nurt politycznej poprawności w relacjach z Ukrainą. We współczesnej
historiografii uwypuklane jest rozstrzelanie polskich oficerów w Katyniu. Jako spadkobiercę winowajców postrzega się Rosję. Tu wszyscy
i wszystko dobrze pamiętają. Przyjmując założenie, iż Ukraina jest naszym sojusznikiem zapomina się
130 tys. wymordowanych z ludności cywilnej Kresów Południowo
Wschodnich. To błędne myślenie
oparte na fałszywych przesłankach.
Na samej Ukrainie działalność
ugrupowań nacjonalistycznych budzi liczne kontrowersje i spory.
Sprawiedliwość dziejowa wymaga
zaś wyjaśnienia faktów i zadośćuczynienia wszystkim, niezależnie
od tego, czy zginęli z rąk NKWD,
czy UPA. Tymczasem nacjonaliści
ukraińscy kreują swoją wersję wydarzeń. Wystarczy obejrzeć chociażby wyjątkowo antypolski film
„Zalizna sotnia” . A Polska milczy....
Związek Ukraińców w Polsce za nasze pieniądze uparcie fałszuje historię obrażają zarówno ofiary ludobój-
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obrońców
zdziesiątkowanych osiedli polskich
na Kresach. Tymczasem Związek
Polaków na Ukrainie boryka się z
szeregiem problemów i natrafia na
opór różnych szczebli władzy. Znów
przywołamy trafną ocenę całej sytuacji zawartej w ostatnim rozdziale
w/w książki. Problemy Polaków na
Ukrainie wynikają przede wszystkim z niedokonanego wciąż rozliczenia zbrodni ludobójstwa w czasie II wojny światowej i braku
prawdziwego pojednania między
obu narodami. Władze państwa polskiego do tej pory nie potrafiły zająć
zdecydowanego stanowiska w tej
sprawie. Na zachodniej Ukrainie,
której ziemie należały kiedyś do
Rzeczypospolitej, tradycje OUN-UPA były i są bardzo silne. Ich bojownikom stawia się pomniki, ich
imionami nazywa ulice i szkoły. Są
czczeni jako bohaterowie walczący
o niepodległe państwo. Władze państwowe, mimo protestów Polaków,
zgodziły się na postawienie pomnika Stepana Bandery we Lwowie,
Drohobyczu i Iwano-Frankowsku
(Stanisławowie). Prezydent Juszczenko nadał przywódcy UPA tytuł
Bohatera Ukrainy, który odebrał mu
potem prezydent Janukowycz.
Uchwała Głównego Prowidu OUN
z czerwca 1990 roku brzmi złowieszczo: „Będziemy dążyli wszelkimi środkami i sposobami do odbudowania ukraińskiego charakteru
Zakurzonii (Chełmszczyzna i Podlasie), Ukraina nigdy z tych ziem
nie zrezygnuje i w odpowiednim
czasie o nie się upomni. Jeżeli Polacy będą się upierać, to Ukraina
względem nich bez najmniejszego
wahania użyje siły zbrojnej” (S. Jastrzębski, Dzieje ludności polskiej
na Kresach Południowo-Wschodnich i Ziemi Wołyńskiej w latach
1939-1946, Katowice 2009, s. 161.)
Pod koniec lat 80. Polacy na Ukrainie rozpoczęli skuteczne starania o
odzyskanie zajętych kościołów. W
1991 roku w archidiecezji lwowskiej było już 80 parafii wobec
ośmiu istniejących w roku 1980. Na
Wołyniu odzyskano w tym czasie 20
świątyń, w tym katedrę w Łucku,
kościoły w Sarnach, Ostrogu, Dubnie, Włodzimierzu Wołyńskim.
Udało się odbudować strukturę kościelną i sprowadzić z Polski młodych kapłanów. Nowym problemem
okazało się wprowadzanie przez
niektórych księży, wbrew większości wiernych, języka ukraińskiego

do liturgii (podobne zjawisko wystąpiło także na Białorusi). Nie
chcąc być posądzanymi o polonizację, stwarzali dodatkowe napięcia.
Na Ukrainie działa także Związek
Polaków Ukrainy, któremu udaje się
łączyć wiele lokalnych, bardzo rozproszonych i często skłóconych polskich organizacji. Polacy mieszkający na Ukrainie, tak jak na Litwie i
Białorusi, starają się ratować i zachować zagrożone polskie dziedzictwo kulturowe, co w dzisiejszym
świecie trzeba uznać za zadanie najważniejsze, bo jak zauważył prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, były marszałek Sejmu, Maciej
Płażyński: „Kultura to – a może
przede wszystkim – świat wartości,
który ma także swoje implikacje gospodarcze i polityczne. Przez wieki
nasza oferta kulturalna na terenach
szeroko pojętych Kresów była postrzegana jako niezwykle atrakcyjna
cywilizacyjnie. Ta sytuacja nie
zmieniła się nawet w czasach sowieckich. Dziś nie jest to już prawdą, a przecież także kultura nie znosi próżni. Polska polityka nie
docenia współczesnych wartości
naszej trwającej przez wieki obecności na Kresach, jakby wstydliwie
zakładając, że wówczas byliśmy na
tych terenach najeźdźcami, a dziś w
zjednoczonej Europie resentymenty
przeszkadzają. Podkreślanie naszego dorobku na tamtych terenach nie
jest wstydem, ale eksponowaniem
prawdy. Opierając się na historycznym dorobku, a nie w kontrze do
niego, powinniśmy budować dzisiejszy wizerunek Polski jako państwa atrakcyjnego kulturowo, nowoczesnego i otwartego na
mieszkańców tamtych krajów. Historia nie jest przeszkodą, jest naszym atutem. Zainteresowanie losami rodaków za granicą, tymi, którzy
zostali u siebie, bo Polska zmieniła
granice, którzy wyjechali w poszukiwaniu chleba i wolności czy też
zostali wygnani w czasach PRL, jest
ważne również dla nas samych. To
podkreślenie naszej narodowej
wspólnotowości, traktowanie siebie
jako wielkiej polskiej rodziny związanej kulturą i historią. To podkreślenie ciągłości naszych dziejów”. (
M. Płażyński, Nie wstydźmy się
Kresów, Bezkresy Rzeczypospolitej, „Rzeczpospolita” dodatek specjalny z 30 XII 2009 )
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JERZY WĘGIERSKI PAMIĘĆ
O WIELKIM POLAKU ZE LWOWA CZ. II
ALEKSANDER SZUMAŃSKI
Podaje
Bożena
Rafalska redaktor
naczelna „Lwowskich Spotkań”:

JERZY WĘGIERSKI
PRZECIW OKUPACJI SOWIECKIEJ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
NA KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
PO 1944 R.

Zarówno Naczelny Wódz Polskich
Sił Zbrojnych, gen. Kazimierz
Sosnkowski, jak i dowódca AK,
gen. Tadeusz Komorowski „Bór"
liczyli się z możliwością, że do
chwili wkroczenia wojsk sowieckich na tereny Polski nie zostaną
jeszcze nawiązane stosunki dyplomatyczne z ZSSR. Obawiali się
również, że stosunek Rosjan do
ujawniających się w ramach Akcji
"Burza" oddziałów AK może być
wrogi. Dlatego już w końcu 1943
r. przewidywali konieczność wcześniejszego utworzenia nowej tajnej
organizacji, której odrębna struktura dowódcza pozostałaby w ukryciu. Na jej komendanta w Obszarze
III Południowo-Wschodnim, został
wyznaczony dotychczasowy szef
sztabu Komendy Obszaru, ppłk
dypl. Feliks Janson. Nie ujawnił się
on podczas akcji „Burza", a po objęciu dowództwa Komendy Obszaru używał pseudonimu „Rajgras".
Nową organizację nazwano „Niepodległość", w skrócie „Nie". W
pierwszych dniach sierpnia 1944 r.
ppłk E. Janson - jeszcze jako szef
sztabu - wydał rozkazy likwidujące strukturę sztabu Komendy
Obszaru AK, już uszczuplonego
m.in. przez aresztowanie szefów
wywiadu (ppłk dypl. Henryk Pohoski) i kontrwywiadu (ppor. Jerzy
Polaczek). Przestały się ukazywać
drukowane czasopisma; jedynie
Okręgowa Delegatura Rządu wydawała jeszcze do początku 1945
r. powielaną gazetkę dzienną. Do
połowy roku działała jednak łączność radiowa z Londynem; szefem
oddziału łączności operacyjnej został ppor. Julian Stefan Wiktor, a
dowódcą oddziału radiowego ppor.
R. Wiszniowski.
Komendę Okręgu Lwów - po wyjeździe do Żytomierza ppłk dypl.
Stefan Czerwińskiego - objął jego
zastępca ppłk Franciszek Rekucki
„Bak", który w organizacji „Nie"
przyjął pseudonim „Topór", a szefem sztabu po aresztowanym poprzedniku został mjr dypl. Bolesław Tomaszewski „Warta". Obaj
byli już znani kontrwywiadowi
sowieckiemu, więc w uzgodnieniu
z ppłk. Jansonem wyjechali w koń-
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cu sierpnia 1944 r. na Rzeszowszczyznę, przenosząc tam ośrodek
dowodzenia oddziałami leśnymi
Okręgu, które licznie przechodziły
na ten teren. Obaj też formalnie zatrzymali swoje stanowiska, a na ich
miejsce wyznaczono mjr. Anatola
Sawickiego „Młota" jako p.o. Komendanta, poprzednio Komendanta Inspektoratu Bóbrka, a jako p.o.
szefa sztabu - mjr. Alfonsa Jabłońskiego „Radcę". Zmieniono też
strukturę sztabu, w którego skład
wchodziły teraz trzy oddziały. W
samym Lwowie zorganizowano
cztery Dzielnice (zamiast dotychczasowych pięciu), a poza Lwowem - dwa Inspektoraty (Bóbrka
i Gródek Jagielloński). Do końca
1944 r. BIP Okręgu Lwów wydawała tygodnik „Lwowski Informator", w postaci maszynopisów.
Ze składu Komendy Okręgu Stanisławów „Nie" działał do aresztowania w lutym 1945 r. Komendant
kpt. doc. dr inż. Władysław Herman „Globus", „Kudak", oraz początkowo trzy Inspektoraty: Stryj,
Kołomyja i najsilniejszy Drohobycz, a zwłaszcza Obwód Sambor.
Przez krótki czas, nieregularnie,
ukazywały się cztery czasopisma,
wydawane we Lwowie, Drohobyczu i Samborze.
Choć Komenda Okręgu Tarnopol
„Nie" istniała do końca 1945 r., niewiele o niej wiadomo. Komendantami Okręgu byli: mjr Bronisław
Zawadzki „Soroka" do aresztowania w grudniu 1944 r., a po nim kpt.
Bronisław Zeglin „Ordon". Wydawano tu w 1945 r. trzy czasopisma,
ale niestety nie zachował się żaden
egzemplarz.
Działająca w zasadzie w ramach
„Nie" Narodowa Organizacja
Wojskowa, po akcji „Burza" była
strukturą o dużej autonomii, choć
komendant jej Okręgu Małopolska Wschodnia, por. inż. Bernard
Grzywacz „Marek" pełnił funkcję
kierownika referatu organizacyjnego w sztabie Okręgu Lwów „Nie".
Sztab Komendy Okręgu NOW już
od dawna nie istniał, został bowiem rozbity aresztowaniami w
końcu maja 1943 r. Jedynym, który
wówczas uniknął aresztowania, był
kierownik propagandy, mgr Zbigniew Nowosad, jednak tuż po akcji „Burza" wyjechał do Jarosławia
z zadaniem nawiązania kontaktu z
centralnym kierownictwem Stronnictwa Narodowego i NOW. Jego
miejsce we Lwowie zajął Jerzy
Wojdyła „Górniak", któremu udało
się odtworzyć aktywne struktury
działu i uruchomić kontynuację organu prasowego SN-NOW „Słowo
Polskie". Nieregularnie wychodził
też satyryczny „Sowizdrzał", a na
początku 1945 r. „Żołnierz Wielkiej Polski". W końcu stycznia
1945 r. grupa żołnierzy NOW pod
dowództwem por. B. Grzywacza
„Marka", wobec braku środków
finansowych dla potrzeb organizacji, przeprowadziła udaną akcję na
sklep „Gastronom" we Lwowie, ale
wśród jej uczestników znalazł się
agent NKWD i później wszyscy
zostali aresztowani. Na począt-

ku marca 1945 r. NOW poniosła
dotkliwą stratę, obława sowiecka
otoczyła oddział leśny pod Brzozdowcami, na południe od Lwowa.
W walce zginęli niemal wszyscy;
dwóch ujęto, a tylko jeden z żołnierzy zdołał się przebić i ocalał.
Żołnierze z Okręgu XIV Południowo-Wschodniego NSZ w większości przeszli do AK w maju 1943 r. o
działalności pozostałych, jak również o losach ich dowódcy, którym
był por.mjr NSZ Wojciech Stefankiewicz „Gromski", brak wiadomości. Spośród innych organizacji
wojskowych działała we Lwowie
pod „drugą" okupacją sowiecką
szczątkowa grupa Konwentu Organizacji
Niepodległościowych
(KON) ppłk. dypl. Jana Sokołowskiego „Trzaski", pozostająca poza
strukturami AK-"Nie". J. Sokołowski jednak szybko opuścił Lwów,
a grupa ta nie przejawiała żadnej
działalności poza wydawaniem do
połowy 1945 r. (dwa razy na tydzień) „Komunikatu", redagowanego przez Jadwigę Tokarzewską
„Teresę". Żołnierze KON, podobnie jak oddziały NSZ, nie wzięli
udziału w akcji „Burza".
Od momentu wkroczenia Sowietów
na teren Małopolski Wschodniej
sowiecki kontrwywiad (Smiersz)
i NKWD rozpoczęły przy pomocy
agentur tropienie żołnierzy AK-"Nie". Po krótkich procesach wywożono ich następnie do obozów w
głąb ZSSR. W okresie od 31 lipca
1944 r. do końca 1945 r. kontrwywiad aresztował około 130 oficerów i szeregowych AK i „Nie", prawie wszystkich w samym Lwowie,
w tym dowódców aresztowanych
w Żytomierzu. Zostali osadzeni w
obozach internowanych w Charkowie, Riazaniu, Diagilewie i innych
mniejszych obozach i pozostali tam
do lat 1947-1948. Z tej 130-osobowej grupy jeszcze we Lwowie
udało się uciec ppłk. H. Pohoskiemu i zastępcy dowódcy oddziałów
leśnych 14. p.uł. AK, Serbowi kpt.
Draganowi Sotirovićowi „Draży". Wśród ogółu internowanych
lwowiacy ci stanowili mniejszość.
Potem część żołnierzy lwowskich,
ujętych głównie na Rzeszowszczyżnie, znalazła się także w obozach internowania w Borowiczach
i Stalinogorsku.
Równolegle (od 31 lipca 1944 r.
aż do końca 1948 r.) aresztowania
żołnierzy AK-"Nie" na całym terenie Obszaru III przeprowadzało
NKWD. Między innymi w lutym
1945 r. został aresztowany Komendant Obszaru, ppłk Feliks Janson;
jego miejsce zajął ppłk Jan Władysław Władyka. Aresztowani byli
sądzeni niejednokrotnie w dużych
grupach (do 40 osób), przez Wojenne Trybunały Wojsk NKWD (lub
Kolejowego Oddziału NKWD),
głównie we Lwowie, Drohobyczu
i Czortkowie, ale także w innych
miejscowościach.
Pierwszy taki zbiorowy proces odbył się we Lwowie 21 stycznia 1945
r. i dotyczył dwudziestu członków
Okręgowej Delegatury Rządu.

Spośród innych, m.in. 20 sierpnia
sądzono kilkunastoosobową grupę
żołnierzy Kedywu Okręgu Lwów.
Z Sambora 40 osób sądzono we
Lwowie 23 sierpnia, a 22 września
w dwóch grupach postawiono przed
Trybunałem NKWD-owskim trzydziestu aresztowanych w związku
z wykryciem w czerwcu 1945 r.
pod Lwowem radiostacji Komendy
Obszaru. Innych sądzono w mniejszych grupach. W stosunku do niektórych wyroki zapadały zaocznie,
podejmowane przez tzw. „trójki sędziowskie" (Osoboje Sowieszczanije). Zasądzone kary wahały się od
6-7 do 10 lat obozów poprawczo-roboczych dla kobiet i małoletnich
(Isprawitelno-Trudowoj Lagier), a
dla mężczyzn do 15-20 lat katorgi, później aż do 25 lat. Zapadały
też wyroki śmierci, jednak niemal
z reguły zamieniane były na katorgę. Znane są tylko dwie wykonane
egzekucje, obydwie na żołnierzach
„Nie" ze Lwowa. Znaczna część
skazanych została zwolniona w latach 1947-48 (przeważnie kobiety),
ale wielu pozostało w obozach lub
na zasądzonych im administracyjnie „dożywotnich" zesłaniach do
końca 1955 r. i dłużej.
Od połowy maja 1945 r. prokuratorzy sowieccy rozpoczęli przeprowadzanie w więzieniach rozmów
mających na celu wyselekcjonowanie tych spośród więźniów oskarżonych o udział w AK (o „Nie"
raczej nie mówiono), którzy mogliby nadać się na świadków w przygotowywanym procesie „szesnastu" z gen. Leopoldem Okulickim
„Niedźwiadkiem". 25 maja 1945 r.
kilkanaście wybranych osób przewieziono do Moskwy na Łubiankę
i do Butyrek i tam podjęto nad nimi
„pracę", mającą przygotować ich
do składania odpowiednich zeznań.
Z Obszaru III zgodziło się zeznawać według sowieckiego scenariusza pięciu. Ci, którzy wystąpili na
procesie, otrzymali niskie wyroki:
ppłk Feliks Janson - 5 lat, a kpt. W
Herman oraz Komendant Inspektoratu Stryj, kpt. Zdzisław Kuźmiński
(Pacak) - po 3 lata, ale zostali zwolnieni po roku. Natomiast ci, którzy
nie zgodzili się i odmówili realizacji narzuconych im ról, otrzymali
aż do kary śmierci włącznie (por.
Grzywacz).
Wszyscy skazani we Lwowie,
przed wywiezieniem do obozów
byli przetrzymywani w obozie
przejściowym (pieresyłka) przy ul.
Pełtewnej. Wiosną i latem struktury
konspiracyjne AK zaczęły przygotowywać masową ucieczkę z tego
obozu przez kanały W mieście zorganizowano „meliny" i dokumenty
Do ucieczki doszło 14 listopada
1945 r. Zdołało zbiec 16 lub 18
więźniów, raczej przypadkowych.
Ostatni utknął w studzience włazu do kanału i został zaskoczony
przez dozorcę. W trzy dni potem
zbiegło, też przez kanały, jeszcze
trzech więźniów wyprowadzonych
do pracy w mieście.
W styczniu 1945 r. we Lwowie,
a nieco wcześniej w powiatach
drohobyckim, samborskim i gró-
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deckim, NKWD przeprowadziło
według wcześniej przygotowanych spisów masowe aresztowania w ramach akcji „państwowej
weryfikacji" (gosprowierka), czyli
przeglądu pod względem politycznej lojalności osób, które przeżyły
okupację niemiecką. W tej licznej
grupie znaleźli się także żołnierze
AK-"Nie"; nie posiadano przeciwko nim dowodów, a jedynie podejrzenie o działalność konspiracyjną. Kilka tysięcy podejrzanych o
„nielojalność" osób wywieziono
do obozu sprawdzająco - filtrującego
(Prowieroczno-Filtracyonnyj Łagier) w Krasnodonie, a
aresztowanych poza Lwowem do
Kamieńska i Szacht w Donbasie. Były to najgorsze z obozów:
ciężka praca w prymitywnych,
mokrych kopalniach węgla kamiennego przy równocześnie prowadzonych śledztwach spowodowała w ciągu niewiele ponad pół
roku śmierć z chorób lub w wypadkach do 20% więźniów mniej
więcej taki był procent strat wśród
przebywających w obozach w ciągu 10 lat pobytu.
Aresztowania byłych żołnierzy
AK-"Nie" z Obszaru III miały
miejsce także po ich powrocie
do Polski, przy czym niektórych
przekazywano władzom sowieckim i sądzono w ZSSR. Odrębną
była sprawa oficera lwowskiego
Kedywu, mjr. Piotra Szewczyka, kuriera zagranicznego „Nie"
aresztowanego w Warszawie w listopadzie 1945 r.
Społeczeństwo polskie, zwłaszcza
mieszkańcy wsi, a w tym i żołnierze „Nie", ponosiło też straty
z powodu napadów UPA, o czym
była mowa wcześniej. W okresie tzw. drugiej okupacji sowieckiej szczególnie ucierpiały wsie
województwa
tarnopolskie-go,
przede wszystkim w pierwszych
miesiącach 1945 r. Młodych mężczyzn wcielano tam do „ludowego" Wojska Polskiego (Berlinga),
Ukraińcy zaś przed poborem do
Armii Czerwonej uciekali w szeregi UPA. W efekcie polskie wsie
zostały prawie bezbronne, a UPA
wzmocniona. Tylko w lutym 1945
r. na terenie Tarnopolszczyzny zamordowano okrutnie ponad tysiąc
Polaków, a liczba spalonych wsi
przekroczyła 50.
Jednak już od stycznia 1945 r.
polscy mieszkańcy tych terenów,
zaczęli organizować obronę. W
Lataczu w pow. borszczowskim
16 stycznia zginęły wprawdzie 74
osoby, a 60 odniosło rany, ale poważne straty ponieśli też napastnicy. W lutym także doszło do walk
obronnych: z 5 na 6 tego miesiąca w
napadzie 600-osobowego oddziału
UPA na Barysz w pow. buczackim.
Tracąc ponad 100 zabitych i 100
rannych w obronie centrum wsi,
zabito kilkudziesięciu napastników.
W tym samym czasie na Czerwonogród w pow. zaleszczyckim napadł
800-osobowy oddział UPA; walka
trwała 10 godzin, Polacy zorganizowani przez dowódcę kompanii
„Nie", Bronisława Stachurskiego,
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stracili 48 zabitych i 24 rannych,
ale straty UPA wyniosły około 100
zabitych i rannych. Równocześnie
w Hleszczawie w pow. trembowelskim, napadniętej przez 500-osobowy oddział UPA, zginęło 48 osób i
36 zostało rannych, ale padło też 20
napastników Ginęli także sprzyjający Polakom Ukraińcy W Boryczówce w tym samym powiecie również
walczono około 10 godzin; tu Polaków wsparł oddział sowiecki. Na
Młyniska w pow. trembowelskim,
gdzie samoobrona była dobrze zorganizowana, napadł 600-osobowy
oddział UPA z ckm-ami; Polacy
stracili 70 zabitych i 100 rannych,
ale Ukraińcy 50 do 60. W napadach
tych zginęło pięciu księży rzymskokatolickich.
Polaków przed śmiercią poddawano
okrutnym i wymyślnym torturom.
(...)
Broniąc się przed UPA, Polacy
wstępowali do tzw. istrebitielnych
batalionów, dowodzonych wprawdzie przez oficerów sowieckich,
ale jednak dostarczających broń do
walki. Bataliony te wzięły udział w
obronie wielu wsi.
Oddziały leśne, które z terenu Okręgu Lwów przeszły w pierwszej połowie sierpnia za San - kompanie:
kpt. Zenona Kubskiego „Lecha"
i por. Tomasza Matyszewskiego
„Ćwikły", ze zgrupowania w Mościskach, oraz 1. kompania samborska
chor. Adama Ekierta „Pogardy", pod
ogólnym dowództwem kpt. Witolda
Szredzkiego „Sulimy", razem 200300 żołnierzy, na wezwanie gen. T.
Komorowskiego „Bora" wyruszyły
16 sierpnia na odsiecz Warszawie.
Oddziały te dotarły jednak tylko
do Sarzyny i Rudnika nad Sanem,
gdzie zostały otoczone przez wojska sowieckie, które zażądały ich
rozbrojenia. Większości żołnierzy
udało się wymknąć, wynosząc nawet broń, ale zostali aresztowani
oficerowie z 6 kompanii 26 p.p. oraz
chor. Adam Ekiert, których następnie internowano. Osobno z Mościsk
wyruszyła grupa ppor. Mieczysława Szymańskiego „Paproci", która
doszła aż pod Kock, a ze Lwowa 1
kompania 26 p.p. por. Józefa Bissa „Wacława", która będąc już pod
Lublinem dowiedziała się o upadku
Powstania Warszawskiego i powróciła na Rzeszowszczyznę.
Tymczasem w pierwszych dniach
września 1944 r. przybyli ze Lwowa do Jarosławia ppłk Rekucki
„Topór", Komendant Okręgu Lwów
„Nie",

łów leśnych „Warta" na Rzeszowszczyźnie. Formowano cztery
bataliony:
„A"
pod
dowództwem por. Ludwika Kurtycza „Mazurkiewicza", poprzednio komendanta obwodu Mościska; „B" -kpt. Juliana Bistronia
„Godziemby", Komendanta Obwodu Lubaczów; „C" - kpt. W
Szredzkiego „Sulimy" i „D" rtm.
Włodzimierza
Białoszewicza
„Dana". Wobec ciągłego napływu
zza Sanu zarówno całych oddziałów leśnych jak i pojedynczych
żołnierzy, oddziały „Warta" szybko osiągnęły stan do 1500 żołnierzy Wszyscy kwaterowali po
wsiach polskich w czworoboku
między Leżajskiem, Rzeszowem,
Brzozowem a rzeką San, często
zmieniając miejsca kwaterowania. Na skutek reorganizacji Batalion „B" został wkrótce przekształcony
w
Obwód
„L"
(Lubaczów) „Nie", podporządkowany bezpośrednio dowództwu
„Warty"; jego komendantami byli
ppor.
Tadeusz
Żelechowski
„Ring", cichociemny, a po nim
kpt. Edward Baszniak „Robert",
„Orlicz". Po reorganizacji z batalionu pozostały tylko dwie kompanie. W Obwodzie wydawano
czasopismo „Iskierki". Żołnierze
obwodu „L" obsadzali w powiecie posterunki Milicji Obywatelskiej aż do czasu ujawnienia się.
Zgrupowanie „Warta" było w zasadzie przygotowane do ewentualnego pójścia na odsiecz Lwowa,
gdyby miasto to ostatecznie zostało przyznane Polsce (ciągle łudzono się, że tak będzie) a Ukraińcy mimo wszystko próbowali je
opanować. Ochraniano też wsie
polskie przed UPA, staczając także utarczki z oddziałami sowieckimi. Do większych walk jednak
nie doszło.
15 grudnia 1944 r. żołnierze kompanii „D14" pod dowództwem
wachm. Feliksa Maziarskiego
„Szofera" przeprowadzili śmiałą
i udaną akcję odbicia z więzienia
w Brzozowie kilkunastu osadzonych tam miejscowych żołnierzy
„Nie", w tym Komendanta Obwodu, mjr. Andrzeja Wanica. Akcję
przeprowadzono bez strat własnych.
5 marca 1945 r. w Ujazdach został
przypadkowo ujęty przez sowieckich żołnierzy dowódca kompanii „D14", kpt. Dragan Sotirović
„Draża", gdy skacząc przez okno
z otoczonego domu doznał urazu
nogi. Nierozpoznanego i podającego się za francuskiego oficera,
uwolnili ze szpitala w Rzeszowie
miejscowi żołnierze „Nie".
W marcu 1945 r. przybył do oddziałów „spalony" we Lwowie
ppor. czasu wojny Władysław
Sledzinski „Nemo" ze sztabu
Komendy Okręgu Lwów „Nie" i
stanął na czele oddziału wywiadu
i propagandy „Warty". Zaczął od
wydawania „Raportów Informacyjnych" dla Komendy „Warty",
potem także pod jego kierunkiem
wychodziło czasopismo „Serwis
Informacyjno-Propagandowy ".

oraz mjr Tomaszewski, szef sztabu
Okręgu, i w uzgodnieniu z komendantem Obszaru, ppłk. Jansonem
„Carmenem", zaczęli organizować
zgrupowanie lwowskich oddzia-

15 kwietnia 1945 r. płk Jan Rzepecki, Komendant „Nie" po
aresztowaniu gen. Leopolda Okulickiego,

płk. Franciszka Rekuckiego, prezesem Okręgu został ppłk Bolesław Tomaszewski, a do kierownictwa należeli: mjr Włodzimierz
Białoszewicz jako kierownik wydziału organizacyjnego i informacyjnego oraz ppor. Władysław
Śledziński, kierujący wydziałem
propagandy Zorganizowano trzy
Rejony: Południowy w Jeleniej
Górze (mjr Witold Szredzki, potem kpt. Ludwik Kurtycz), Środkowy w Legnicy (mjr Edward
Baszniak) i Północny w Żarach
(kpt. Jan Lewicki, potem mjr
Szredzki).

zwrócił się do Naczelnego Wodza z wnioskiem o rozwiązanie
„Nie" i utworzenie na jej miejsce
nowej organizacji - Delegatury
Sił Zbrojnych - i 7 maja uzyskał
dla tej inicjatywy akceptację. Zapewne w związku z tym ppłk „Topór", przebywający w Krakowie,
otrzymawszy instrukcję od płk.
Rzepeckiego, zwołał odprawę dowódców baonów „Warty", na której zapowiedział i polecił przygotować rozwiązanie oddziałów
„Warty". Doszło do tego 1 lipca
1945 r. i z tą właśnie datą podpisano rozkazy i wnioski awansowo
i odznaczeniowe oraz podziękowania za służbę zasłużonym żołnierzom „Warty", a osobom cywilnym za współpracę.
Pod koniec sierpnia 1945 r. zakopano archiwum „Warty" w jednym z domów w Gniewczynie
Łańcuckiej. Tam też odnaleziono
je w roku 1995, gdy jeszcze żył
ostatni z uczestników tej akcji.
We Lwowie organizacja „Nie"
jeszcze istniała, ale i tam ppłk
„Topór" przekazał 20 maja 1945
r. otrzymane od płk. Jana Rzepeckiego polecenie likwidacji „Nie".
We wrześniu rozkaz taki wydał
ppłk J.W Władyka, Komendant
Obszaru po aresztowaniu ppłk.
E Jansona. Dowódcy lwowscy, a
wraz z nimi żołnierze „Nie" zaczęli opuszczać Lwów i Małopolskę Wschodnią, ale trwało to jeszcze do listopada-grudnia 1945 r.
Żołnierze oddziałów „Warty" po
rozwiązaniu tej struktury zaczęli grupkami przenosić się na zachodnie tereny Dolnego Śląska.
Płk Franciszek Rekucki przebywał nadal w Krakowie i zamierzał wycofać się z pracy konspiracyjnej. Na Dolny Śląsk do
Karpacza przybył ppłk Bolesław
Tomaszewski, a za nim większość
oficerów „Warty". Delegatura Sił
Zbrojnych została właśnie rozwiązana, ale 2 września 1945 r.
zaczęto organizować w Warszawie nową organizację „Wolność
i Niezawisłość" (WiN), której
postawiono przede wszystkim
cele
polityczno-społeczno-wychowawcze.
Wiadomość o tym dotarła w Jeleniogórskie i we wrześniu zaczęto
tu tworzyć Okręg WiN-u z siedzibą w Jeleniej Górze, wchodzący
w skład Obszaru Południowego
WiN; kierownictwo Okręgu było
złożone z oficerów „Warty". Po
wycofaniu się w październiku
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W Okręgu prowadzono działalność skierowaną zarówno na
zewnątrz - o charakterze propagandowo-uświadamiającym, jak
i dla potrzeb samej organizacji
informacyjno-wywiadowczą;
działalność zbrojna miała zakres
minimalny Wydawano dwutygodnik „Wolność", powielany w nakładzie 600-800 egzemplarzy.
W czerwcu 1946 r. na skutek
umieszczenia agenta w otoczeniu
mjr. Szredzkiego UB aresztowało
62 osoby, działające w Okręgu
lub w kontakcie z nim, całkowicie
rozbijając na tym terenie struktury WiN-u. Wielu z tych, którzy
uniknęli aresztowania w czerwcu
1946 r., zostało ujętych trzy lata
później.
Aresztowanych, w tym ppłk.
Bolesława
Tomaszewskiego,
przewieziono do Wrocławia do
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie
poddano ich przesłuchaniom; na
śledztwo przyjechał sam Józef
Różański. W dniach 2-3 stycznia
1947 r. odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu proces głównych oskarżonych. Ppłk B. Tomaszewski i mjr
W Szredzki zostali skazani na
karę śmierci, zamienioną na 15
lat więzienia; pozostali na 8 do
12 lat.
Tymczasem od pierwszych dni listopada do połowy grudnia 1945
r. przybywali zza Sanu oficerowie
zlikwidowanego Okręgu Lwów
„Nie", nie tracąc między sobą
łączności. Wśród nich był mjr
Anatol Sawicki, p.o. Komendanta
Okręgu Lwów,

Komendę Okręgu objął mjr Anatol Sawicki „Młot", „Cybulski",
„Kowalski", organizując 7-8
osobowy sztab. Podlegało mu
„Miasto" (lub „Garnizon") i dwa
Inspektoraty: „Bóbrka" i „Gródek Jagielloński". Taka struktura
organizacyjna wynikała z potrzeby zachowania tożsamości. Bez
względu na obecne miejsce zamieszkania, w nowej organizacji
chciano skupić ludzi w takich samych jednostkach, w jakich byli
poprzednio w AK i „Nie". Było to
także pewnym zabezpieczeniem
przed przeniknięciem w organizacyjne szeregi podstawionych
przez UB agentów, a jednocześnie
wzmacniało wzajemne zaufanie
ludzi, znających się z poprzedniej działalności. W „Mieście",
którego komendę objął kpt. Marian Jędrzejewski, utworzono
trzy lub cztery Dzielnice: Północ
„Gdynia" z Komendantem kpt.
Franciszkiem Garwolem „Karasiem", „Tarnopolskim" i z pięcioma Rejonami; Wschód „Kluczbork" z Komendantem „Dwójką"
(być może był to nieznany z AK
pchor. Stanisław Kruszelnicki?)
i z czteroma Rejonami, w tym
dwa „wiejskie"; Południe „Zakopane" z Komendantem por. Zygfrydem Szynalskim „Trykiem",
„Kulasem". Nie jest jasna sprawa
Dzielnicy Zachód.
Ogólny stan liczebny „Miasta"
wynosił około 1000 ludzi, a cały
Eksterytorialny Okręg mógł liczyć nawet do 3 tysięcy.
W styczniu i lutym 1946 r. zaczęto zbierać wnioski awansowe i
odznaczeniowe, przy czym awanse i odznaczenia przyznano z datą
wsteczną 15 grudnia 1945 r., podpisując je 20 marca 1946 r. Rozkazy awansowe i odznaczeniowe
podpisywał ostatni komendant
Obszaru Południowo-Wschodniego „Nie", płk Władyka; nie wiadomo, czy był członkiem WiN-u, z pewnością nie należał do
struktur Okręgu Eksterytorialnego. Przyjechał on do Krakowa w
październiku 1945 roku z kilkoma
współpracownikami z lwowskiej
„Nie", przede wszystkim była z
nim kierowniczka konspiracyjnej
łączności, Emilia Maleczyńska,
która wiozła archiwum lwowskie,
potem wobec zagrożenia aresztowaniami spalone.
Okręg Eksterytorialny miał bardziej wojskowy charakter, niż
Okręg Jeleniogórski; do zadań organizacji należało między innymi
gromadzenie broni.

i kpt. Marian Jędrzejewski, nieformalnie komendant miasta.
Nawiązawszy kontakt z kierownictwem Obszaru Południowego
WiN, a być może z Zarządem
Głównym, otrzymali zgodę na
organizowanie Eksterytorialnego
Okręgu Lwowskiego WiN.

Aresztowania członków Eksterytorialnego Okręgu rozpoczęły się
od października 1947 r. i trwały
do kwietnia roku następnego. Pod
koniec 1948 r. dosięgły oficerów
z Komendy Obszaru: W kilku
procesach, na rozprawach odbywających się od listopada 1948 r.
do lutego l950 r. zapadło we Wrocławiu i w Warszawie kilka wyroków śmierci, zamienianych następnie na wieloletnie więzienie
- w przypadku Mariana Jędrzejewskiego - pierwotnie na dożywocie. W czasie śledztwa zginął
tragicznie ppłk Anatol Sawicki.
cdn.
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Polacy bez Polski

Teresa Pakosz

Przeżywamy ostatnie dni swojej
działalności. Chodzi o media i polskie organizacje na Ukrainie, jak i
ogólnie na Wschodzie. Tak zadecydował rząd polski, wyjąwszy nas
spod opieki Senatu. Jesteśmy zdani
na samych siebie, ponieważ MSZ
stwierdziło, że nie będzie i być nie
może długofalowej pomocy dla
polskich organizacji na Ukrainie
(powiedział 18 lipca wiceminister
SZ Janusz Cisek podczas spotkania z Polakami we Lwowie). Tym
stwierdzeniem rząd polski przekreślił prawie dwudziestoletnie
starania Polaków mieszkających
na Ukrainie o utrzymanie tożsamości narodowej i krzewienie kultury Polskiej, ochronę dziedzictwa
narodowego i budowanie naszej
małej wspólnoty kresowej, jak
również dwudziestoletnie nakłady polskiego podatnika na te cele.
Drastyczne cięcia rządu polskiego
boleśnie dotknęły wszystkich sfer
życia Polaków na Ukrainie: edukacji, szkolnictwa, pomocy stypendialnej dla studentów, wydarzeń
kulturalnych, festiwali, szkoleń,
obchodów rocznic patriotycznych,
wydawania gazet, emisji audycji
radiowych i programów telewizyjnych, prowadzenia portali internetowych, utrzymania ośrodków kultury. Żadna z polskich organizacji
nie otrzymała ani jednej złotówki
poza wątłymi obietnicami. Obecnie
wszystkie redakcje są zadłużone
na niewypłacalne dla nich kwoty,
niektóre z nich już zawiesiły swoją działalność. My jak dotąd nadal
prowadzimy emisję audycji radiowych cztery godziny tygodniowo,
narażając się na procesy sądowe
o niewypłacalność. Albowiem to
Polskie Towarzystwo Radiowe
zawarło umowę o emsji ze swoim
emitentem - lwowską rozgłośnią
Radia Nezałeżnist’. Nie ma natomiast żadnej umowy z Fundacją
Pomoc Polakom na Wschodzie czy
też MSZ. Umowy były zawierane
dwa razy do roku. I tu leży istota
naszej niewypłacalności. Nie przewidziane są bowiem długofalowe
umowy o współpracy. Od początku
stycznia jesteśmy dłużni ukraińskiemu emitentowi około 7 tysięcy dolarów. Dług rośnie z każdą
audycją. Kwota przyobiecana nam
stanowi 55 tys.złotych, ale ugrzęzła w korytarzach pomiędzy MSZ
i FPPnW. Obawiamy się, że zanim
ta kwota znajdzie się na naszym
koncie, zakończy się rok budżeto-

wy, środki nie zostaną rozdysponowane, MSZ zaoszczędzi pieniądze,
a my zaoszczędzimy sobie pracy
społecznej, natomiast Prezes PTR
wyląduje za kratkami. Z taką perspektywą bierzemy się do opracowywania kolejnej audycji. Robić
czy nie robić? Oto jest pytanie, które stawiamy sobie oraz czynnikom
odpowiedzialnym za stan rzeczy,
tylko tak do końca nie wiemy, kto
jest za to odpowiedzialny.

W roku 2012 decydenci - kto nie
wiemy - zmienili formułę pomocy
Polakom poza granicami kraju. Teraz o udzieleniu lub nieudzieleniu
pomocy decyduje 40 nieznanych
nam osób w drodze konkursu, które, jak się okazuje, nie mają pojęcia
o sytuacji i życiu Polaków na Ukrainie i jest im obojętne, czy będzie
polska gazeta i polski program czy
też nie. Nie rozumiemy dlaczego
polskie media na Wschodzie powinne konkurować między sobą o
środki finansowe, które mają być
przyznane tak ważnej polskiej inicjatywie jak radio czy gazeta, gdyż
jest to jedna z bardzo niewielu
możliwości dotarcia Polaka do polskiego słowa.
To Polskie Radio Lwów informuje
słuchaczy o wydarzeniach w kraju
i za granicą, przedstawia kalejdoskop postaci zasłużonych dla kultury, historii i nauki polskiej, opowiada o zachowanym dziedzictwie
kuturowym Kresów i Polski. Są to
podróże radiowe w czasie i przestrzeni, są to wywiady i reportaże
z aktorami sceny polskiej i reżyserami filmowymi, audycje o historii
Polski, spacery po Lwowie i Warszawie, relacje z obchodów rocznic, upamiętnienia wydarzeń dotyczących polskiej historii i kultury.
Przez 20 lat w czynie społecznym, kontynuując tradycję naszych
przodków, opracowywaliśmy audycje w języku polskim. To setki
nieprzespanych nocy i niezliczona
ilość godzin oderwanych od rodziny i pracy zawodowej, to ofiarność
dwudziestoosobowego zespołu. To
są pieniądze polskiego podatnika,
włożone w nasze studio i bardzo
kosztowny sprzęt. Działalność Polskiego Radia Lwów brutalnie przerwała wojna. Po 53 latach przerwy,
w 1992 roku, na nowo zabrzmiał
polski głos w eterze. Nie mogliśmy nie skorzystać z takiej szansy.
Powinność i umiłowanie mowy
polskiej oraz chęć odrodzenia polskich tradycji nakazywały podjąć

wyzwanie. Czyżby po 20 latach
nieprzerywalnego nadawania polskich audycji miały one zniknąc
z mapy kulturalnej Lwowa i Kresów? Europa cieszy się trwałym
pokojem, zaś wojna toczy się na
szczeblu wysokich korytarzy MSZ.
Dlaczego jej ofiarą mają paść Polacy na Wschodzie? Wszak jesteśmy
z miasta Ślubów Króla Jana Kazimierza, zamieszkania króla Jana
III Sobieskiego, miasta Hemara,
Staffa i Kasprowicza, twórczyni
Roty Marii Konopnickiej, dramatopisarzy Gabrieli Zapolskiej i Aleksandra Fredry, pisarza ze słońcem
w herbie Kornela Makuszyńskiego,
niezłomnego Zbigniewa Herberta,
twórcy szkoły matematycznej Stefana Banacha, szkoły filozoficznej
Kazimierza Twardowskiego. Czy
nasze miasto Lwów, będące ogniskiem nauki i zarzewiem niepodległości, nie zasługuje na to, aby
jego mieszkańcy słyszeli w mowie
poetów Kornela Ujejskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Władysława Bełzy (który w Katechizmie
Polskiego Dziecka pisał: A w co
wierzysz? W Polskę wierzę!), pisarzy Jana Parandowskiego i Józefa
Ignacego Kraszewskiego o tym, co
w polskim narodzie najświetniejsze i najgodniejsze? O tym, że tu
uczyli prawnicy Oswald Balcer i
Juliusz Makarewicz, ze tu powstało Ossolineum, Harcerstwo Polskie
i piłka nożna? Jesteśmy z miasta
Semper Fidelis. I Tych, którzy to
rozumieją, prosimy o pomoc. Prosimy o sfinansowanie polskich audycji we Lwowie. Bez nich Lwów
nie będzie Lwowem, Polacy staną
się Ukraińcami polskiego pochodzenia, a śladów polskości będziemy szukać tylko na cmentarzach,
ponieważ nosiciele mowy polskiej
zaginą w obcym morzu.

Cenzura prasy
polskiej na wschodzie
Zofia Wojciechowska
W środę odbyło się specjalne Posiedzenie Sejmowej Komisji na
której byliśmy świadkami narodzin
cenzury prasy polskiej na wschodzie.
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/nie-rzucim-ziemi-skad-nasz-rod
MSZ i minister Cisek nie jest w
stanie określić zasad tzw weryfikacji mediów. Na KŁPG usłyszałam że Radio Lwów pozostaje
bez funduszy zaś przekazany list
od Teresy Pakosz bez echa. http://
www.radiownet.pl/#/publikacje/
dramatyczny-apel-polskich-dziennikarzy-ze-lwowa
Prezes RL Teresa Pakosz jest działaczem społecznym , animatorką
oraz wyśmienitą dziennikarką.
Miałam wielki zaszczyt przyglądać
się jej pracy. Od wielu lat pani Teresa osobiście reprezentuje Radio
Lwów podczas spotkań na Światowym Forum Mediów Polonijnych.
Zawsze chętnie dzieli się wiedzą,
imponując pracowitością i wytrwałością w swej pracy na rzecz środowisk polskich. Pracuje na rzecz
Polski i Polaków w tak trudnych
warunkach jakie mają media na
Ukrainie.
Środowisko polonijnych dziennikarzy wspiera swoich kolegów za
wschodnią granicą i tak kilka lat
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Redakcja RL prosi o wsparcie.
Bardzo proszę o zapoznanie się z
korespondencją nadesłaną ze Lwowa od polskich dziennikarzy.
Pozdrawiam z podziękowaniem za
okazaną pomoc
Zofia Wojciechowska Magazyn
Polonia i Program Pomost Radio
Wnet, KSI
Foto - Kresowy Serwis Informacyjny

Nieobojętnych wobec losu polskich audycji we Lwowie prosimy
o pomoc.
Pomoc prosimy kierować na konto:
Kredobank, Kod Nr. 26004012490,
МФО 325365
adres banku:
79017 m. Lwów, ul. Lewickiego 67
z koniecznym dopiskiem CHARITABLE HELP (pomoc charytatywna).
Kontakt z nami:
radio-lwow@wp.pl prezes Radia
Lwów Teresa Pakosz
tel. +380676750662

Radio Lwów - Na Lwowskiej Fali
Radio Lwów – polskojęzyczna społeczna stacja radiowa we Lwowie
założona w 1992,
której celem jest
utrzymywanie tożsamości narodowej
i krzewienie kultury polskiej.
Radio Lwów nada-

temu w Nowym Jorku największa
polska gazeta " Nowy Dziennik"
razem z Polonią w USA zorganizowała zbiórkę funduszy. Dzięki
temu Radio Lwów przetrwało trudny czas. Teraz na skutek przetasowania funduszy z Senatu do MSZ
odmówiono radiu pieniędzy na dalsze funkcjonowanie. Prezes Radia
Lwów Teresa Pakosz razem z zespołem redakcyjnym a są to także
młodzi ludzie i wolontariusze mają
wielką prośbę, którą w ich imieniu
kieruję do wszystkich RODAKÓW

je 6 godzin programu tygodniowo na antenie prywatnej rozgłośni ukraińskiej Nezałeżnist na częstotliwości 106,7 FM i słychać je w promieniu 100 km
od Lwowa:
w Stryju, Drohobyczu, Samborze, Żółkwi, Mościskach i Jaworowie. Nadając w Internecie także korzysta ze strumienia ("adresu") radia Nezałeżnist.

powieści autorów lwowskich, a w niedzielę od 19:15 do
21:15 nadawany jest program religijny (katolicki).

W sobotę od 9:00 do 13:00 (od 8:00 do 12:00 czasu polskiego) emitowane są m.in. audycje dla młodzieży, konkursy, reportaże, serwis informacyjny oraz czytane są

Konto: Kredobank, Kod Nr. 26004012490, МФО
325365 adres banku: 79017 m.Lwów, ul. Lewickiego 67

Kresowy Serwis Informacyjny

Adres pocztowy:
ul. Rylejewa 9/6 tel/fax (0038032) 2610820 Lwów Ukraina
E-mail: radio-lwow@wp.pl
Prezes: Teresa Pakosz tel.: +380676750662
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"Jak Alibaba i 40 rozbójników
buszowali w sezamie".

40 ekspertów MSZ roz...-dzieliło środki dla Polonii a co dla Kresowian
Andrzej Łukawski
W senackim wystąpieniu min. Sikorskiego czytamy m.in.:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W
imieniu rządu chciałbym przedstawić działania prowadzone w sferze
współpracy z Polonią i Polakami za
granicą.
Zważywszy na fakt, że o środowiskach polonijnych a zwłaszcza ich
finansowaniu występuje chroniczny
niedosyt, lektura z wystąpienia min.
Sikorskiego zapowiada się całkiem
obiecująco tym bardziej, że teraz resort spraw zagranicznych zajmuje się
podziałem środków dla Polonii.
Czytamy więc dalej wystąpienie:
Punkt porządku obrad brzmi: informacja rządu na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami
mieszkającymi poza granicami kraju. Świadomie używam jednak terminu „współpraca”, gdyż tak właśnie
postrzegamy istotę relacji pomiędzy
Polakami i osobami polskiego pochodzenia na świecie. Słowo „opieka” rezerwujemy dla sytuacji, w których nasi rodacy nie są w stanie sami
wyegzekwować należnych im praw,
oraz dla współdziałania z zasłużonymi organizacjami niepodległościowymi, których szeregi, niestety,
topnieją, a godny wiek ich członków
nie zawsze umożliwia im aktywność,
jakiej sami by sobie życzyli.
Bardzo dobrze że minister użył -jak
sam to określił- "świadomie" słowa
współpraca, bo wynika to z relacji
Kraj - Polonia oraz Polonia - Kraj.

/HISTORIA pomocy Polonii

W ciągu dwudziestu dwóch lat sprawowania przez Senat RP opieki nad
Polakami i Polonią mieszkająca za
granicą wydano ponad 840 mln zł.
Na tą kwotę złożyły się wydatki
programowe (oświata, kultura, wypoczynek dzieci i młodzieży........
~ 610 mln zł), oraz inwestycje (np.
budowy i remonty szkół itp. ~ 232
mln zł.)
To relacja Kraj - Polonia ale relacja
odwrotna, to już 115 mld jakie dzięki
Polonii wpłynęło do kraju./

dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić
dla Polski.
i dalej:
Za cel strategiczny polityki polonijnej uznajemy więc uzyskanie skutecznego poparcia dla polskiej racji
stanu i polskiej polityki zagranicznej
oraz skorzystanie z potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji
Polski i budowy jej pozytywnego wizerunku w świecie.
Strategia skądinąd słuszna ale brak w
niej logiki a to świadczyć może jedynie o tym, że min. Sikorski, szef
departamentu zajmującego się teraz
rozdziałem środków pomocowych
dla Polonii nie ma żadnego rozeznania i choćby bladego pojęcia w sprawach dotyczących tej pomocy. Polonia nam miliardy, my Polonii figę z
makiem a zwykła przyzwoitość nakazywałby, żeby przynajmniej zbilansować to co dzięki Polonii dostaliśmy -115 mld a daliśmy -840 mln .
Ma rację minister mówiąc:
Polska diaspora najlepiej wie, jakie
są jej potrzeby, ale to nie powinno
stanowić żadnego usprawiedliwienia
dla braku takiej samej wiedzy w departamencie którym Sikorski kieruje.
Wystarczy przeczytać preambułę
Ustawy Zasadniczej która brzmi:
"W trosce o byt i przyszłość naszej
Ojczyzny, odzyskawszy w 1989
roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej
losie, my, Naród Polski - wszyscy
obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Bogabędącego
źródłem prawdy, sprawiedliwości,
dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne
wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego
- Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi
ofiarami, za kulturę zakorzenioną
w chrześcijańskim dziedzictwie
Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych
tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by

oparte na poszanowaniu wolności
i sprawiedliwości, współdziałaniu
władz, dialogu społecznym oraz na
zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich
wspólnot. Wszystkich, którzy dla
dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę
Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności
człowieka, jego prawa do wolności
i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli
za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej" a wszystko
powinno być jasne i czytelne i nie
widzę najmniejszego powodu, by
obowiązki państwa wobec Polonii
zostały nagle zaniechane bo "Polonia sama sobie poradzi albo jest w
ogóle niepotrzebna"
Wynika to przecież z dalszego wystąpienia Sikorskiego:
Nie zamierzamy jej członkom sugerować, jakie powinny być cele ich działań ani na co powinni przeznaczać
fundusze, którymi sami dysponują.
Z drugiej strony jednak wiemy, jakie
potrzeby ma Polska i jak najskuteczniej je zaspokajać, używając do tego
środków polskich podatników.
Gdyby te słowa wypowiedział zwykły uliczny przechodzień uznalibyśmy go za jakiegoś żartownisia, lub
wesołka ale padły one z ust ministra
który zajmuje się sprawami zagranicznymi a od jakiegoś czasu rozdzielnictwem społecznych pieniędzy na pomoc dla Polonii.
Przyjrzyjmy się więc informacji
Sikorskiego jak społeczne (nasze)
środki rozdzielono.
Podmioty pozarządowe w ramach
tego konkursu złożyły do MSZ dwieście jeden wniosków opiewających
na łączną sumę 139 milionów 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 czterdziestoosobowa komisja konkursowa, w składzie której znajdowali się przedstawiciele organizacji
pozarządowych nie startujących w
konkursie. Dokonano wyboru sześćdziesięciu dziewięciu projektów oraz
siedemnastu programów na sumę 52
miliony 204 tysiące 969 zł i 23 gr.

przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z
ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z
W swoim wystąpieniu Sikorski dalej naszymi rodakami rozsianymi
mówi:
po świecie, świadomi potrzeKonsekwentnie kierujemy się zasaby współpracy ze wszystkimi Z całą pewnością, ta czterdziestoosodą: nie pytaj, co Polska może zrobić
dla ciebie, pytaj, co ty możesz zrobić krajami dla dobra Rodziny bowa komisja nie dokonała spektaLudzkiej, pomni gorzkich do- kularnego cudu, który w przypadku
dla Polski.
Wydaje się, że w świetle przedstawionego wyżej zestawienia, tj. 840
mln. dla Polonii i 115 mld. uzyskanych dzięki Polonii powyższe zdanie
Sikorskiego musi wprowadzić wiele matematyczno - ekonomicznych
umysłów w zakłopotanie, bo rachunek wydaje się być prosty.
Zastanawiające jest więc co takiego
miał Sikorski na myśli mówiąc:
...nie pytaj, co Polska może zrobić

świadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka
były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w
poczuciu odpowiedzialności przed
Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej jako
prawa podstawowe dla państwa

2 zł rocznie, to znacznie przewyższy
to kwotę nad którą debatowało AŻ
czterdzieści "tęgich umysłów" na
zlecenie Sikorskiego a mógłby to
zrobić jeden urzędnik państwowy
albo gimnazjalista-zwycięzca olimpiady matematycznej.
W 2012 roku, należna zaliczka podatkowa podlegająca wpłacie do
US to: 212,94 zł, oczywiście przy
zarobkach brutto 1500 zł. a więc hipotetyczny podatek 2 zł stanowiłby
zaledwie 0.01 %.
Ktoś sobie kpi ze społeczeństwa zatrudniając aż 40 urzędników do tak
niszowej kwoty?
Czym Polonia zasłużyła sobie na
taką jałmużnę?
Wyliczenia są jak najbardziej poprawne, bo wystarczy podzielić jałmużnę Sikorskiego (rządu) a to daje
2,6 zł. na statystycznego "polonistę".
Nie wszystkie podmioty, których projekty zostały wybrane do realizacji,
otrzymają całą wnioskowaną kwotę.
Okazało się bowiem, że część z nich
już otrzymała środki publiczne z budżetu 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 przeanalizowanie wyników
naszego konkursu pod kątem wyeliminowania ewentualnych przypadków podwójnego finansowania tych
samych przedsięwzięć przez Senat i
MSZ.
Ciekawe kto podziękuje setkom, tysiącom...... bezimiennych darczyńców którzy sami i bez konkursów
rozstrzyganych przed 40 "wspaniałych" pomagają Polonii zwłaszcza
tej MOCNO zaniedbanej przez państwo a przebywającej za wschodnią
granicą.
25 lipca w Sejmie RP odbyło się
posiedzenie Komisji Łączności z
Polakami za Granicą.
Do zakresu działania Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków
i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub
czasowo ale przebieg posiedzenia
przypominał raczej męczarnię nad
rozsupłaniem swoistego węzła gor-

dyjskiego. Obecny na posiedzeniu
komisji Podsekretarz Stanu MSZ
Minister Janusz Cisek "zapętlał"
problem sypiąc obficie danymi przeliczonymi na eurowalutę a więc gonienie króliczka trwa w najlepsze,
bo przecież rzecz idzie o zasypanie
dziury budżetowej a nie obowiązek
MACIERZY wobec rodaków za granicami kraju.
Na stronie MSZ można przeczytać o
wizycie Podsekretarza Stanu Janusza
Ciska na Ukrainie w dniach 17-18
lipca br., gdzie m.in. wziął udział
w podpisaniu Deklaracji w sprawie
powstania Centrum Kultury Polskiej
i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
Dokument ten jest kolejną inicjatywą
służącą budowaniu dobrosąsiedzkich
stosunków między Ukraińcami a Polakami.
Ciekawi mnie zatem, co kryje się za
"dialogiem europejskim" i dlaczego
akurat w Stanisławowie który od
1945 jest w granicach Ukraińskiej
SRR. Wówczas większość mieszkających w mieście Polaków została
siłą wygnana ze Stanisławowa. Zdecydowana większość mieszkańców
dawnego Stanisławowa osiedliła się
w Opolu.
9 listopada 1962, podczas obchodów
300-lecia miasta, jego nazwa została
zmieniona na Iwano-Frankiwsk (ros.
Iwano-Frankowsk), na cześć ukraińskiego pisarza Iwana Franki. Od
2007 w Stanisławowie wydawany
jest „Kurier Galicyjski”.
Na początku stycznia 2009 władze
ukraińskie odsłoniły pomnik wybudowany w mieście na cześć Stepana Bandery. 6 maja 2010 Rada
Miejska Iwano-Frankiwska nadała
honorowe obywatelstwo tego miasta
Stepanowi Banderze i Romanowi
Szuchewyczowi. Utworzona przez
Stepana Banderę frakcja OUN-B ponosi odpowiedzialność za zorganizowane ludobójstwo polskiej ludności
cywilnej na Wołyniu i Małopolsce
Wschodniej. Roman Szuchewycz
ponosi zaś bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie taktyki
wołyńskiej UPA i przeprowadzenie
zorganizowanej czystki etnicznej na
polskiej ludności cywilnej Kresów
południowo-wschodnich.

posuchy w finansowaniu Polonii na
pewno by się przydał.
Według danych szacunkowych
z 2010 r., poza terytorium Polski
mieszkało ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego.
W Polsce mieszka ponad 38,1 mln
Polaków - dla ułatwienia liczenia ok.
40.
Gdyby dzisiaj hipotetycznie opodatkować te ok. 40 mln. Polaków łącznie z gumą do żucia dzieci tylko na
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DWA DIAMENTY POLSKIEGO ORĘŻA
Aleksander Szumański

Bitwa pod Zadwórzem - polskie
Termopile
Bitwa pod Zadwórzem – bitwa, która miała miejsce 17 sierpnia 1920
roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej pomiędzy oddziałem 330
polskich Obrońców Lwowa pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego a siłami bolszewickiej
Pierwszej Konnej Armii Siemiona
Budionnego. Rozegrała się ona na
dalekim przedpolu Lwowa, 33 km
od miasta w pobliżu wsi Zadwórze, znajdującej się obecnie na terytorium Ukrainy. Celem obrońców
było opóźnienie podejścia wojsk
bolszewickich do Lwowa. Heroiczna obrona zakończyła się sukcesem
wojsk polskich.
Pomimo zdobycia stacji kolejowej
Zadwórze Budionny zrezygnował z
kontynuowania walki o Lwów kończąc marsz na zachód. Skierował
się na północ na odsiecz wojskom
w rejonie Wieprza i Warszawy, ale
po klęsce pod Komarowem wycofał się na wschód. W bitwie poległo
318 Polaków i z uwagi na heroiczną
walkę obrońców nazywana jest polskimi Termopilami.
16 sierpnia, I batalion 54. pułku piechoty został zaatakowany pod Zadwórzem przez oddziały 6. dywizji
konnej armii Budionnego i prawie
cały wybity. Następnego dnia - 17
sierpnia - batalion młodych lwowskich ochotników – Orląt Lwowskich ze zgrupowania rotmistrza
Romana Abrahama, pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego, maszerował z Krasnego
wzdłuż linii kolejowej na Lwów.
Gdy oddział dotarł do wsi Kutkorz,
został znienacka ostrzelany z broni
maszynowej od strony Zadwórza.
Kapitan Zajączkowski rozwinął
baon w 3 tyraliery i skokami przemieszczał oddział ku Zadwórzu,
zajętemu już przez wojska bolszewickie.
W pobliżu stacji kolejowej w Zadwórzu doszło do wymiany ognia.
Porucznik Antoni Dawidowicz poprowadził oddział na stojące obok
stacji działa. Wówczas spod pobliskiego lasu ruszyła na Polaków
sowiecka kawaleria. Polacy odparli
ten atak i w południe zdobyli stację
kolejową. Brakowało już amunicji,
zabierali ją więc zabitym i rannym.
Bolszewicy wzmagali natarcie. Orlęta Lwowskie broniły się już tylko bagnetami, tocząc do wieczora
krwawy boj. Ponosząc wielkie straty, ostrzeliwani przez ciężką artylerię, odparli sześć konnych szarż.
Porucznik Dawidowicz po raz kolejny zdobył stację kolejową, a pierwsza kompania opanowała pobliskie
wzgórze. W nierównej walce wzięły
udział także trzy polskie samoloty,
które nadleciały od strony Lwowa.
Zaatakowały one siły bolszewickie
ogniem karabinów maszynowych
oraz bombami.
Nadeszły jednak nowe siły bolszewickie. Otoczeni przez wroga żołnierze nie poddali się nawet wtedy,
kiedy zabrakło amunicji. Kapitan
Zajączkowski o zmierzchu rozkazał
pozostałym przy życiu ok. 30 żołnierzom wycofywanie się grupami
do borszczowickiego lasu. Ostrzeliwani z broni maszynowej przez
sowieckie samoloty, bezbronni, otoczeni przez Rosjan, walczyli jeszcze
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krótko na kolby w pobliżu budki
dróżnika. Sowieci, rozwścieczeni
oporem Orląt, rąbali ich szablami,
rannych dobijali kolbami.
W walce zginęło 318 polskich żołnierzy, nieliczni dostali się do niewoli. Aby nie wpaść w ręce wroga,
kapitan Zajączkowski wraz z kilkoma żołnierzami popełnił samobójstwo.
Zginął wówczas m.in. 19-letni Konstanty Zarugiewicz, uczeń siódmej klasy pierwszej szkoły realnej,
obrońca Lwowa z 1918 roku, kawaler krzyża Virtuti Militari i Krzyża
Walecznych. Jego matka, Jadwiga
Zarugiewiczowa w 1925 wybrała
jedną z trzech trumien ze zwłokami Nieznanego Żołnierza. Zwłoki
wybranego bohatera przewieziono z
najwyższymi honorami do Warszawy i umieszczono w Grobie Nieznanego Żołnierza.
Oddziały Budionnego wycofały się
na wschód 20 sierpnia. Na pobojowisko przybyły polskie oddziały
i rodziny poległych. Leżących w
sierpniowym słońcu, obdartych z
odzieży i zmasakrowanych ciał nie
można było zidentyfikować. Rozpoznano jedynie 106. Wszystkich
poległych pochowano początkowo w zbiorowej mogile w pobliżu
miejsca bitwy. Zwłoki 7 poległych
obrońców:
• kapitana Bolesława Zajączkowskiego, dowódcy
• kapitana Krzysztofa Obertyńskiego,
• podporucznika Jana Demetera,
• podchorążego Władysława Marynowskiego,
• porucznika Tadeusza Hanaka,
• kaprala Stefana Gromnickiego,
• szeregowca Eugeniusza Szarka
pochowano później uroczyście na
Cmentarzu Obrońców Lwowa w
oddzielnej kwaterze Zadwórzaków.
Potem ostatnich dwóch wymienionych ekshumowano i pochowano
prawdopodobnie na kwaterach rodzinnych. Pozostali polegli obrońcy Zadwórza zostali pochowani na
wojskowym cmentarzyku w Zadwórzu, u stóp kurhanu.
„Orlętom poległym w dniu 17 sierpnia 1920 roku w walkach o całość
ziem kresowych”. Tekst na tablicy
spiżowej ufundowanej 19 sierpnia
1929 roku przez Filipa Howzana ze
Stryja – ojca poległego żołnierza.
Zadwórze Polskie Termopile

I W SWEGO LWOWA OBRONIE
ODBEZPIECZYLI GRANAT
JEDEN Z OBROŃCÓW LWOWA
MŁODZIUTKI
JUREK
BITSCHAN
CO ZGINĄŁ W LWOWA CHWALE
DO TATY LIST NAPISAŁ
TATO JA MUSZĘ OKAZAĆ
SIŁĘ JAK MŁODZIEŻ POLSKA
WROGA Z MAPY WYMAZAĆ
Z MOCĄ POLSKIEGO WOJSKA
I WALCZĄC BEZ OKOPÓW
SWOIM SZTANDAREM Z ORŁEM
OBROŃCY LWOWA ŚPIEWALI
POSPOŁU ZE SWOIM GODŁEM
A WRÓG IM BEZLITOŚNIE
DZIECIĘCE SERCA WYRYWAŁ
ONI Z MIŁOSNĄ PIEŚNIĄ
A LWOWSKI WIATR ICH PORYWAŁ
SZABLAMI POSIEKANI
MŁODZI OBROŃCY LWOWA
CO ŻYCIE MIELI ZA NIC
BÓG ICH W DZIELNOŚCI ZACHOWAŁ
TRZYSTA TRZYDZIEŚCI CIAŁEK
LEGŁO W PRZEDPOLU PRZEDMURZA
POWSTAŁY TERMOPILE
I NIE ODDALI ZADWÓRZA
ALEKSANDER SZUMAŃSKI

Celem obrońców Zadwórza było
opóźnienie podejścia wojsk bolszewickich do Lwowa. Heroiczna
obrona zakończyła się sukcesem
wojsk polskich.
BITWA WARSZAWSKA
Równolegle z heroiczną obroną Zadwórza Obrońcy Ojczyzny w czasie wojny polsko - bolszewickiej w
dniach 13 – 25 sierpnia 1920 roku
stoczyli Bitwę Warszawską zwaną
Cudem nad Wisłą.
Bitwa zadecydowała o zachowaniu
niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia

rewolucji na Europę Zachodnią.
Zdaniem Edgara D'Abernon była to
18. z przełomowych bitew w historii
świata.
Kluczową rolę odegrał manewr
Wojska Polskiego oskrzydlający
Armię Czerwoną przeprowadzony
przez Naczelnego Wodza Józefa
Piłsudskiego, wyprowadzony znad
Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił
bolszewickich na przedpolach Warszawy.
W polskiej historiografii najbardziej
utrwaloną nazwą bitwy jest Bitwa
Warszawska. Istnieje również popularne określenie Cud nad Wisłą.
Twórcą tego sformułowania był Stanisław Stroński, który 14 sierpnia
1920 przypomniał podobnie dramatyczne położenie Francji w czasie I
wojny światowej we wrześniu 1914,
kiedy to nieoczekiwane odrzucenie
wojsk niemieckich z przedpola Paryża nazwano cudem nad Marną.
Pierwszy raz w debacie publicznej
użył go Wincenty Witos i było ono
chętnie podnoszone przez politycznych przeciwników Piłsudskiego,
kwestionujących zasługi marszałka
w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej operacji. Przy tym wszystkim
sformułowanie to nabrało konotacji
religijnej, ponieważ wojska polskie
pokonały Armię Czerwoną 15 sierpnia, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Korony Polskiej.
Głównodowodzącym całej Armii
Czerwonej był Siergiej Kamieniew,
podlegający bezpośrednio komisarzowi wojny i marynarki (narkomwojenmorowi) Lwu Trockiemu będącemu jednocześnie (podobnie jak
Stalin) członkowi pięcioosobowego
wówczas Biura Politycznego (politbiura) w składzie: Lenin, Trocki,
Stalin, Zinowiew, Kamieniew jako
pełni członkowie, Piatakow i Bucharin jako zastępcy członków.
Armia Czerwona nacierała siłami
zgrupowanymi w dwa związki operacyjne:
Uczestniczący w Bitwie Warszawskiej Front Zachodni Michaiła Tuchaczewskiego z komisarzem politycznym Ivarem Smilgą:

3 Korpus Kawalerii Gaja-Chana
(Gajka Bżyszkjana-Gaja),
4 Armia Jewgienija Siergiejewa (od
1 sierpnia Dmitrij Szuwajew),
15 Armia Augusta Korka,
3 Armia Władimira Łazariewicza,
16 Armia Nikołaja Sołłohuba,
Grupa Mozyrska Tichona Chwiesina.
Niebiorący udziału w Bitwie Warszawskiej Front Południowo-Zachodni Aleksandra Jegorowa z
komisarzem politycznym Józefem
Stalinem:
14 Armia Mołkoczanowa,
1 Armia Konna Siemiona Budionnego z komisarzem politycznym
Klimentem Woroszyłowem,
12 Armia Woskanowa.
Wojska obu frontów początkowo
oddzielone były olbrzymim kompleksem bagien poleskich i współdziałały ze sobą nader luźno. W
miarę ich postępu luka operacyjna
w centrum ugrupowania, wypełniona tylko słabymi formacjami, poszerzała się jeszcze bardziej.
Następowało to wbrew dyspozycjom Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej z 3 i 11 sierpnia, nakazującym przesunięcie znacznych
sił Frontu Południowo-Zachodniego
(Armii Konnej Budionnego i 12 Armii Woskanowa) z małopolskiego
i wołyńskiego obszaru działań wojennych na kierunek warszawski.
Prawe skrzydło wojsk Tuchaczewskiego (4 Armia Siergiejewa (Szuwajewa) i Korpus Gaja) otrzymało
zadanie opanowania obszaru Grudziądza i Torunia oraz forsowania
Wisły na odcinku od Dobrzynia po
Włocławek. Polecenie forsowania
Wisły (między Płockiem a Wyszogrodem) otrzymała również 15 Armia Korka.
Centrum sił Tuchaczewskiego skierowane zostało na Modlin (3 Armia
Łazariewicza) i na Warszawę (16
Armia Sołłohuba).
Osłonę lewego skrzydła 16 Armii
powierzono grupie mozyrskiej Tymoteusza Chwiesina, zbliżającej się
od Włodawy nad Wisłę na północ
od Dęblina.
Główne siły Frontu Południowo-Za-

SŁOŃCE ZNAKIEM WOLNOŚCI
ZZA CHMUR IM SPOZIERAŁO
BLASKIEM DZIECIĘCEJ MIŁOŚCI
OJCZYZNĄ SPOGLĄDAŁO
TO DRUGA JESIEŃ WROGOŚCI
MŁODZIEŃCZY LOS OPLATA
W LEWEJ RĘCE KARABIN
A W PRAWEJ BAT NA KATA
I TAK WKRACZAŁY DUMNIE
DZIEWCZĘTA Z KLEPAROWA
A CHŁOPCY ZEWSZĄD SZUMNIE
BRONILI SWEGO LWOWA
ICH TANKI TO ZWYCIĘSTWO
ICH KONIE TO BIĆ WROGA
ICH RADOŚĆ SPLOTŁO MĘSTWO
W OBRONIE SWEGO LWOWA
UBRALI CIERNIA KORONĘ
TAK ICH UCZYŁA MAMA
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12 sierpnia Józef Piłsudski opuścił
Warszawę i udał się do Kwatery
Głównej w Puławach. Przed wyjazdem złożył na ręce premiera Witosa
dymisję z funkcji Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza.
W liście do premiera zaznaczał, że
jego zdaniem, skoro rozmowy pokojowe z bolszewikami nic nie dały,
Polska musi liczyć na pomoc krajów Ententy, a te uzależniają ją od
odejścia Marszałka. Witos jednak
dymisji nie przyjął.

chodniego znajdowały się natomiast
nad rzeką Strypą (14 Armia Mołkoczanowa) oraz pod Brodami (Armia
Konna Budionnego) i parły na Lwów,
a 12 Armia Woskanowa forsowała
Bug na południe od Włodawy.
Większość sił Frontu Zachodniego posuwała się zatem w kierunku
północno-zachodnim – na północ
od Warszawy, a gros sił Frontu Południowo-Zachodniego w kierunku
południowo-zachodnim – na Lwów.
Łącznie w samej Bitwie Warszawskiej uczestniczyło około 104-114
tys. żołnierzy, 600 dział i ponad
2450 karabinów maszynowych
Pierwszym krokiem do wzmocnienia siły obronnej kraju było powołanie 3 lipca 1920 Rady Obrony
Państwa. „Decyzja w sprawach, w
których chodzi o byt i życie narodów, musi być tak samo szybka i
piorunująca, jak decyzja tych, którzy śmierć niosą, obrońców kraju”.
Na apel Rady zaczęły napływać
liczne rzesze ochotników, wnosząc
oprócz „siły liczebnej”, siłę moralną wynikającą z obowiązku obrony
ojczyzny. Liczba ochotników wynosiła około 80 tysięcy żołnierzy.
Początkowo zamierzano sformować
armię ochotniczą, ale Piłsudski zdecydował o tworzeniu batalionów i
tylko jednej dywizji ochotniczej.
Na apel odpowiedziały również kobiety polskie, tworząc Legię Kobiet,
działającą głównie w służbach po-

mocniczych.
Stworzono także grupę operacyjną kawalerii, a z Syberii przybyły
resztki 5 Dywizji Syberyjskiej. W
lipcu powołano do służby roczniki
od 1890 do 1894 i w przełomowych
momentach sierpnia 1920, pomimo
ogromnych strat, liczebność wojska
przekroczyła 90 tysięcy żołnierzy.
Armiom sowieckim Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego przeciwstawiło siły zgrupowane w sześciu armiach i formacje dozorujące
Wisłę od Torunia do Wyszogrodu
(20 Dywizja Piechoty – dawna 2
Dywizja Litewsko-Białoruska) oraz
bataliony zapasowe i ochotnicze.
Naczelnym Wodzem Polskich Sił
Zbrojnych był Józef Piłsudski, a
szefem Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego - Tadeusz Rozwadowski.
W nocy z 5 na 6 sierpnia 1920 roku
w Belwederze opracowywano ogólną koncepcję rozegrania bitwy. W
rozważaniach powrócono do idei,
które od końca lipca nurtowały
umysły całego polskiego kierownictwa wojskowego.
Zamierzano częścią sił zatrzymać
uderzenie rosyjskie przed Warszawą, a na prawym skrzydle odtworzyć odwody operacyjne i uderzyć
nimi na południową flankę przeciwnika.
6 sierpnia nad ranem marszałek
Piłsudski wybrał ostatecznie rejon
koncentracji wojsk do przeciwude-

rzenia.
Z zaproponowanych przez szefa
Sztabu Generalnego, Tadeusza Rozwadowskiego okolic Garwolina lub
Wieprza, marszałek zdecydował się
na to drugie miejsce. Przedstawiciel
francuskiej misji wojskowej generał Maxime Weygand preferował
bliski Warszawy rejon koncentracji
i płytki, mniej ryzykowny manewr
oskrzydlający z możliwością pogłębienia obrony na kierunku stolicy.
Marszałek zdecydował przesunąć
grupę uderzeniową na południe,
poza linię rzeki Wieprz i wykonać
głęboki manewr nie tylko na skrzydła rosyjskiego Frontu Zachodniego, ale także na jego tyły.
6 sierpnia po południu został wydany rozkaz nr 8358/III, który uruchamiał realizację planu operacji. Jest
zatytułowany – „Rozkaz do przegrupowania i wydany przez Naczelne Dowództwo W.P. (Sztab Generalny) Oddz. III”, a podpisany przez
Szefa Sztabu Generalnego gen. por.
Tadeusza Rozwadowskiego.
Jako zasadnicze linie obronne Naczelne Dowództwo wybrało: linię
rzeki Orzyc-Narew, z przyczółkami mostowymi Pułtusk, przyczółek Warszawa-Wisła, przyczółek
Dęblin-Wieprz i dalej na Seret lub
Strypę.
Rozkaz kończył się słowami: …
„nogami i męstwem piechura polskiego musimy wygrać tę bitwę”.

Znaczenie historyczne bitwy warszawskiej jest wciąż niedoceniane
zarówno w Polsce jak również na
zachodzie Europy. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce – lord
Edgar Vincent D'Abernon nazwał ją
już w tytule swej książki "Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach
świata". W jednym z artykułów
opublikowanych w sierpniu 1930 r.
pisał: "Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy
pod Warszawą w roku 1920. Nie
zna zaś ani jednego, które by było
mniej docenione... Gdyby bitwa
pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby
punkt zwrotny w dziejach Europy,
nie ulega bowiem wątpliwości, iż
upadkiem Warszawy Środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji (...). Zadaniem pisarzy
politycznych... jest wytłumaczenie
europejskiej opinii publicznej, że w
ROKU 1920 EUROPĘ ZBAWIŁA
POLSKA.
Simon Goodough znany popularyzator historii wojen i wojskowości
w wydanej w 1979 r. książce "Tactical Genius in Battle" w uznaniu
talentów dowódczych Józefa Piłsudskiego postawił go w kręgu
zwycięzców 27 największych bitew
w dziejach świata. Wymienił go w
szeregu takich strategów jak Temistokles, Aleksander Wielki, Cezar,
Gustaw Adolf, Jan III Sobieski, czy
Kondeusz.
Francuski generał Louis Faury w jednym z artykułów w 1928 r. porównał
Bitwę Warszawską do Bitwy pod
Wiedniem: "Przed dwustu laty Polska pod murami Wiednia uratowała
świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego; nad Wisłą i nad
Niemnem szlachetny ten naród oddał
ponownie światu cywilizowanemu
usługę, którą nie dość oceniono".

Z kolei brytyjski historyk J. F. C.
Fuller napisał w książce "Bitwa
pod Warszawą 1920": "Osłaniając
centralną Europę od zarazy marksistowskiej, Bitwa Warszawska
cofnęła wskazówki bolszewickiego
zegara (...), zatamowała potencjalny
wybuch niezadowolenia społecznego na Zachodzie, niwecząc prawie
eksperyment bolszewików".
Bitwa Warszawska miała wielu bohaterów. Jednym z nich był ks. Ignacy Jan Skorupka.
13 sierpnia wymaszerował na front
wraz z batalionem, który został
ostatecznie włączony do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej.
Wieczorem batalion dotarł do wsi
Ossów (powiat wołomiński), leżącej na linii frontu. 14 sierpnia 1920
roku Ignacy Skorupka zginął od
postrzału kulą ekrazytową w głowę podczas toczącej się pod tą wsią
bitwy, będącej częścią Bitwy Warszawskiej.
Jego śmierć została zauważona dopiero po natarciu, zginął w czasie
udzielania żołnierzowi ostatniego
namaszczenia. Władysław Pobóg-Malinowski napisał iż Skorupka
zginął „śmiercią bardziej godną
kapłana, ugodzony bowiem został
zabłąkaną kulą w chwili, gdy w
jakichś opłotkach, pochylony nad
ciężko rannym żołnierzem, udzielał
mu ostatnich pociech religijnych”.
W komunikacie Sztabu Generalnego WP z 16 sierpnia opisano „bohaterską śmierć ks. kapelana Ignacego
Skorupki [...], który w stule i z krzyżem w ręku przodował atakującym
oddziałom”.
Dowódca kompanii ppor. Mieczysław Słowikowski w swych wspomnieniach napisał, że zgodził się
na wzięcie udziału ks. Skorupki
w ataku i że widział moment jego
upadku.
„ŻADNE ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO NIE BĘDZIE BEZ
ZDOBYCIA SIĘ NA OPÓR
CZYNNY ZNOSIĆ GOSPODARKI BANDYTÓW PODTRZYMYWANYCH PRZEZ WŁADZE I
WŁADZ PODTRZYMYWANYCH
PRZEZ BANDYTÓW”.
JÓZEF PIŁSUDSKI
PIERWSZY MARSZAŁEK POLSKI.

FORUM
KSI
Weź udział w dyskusji o Kresach!
Wystarczy się zalogować do Internetowego Serwisu o Kresach, wejść
na nasze FORUM i swobodnie wypowiedzieć na wybrany temat dotyczący Kresów.
Działy FORUM odpowiadają działom Kresowego Serwisu Informacyjnego 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
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POLSKIE MEDIA NA LITWIE
PRZETRWAJĄ CZY NIE, A JEŚLI TAK – TO JAKIE?
Romuald Mieczkowski
Można mówić o globalnym zanikaniu czytelnictwa, jego przeistaczaniu się w formy audiowizualne,
kryzysie gospodarczym, o trudnej
sytuacji Polaków na Litwie, jako
mniejszości narodowej. Czy przy
takich uwarunkowaniach obecne
polskie tytuły prasowe tam przetrwają? A jeśli tak – jakim kosztem, co należy zrobić, aby przetrwały? Warto też się zastanowić:
czy w dzisiejszej postaci mogą i
muszą przetrwać.
Powodem do takich rozważań stała się konferencja, jaką w kwietniu
pt. Aktualne problemy mediów
polskojęzycznych na Litwie zorganizowała Ambasada RP w Wilnie, zapraszając VIP-ów z Polski,
zajmujących się mediami, oraz
przedstawicieli naszych mediów.
Po powitaniu ambasadora Janusza Skolimowskiego wypadło mi
prowadzić pierwszy panel. Zadałem pytanie: Jak to się dzieje, że
tygodnik, wydawany w Wilnie po
rosyjsku („Ekspress Niediela”)
ma 68 tys. nakładu, choć Rosjan
na Litwie jest mniej niż Polaków
(według Departamentu Statystyki
Polaków w 2011 było 6,6
proc., co przekłada się wg tychże
danych na 212 tys., Rosjan – 5,4
proc.), a wszystkie tytuły polskie
– dziennik „Kurier Wileński”, samorządowy „Tygodnik Wileńszczyzny”, miesięcznik „Magazyn
Wileński”, tygodnik Związku Polaków na Litwie „Nasza Gazeta”
oraz kwartalnik „Znad Wilii” razem oscyluj na rubieży 10 tysięcy?

Prawda, niektórzy wydawcy
są zdania, że ich nakłady należy pomnożyć nawet przez 10,
ponieważ w niektórych miejscowościach, szczególnie wiejskich, ich tytuł przekazywany
jest z rąk do rąk.
Zupełnie jak podczas zaborów
przekazywano kaganiec oświaty! Takie czytanie może być
jednakże uciążliwe: druk bywa
niskiej jakości i się po prostu
ściera.
Co się stało, że czytelnik, tak
patriotycznie polski, chodzący
do kościoła i głosujący podczas
wyborów na swoich, nie czyta
po polsku? Z góry zaznaczam,
iż nie mam pretensji do tego
czytelnika. Będę nawet polemizował z redaktorami, którzy twierdzą, że jest on na tyle
biedny, że go nie stać na kupno
gazety, choć stać go nierzadko
na zakup flaszki.
Jedno drugiemu może i nie
przeszkadzać, ale sprawa jest
znacznie głębsza i za taki stan
rzeczy odpowiedzialność ponoszą sami redaktorzy i wydawcy.
To czytelnik musi chcieć sięgnąć po czasopismo w swoim
języku, a nie rosyjskim. A w
tym języku ma na Litwie …17
tytułów: dzienniki:
„Obzor” – o nakładzie 34400
egz.; rosyjskie mutacje „Re-
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spubliki” – 6600 i „Kłajpedy” – 6100; „Komsomolskaja
Prawda” – 3500; tygodniki i
inne czasopisma – „Litowskij
Kurier” – 20600 egz. i o mniejszym nakładzie- „Nasz kraj”,

„Szwienczionskij kraj”, „Piensionier”, „Vilnius” (o literaturze i
kulturze litewskiej po rosyjsku),
„Sportiwnyj fitnes”, „Pierekriostki” i in. Gołym okiem widać, że
ogólny ich nakład jest 10-15 razy
większy niż nakład czasopism,
wydawanych na Litwie po polsku!
Litwa jest zalana rosyjskimi programami telewizyjnymi (wszystkie podstawowe), zagranicznymi
w wersji rosyjskiej, gusty muzyczne, i nie tylko, kształtuje „Russkoje Radio Baltija”. Według sondażu
Radia Znad Wilii, przeprowadzonego przez agencję TNS w Wilnie
w okręgu wileńskim, a więc gdzie
Polacy stanowią zdecydowanie
większość, średni zakres radia wg
czasu słuchania wśród respondentów narodowości polskiej dla rozgłośni rosyjskiej wynosi 41 proc.,
gdy dla polskiej (Znad Wilii) – 9!
Rozgłośnie litewskie mają tu znikomy procent udziału.
Zostawmy mentalny aspekt zjawiska dla socjologów i politologów.
Dzieje się tak też w wyniku nieobecności tytułów prasowych z
Polski, profesjonalnie robionych
własnych periodyków. Wpływa na
to brak Radia Polskiego (tak powszechnie słuchanego na Litwie w
sowieckich czasach), którego przy
najlepszych chęciach nie wyręczy
Stacja Znad Wilii, ani inne programy mniejszościowe. Przy obecności – i to sporadycznej – Telewizji
Polonia (w niektórych sieciach
bywa słabiutki kanał TV5), stan
posiadania polskich mediów, paradoks – przy otwartych granicach
– jest marginalny, nawet Białoruś
ma tu swój podstawowy program
TV. Nic dziwnego, że oglądający
i słuchający to wszystko po rosyjsku rodak, niekiedy obok Litwina
– a obydwaj mają żenująco kiepskie programy radiowe i telewizyjne po litewsku – sięga do prasy
w języku rosyjskim. Ta prasa, z
aktywną promocją kultury innego
kraju, o innym systemie politycznym, bywa Polakowi litewskiemu
bardziej zrozumiała i bliska niż
polska?
Śmiem sądzić, iż właśnie tego typu
„otwarcie się” Litwy na Rosję, z
jej stylistyką i narracją medialną,
nie mogło nie wpłynąć i na pogorszenie się stosunków litewsko-polskich. Imperialny ton niektórych programów rosyjskich może
wpływać na kształtowanie postaw
roszczeniowych wobec Polski, z
podświadomym przyjmowaniem
opcji Rosji. Część polityków litewskich zachowuje się tak, jakby
Litwa (niczym Rosja!) mogła na
wszystko sobie pozwolić w „kwestii polskiej”.
Powracam jednak do mediów polskich na Litwie. Tytuły prasowe
sprzed 20 lat, w porównaniu z ich
wizerunkiem dzisiejszym mają
zmiany …minimalne, są przypadki nawet kroków do tyłu. A prze-

cież mocno się zmieniła poligrafia,
trzeba wkalkulować wpływy Internetu, strategiczną rolę promocji i
reklamy. Tymczasem nadal panuje
archaiczna forma przekazu, jakby
wyjęta spod pióra Konopnickiej
czy Orzeszkowej. Jej podłożem
pozostaje „walka”, to „męczennicy” za sprawę polskości – dzielni
posłowie i radni, wciąż ci sami
działacze społeczni, są głównymi
bohaterami polskich mediów!
Nie mam na myśli przymykania
oczu na problemy, z jakimi się
stykamy, niedoceniania dzielnych postaw. Chodzi o proporcje,
promocję naszych osiągnięć, by
cierpliwie budować właściwe dla
nas relacje partnerskie. Miałem
nadzieję, że w plebiscycie (prasowym) na Polaka Roku na Litwie
wysoką lokatę osiągnie, na przykład, Ewelina Saszenko, która jako
pieśniarka i Polka dokonała rzeczy
wyjątkowej, reprezentując Litwę
w Interwizji. O lepszej pijarskiej
szansie, spełniającej wszelkie wymogi, trudno marzyć. Ale tak się
nie stało: kwiat polskiej inteligencji naszej „górnej półki” – naukowcy, literaci, muzycy, malarze
wciąż pozostają na poboczach.
Przeglądając rodzime czasopisma
widać, iż niemało redaktorów nie
potrafi wartościować realnych
osiągnięć rodaków, zachwyca się
amatorszczyzną, nie szczędząc jej
pochwalnych przymiotników. I ten
patos.
Wystarczy przejrzeć tytuły: Trwanie w polskości; Lekcja polskości;
Święto wiary i patriotyzmu; Śmiali
i prawi; Wierni tradycji ojców itp.
Większość czynów robimy też W
hołdzie…
Istnieje też, co tam mówić, bardzo
ostra, choć niekiedy kamuflowana,
konkurencja. Przy wyolbrzymianiu własnych dokonań nagminne
bywa „niezauważanie” tego, co
zorganizowali koledzy z innych
mediów (nie my!) – czy to będzie
konferencja, konkurs, koncert,
wystawa itp. Mało imprez robionych jest razem. Ale zjawisko tak
rozumianej ambicji spotykamy i
gdzieindziej.
Redakcje polskich mediów mają
różne siedziby – są rozlokowane w
wieżowcach, w Domu Kultury
Polskiej, w galerii obrazów, w
warsztacie samochodowym. Różne są ich podmioty (organizacje
społeczne, samorząd, własność
prywatna), ale wszystkie są dofinansowywane z Polski. Tych środków, w przypadku prasy, głównie
przeznaczonych na druk, wygląda
na to – nikt nie otrzyma w niezbędnym zakresie, zaś era pracy społecznej na naszych oczach
się kończy, zmienia swój kształt.
Zresztą któż na nią może pozwolić? Najlepiej jest, gdy praca społeczna jest wykonywana po pracy
zawodowej, nie zamiast niej. Prasę może zachować jedynie profesjonalizm.
Ze strony polskiej padła propozycja stworzenia wspólnego portalu
dla mediów polskich na Litwie. By
przy większej „masie” skutecznie

promować wszystkie tytuły, razem „pracować na reklamę”. Ale
rozmowy w kuluarach przyniosły wątpliwości, co do realizacji
przedsięwzięcia.
Chyba że coś takiego zostanie
utworzone w Polsce, ale to nie takie proste – na specyfice polskiej
prasy na Litwie trzeba się znać.
Dlatego m.in.
nie powiodły się wcześniejsze
próby wprowadzenia pisma, pilotowanego przez dziennikarzy w
Polsce. I jeszcze – uskutecznianie
pomocy nie może więcej kosztować niż sama pomoc. Pomocne by
było sprecyzowanie priorytetów.
Jak to zrobić – nie wiem, gdyż
pokutuje zasada: nie tyle ważne
jak, ile – kto to robi. Nie da się
też w „jednym koszyku” oceniać
i wspierać tytuły, redagowane
na różnym poziomie i szczeblu.
Powszechne są jeszcze przypadki, gdy „się każe za sukces”: kto
wkłada większy wysiłek własny –
traci. Tytuły, które proponują materiały oryginalne – analityczne i
twórcze, w tej sytuacji przegrywają z pismami, drukującymi przemówienia prezesów i informacje
wtórne.
Razem można i trzeba zająć się
dystrybucją. Jest to ogniwo ważniejsze nawet od wydawania
czasopism. Przeszkodą dla niszowych periodyków, często nie
do pokonania, a takimi są prawie
wszystkie pisma „polonijne”, jest
ich rozpowszechnianie. Czy dałoby się utworzyć takie ogniowo
– jakieś przedsiębiorstwo, które
obok prowadzenia innych usług
(np. drukarskich, przewozowych,
reklamowych) zajęłoby się kompleksowym dostarczaniem prasy
polskiej do zainteresowanych placówek na Litwie, również w Polsce?
Inna rzecz, że takich placówek
prawie nie ma.
Pomocne byłyby patronaty znanych tytułów w Polsce. Pozwoliłoby to wykształcić korespondentów spośród Polaków litewskich
w ich redakcjach, którzy by przekazywali korespondencje. Bądź
co bądź operatywnie i z pierwszej
ręki. Ale na przeszkodzie tu są interesy dziennikarzy polskich.
Który to redaktor nie chce przy
takiej okazji odbyć podróż zagraniczną, dostając w dodatku za to
diety?

W Wilnie nie da się zrobić w
chwili obecnej jednego mocnego
polskiego tytułu. Powiedzmy, nowoczesnego dziennika, z dodatkiem tygodniowym. W wymiarze
ekonomicznym jest to możliwe!
Takie pismo musiałoby jednakże
mieć zupełnie inną optykę, więcej
wygrywać na punkty. Mocny serwis informacji lokalnej, z dobrymi
i opiniotwórczymi komentarzami
wydarzeń, z kreowaniem zupełnie
innego typu lokalnego bohatera-Polaka – nie Grzymały i Janka
Muzykanta, tylko wykształconego
rodaka-Europejczyka, czerpiącego
swe inspiracje z wielokulturowości i specyfiki pogranicza.
Robienie czasopisma to żadna
misja. Nie da się uszczęśliwiać
wszystkich, redaktorzy mają wiedzieć, dla kogo pracują. Jaka jest
ich grupa docelowa – jak to się
dziś fachowo mówi. Większość
tytułów prasy polskiej na Litwie,
niestety, stara się ogarnąć wszystko. Ale ten, kogo interesuje motoryzacja, nie sięgnie do gazety z
czarno-białym zdjęciem najnowszego porsche; miłośnik sportu nie
będzie emocjonował się sprawozdaniem z meczu sprzed kilku dni,
a dziecko bajeczkę ma w komputerze. Przy całym szacunku do historii, nakładu nie powiększy już
Piłsudski na Kasztance, ani Rota,
ani karty męczeństwa i chwała narodu. Szanujmy swojego czytelnika i w nienatrętny sposób go edukujmy – bez chorągwi i bojowych
szpalerów, które w złym wykonaniu pełnią rolę tandetnych atrap.
W dobie tabloidalnej informacji i
rozrywki element edukacji w warunkach mniejszości narodowej
jest niezbędny. Jest to kwestia zachowania jej tożsamości i kultury,
poprawności językowej, poczucia
dumy z małych ojczyzn. I oczywiście – umiejętnego kształtowania
postawy obywatelskiej wobec kraju zamieszkania, Litwy.
Jeden z kolegów-redaktorów
mi powiedział: „Przecież my to
wszystko robimy! Tylko nie ma
pieniędzy, a stąd – ludzi i jakości”.
To mi przypomina przypowiastkę
Exupery’ego. Mały Książę pyta
pijaka, dlaczego tamten pije. Pijak odpowiada, bo się wstydzi. A
dlaczego się wstydzisz? – docieka
Książę. Bo piję – poda odpowiedź.
Kiedy powstaje zamknięty krąg,
trudno temu zaradzić i pomóc.

/ Goście z Polski w siedzibie Wilnoteki – Barbara Borys- Damięcka, Łukasz Kardas (w głębi),
Mieczysław Sokołowski, Wiesław Godzic i Witold Graboś
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/ W drukarni „Kuriera Wileńskiego”. W centrum – opowiada Zygmunt Klonowski, wydawca dziennika

Prasa jest taka, ponieważ nie ma
pieniędzy.
A pieniędzy nie ma, ponieważ pisma źle się sprzedają.
***
W trzydniowej konferencji nt. mediów w Domu Kultury Polskiej ze
strony polskiej uczestniczyli: senator Barbara Borys-Damięcka
– zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą Senatu RP,
była wiceprezes TVP, pomysłodawczyni TV Polonia;
Iwona Śledzińska-Katarasińska –
przewodnicząca Sejmowej Komisji
Kultury i Środków Przekazu; Olga
Iwaniak – prezes Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie; Mieczysław Sokołowski – naczelnik Wydziału ds. Polonii i Polaków za
Granicą Departamentu Współpracy z Polonią MSZ RP, Bogusław
Piwowar – członek Zarządu TVP i
politolog, specjalista ds. reklamy i
lobbingu; Witold Graboś – członek
KRRiT; Łukasz Kardas – dyrektor
Telewizji Polonia. Przybyli eksperci ds. mediów, profesorowie:

Stanisław Jędrzejewski – szef
Rady Nadzorczej Polskiego Radia
SA, Wiesław Godzic i Bogusław
Nierenberg, dyrektor Instytutu
Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekę nad wszystkimi
sprawował Stanisław Kargul, radca-minister Ambasady.
Dyskutowano w panelach:
Kulturotwórcza, edukacyjna i promocyjna rola mediów; Telewizja
i Internet – media o największym
wpływie na świadomość społeczną
i największej dynamice rozwoju
technologicznego. Jak zaradzić
utrudnieniom w odbiorze TVP Polonia po przejściu telewizji litewskiej na nadawanie cyfrowe; Problemy mediów polskojęzycznych
na Litwie; Jaka przyszłość czeka
dziennikarstwo?
Perspektywy dla mediów mniejszości narodowych. Bloki tematyczne
dotyczyły zagadnień:
Polskie media – stosunek władz
litewskich i społeczeństwa; Konkurencyjność polskich mediów
wobec mediów litewskich i rosyjskich;

Zagrożenia dla polskojęzycznych
mediów; Utworzenie polskojęzycznej wersji litewskiego portalu
Delfi.lt – zasady funkcjonowania;
Jak się nie tylko obronić przed
krachem finansowym, ale i umocnić pozycję rynkową mediów polskojęzycznych (nowoczesne formy
komunikowania, podniesienie poziomu edytorskiego).
Goście odwiedzili siedziby redakcji.
***
Mniej miejsca poświęciłem innym
mediom polskim. Wygląda na to,
że Radio Znad Wilii i portal Wilnoteka mają najlepsze perspektywy wsparcia.
Przemawia za tym forma przekazu. Ale o kierunkach ich rozwoju,
sposobach naświetlania wydarzeń,
promocji kultury lokalnej, o roli w
kształtowaniu postaw można wiele
dyskutować.
W związku z powstaniem litewskiego portalu po polsku pl.delfi.
lt najwyższy czas – a mówiłem o
tym dawno temu – założyć lokalny portal polski, ale po litewsku i

dla Litwinów! Ażeby informować
ich i o tym, co mamy najlepszego,
przybliżać od najlepszej strony
Polskę.
Potrzebne są rozmowy nt. obecności na Litwie programów Telewizji
Polskiej 1 i 2, może TVP Kultura
i Historia i vice versa – większej
obecności korespondencji z Litwy
w Polsce, która sprzyjałaby odbudowaniu dobrosąsiedzkich relacji,
bez pejoratywnego aspektu problemów mniejszości w naszych
krajach. Takie próby przywrócenia
TVP (wąsko środowiskowe, nawet z

powołaniem fundacji) już były, ale
nie wypadły dobrze.
Goście podczas rozmów – miałem
takie wrażenie – nie zawsze potrafili
zrozumieć rację wilnian. Z kolei
nie wszyscy nasi redaktorzy rozumieli, co do nich mówili goście.
Niektórzy pozostali niejako w roli
żab z baśni Krasickiego, które powiedziały do bociana: Dla ciebie
to igraszka, nam chodzi o życie…
Czas podyktuje nowe rozwiązania.
Oby nie za późno.

POGROMY LWOWSKIE 1941 ROKU,
CZYLI HOLOKAUST PO BANDEROWSKU.
Bogdan Piętka
W lipcu obok rocznicy apogeum
ludobójstwa banderowskiego na
Wołyniu z 1943 roku i mordu na
profesorach lwowskich z 4 lipca
1941 roku obchodzimy jeszcze
jedną rocznicę nierozerwalnie
związaną z faszystowską i ludobójczą działalnością nacjonalizmu
ukraińskiego – rocznicę tzw. pogromów lwowskich. Udział banderowców, ale także szerokich rzesz
społeczeństwa ukraińskiego, w
zagładzie Żydów podczas drugiej
wojny światowej jest dzisiaj negowany przez spadkobierców ruchu
banderowskiego tak samo jak ludobójstwo na Polakach. Zdaniem
epigonów OUN-UPA żadnych
pogromów lwowskich nie było, a
jeżeli już były, to stanowiły „spontaniczny odruch” ludności ukraińskiej wobec zbrodni sowieckich i
udziału w nich Żydów. Niestety
ten punkt widzenia znajduje też
pewien oddźwięk w części publi-

cystyki polskiej patrzącej na historię przez wykrzywiony pryzmat
skrajnego antykomunizmu.
Przypomnienie pogromów lwowskich z lipca 1941 roku jest ważne
nie tylko ze względów rocznicowych. Należy je przypomnieć po
pierwsze dlatego, że od ponad 30tu lat wpływowe kręgi opiniotwórcze w USA i Europie oskarżają
naród polski o rzekomy udział w
zagładzie Żydów i nie zauważają
na przykład rzeczywistego udziału w zagładzie Żydów nacjonalistów ukraińskich, którzy do dzisiaj uchodzą w USA za bohaterów
walki z komunizmem. Należy je
przypomnieć także dlatego, że
wpływowe środowisko „Gazety
Wyborczej” i sierotek po Unii Demokratycznej – tak bardzo wrażliwe na polski antysemityzm – jest
całkowicie niewrażliwe na fakt
aktywnego udziału nacjonalistów
ukraińskich w holokauście. Wyszło to na jaw m.in. podczas skandalu z rajdem im. Bandery w 2009

roku, który to środowisko poparło
w imię „pojednania” z Ukrainą. W
imię tego „pojednania” pan Wujec najlepiej zaaplikowałby nam
całkowitą amnezję historyczną
szczególnie w sprawie ukraińskiego udziału w holokauście. O tych
„bolesnych sprawach” najlepiej
byłoby milczeć.
Otóż milczeć nie należy.
Pogromy lwowskie z 1941 roku
– jak już zasygnalizowałem – są
łączone przez wielu historyków
z tzw. masakrami więziennymi
NKWD w czerwcu 1941 roku oraz
aktywnym udziałem wielu Żydów
w działaniach sowieckiego aparatu
okupacyjnego w latach 1939-1941.
Należy z całą mocą podkreślić, że
upatrywanie genezy pogromów
lwowskich w masakrach więziennych NKWD i zaangażowaniu
Żydów po stronie sowieckiej jest
drogą całkowicie fałszywą. Do
pogromów lwowskich i tak by doszło, nawet gdyby nie było masakr
NKWD i nawet gdyby ani jeden
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/ Plac więzienny przy ulicy Łąckiego we Lwowie. Zwłoki ofiar zamordowanych przez NKWD
28-29 czerwca 1941 roku. Fot. http://www.kchodorowski.republika.pl/lwow_miasto.htm

Żyd nie współpracował z władzą sowiecką. Genezy pogromów
lwowskich należy bowiem upatrywać tylko i wyłącznie w programie Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów z 1929 roku, który
zakładał stworzenie jednolitego
etnicznie, totalitarnego i faszy-

stowskiego państwa ukraińskiego
i usunięcie w drodze eksterminacji
wszystkich „obcoplemieńców”, w
tym przede wszystkim Polaków i
Żydów.
Program ten został twórczo afirmowany przez banderowską frakcję OUN. Wkraczający do Lwowa
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Pogromy lwowskie w lipcu 1941 roku. Zdjęcie z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie reprod. za: http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2030

Pogromy lwowskie w lipcu 1941 roku. Zdjęcie przedstawiające lincz dokonywany przez Ukraińców na Żydówce. Fot. http://www.kchodorowski.republika.pl/lwow_miasto.htm

w 1941 roku razem z wojskami
niemieckimi banderowcy mieli z
góry założony plan eksterminacji
„obcoplemieńców”, a w pierwszej
kolejności Żydów. Plan ten ujawnił czołowy działacz OUN-B Jarosław Stećko w proklamacji swojego „rządu” 30 czerwca 1941 roku,
która zapowiadała bezlitosną i
okrutną władzę wobec wrogów narodu ukraińskiego, wśród których
wymieniono „Moskali”, Polaków i
Żydów. Dzisiaj fakt ten jest również negowany przez epigonów
ruchu banderowskiego, albowiem
po wojnie – zabiegając o poparcie amerykańskie – banderowcy
sfałszowali tekst deklaracji Stećki,
usuwając z niego treści prohitlerowskie i jawnie faszystowskie.
Jak trafnie zauważył Per A. Rudling – „Przez lata, przekraczając
Atlantyk tam i z powrotem, samonapędzająca się nacjonalistyczna
mitologia osiągnęła fantastyczne
formy. Deklaracja Stećki, otwarcie profaszystowska, prohitlerowska, proniemiecka, przekształciła
się nie tylko w akt antynazistowski, ale w pierwsze i najbardziej
odważne wyzwanie rzucone Hitlerowi w Europie” (Per. A. Rudling,
„The OUN, the UPA and the Holocaust. A Study in the Manufacturing of Historical Myths”, w: „The
Carl Beck Papers in Russian &
East European Studies”, Nr 2107,
November 2011, s. 17).
Na długo przed wybuchem drugiej wojny światowej propaganda
OUN – tak samo jak propaganda
hitlerowska – przedstawiała obraz
Żydów jako krwiopijców i wyzyskiwaczy narodu ukraińskiego,
których nie tylko należy usunąć,
ale wobec których musi być zastosowany bezlitosny odwet za
domniemane ukraińskie krzywdy.
To w tej propagandzie i w nacjonalistyczno-faszystowskiej ideologii
OUN trzeba upatrywać wyłącznej
genezy pogromów lwowskich.
Masakry więzienne NKWD i
panujące w szerokich rzeszach
społeczeństwa ukraińskiego przekonanie o aktywnej współpracy
większości Żydów z okupantem
sowieckim były dla banderowców
jedynie wygodnym pretekstem
nie tyle do dokonania pogromów,
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co do ich uzasadnienia i usprawiedliwienia. Argumentem, który
całkowicie podważa upatrywanie
genezy pogromów lwowskich w
masakrach więziennych NKWD
jest fakt, że do pierwszej próby
pogromu na Żydach we Lwowie
doszło ze strony nacjonalistów
ukraińskich jeszcze przed dokonaniem przez lwowskie NKWD masakry na więźniach politycznych.
Przyjrzyjmy się zatem chronologii
wydarzeń.
22 czerwca 1941 roku Niemcy
hitlerowskie dokonały agresji na
Związek Sowiecki. Jednym z sojuszników Niemiec byli nacjonaliści ukraińscy obu frakcji – Bandery i Melnyka. Utworzyli oni pod
komendą niemiecką dwa bataliony
– „Nachtigall” i „Roland”, których
zadaniem było wkroczyć wraz z
wojskami niemieckimi do Lwowa. Celem banderowców – o czym
niemiecki sojusznik nie wiedział –
było stworzenie faktu dokonanego
przez proklamowanie we Lwowie
rządu państwa ukraińskiego. Zanim wojska niemieckie dotarły do
Lwowa, 27 czerwca 1941 roku doszło do panicznej ucieczki z miasta wojsk sowieckich i administracji. Właśnie wtedy miały miejsce
pierwsze wystąpienia antyżydowskie ze strony bojówek OUN, które
natychmiast próbowały opanować
miasto. Próba pogromu została
przerwana przez nagły i nieoczekiwany powrót wojsk sowieckich,
które szybko spacyfikowały rewoltę OUN. W następnych dniach
– 28 i 29 czerwca funkcjonariusze
NKWD wymordowali ponad 7000
więźniów politycznych – głównie
Polaków i Ukraińców – w więzieniu Brygidki, więzieniu przy ulicy
Łąckiego i więzieniu śledczym na
Zamarstynowie.
Taka była chronologia wydarzeń.
Najpierw próba pogromu OUN na
Żydach, potem masakry więzienne
NKWD.
29 czerwca wieczorem Sowieci
opuścili Lwów. 30 czerwca o 4.30
rano, na siedem godzin przed zajęciem miasta przez 1. dywizję
strzelców górskich Wehrmachtu, wkroczył do Lwowa batalion
„Nachtigall” – złożony z nacjonalistów ukraińskich, ale pod nie-

miecką komendą. Kiedy wieczorem tego samego dnia Jarosław
Stećko wygłaszał przed pałacem
Lubomirskich przy lwowskim
rynku proklamację „rządu ukraińskiego”, która oprócz całkowitej
jedności „samostijnej Ukrainy” z
„wielką Rzeszą Adolfa Hitlera”
zapowiadała, że „władza nasza będzie okrutna”, pogrom na Żydach
trwał już od wielu godzin. Władza
banderowców była okrutna zanim
jeszcze została proklamowana.
Wkraczający do Lwowa kolaboranci ukraińscy rozlepiali plakaty
i rozdawali ulotki ogłaszające zamiar OUN-B utworzenia „Ukrajińskoj Samostijnoj Derżawy”.
Ich treść jawnie wzywała ludność
ukraińską do mordu („Lachów,
Żydów i komunistów niszcz bez
litości, nie miej zmiłowania dla
wrogów Ukraińskiej Rewolucji
Narodowej”). Nie ulega zatem
wątpliwości, że pierwszy pogrom
lwowski został zainicjowany przez
kolaborantów z batalionu „Nachtigall” i bojówki OUN.
Dużą rolę w podburzaniu Ukraińców do mordów na Żydach odegrali także Niemcy. Propaganda
niemiecka – tak samo jak propaganda banderowska – obwiniała
Żydów za kolaborację z okupantem sowieckim i zbrodnie NKWD.
Było to zgodne z wydawanymi
od 17 czerwca 1941 roku przez
szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha,
dyrektywami o prowadzeniu wojny na terenie ZSRR, nakazującymi
inspirowanie miejscowej ludności do wystąpień antyżydowskich
(Ian Kershaw, „Hitler 1941-1945.
Nemezis”, Poznań 2003, s. 446).
Jedna z dyrektyw R. Heydricha
głosiła, że: „Nie należy stawiać
przeszkód dążeniom do samooczyszczania występującym na
nowo zajętych terenach w kręgach
antykomunistycznych i antyżydowskich. Przeciwnie, należy je
wywoływać, nie pozostawiając
śladu; jeśli to potrzebne – intensyfikować oraz kierować na odpowiednie tory w taki jednak sposób,
żeby miejscowe „koła samoobrony” nie mogły później powoływać
się na rozporządzenia lub udzielone polityczne obietnice” (cyt. za:
Bogdan Musiał, „Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne! Brutalizacja wojny niemiecko-sowiec-

kiej latem 1941 roku”, Warszawa
2001, s. 227).
Zarówno pierwszy jak i drugi pogrom lwowski filmowała ekipa
filmowa Wehrmachtu. Fragmenty
tego filmu były później pokazywane w oficjalnej kronice filmowej
Ministerstwa Propagandy Rzeszy
„Die Deutsche Wochenschau”. Zachowały się też liczne zdjęcia wykonane przez Niemców, które są
m.in. eksponowane w United States Holocaust Memorial Museum
w Waszyngtonie. Zbrodnia ta jest
zatem bardzo dobrze udokumentowania i jej zaprzeczanie przez
politycznych przez spadkobierców
Stepana Bandery jest tylko dowodem ich niespotykanego tupetu.
Podczas pierwszego pogromu
lwowskiego bojówki ukraińskie
(członkowie OUN, kolaboranci z
batalionu „Nachtigall” oraz tzw.
ukraińska policja pomocnicza)
przy wsparciu ludności ukraińskiej
zmuszały Żydów do wynoszenia i
grzebania zwłok ofiar zamordowanych przez NKWD. Następnie
okrutnie ich biły, maltretowały i
na końcu zabijały. Żydówki przed
dokonaniem na nich linczu rozbierano do naga. Przez trzy dni na
ulicach miasta, które było perłą
kultury europejskiej rozgrywały
się dantejskie sceny. Ogółem do
2 lipca zginęło okrutną śmiercią
z rąk ukraińskich około 4 tysiące
Żydów.
Wieczorem 2 lipca niemiecki komendant Lwowa płk. Wintergast
nakazał przywrócić w mieście porządek. Tego samego dnia wkroczyła do Lwowa Einsatzgruppe C,
która przystąpiła do planowej eksterminacji Żydów, komunistów i

tzw. wrogów państwa, w tym min.
polskich profesorów. Do 16 lipca
formacje podległe Einsatzgruppe
C wymordowały we Lwowie około 7000 Żydów (na około 120 000
żydowskich mieszkańców Lwowa).
Drugi pogrom lwowski miał miejsce w dniach 25-27 lipca 1941
roku i był zaplanowaną akcją niemieckich władz okupacyjnych,
przeprowadzoną przy aktywnym
wsparciu OUN-B. Propaganda
banderowska określiła ten pogrom
mianem „Dni Petlury” (miał być
to odwet za śmierć Symona Petlury, który został zamordowany
w 1926 roku przez zamachowca żydowskiego inspirowanego
przez OGPU). Aktywny udział w
pogromie banderowców, którzy
przygotowywali dla gestapo listy
proskrypcyjne inteligencji żydowskiej oraz brali udział w grabieży i mordowaniu Żydów, jest
szczególnie godny uwagi w sytuacji wcześniejszego aresztowania
przez Niemców „rządu” Stećki
oraz internowania kierownictwa
OUN-B z Banderą na czele. Nagłe
załamanie się politycznej współpracy z „wielką Rzeszą Adolfa
Hitlera” nie przeszkodziło banderowcom w czynnym wspieraniu
działań eksterminacyjnych tejże
Rzeszy. Trzeba o tym stale przypominać, gdy ze strony ukraińskiej –
która nie chce i nie potrafi się rozliczyć ze swoją historią – ciągle
słyszymy dzisiaj, że OUN i UPA
rzekomo walczyły z Niemcami, a
Bandera był więźniem KL Sachsenhausen.
Podczas drugiego pogromu lwowskiego zamordowano od 1500 do

/ Ciała Żydów zamordowanych podczas pierwszego pogromu lwowskiego (30 czerwca – 2
lipca 1941 roku). Fot. http://www.kchodorowski.republika.pl/lwow_miasto.htm
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/ Pogromy lwowskie w lipcu 1941 roku. Zdjęcie z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie reprod. za: http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2030

/ Pogromy lwowskie w lipcu 1941 roku. Uzbrojeni w pałki bojówkarze ukraińscy linczują
Żydówkę. Fot. http://www.mankurty.com/holocaust/?p=23

2000 Żydów. W aresztowaniach
Żydów uczestniczyła ukraińska
policja pomocnicza, złożona w
przeważającej większości z nacjonalistów ukraińskich, oraz
bojówki rekrutujące się spośród
ukraińskich chłopów z okolicznych wsi, których Niemcy w nocy
przed pogromem obficie karmili i
poili wódką. Żydów ograbiano z
wszelkiej własności, wypędzano z

mieszkań i zapędzano do więzienia gestapo przy ulicy Łąckiego
(dawne więzienie NKWD). Wielu
z nich bestialsko zlinczowano zanim tam dotarli. Mordowanie pojmanych Żydów nacjonaliści ukraińscy i gestapowcy kontynuowali
następnie w więzieniu przy ulicy
Łąckiego i podlwowskich lasach.
Tak jak i podczas pierwszego pogromu szczególnie bestialsko pa-

stwiono się nad kobietami.
Należy podkreślić, że podczas pogromów lwowskich greckokatolicki metropolita Lwowa Andrij
Szeptycki (1865-1944) – będący
duchowym patronem nacjonalizmu
ukraińskiego – nie tylko nie zdobył
się na żadne słowo protestu, ale
nawet na skierowanie do Ukraińców jakiegoś słowa rozsądku. Nie
zdobędzie się na to także później –
podczas rzezi Polaków na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej. Jedyne na co się zdobył w 1941 roku,
to wystosowanie listu powitalnego
do Wehrmachtu i entuzjastyczne
poparcie proklamacji „rządu” Steć-

ki. Szeptycki pozostał wierny nie
Ewangelii, ale doktrynie nacjonalizmu ukraińskiego, akceptując m.in.
udział duchowieństwa greckokatolickiego w ruchu banderowskim. O
tym też trzeba przypominać, kiedy
dzisiaj cerkiew bizantyjsko-ukraińska zabiega w Watykanie o beatyfikację Szeptyckiego, a także w
Polsce nie bark publikacji przedstawiających go jako wielkiego przywódcę duchowego i niezłomnego
wroga komunizmu.
Pogromy lwowskie w lipcu 1941
roku nie były pojedynczym epizodem w historii nacjonalistycznego

ruchu ukraińskiego, jak to chcieliby widzieć dzisiaj jego spadkobiercy. Były zaplanowaną akcją,
której korzenie tkwiły w ideologii
nacjonalistycznej Dmytro Doncowa i w ideologii hitlerowskiej. Pogromy te były zarówno początkiem
udziału nacjonalistów ukraińskich
w prowadzonej przez Niemcy hitlerowskie zagładzie Żydów, jak i
wstępem do zagłady innych narodów, w tym przede wszystkim Polaków, których nacjonalizm ukraiński chciał na zawsze usunąć z zim
uważanych za ukraińskie. W lipcu
1941 roku holokaust po banderowsku dopiero się zaczynał.

Dlaczego musimy musimy wziąć
sprawy w swoje ręce?
Redakcja
Na 18 posiedzeniu Sejmu RP w
dniach 11, 12 i 13 lipca 2012 r.
Na początku posiedzenia Ryszard Terlecki (PiS) wnioskował
o przerwę w obradach, zwracając uwagę, że Sejm nie podjął
uchwały w rocznicę rzezi wołyńskiej, która miała ustanowić
11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Jak ocenił,
jest to "oburzające zaniedbanie".
Dodał, że projekt uchwały został
zablokowany w sejmowej komisji kultury i środków przekazu. W reakcji marszałek Sejmu
Ewa Kopacz zarządziła przerwę
i zwołała posiedzenie Konwentu Seniorów. Po wznowieniu
obrad posłowie uczcili minutą
ciszy pamięć ofiar "bestialsko
pomordowanych latem 1943
roku na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej".
Wcześniej na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu
Kopacz wyjaśniła, że "wszystkie
cztery projekty, łącznie z opinią
ministra spraw zagranicznych,

zostały skierowane do komisji
kultury". - 70. rocznica przypada
w przyszłym roku i chcemy mieć
tekst uzgodniony przez zdecydowaną większość w parlamencie podkreśliła marszałek Sejmu.
W Sejmie złożono trzy projekty
uchwał w sprawie ustanowienia
11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, przygotowane
przez PiS, Solidarną Polskę i
PSL. W projektach uchwały PiS i
SP jest mowa o ofiarach "zbrodni
ludobójstwa popełnionych przez
Ukraińską Powstańczą Armię",
zaś w projekcie PSL o ofiarach
"zbrodni o znamionach ludobójstwa". Czwarty projekt uchwały
w tej sprawie złożył klub SLD.
Mówi on o "ludobójczej zbrodni
dokonanej na ludności polskiej
na Kresach II Rzeczypospolitej
dokonanej przez Organizację
Ukraińskich Nacjonalistów i
Ukraińską Powstańczą Armię".
PAP- fragment art.: Minuta ciszy
po interwencji posła PiS http://
blogmedia24.pl/node/57787

Na razie trwa gra na czas
PSL swoją uchwałę skierował
do marszałek Sejmu Ewy Kopacz jako pierwszy .(…)
– Mam nadzieję, że zostanie
skierowany pod obrady Sejmu.
Szanujemy i wspieramy demokratyczną Ukrainę, ale trzeba
jasno powiedzieć, że UPA to
byli zbrodniarze odpowiedzialni za bestialskie mordy na Polakach – mówi „Rz" poseł Franciszek Stefaniuk (PSL). – Ukraina
powinna się z tego oczyścić, a
nie stawiać pomniki zbrodniarzom – dodaje. (…) – Chodzi o
godne upamiętnienie Polaków,
którzy stali się ofiarami bestialskich zbrodni na Wołyniu i Polesiu – tłumaczy inicjatywę ziobrystów poseł SP Patryk Jaki.
Na to może jednak – kolejny
raz – zabraknąć woli politycznej. Projekt ustanowienia Dnia
Pamięci o Męczeństwie Kresowian ówczesny poseł Jarosław
Kalinowski (PSL) złożył już w
2008 r. Ale pełniący wówczas
funkcję marszałka Sejmu Bro-
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nisław Komorowski (PO) nawet
nie poddał go pod głosowanie.
Sytuacja powtórzyła się też w
ubiegłym roku – również Grzegorz Schetyna (PO) nie poddał
go pod głosowanie.
Kresowianie doczekali się dotąd
jedynie upamiętnienia w okolicznościowej uchwale przyjętej
przez parlament w 2009 r. Ale
zawiera ona błędy merytoryczne
– według niej mordy UPA zaczęły się dopiero w lipcu 1943 r., w
rzeczywistości trwały od końca
1942 r. Nie ma w niej też mowy
o ludobójstwie na Polakach. Według informacji „Rz" również
tym razem Sejm nie ustanowi
Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian. Na razie trwa gra na
czas. Marszałek Kopacz skierowała uchwałę PSL do rozpoznania Sejmowej Komisji Kultury
i Środków Przekazu. Ta sprawą
się nie zajęła, a projekt odesłała
do marszałek. – To jest sprawa
takiej rangi, że powinno o nim
decydować prezydium Sejmu, a
nie jedna komisja – mówi „Rz"
poseł Iwona Śledzińska-Katara-

sińska (PO). – Czekam na ostateczną decyzję Ewy Kopacz –
dodaje.
A jeden z prominentnych posłów
PO mówi, że coroczne „wracanie do tematu" nie ma sensu. –
Przyjęliśmy uchwałę, prezydenci
Polski i Ukrainy złożyli kwiaty
na grobach ofiar. Nie rozgrzebujmy politycznie przeszłości, to
zaszkodzi przyszłości – mówi.
Rzeczpospolita- Będzie kolejna wojna o Kresy- http://www.
rp.pl/artykul/16,884546-Bedzie-kolejna-wojna-o-Kresy.html
Wszelkie komentarze pozostawiamy czytelnikom tej strony.
Jest to pierwszy artykuł redakcyjny. Mamy nadzieję, że znajdą
się tu następne prezentujące stanowisko członków przyszłego
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Opublikujemy również
każdy materiał poświęcony w/w
sprawom nadesłany przez każdego wspierającego naszą inicjatywę obywatelską.
za:
http://11lipca1943.wolyn.
org/
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11 lipca na Skwerze Wołyńskim
Andrzej Łukawski
11 lipca o godzinie 10:00 na Skwerze Wołyńskim w Warszawie odbyła
się uroczystość poświęcona pamięci
ofiar zbrodni na Wołyniu i Kresach
południowo-wschodnich II RP. Obchody "11 lipca 43" były zorganizowane przez ruch Porozumienie
Pokoleń Kresowych a Honorowy
Patronat objął Burmistrz Dzielnicy
Warszawa Żoliborz. Kresowy Serwis informacyjny przyjął patronat
medialny uroczystości.

Na skwer przybyli żyjący jeszcze
Kresowianie (Wołyniacy), ich potomkowie oraz mieszkańcy Warszawy ale nie tylko. Pan Józef
Giza przyjechał aż z Bydgoszczy
by wziąć udział w uroczystości na
Skwerze Wołyńskim.
Uroczystość rozpoczęła się objęciem
posterunku honorowego przy płycie
pamiątkowej przez asystę wojskową
wystawioną przez Warszawski Garnizon Wojska Polskiego.

Sułtan; przedstawiciele Środowiska Żołnierzy AK - ŻYWICIEL;
v-ce Prezes Okręgu Mazowieckiego
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Józefa
Piłsudskiego - Marcin Łada; Przedstawiciele Stołecznego Środowiska 1
Polskiej Dywizji Pancernej Generała
Stanisława Maczka; Przedstawiciele oddziału Warszawskiego Szarych
Szeregów Armii Krajowej i Związku
strzeleckiego RWN i inni a w śród
nich, Paweł Piekarczyk - pieśniarz,
balladysta który patriotyczną nutą

Opowiadał to co widział a że widział tak dużo, łza wzruszenia w
jego oku udzieliła się słuchającym.

podkreślił charakter uroczystości.
Po powitaniu gości, głos zabrał Prezes OW ŚZŻAK Kazimierz Danilewicz, który zapoznał uczestników
uroczystości z sytuacją panującą na
okupowanym Wołyniu i przesłankami mającymi wpływ na masakrę
Polaków w dniu 11 lipca 1943r.
Następny mówca, Pani Ewa Siemaszko

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, uczestnicy wysłuchali nagrania zatytułowanego "Do Kalego".
Zaproszony do odprawienia modlitwy ksiądz z niewiadomych powodów nie dotarł i w związku z tym
modlitwę zainicjowała Pani Ewa
Siemaszko.
Po modlitwie przywitano oficjalnych gości a byli nimi m.in.:
W imieniu Burmistrza Dzielnicy
W-wa Żoliborz Rafał Utracki - Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji; Prezes Okręgu Wołyńskiego
ŚZŻAK - Kazimierz Danilewicz;

Listę mówców zamknęła Pani
Anna Lewak z Fundacji Polskiego
Państwa Podziemnego, która opowiedziała o Skwerze Wołyńskim o
jego projektach, budowie i dzisiejszej symbolice skweru.

Wieniec od Okręgu Wołyńskiego
ŚZŻAK złożyła delegacja z Anna
Lewak na czele
Wieniec od Ruchu Porozumienia
Pokoleń Kresowych złożyła delegacja z Bożeną Ratter na czele.

precyzyjnie omówiła i przedstawiła
ogrom dzieła potworności dokonanego na Polakach przez ukraińskich
nacjonalistów i UPA. Zebrani na
skwerze z olbrzymią uwagą, czasem z widocznym niedowierzaniem
wsłuchiwali się w każde słowo Pani
Ewy z ust której padały dane oparte
na żmudnych badaniach popartych
faktami.

Po zakończeniu uroczystości na
Skwerze Wołyńskim, jego uczestnicy przenieśli ideę Światełka
Pamięci pod budynek PAST skąd
wyruszył Marsz Pamięci.

Po wystąpieniach, na płycie głównej złożono wieńce a na wszystkich monumentach Skweru Wołyńskiego kwiaty oraz zapalono
znicze- Światełka Pamięci.
Wieniec od Burmistrza Dzielnicy
Warszawa złożyła delegacja z Rafałem Utrackim na czele.

O osobistych przeżyciach z dnia 11
lipca 43r., opowiedział plk. Zygmunt Maguza.

W imieniu organizatorów dziękujemy za agregat prądotwórczy
dostarczający na Skwer Wołyński
prąd przywieziony przez Przemysława Wójcika z Fundacji Pomocy
Osobom Starszym "ZAWSZE POTRZEBNI", która mieści się przy
ul. Gwiaździstej 21/71
Dziękujemy za napoje dla uczestników uroczystości dostarczone
przez Bożenę Ratter.
O przebiegu uroczystości na
Skwerze Wołyńskim, Zofia Wojciechowska z Programu Pomost
Radia Wnet rozmawiała ON-LINE z uczestnikami uroczystości
na Skwerze Wołyńskim Ewą Siemaszko i Marcinem Łada
Fotorelacja i możliwość odsłuchania audycji znajdują się na:
http://www.radiownet.pl/publikacje/dzien-meczenstwa-kresowian-11-lipca

żołnierze ŚZŻAK Okręgu Nowogródzkiego i Poleskiego, Wileńskiego i Lwowskiego im. Orląt
Lwowskich oraz Wołyńskiego ze
sławnej 27 WDP AK; "Kresowi
Straceńcy" jak zwykło się mawiać o
Żołnierzach Wyklętych; prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Pani Anna Lewak; Aleksander
Szycht ze Stowarzyszenia Memoriale Fidelis - współorganizator obchodów; Przewodniczący Federacji
Organizacji Kresowych - Tomira

www.ksi.kresy.info.pl

Kwiaty na pozostałych monumentach znajdujących się na Skwerze Wołyńskim złożyli: Wiktoria
Bielak w asyście Marcina Łady
i st.chor.sztab. Janusza BylinkaNehrebeckiego
Aktu symbolicznego zapalenia
"Świa tełka Pamięci" dokonali:
Ewa Siemaszko i Marcin Łada
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Warsztaty edukacyjne dla liderów

Zofia Wojciechowska

W dniu 30 maja 2012 r. mieliśmy
przyjemność gościć w Programie Pomost Radia Wnet twórców projektu
Stowarzyszenia Edukacja i Nauka.
Anna Bartnik- kierownik projektu w
programie prowadzonym przez Panią
Zofię Wojciechowską dziennikarkę
Radia WNET i Kresowego Serwisu
Informacyjnego podzieliła się swoimi
wspomnieniami z Brasławszczyzny
za co dziękujemy i zachęcamy do posłuchania audycji:
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/program-pomost-jubileuszowo
W dniu 1 sierpnia spotykamy się na
specjalnych warsztatach z liderami

jemy wypowiedzi będące opowieścią
o losach bohaterów Powstania Warszawskiego. Posługując się metodą
digitalizacji liderzy projektu będą mogli włączyć się w działania Programu
Pomost i KSI.

Zaprosiliśmy do udziału w audycji
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka,
które od 1 czerwca 2012 r. do 31
grudnia 2012 r. realizuje projekt pt.
„Promocja wiedzy o Polsce w polskim środowisku na Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji - kultura,
język, historia i współczesność” dofinansowany ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach konkursu na
realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie potencjału intelektualnego Polaków mieszkających w Abakanie i Omsku (Rosja), Dobromilu
(Ukraina), Dyneburgu (Łotwa) oraz
na Brasławszczyźnie (Białoruś) i
umożliwienie nawiązania żywych
kontaktów pomiędzy przedstawicielami polskich środowisk z czterech
państw oraz z młodzieżą polską.
Cele szczegółowe projektu to umożliwienie pobytu w Polsce młodzieży polskiego pochodzenia oraz ich

w czasie trwania obozu, a także po
jego zakończeniu.
Zadanie zostanie zrealizowane
poprzez organizację edukacyjno-wypoczynkowego letniego obozu
w Polsce dla młodzieży polskiego
pochodzenia z Białorusi, Ukrainy,
Łotwy i Rosji. Równolegle dla nauczycieli języka polskiego z powyżej wymienionych państw zostaną
zorganizowane warsztaty doskona-

pt. „Promocja wiedzy o Polsce” finansowany jest przez MSZ.
Do współpracy partnerskiej Stowarzyszenia Edukacja i Nauka w niniejszym projekcie dołączyły następujące organizacje:
* Kulturalno-Narodowa Organizacja
Społeczna "Polonia" Republiki Chakasja, Rosja
* Polskie Stowarzyszenie Kulturalno
– Oświatowe „Rodzina” w Omsku,
Rosja
* wiązek Polaków na Łotwie Oddział w Dyneburgu
* Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział Dobromil,
Ukraina
Na spotkaniu przekażemy list przedstawicielom organizacji od profesora
Politechniki Wrocławskiej Wiesława
DUDKA , który chciałby przekazać
kilkanaście pozycji książkowych
do biblioteki polskiej na Wołyniu najchętniej Łuck i okolice ew. jakiś
ośrodek polonijny w Mołdawii. Są
to książki nowe lub prawie nowe z

polskich organizacji działających na
wschodzie oraz zaproszonymi gośćmi. Będą nimi poseł PiS Adam
Kwiatkowski, red Andrzej Łukawski z Kresowego Serwisu Informacyjnego. Warsztaty poprowadzi red
Zofia Wojciechowska. Podczas zajęć
przeprowadzimy wywiady, młodzież
zapozna się z pracą redakcyjną Programu Pomost Radia Wnet oraz KSI.
Przeprowadzimy wywiady, obejrzymy studio nagraniowe oraz zarejestru-

opiekunom, dostarczenie wiedzy
przydatnej uczestnikom dla podniesienia ich osobistych kompetencji interpersonalnych, pogłębienie
umiejętności posługiwania się językiem polskim, poszerzenie wiedzy
na temat polskiej historii, tradycji i
dziedzictwa kulturowego oraz umożliwienie nawiązania i kontynuowania aktywnych kontaktów pomiędzy
młodzieżą polskiego pochodzenia a
ich polskimi rówieśnikami z Polski

zakresu literatury pięknej oraz sporo
podręczników szkolnych dla szkół
średnich (głównie matematyka).
Wprawdzie programy nauczania są
różne ale sporo osób polskiego pochodzenia trafia na studia w Polsce
i ma ogromne kłopoty z polską terminologią. Przekazane podręczniki
dadzą im możliwość zaznajomienia
się z naszym nazewnictwem. Profesor, jak przekazał w liście do redakcji KSI i Programu Pomost prześle te
książki na wskazane adresy pokrywając wszelkie koszta.
Zapraszamy do lektury KSI i wysłuchania relacji ze spotkania integracyjnego z młodzieżą polskiego pochodzenia z Rosji, Ukrainy, Białorusi
i Łotwy, które odbyło się na naszej
antenie w Programie Pomost.
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost
Program Pomost i redakcja KSI
przedstawia relację z warsztatów w
Warszawie w dniach 24.07. 2012 r. 01.08.2012 r .

lące ich warsztat pracy, pozwalające
na uzyskanie informacji na temat nowoczesnych metod pracy przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych,
dostępnych również w Internecie.
Po wakacyjnym wyjeździe do Polski uczestnicy w swoich regionach
przygotują i zorganizują wydarzenia promujące polską kulturę, język
polski, historię oraz współczesną
Polskę. Projekt realizowany przez
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

Program POMOST Radia Wnet
Program POMOST Radia Wnet to autorski program Zofii Wojciechowskiej. W audycji PROGRAM POMOST
są Wasze sprawy - to zapis historii opowiedziany przed

mikrofonem. Każda miejscowość na Kresach jest swoistym mikrokosmosem polskiej kultury. Program Pomost
powstaje z myślą o Was - zawiera pamięć o mieszkańcach wiosek, losy polskich uciekinierów ocalałych z rzezi wołyńskiej, repatriantów wileńskich i białoruskich,
przesiedleńców z wielu regionów Polski. Jest to pamięć
trudna ale tym bardziej warta ocalenia.

Gości i Państwa listy.
Pozdrawiam serdecznie - Zofia Wojciechowska. Radio
Wnet Program Pomost emisja on- line środa godzina
13.00. Do usłyszenia i przeczytania na stronie
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost

Zapraszam do podzielenia się swymi pamiętnikami,
czekamy na wiersze i piosenki z Kresów. W Programie
Pomost łączymy Polaków z całego świata. Czekam na

Radio Wnet sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 13,
00-071 Warszawa, Hotel Europejski pok. 263, 261
programpomost@gmail.com tel 608 475 240
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Program Pomost współpracuje z Kresowym Serwisem
Informacyjnym podając bieżące informacje.
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KONCERT „TRZY ZIEMIE”
LUDOBÓJSTWO NA WOŁYNIU I W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ
Aleksander Szumański
11 lipca 2012 w gościnnej sali teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury
w podziemiach kościoła św. Jadwigi
w Krakowie odbył się koncert upamiętniający 11 lipca Dzień Męczeństwa Kresowian, w 69 rocznicę tej
niebywałej zbrodni popełnionej przez
Ukraińską Powstańczą Armię - Organizację Ukraińskich Nacjonalistów.
Koncert zorganizował Karol Wróblewski prezes Fundacji Ocalenia
Kultury Kresowej w Krakowie.
W koncercie wystąpili laureaci konkursów festiwali piosenki lwowskiej
i bałaku lwowskiego organizowanych
przez fundację.
Koncert nawiązywał do utworu Feliksa Konarskiego (Ref-Rena) „Trzy
ziemie” i tak też został zatytułowany.
Trzy ziemie – Wileńska, Wołyńska
i Lwowska – to część utraconej ojczyzny – Genesis naszego tułactwa.
W utworze tym Feliks Konarski zawarł wszystko co grało w jego duszy
- zadumę i żałość, ból i troskę, złość
i przekleństwo, skargę i trwogę, ale
także tryumf.
Należy w tym miejscu przypomnieć
,iż Feliks Konarski jest twórcą tekstu
„Czerwone maki na Monte – Cassino”. Pieśń ta powstała w nocy z 17
na 18 maja 1944 roku na kilka godzin
przed zdobyciem klasztoru.
Początkowe dwie zwrotki powstały
w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku
w siedzibie Teatru Żołnierza Polskiego przy 2 Korpusie Sił Zbrojnych w
Campobasso, gdzie artyści występowali dla 23 Kompanii Transportowej.
Konarski, słysząc daleki grzmot dział
zapowiadających drugie polskie natarcie na klasztor, napisał naprędce
tekst i obudził Alfreda Schütza, kompozytora i dyrygenta, również żołnierza 2 Korpusu, który w kilka godzin
napisał muzykę.
W czasie spektaklu słowno- muzycznego „Trzy ziemie” wysłuchaliśmy:
Preludium e-moll Fryderyka Chopina
w wykonaniu Ireny Paprockiej,
„Ave Maryja“ Cacciniego w wykonaniu 11 – letniego Pawła Paprockiego,
„Śliczna gwiazdo miasta Lwowa” w
wykonaniu Dominika Kuśnierczyka,
Franciszka Makucha prezentującego
wiersze: Krzysztofa Kołtuna z tomiku
„Psałterz z Porycka”, „Trzy ziemie”
Feliksa Konarskiego, „Pieśń o fladze” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, „Śliczna gwiazdo” sł. – Jerzy
Masior, muz. – Aleksander Porzucek,
oraz „Wierne Madonny” Jerzego Michotka w wykonaniu Dominiki Pater,
„Ave Maryja” Gounoda, oraz „„Ave
verum” pieśń Wolfganga Amadeusza
Mozarta w wykonaniu Ireny Paprockiej,
„Matka białoczerwona” wiersz Aleksandra Szumańskiego w wykonaniu
autora.
Artystom przy fortepianie towarzyszyła Irena Paprocka.
Konferansjerkę prowadził Aleksander
Szumański.
W tekstach prezentowanych w czasie
koncertu usłyszeliśmy:
Kierowana z zagranicy działalność
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ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH
NACJONALISTÓW w okresie międzywojennym polegała na aktach
terrorystycznych, dywersyjnych i sabotażowych skierowanych przeciwko
polskiej władzy. Zamordowany został
m.in. poseł Tadeusz Hołówko, minister Bronisław Pieracki i szereg policjantów. Z rąk Romana Szuchewycza
/ Tarasa Czuprynki / zginął kurator
szkolny Stanisław Sobiński.
ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH
NACJONALISTÓW posiadała na
terenie Polski swoje laboratoria chemiczne w których produkowano
bomby i posiadała składy broni, prowadziła na szeroką skalę akcje sabotażowe – jej członkowie podpalali
folwarki, niszczyli zboże, linie telefoniczne i telegraficzne. Celem zdobycia pieniędzy dokonywali napadów
rabunkowych na urzędy i ambulanse
pocztowe, a nawet na pojedynczych
listonoszy. Obok tego dokonywane
były zabójstwa, również Ukraińców,
którzy lojalnie wykonywali obowiązki wobec państwa polskiego. Z rąk
ukraińskich zginął poeta ukraiński
Sydir Twerdochlib, dyrektor gimnazjum ukraińskiego we Lwowie –
Iwan Babij, dyrektor seminarium nauczycielskiego w Przemyślu – Sofron
Matwijas, ginęli wójtowie ukraińscy.
„Celem strategicznym maksimum nacjonalizmu ukraińskiego jest zbudowanie imperium ukraińskiego i ekspansja w nieskończoność. Sprowadza
się to do zbudowania jednonarodowego / sobornego / państwa ukraińskiego
na wszystkich ukraińskich terytoriach
etnograficznych. Przy czym przynależność do ukraińskiego terytorium
etnograficznego OUN określa w sposób arbitralny:
chodzi o państwo obszarze 1.200.000
km kwadratowych, sięgające od "/
KRYNICY W KRAKOWSKIEM
NA ZACHODZIE DO GRANIC
CZECZENII NA WSCHODZIE.
WEDŁUG OCEN OUN, W SKŁAD
OBECNIE ISTNIEJĄCEGO PAŃSTWA UKRAIŃSKIEGO MAJĄ
BYĆ WŁĄCZONE TERYTORIA
NALEŻĄCE OBECNIE DO POLSKI /PODLASIE, CHEŁMSZCZYZNA ŁEMKOWSZCZYZNA,
NADSANIE/". Dla porównania według stanu na dzień 31 grudnia 2010
r. geograficzna powierzchnia terytorium Polski wynosi 312.600 km kwadratowych.
11 lipca 1943 roku. Niedziela. Pogoda deszczowa. Prawosławne i greko-katolickie święto Apostołów Piotra i
Pawła. Była to najkrwawsza niedziela w naszej historii. Pod względem
zasięgu terytorialnego, liczby ofiar i
barbarzyństwa oprawców - zbrodnie
dokonane w tę niedzielę przewyższają wszystkie inne dokonane kiedykolwiek na ludności polskiej w ciągu
jednego dnia. O świcie (godzina 3.00
nad ranem) 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały skoordynowanego
ataku na 99 polskich miejscowości,
głównie w powiatach horochowskim i
włodzimierskim pod hasłem „Śmierć
Lachom”. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę,
doszło do nieludzkich rzezi i zniszczenia. Ludność polska ginęła od
kul, siekier, wideł, kos, pił, noży,
młotków i innych narzędzi zbrodni.

Polskie wsie po wymordowaniu ludności były palone, by uniemożliwić
ponowne osiedlenie. Była to akcja
dobrze przygotowana i zaplanowana.
Na cztery dni przed rozpoczęciem akcji we wsiach ukraińskich odbyły się
spotkania, na których uświadamiano
miejscową ludność o konieczności
wymordowania wszystkich Polaków.
W 1942 roku Niemcy szacowali
liczbę Polaków na Wołyniu na 306
tysięcy, co stanowiło 14,6 % ogółu
ludności. Szacuje się że 11 lipca zamordowano od 10 do 15 tys. Polaków.
Wspólną cechą ukraińskiego ludobójstwa było niesłychane okrucieństwo,
połączone z rabunkiem mienia i paleniem gospodarstw, a także niszczeniem materialnych śladów polskiej
obecności na Wołyniu, jak kościoły,
kaplice, dwory i całe majątki, sady,
ogrody, parki.
Niewyobrażalna wprost nienawiść,
dla której nie może być żadnego
uzasadnienia we wspólnej polsko-ukraińskiej przeszłości, znajdowała
wyraz nie tylko w bezwzględnym
unicestwianiu Polaków, ale i demonstrowaniu w trakcie lub bezpośrednio
po zbrodni triumfu oraz profanowaniu zwłok.
D z i e c i W o ł y n i a , zupełne sieroty, które najpierw przeżyły wstrząs,
patrząc na okrutną śmierć swoich
rodziców i rodzeństwa, a następnie,
częstokroć ranne, opuszczały rodzinne miejsca i przeżywały koszmar
ucieczki, tułaczki i samotności. To,
że niektóre, mając po kilka lat, same
docierały do odległych miejscowości,
należy zaliczyć do cudów.

Dzieci Wołynia to dzieci okaleczone
i trwale zeszpecone na skutek barbarzyńskich metod zabijania, inwalidzi do końca życia wskutek
uszczerbków fizycznych i psychicznych, bowiem straszliwe przeżycia
doprowadzały nieraz do zupełnego
rozstroju psychicznego. Makabra
ukraińskiego ludobójstwa odbierała
mowę czasowo lub trwale, niektóre
dzieci przedwcześnie umierały.

się tych czynów.
Powoływanie się na opracowania
Łebeda, Hryciaka, Osadczuka, Serczyka, Olszańskiego, Torzeckiego,
Drozda, nie ma nic wspólnego z
prawdą historyczną. Na szczęście są
prace wybitne, naukowe który przybliżają nas do tej prawdy a autorzy
tych prac kierują się bezstronnością,
uczciwością i moralną odpowiedzialnością.

Dzieci Wołynia to dzieci odebranego dzieciństwa, koszmarnych wspomnień i ograniczonych możliwości
życiowych. Dzieci ocalałe dzięki
ukraińskim rodzinom wspominają,
jak Ukrainki broniły je przed upowskimi bojówkarzami, jak uczyły
pacierza po ukraińsku, by potrafiły
udawać ukraińskich rówieśników.

Monumentalna praca Ewy Siemaszko i Władysława Siemaszko ,,Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności
polskiej Wołynia 1939 – 1945” to
dzieło, doskonale dokumentujące całokształt tej zbrodni. Jest to
praca ostateczna, w sensie pełnego, dogłębnego i obiektywnego
przebadania tematu z prawidłowo
wysuniętymi wnioskami . Już nikt
oprócz notorycznych falsyfikatorów
nie będzie miał cienia wątpliwości,
nikt nie będzie mógł kwestionować
faktów planowego i szczególnie
barbarzyńskiego ukraińskiego ludobójstwa na wołyńskich Polakach,
stanowiących tam zaledwie kilkanaście procent ludności, a w dodatku
zupełnie bezbronnych. Nikt uczciwy, nie będzie mógł choćby tylko
bezmyślnie, określać tych wydarzeń
jako -,,wojnę domową”, ,,bratobójczy konflikt”, ,,zderzenie dwóch nacjonalizmów” ,,wojnę polski-ukraińską” itp.

Przytoczone przypadki są podstawą
przekonania, że musiało być więcej
małych sierot, które znalazły się w
ukraińskich rodzinach, a te mogły je
wychować jako swoje, nie zdradzając się, że to polskie dzieci , bowiem
Polacy byli szukani przez upowców
także w ukraińskich domach. Te
sporadyczne fakty ratowania życia,
wbrew szalejącemu barbarzyństwu i
z narażeniem swego życia, zasługują na najwyższe uznanie.
Bardzo bolesne są kłamstwa historyczne, przewrotne fałszerstwa,
fabrykowanie faktów, wroga do
Polaków interpretacja historii przez
część współczesnych pseudo-historyków ukraińskich, którzy swoimi
publikacjami mącą, próbują usprawiedliwić to ludobójstwo a nawet
gloryfikować tych którzy dopuścili

Produkt dziesięcioletniego trudu –
praca Ewy Siemaszko i Władysława
Siemaszko – stanowi podstawowe
dzieło, uzupełniające pokaźną lukę
w historii Polski okresu II wojny
światowej, a szczególnie historii
ludobójstwa na Polakach. Tego ludobójstwa już zakłamać się nie da!
Dr. Lucyna Kulińska z Krakowa w
artykule:

„DLACZEGO POLACY TAK
MAŁO WIEDZĄ O KRESOWYCH ZBRODNIACH 19391947”? – pisze:
„Uznając prawo innych narodów
do upominania się o swoje krzywdy
dopuściliśmy do przemilczania i
zapominania o tych krzywdach których polski naród doznał od swych
sąsiadów i mniejszości etnicznych”.

/ Dzieci Wołynia. Foto - http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/8829/dzieci-wolynia.html
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Część społeczeństwa pozwoliła narzucić sobie kilka istotnych tez. Po
pierwsze – że musimy „pojednać
się” z „narodem ukraińskim”. Jest
to nadużycie, ponieważ naród polski wcale nie potrzebuje żadnego
„pojednania” z narodem ukraińskim
bez ujawnienia prawdy historycznej. Naród polski chce pojednania,
lecz w imię bezwzględnej prawdy.
Ale Ukraińcy nie chcą wyrzec się
swojej ideologii, która uznaje lu-

1 sierpnia 2012 - strona 25

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
dobójstwo za uprawnioną metodę
uprawiania polityki, ani też nie zamierzają dokonać rachunku sumienia za zbrodnie.

mamy kolegów ze szkoły podstawowej, jacy byli wspaniali. Dziadek ,,judymował”- leczył za darmo,
oboje pomagali biednym.

Nigdy nie stanowili oni i nie będą
stanowić większości ukraińskiego
narodu.
Wśród historyków ukraińskich wyjątkiem godnym najwyższego uznania był Wiktor Poliszczuk, Ukrainiec
z Wołynia, doktor nauk politycznych,
wiele lat mieszkający w Kanadzie.
Bardzo cenne są jego prace, w
szczególności : ,,Gorzka prawda”,
,,Zbrodniczość OUN – UPA” czy
,,Manowce polskich historyków”.

Mordercami byli współobywatele i
sąsiedzi, często pozostający przez
całe generacje w dobrych stosunkach, a nie okupanci i obcy.

Cennym wyjątkiem jest mało znana
w Polsce, wydana w Moskwie, 270
stronicowa praca ukraińskiego profesora Witalego Masłowskiego, zatytułowana ,,Z kim i przeciw komu
wojowali ukraińscy nacjonaliści w
latach II wojny światowej”. Autor
opiera się częściowo na źródłach
archiwalnych oraz na literaturze
głównie ukraińskiej i polskiej. Wielokrotnie cytuje, z dużym uznaniem
Wiktora Poliszczuka. Prof. Masłowski został zamordowany w 1999r.
we Lwowie przez tzw. ,,nieznanych
sprawców”. Prawdomówne i wartościowe są pewne artykuły ogłoszone
w dwóch czasopismach ukraińskich
na Wołyniu, w latach dziewięćdziesiątych -,,Diatoh” / Równe / i ,,Sprawedływist” /Łuck/. Na przykład w
pierwszym z nich w grudniu 1993r.,
w numerze 49, ukazał się artykuł
którego tytuł mówi wszystko- ,,Tragedia Wołynia: ludobójstwo na ludności polskiej. Świadczą dokumenty”.
11 lipca 1943r.w Kisielinie, około
80 osób które pozostały w kościele , zostało zamordowanych przez
Ukraińców.
Rozebranych pod przymusem, rozstrzelano pod dzwonnicą i dobito
bagnetami.
Na podstawie książki ,,Było sobie
miasteczko”, powstał film pod tym
samym tytułem, z muzyką Krzesimira Dębskiego.
Krzesimir Dębski- polski kompozytor muzyki współczesnej i filmowej,
dyrygent i skrzypek jazzowy w

Nie da się zrozumieć dlaczego Ukraińcy, nierzadko ludzie wykształceni,
stosowali tak okrutne, wymyślne
tortury, na swoich sąsiadach, bardzo
często na swoich współmałżonkach,
polskich rodzicach, i własnych dzieciach, których jedno z rodziców
było Polakiem.
Instytut Pamięci Narodowej i Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu opracowała
KRESOWĄ KSIĘGĘ SPRAWIEDLIWYCH 1939–1945 o Ukraińcach ratujących Polaków poddanych
eksterminacji przez OUN i UPA .

Z otchłani naszej, polskiej historii,
wciąż wydobywają się krzyki pomordowanych i pokrzywdzonych
na Wołyniu, dzieci kobiet, starców
- naszych rodaków. Pamiętamy o
Was, płaczemy, i modlimy się do
Naszego Boga Ojca aby nigdy nie
powtórzyła się taka historia”.
Aleksander Szumański:

Ukraińcy mordowali swoich polskich sąsiadów, niektórzy zaś udzielali Polakom pomocy. Postulat, by
upamiętnić, często anonimowych,
„sprawiedliwych” Ukraińców i
chociaż w ten sposób wyrazić im
wdzięczność za ocalenie, formułowano w Polsce od dawna. Zgłaszali go sami uratowani, a także inni
uczestnicy wydarzeń, którzy przeżyli.
Dla uratowanych było jasne, że obok
utrwalenia pamięci o pomordowanych, odtworzenia okoliczności ich
śmierci i ewentualnego wskazania
sprawców, należy uwiecznić heroiczny gest ratujących. Do sporządzenia księgi wykorzystano fundamentalne opracowania autorstwa
Ewy Siemaszko i Władysława Siemaszko, H. Komańskiego i S. Siekierki oraz K. Bulzackiego. W każdym z nich zamieszczono też wybór
tekstów źródłowych (57 świadectw
z Wołynia oraz kilkaset z Tarnopolskiego i Lwowskiego).
Bohaterami księgi są w głównej
mierze „cywilni” Ukraińcy – pomoc
z ich strony w stosunku do ludności
polskiej odnotowano w ponad 500
miejscowościach (spośród kilku tysięcy, w których ginęli Polacy).
Znanych Ukraińców z nazwiska jest
około 900 osób z których 350 zapłaciło życiem za udzieloną pomoc.
Anonimowych osób jest znacznie
więcej.
Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski:

wywiadzie udzielonym Zofii Wawrzyńskiej Bartczak powiedział m.
in.:
Sprawa ta jest dla mnie tym bardziej
bolesna, że do tej pory nie jest znane miejsce, gdzie są pochowani moi
dziadkowie.
Nie jest znany ich los - zostali uprowadzeni przez UPA i wszelki ślad
po nich zaginął. Dziadek był lekarzem, babcia pielęgniarką.
Sam słyszałem od Ukraińców-

Proszę sobie wyobrazić, ludzie
są w kościele a tu nagle wpadają
bandy z siekierami i ich mordują.
To co robili nacjonaliści przekraczało wszelkie możliwe normy.
Trzeba powiedzieć co się stało i
uczcić pamięć ofiar. Zapomnienie
dla tych pomordowanych to dla
nich podwójna śmierć. Można by
tu przytoczyć napis z pomnika na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie:
,,Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary…”

1. Wbijanie dużego i grubego
gwoździa do czaszki głowy.
2. Zdzieranie z głowy włosów ze
skórą (skalpowanie).
3. Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czaszkę głowy.
4. Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czoło.
5. Wyrzynanie na czole "orła".
6. Wbijanie bagnetu w skroń głowy.
7. Wyłupywanie jednego oka.
8. Wybieranie dwoje oczu.
9. Obcinanie nosa.
10. Obcinanie jednego ucha.
Ofiarami byli wszyscy bez wyjątku, czyli mężczyźni, kobiety, dzieci, nie wyłączając noworodków
oraz starców.
Mówi się nawet o 200 tysiącach
ofiar, a różne opracowania historyczne podają takie oto liczby:
Grzegorz Motyka – około 100 tysięcy
Czesław Partacz – około 120 ty-

Data wniesienia: 21 lipca 2010 r.
Przedstawiciel wnioskodawców
poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
oddając trwały hołd ofiarom banderowskiego ludobójstwa na ludności polskiej kresów wschodnich
ustanawia dzień 11 lipca Dniem
Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Uzasadnienie
"11 lipca przypada rocznica apogeum ludobójstwa dokonanego
przez Organizacje Ukraińskich
Nacjonalistów i tzw. Ukraińską
Powstańczą Armię na ponad 200
tys. obywateli Polskich Wołynia i
Małopolski Wschodniej.
Była to najokrutniejsza masowa
zbrodnia, jaką odnotowano w historii naszych dziejów, bowiem
zwyrodniali szowiniści ukraińscy
mordowali bezbronną ludność
polską. Nie oszczędzono nikogo,
od niemowląt w łonie matek do
starców.
To trzecie, obok sowieckiego i
niemieckiego ludobójstwo na Narodzie Polskim do dziś nie zostało
ukarane ani potępione. Natomiast
za oceanem i na Ukrainie, a nawet
w Polsce postawiono już setki po-

Matka białoczerwona
Popatrz Mamo na Łyczaków
Tam brzmi chór Czerwonych maków
Tam jest Polska, u twych stóp
Tam jest kraj jedyny Lwów.
Nie płacz Mamo ja wnet wrócę
Lecz na chwilę odejść muszę
Nie płacz mamo w mej czerwieni
To Lwów tylko się zieleni.
Lwów nasz żyje, Polski Rota
Nic, że dzisiaj krwi Golgota
Nic, że dzisiaj stąpasz cieniem
Ja to z Obrońcami zmienię.
Nie płacz mamo na mą duszę
Ja na chwilę odejść muszę
By powrócić do twych stóp
I zobaczyć polski Lwów.
Datę 11 lipca przyjmuje się, jako
rocznicę ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN) oraz Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na
polskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej w 1943 roku.
W apogeum tego zorganizowanego ludobójstwa, tylko w dniach
11-16 lipca 1943 roku wymordowano około 20 tysięcy Polaków.
Zbrodnie na kresach swoim bestialstwem i okrucieństwem przewyższają wszystko to, co robili z Polakami podczas okupacji
Niemcy i Sowieci, gdyż oprócz
wyspecjalizowanych oddziałów
zbrojnych w rzezi tej wzięło udział
swoiste ukraińskie pospolite ruszenie.

„11 lipca 1943r.otoczono 167 kościołów. Nacjonaliści wiedzieli że
Polacy chodzą do kościoła i to wykorzystano.

ińcy ruszyli aby zabijać swoich
polskich sąsiadów. Nie brakowało wśród tej zbrodniczej tłuszczy;
kobiet, wyrostków czy nawet dzieci pomagających w zbrodni i grabieniu dobytku pomordowanym.
Mordowano na wiele przerażających sposobów:

Uzbrojeni w kosy, sierpy, widły,
siekiery, motyki, cepy, młotki,
noże, bosaki, piły, kije, orczyki
i inny sprzęt gospodarski, Ukra-
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sięcy
Ewa Siemaszko – 130 tysięcy
Ta zapomniana zbrodnia to wstyd i
hańba dla III RP.
Jednak cały świat usłyszał po raz
kolejny donośny głos o krytej
strzechą, drewnianej stodole w Jedwabnem.
Na fali słynnego francusko-niemieckiego pojednania powstał
tam wspólny podręcznik historii, z
którego młodzież obu krajów uczy
się na pamięć nazwy jednej jedynej wsi spalonej przez Niemców w
okupowanej Francji.
Czy ktoś na świecie wie, że podczas niemieckiej okupacji spacyfikowano 817 miejscowości znajdujących się w obecnych granicach
Polski?
Czy świat słyszał, że 84 z nich
uległo całkowitemu spaleniu łącznie z wymordowaniem wszystkich
mężczyzn bądź całej ludności bez
względu na płeć czy wiek? Czy
ktoś alarmuje świat, że w owych
czasach płonęły również stodoły
wypełnione Polakami?
21 lipca 2010 roku klub PSL złożył w sejmie projekt uchwały – „w
sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian”

mników sławiących zbrodniarzy-terrorystów. Dzieje się w to w
czasie, kiedy cywilizowany świat
walczy z terroryzmem.
Tymczasem, mimo upływu 67 lat
Ofiary tej zbrodni wciąż czekają
na godne upamiętnienie ich męczeńskiej śmierci. Większość z
nich nie miała pochówku, a ich
szczątki poniewierają się w nieoznaczonych i nieznanych miejscach.”
15 lipcu 2009 roku Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie tragicznego
losu Polaków na Kresach Wschodnich, w której zawarta była dyspozycja:
„Tragedia Polaków na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej
winna być przywrócona pamięci
historycznej współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich
władz publicznych w imię lepszej
przyszłości i porozumienia narodów naszej części Europy, w tym
szczególnie Polaków i Ukraińców.
Przedłożony projekt uchwały stanowi wypełnienie tej dyspozycji."
Projekt spadł z porządku obrad
Sejmu, a uchwała do dziś nie weszła w życie.
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„Porządkujemy mogiły na Zasłuczu”
Ryszard Zaremba
Pod takim hasłem odbył się majowy wyjazd koła TMKK Zasłuczanie na Wołyń. Po raz kolejny
członkowie koła i grupa chętnych
wolontariuszy pojechała za naszą
wschodnią granicę, porządkować
tamtejsze cmentarze i sprawdzić,
co zmieniło się od czasu ostatniej
wizyty.

szych pobytów tak i teraz spotykaliśmy się wszędzie z serdecznym
przyjęciem, zrozumieniem i przyzwoleniem na upamiętnienie miejsc
pochówku naszych krewnych.
W Rudni Potaszni pan Pawlak miło
nas zaskoczył. Cały teren cmentarza
został wykarczowany, pozostawiono tylko stare drzewa.

Niewirków

Lechowie odwiedzili miejscowości: Rudnia Łęczyńską
Po modlitwie na mogiłach, w których zostali pochowani pomordowani, ich bliscy zapalili znicze.
Cmentarz w Moczulance został
uprzątnięty, wycięto odrastające
krzaki, zebrano stare znicze i połamane gałęzie.

Autokar wyjechał na Ukrainę 19
maja 2012 roku. Był niemal pełny,
bo po raz kolejny 37 osób zgłosiło się do udziału w tak szczytnym
celu. Głównym celem wyjazdu
było nawiedzenie i uporządkowanie
cmentarzy oraz zbiorowych mogił
będących pod naszą stałą opieką.
Chcieliśmy także po wizji lokalnej
zaplanować prace na kolejny wrześniowy wyjazd.
Podróż rozpoczęła się pechowo.
Awaria autokaru utrudniła nam
przekroczenie granicy. Jednak w
Sarnach na tamtejszej plebanii
zostaliśmy poczęstowani gorącą
herbatą, a księdzu Władysławowi zostały przekazane materiały
potrzebne do umocowania płyt na
cmentarzu w Moczulance. Choć początkowo mieliśmy kłopoty, wreszcie czuliśmy, że dotarliśmy do celu.
W Rokitnie byliśmy na stacji kolejowej, z której w 1945 roku wywożono wszystkich cudem ocalałych Polaków mieszkających wówczas na
Zasłuczu. Przy starej rampie zachował się jeden wagon, który obecnie
służy za magazyn. Ten niemy świadek tragedii, krzyków, płaczu i modlitw ludzi oraz ryku przerażonych
zwierząt stoi tam od kilkudziesięciu
lat i przypomina o wojennych wydarzeniach. Przygnębiające uczucie
wywołał w nas widok zaniedbanego
cmentarza, na którym zostali pochowani polscy żołnierze z wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku.
W Starykach dzięki pomocy pani
Eugenii Jakimiec, prezesa Polskiego Towarzystwa z Tomaszgrodu, rodzina Garbowskich odnalazła miejsce, gdzie przed wojną stał ich dom.
Zakwaterowanie mieliśmy jak zawsze u gościnnego ks. Władysława
Czajki w Równem. Grupa 7-osobowa, której celem był cmentarz w
Rudnii Potaszni i spotkanie z miejscowymi władzami, nocowała w hotelu w Bereznem.
W Szkole Podstawowej w Łęczynie, spotkaliśmy się ze społecznością szkolną: nauczycielami,
uczniami i pracownikami oraz byłą
panią dyrektor (obecnie już na emeryturze), która przez lata z uczniami opiekowała się mogiłą w Rudni
Łęczyńskiej. Panu Zbigniew Lech
przekazał sześć skórzanych piłek,
przybory szkolne i słodycze, które
sam ufundował.
Samochodem terenowym Maria
Chmurzyńska i Zbigniew Lech razem udali się do odległej o 5 km od
Łęczyna, Rudni Kniazielskiej. Na
jej terenie w czasie wojny pochowano 17 osób zabitych przez Niemców
i Ukraińców. Dyrektor zobowiązał
się uporządkować mogiłę i włączyć
uczniów do opiekowania się tym
miejscem. Takie zapewnienie otrzymaliśmy również od leśniczego tego
terenu oraz wójta gminy.
Podobnie jak podczas wcześniej-
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Wyjazd okazał się wyjątkowy dla
pana Jana Rudnickiego, który na
cmentarzu w Lewaczach odnalazł
grób ojca i dziadka, a pan Czesław
Kuriata postawił krzyż na grobie
swojego ojca. Natomiast rodzina
Wąsowskich stanęła po raz pierwszy w miejscu, gdzie została pochowana ich mama. Pan Wacław
Rudnicki był w Nowej Hucie, a w
Siwkach odwiedził naszą gościnną
wspaniałą rodaczkę panią Janinę
Dąbrowską. W Derażnem państwo
Ostafińscy ze Świątnik odszukali
rodzinny cmentarz.
Ogrodzenie zostało zakonserwowane starym samochodowym olejem,
a pod krzyżem położono płytę betonową. Cmentarz porośnięty jest
barwinkiem, który na całości tworzy piękny, ciemnozielony dywan.
Kwitnące akacje posadzone przez
naszych dziadków utworzyły biały,
pachnący baldachim, nad którym
górują stare sosny.
Prawdziwym fenomenem lasów Zasłucza są azalie, a ich żółte, wonne
kwiaty rozświetlają leśny półmrok.
Miejscowi nie bardzo podzielali
nasz zachwyt azaliami, dla nich są
utrapieniem, ponieważ w czasie ich
kwitnienia niebezpiecznie jest przebywać dłużej w lesie. Moja mamusia mówi, że jedyny pożytek, jaki
był z azali, to taki, że w lesie w czasie ich kwitnienia nie było węży…
W gościnnym domu państwa Pawlaków częstowano nas własnymi
produktami. Podziwialiśmy ich samowystarczalność. Hodują świnie,
krowy, kozy, dużo drobiu. Jest też
koń. W ogrodach uprawiają warzywa, ziemniaki, a lasy dostarczają
grzybów i jagód. Natomiast w stawie za ogrodem Pawlakowie łowią
ryby. Obce są im reklamy i gonitwy
za wyprzedażą tanich, promocyjnych artykułów tak modne w Polsce.
W Jackowiczach spotkaliśmy się
z mieszkańcami wsi, m.in. z panią
Marią Mackiewicz i rodziną Żygadłów. Pani Marzena Lis z synem
Hubertem poznawała okolice rodzinnego Marulczyna. Natomiast

W wyjeździe jak zawsze uczestniczyli ci, którzy w 1945 roku musieli tak nagle wyjechać z Wołynia.
Teraz po raz pierwszy wracali do
miejsc sobie bardzo bliskich. Pan
Teofil Kozłowski ze wzruszeniem
oprowadzał nas po Starej Hucie, w
Ludwipolu odszukał brata swojego
ukraińskiego kolegi, a jego sąsiadka poczęstowała wszystkich jeszcze
ciepłymi bułeczkami.
Szkole Podstawowej w Bystrzycach
przekazano przybory szkolne i słodycze. Okazało się, że w szkole jest
dobrze urządzona Izba Pamięci o
Polakach mieszkających na tych terenach. Zgromadzono w niej polskie
dokumenty i przedmioty używane w
domu przed wojną. W Niewirkowie
ze wzruszeniem wchodziliśmy do
zrujnowanego kościoła, w którym
przez wieki była czczona ikona
Matki Bożej Bolesnej przywieziona
do Świątnik. Parafiom w Równem i
Tomaszgrodzie przekazaliśmy stroje komunijne zebrane przez panią

Barbarę Zarówną z Dzierżoniowa.
Książkami- dar ks. prałata Jana Bagińskiego, obdarowaliśmy polskie
parafie.
W ostatnim dniu zwiedzaliśmy
Równe z naszą przewodniczką Tatianą Kijak i katedrę w Łucku. Wywoziliśmy w naszych sercach obraz
pięknego zniszczonego kościoła w
Międzyrzeczu Koreckim.
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Maria Chmurzyńska
Wrażeniami i przeżyciami z wyjazdu podzieliła się z Państwem również uczestniczka wyjazdu, Teresa
Milicz, której relację prezentujemy
poniżej.
Temat Wołynia pojawiał się w moim
życiu od najmłodszych lat. Rodzice,
dziadkowie, wujkowie i ciocie oraz
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sąsiedzi przy okazji różnych spotkań wracali we wspomnieniach do
swoich rodzinnych stron na Wołyniu. Opowiadali również o tragedii
związanej z okresem wojennym.
Mordowaniu ludzi przez banderowców, ich przymusowej ucieczce...
Czytałam również książki opowiadające o losach ludności z Kresów.
Około 5. lat temu kupiłam komputer
i coraz częściej zaczęłam interesować się stronami o Wołyniu. Okazało się, że w Internecie tych wiadomości jest naprawdę bardzo dużo. W
tym czasie żyła jeszcze moja mama

i kiedy przeczytałam jej informacje
o jej miejscowości, gdzie się urodziła, widziałam jej wielkie zrobiło to
na niej wrażenie. Chciałam stopniowo spisywać jej wspomnienia, aby
bardziej je pamiętać. Niestety, moja
mama zmarła po około 2 miesiącach. Ale ja w dalszym ciągu czytałam o Wołyniu. Ten temat stał się
dla mnie niezwykle ważny.
Nie zawsze jest to oczywiście lektura, którą się lekko czyta. np. praca
Władysława Siemaszko i Ewy Siemaszko dot. Ludobójstwa na Wołyniu. Czytam ją i robię przerwy, bo
nie jest się w stanie o takiej tragedii
czytać non stop. Około 2 lat temu
zapragnęłam odwiedzić strony rodzinne moich dziadków i rodziców.
Moja mama pochodzi z kolonii Mokre, a mój tata z Moczulanki. Była
to gmina Ludwipol, pow. Kostopol.
Możliwość wyjazdu pojawiła się w
maju 2012 r. Wyjazd zorganizowało
Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej z Wrocławia. Podróż
rozpoczęliśmy w sobotę wieczorem. Na miejsce zakwaterowania
w Równem dotarliśmy w niedzielę.
W czasie tego pobytu odwiedziłam
wiele miejsc, o których opowiadali

moi przodkowie. Byłam w Rokitnie,
w Ludwipolu, Kostopolu, Starej Hucie, Moczulance, w Niewirkowie i
jeszcze innych. Te miejsca, które wymieniłam znane mi były z opowieści dziadków i rodziców. Tam moi
dziadkowie żyli, brali ślub, chrzcili
swoje dzieci. Będąc w tamtych stronach, jednocześnie bardzo się cieszyłam, że mogę spełnić tęsknotę
moich przodków, aby zobaczyć tę
ziemię jeszcze raz, a jednocześnie w
pamięci miałam tą straszną tragedię,
jaka tam się wydarzyła. Jak wyraziła
się Pani, która ocalała z rzezi Wołyńskiej (też była z TMKK w odwiedzinach w rodzinnych stronach na Wołyniu), „ta ziemia jest przesiąknięta

krwią Polaków i nie tylko”.
Mojej podróży towarzyszyły silne
emocje, niejeden raz popłynęły mi
łzy. Chciałam odwiedzić miejscowości moich dziadków i rodziców, ale
będąc tam i mając możliwość odwiedzenia innych miejsc też, chętnie
tam jechałam, ponieważ uważam, że
wszystkim tym ludziom należy się
wspomnienie i modlitwa. W naszej
podróży uczestniczyły osoby, które urodziły się w tamtych stronach,
więc mieliśmy możliwość wysłuchania opowieści świadków. Bardzo utkwiła mi w pamięci opowieść
osoby uczestniczącej w pakowaniu
ludzi i zwierząt do wagonów w celu
wywiezienia ich na zachód. Ten Pan

mówił, że do dzisiaj przechodzą go
ciarki, jak wspomina ten płacz i lament ludzi, modlitwy oraz pieśni kościelne oraz nienaturalny ryk krów.
W czasie tej podróży byliśmy jedną
wielką rodziną. Ja osobiście mam zamiar jeszcze pojechać na Kresy, bo
chciałabym jeszcze raz przejść tymi
śladami, zapalić znicze, pomodlić się
na grobach tych, którzy na zawsze
tam zostali.
Ps. Zapraszam do obejrzenia nagranych wypowiedzi uczestników
wyjazdu przez Kresowy Serwis Filmowy na zakładce Filmy: „Cmentarze Zasłuczan”

UROCZYSTOŚĆ W OŚWIĘCIMIU
7 LIPCA 2012 ROKU.
BOHDAN PIĘTKA
Obchody 69. rocznicy ludobójstwa
dokonanego przez nacjonalistów
ukraińskich na Polakach zamieszkujących Kresy Wschodnie II RP
rozpoczęły się w sobotę 7 lipca w
Oświęcimiu. Z inicjatywy działającego w Oświęcimiu Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-

-Wschodnich odsłonięta została
tego dnia tablica upamiętniająca
zbrodnię ludobójstwa dokonanego
na ludności polskiej Wołynia i Małopolski Wschodniej przez OUN-UPA. Na tablicy umieszczono
napis o następującej treści: W HOŁDZIE POLAKOM MIESZKAŃCOM ZIEM WSCHODNICH II
RZECZYPOSPOLITEJ OFIAROM
LUDOBÓJSTWA DOKONANE-

/ Uroczystość odsłonięcia tablicy. Przemawia prezes Klubu „Samborzan”, Włodzimierz Paluch. Fot. Adam Cyra

GO PRZEZ NACJONALISTÓW
UKRAIŃSKICH W OKRESIE II
WOJNY ŚWIATOWEJ. CZEŚĆ I
WIECZNA CHWAŁA. ŚRODOWISKA KRESOWIAN OŚWIĘCIMIA I OKOLICY. OŚWIĘCIM, 7
LIPCA 2012 R.
Jest niezwykle godne podkreślenia,
że użyto słowa „ludobójstwo” ze
wskazaniem na sprawcę. Jest to bowiem jedyne prawidłowe określenie
wobec tego, co stało się na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w
latach 1943-1944, gdzie szowiniści
ukraińscy dokonali zaplanowanego
i niezwykle okrutnego ludobójstwa
na co najmniej 130 tysiącach Polaków. Podczas drugiej wojny światowej dokonane zostały trzy najbardziej okrutne ludobójstwa. Były
to: ludobójstwo przeprowadzone
przez Niemcy hitlerowskie na Żydach, ludobójstwo dokonane przez
chorwackich ustaszy na Serbach i
ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA na Polakach. Przy czym ludobójstwa dokonane przez ustaszy na
Serbach i banderowców na Polakach nie miały precedensu w dziejach pod względem okrucieństwa
metod i zwyrodnienia sprawców. O
ile pamięć o ludobójstwie niemieckim na Żydach została podniesiona w Izraelu, Ameryce Północnej i
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/ Tablica ufundowana przez Klub „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich, odsłonięta 7 lipca 2012 roku na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu. Fot. Adam Cyra.

Europie niemal do rangi religijnego
kultu, o ile pamięć o ludobójstwie
ustaszowskim jest kultywowana
w Serbii (gorzej z Chorwacją), to
ludobójstwo banderowskie nadal
nie może się w Polsce doczekać
należnego upamiętnienia i zgodnej
z faktami oceny. Dla głównych sił
politycznych, wiodących mediów i
ośrodków naukowych wciąż jest to
temat „trudny” i „kontrowersyjny”,
który najlepiej zamieść pod dywan,
żeby nie przeszkadzał budowie
„wspólnego europejskiego domu”
i „strategicznemu partnerstwu” z
Ukrainą. Dlatego dalej dąży się do

przemilczenia tego tematu w szerokiej debacie publicznej, a jeśli już
nie da się go przemilczeć to używane są zakłamujące propagandowe
określenia typu „rzeź wołyńska”,
„tragedia wołyńska”, „konflikt polsko-ukraiński” itp.
Tym bardziej więc zasługuje na
uznanie inicjatywa oświęcimskiego
środowiska kresowego oraz postawa miejscowych władz kościelnych
i samorządowych, które zgodziły
się na umieszczenie na cmentarzu
parafialnym tablicy o wspomnianej
treści.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
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/ Tablica poświęcona Polakom – ofiarom ludobójstwa dokonanego przez UPA została umieszczona obok dwóch innych tablic. Pierwsza od lewej upamiętnia brytyjskich jeńców wojennych
ze stalagu E715 VIII B w Monowicach, którzy zginęli 20 sierpnia 1944 roku podczas nalotu
alianckiego, druga jest poświęcona pamięci oświęcimskich sportowców. Fot. Bohdan Piętka.

/ Wiersze Andrzeja Winogrodzkiego recytuje
absolwentka gimnazjum Katarzyna Sanak,
wnuczka Kresowianina. Fot. Adam Cyra.

Św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, na którą licznie przybyli mieszkający w Oświęcimiu
Kresowianie. Przepiękną homilię
wygłosił ksiądz proboszcz Jerzy Brońka. Przypomniał w niej
nie tylko męczeństwo Polaków,
którzy stali się ofiarami ludobójstwa banderowskiego, ale także
męczeństwo Polaków zamordowanych przez NKWD w różnych
miejscach Nieludzkiej Ziemi oraz
przez Niemców, w tym w pobliskim KL Auschwitz.
Po Mszy nastąpiło przejście na
cmentarz parafialny, gdzie odbyła
się zasadnicza część uroczystości.
Prowadził ją prezes Klubu „Samborzan”, Włodzimierz Paluch.
Licznie przybyli Kresowianie z
Oświęcimia i innych miast, w tym
delegacje Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Bielska-Białej,
Częstochowy, Gliwic, Krakowa i
Tychów. Była też obecna Halina
Ziółkowska-Modła – prezes koła
miejskiego Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia. Władze
samorządowe Oświęcimia reprezentowali m.in. wiceprezydent
Maria Pędrak, przewodniczący
Rady Miasta Piotr Hertig i wiceprzewodniczący Rady Gminy
Oświęcim Jan Zieliński. Oprawę
artystyczną uroczystości zapewnił chór „Auxilium” Towarzystwa
Wychowanków
Salezjańskich.
Wykonał on m.in. utwór „W mogile ciemnej” (znany także jako
„Daj wieczny pokój”). Jest to
kompozycja Aleksandra Orłowskiego (1862-1932) – Kresowianina, działacza plebiscytowego
na Górnym Śląsku, kompozytora i

/ Uroczystość uświetnił chór „Auxilium” Towarzystwa Wychowanków Salezjańskich, wykonując Hymn Państwowy, Rotę i utwór „W mogile ciemnej”.

Bo ktoś nienawiść
wszczepił w twoją krew
i czarny osad zbrodni
nazwał bohaterstwem
i wiarą w naród;
tylko ten jedyny!
Bo eksplodował
śmiertelny pocisk wojny
i milionem odłamków
upadł na tę ziemię
zmieniając żywą zieleń
w pola łez i krwi!
Czarnymi łzami
żałobnych tablic
czas opłakuje
ten los okrutny
bez winy i nadziei.

Wiersze Andrzeja Winogrodzkiego – poety z Oświęcimia, z pochodzenia samborzanina – zaprezentowane podczas uroczystości 7
lipca 2012 roku w Oświęcimiu.

/ Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Jarzy Brońka, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w
Oświęcimiu.

naczelnika poczty w Oświęcimiu,
który został pochowany na tymże cmentarzu parafialnym. Obok
marszu żałobnego z Sonaty b-moll
Chopina jest to najpiękniejszy polski utwór żałobny.
Uroczystość na cmentarzu rozpoczęła się odśpiewaniem dwóch
zwrotek Hymnu Państwowego, a
zakończyła odśpiewaniem Roty.
Po przywitaniu przybyłych prezes
Włodzimierz Paluch krótko przedstawił ideę powstania tablicy. Powstała ona dla zachowania pamięci o strasznym losie, jaki spotkał
Polaków na Kresach w sytuacji,
gdy coraz więcej świadków tych
wydarzeń odchodzi. Należy dodać,
że zachowanie pamięci o historii
jest sprawą fundamentalnie istotną
dla przetrwania i istnienia narodu.
Dlatego uroczystość w Oświęcimiu, wieńcząca dwuletnie starania
Klubu „Samborzan” o upamięt-

/ Odsłonięcia tablicy dokonali wiceprezydent Oświęcimia Maria Pędrak i Bronisław Orski –
najstarszy członek Klubu „Samborzan”. Fot. Adam Cyra
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pod niebem sadu
w sanktuariach Kościołów,
w słodkiej woni ziół.

pejskich” stosunków z Ukrainą,
ludzie którzy lekceważą okrutne
męczeństwo Polaków na Kresach
Wschodnich (m.in. poprzez używanie określeń propagandowych
a nie naukowych wobec wydarzeń
z lat 1943-1944), którzy blokują
powstanie w Warszawie pomnika
upamiętniającego
ludobójstwo,
którzy doprowadzili do pozbawienia finansowania (czyli likwidacji)
wszystkich polskich mediów na
Wschodzie, którzy zredukowali
liczbę godzin nauczania historii w
szkołach średnich. Ta elita nie ma
w sercu Polski i na Polsce jej nie
zależy.

nienie ofiar OUN-UPA, nie była
wydarzeniem błahym. Tablicę
upamiętniającą ofiary ludobójstwa
ukraińskiego wmurowano tuż przy
wejściu na cmentarz obok dwóch
tablic, z których jedna upamiętnia oświęcimskich sportowców, a
druga 27 brytyjskich jeńców wojennych ze stalagu E715 VIII B
w Monowicach, którzy zginęli 20
sierpnia 1944 roku podczas nalotu amerykańskich bombowców na
fabrykę IG Farbenindustrie.
Ceremonii odsłonięcia tablicy
dokonali wiceprezydent Maria
Pędrak oraz Bronisław Orski –
najstarszy uczestniczący w uroczystości członek Klubu „Samborzan”. Po odsłonięciu tablicy
nastąpiło jej poświęcenie przez
księdza proboszcza Jerzego Brońkę oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
Ważnym akcentem uroczystości było zaprezentowanie dwóch
wierszy Kresowianina i mieszkańca Oświęcimia, Andrzeja Winogrodzkiego, poświęconych ludobójstwu dokonanemu na Kresach
przez nacjonalistów ukraińskich.
„Wiersz bez tytułu” oraz wiersz
„Nadzieja” recytowała Katarzyna
Sanak – absolwentka gimnazjum
nr 1 w Oświęcimiu i wnuczka Kresowianina.
W słowie końcowym prezes Włodzimierz Paluch powiedział, że
Kresowianie mają historię w sercu, że ich historii uczyć nie trzeba.
Istotnie, polscy patrioci mają historię w sercu. Nie mają jej jednak
ludzie, którzy mianowali się elitami tego narodu. Ludzie, dla których tragiczna historia sprzed 69.
lat jest wyłącznie niepotrzebnym
balastem w ułożeniu sobie „euro-

Druhu z Wołynia , Podola,
Galicji –
wyjdźmy z czasu śmierci
na świeżą łąkę życia!

„Wiersz bez tytułu”
Tytułu nie trzeba –
jest nim imię ziemi
i czas historii.

Pamięć zostanie
bo nie może umrzeć;
płacz czarnych tablic
w strumieniach światła!

Dzielili dnie i noce
pod wspólnym księżycem
i łąk pachnących
słodycz miodną,
trawy i kwiaty,
mleko, sól i niebo,
bywało też
że melanż krwi,
połacie pól szerokich
i rozlewisk rzek.

„Nadzieja”
Z pamięci krwawej rosną plony
na przyszłość lepszą w naszych
dziejach;
w miejsce rozpaczy, żalu, gniewu
niech rodzi się i trwa nadzieja!

A teraz stoisz obok mnie
SĄSIEDZIE
z żądłem noża
z lancą kosy,
by mi przekłuć serce,
wypuścić ze mnie
światło duszy!
Siekiera, piła, widły –
twój rynsztunek dzielny;
cokolwiek blisko
cokolwiek pod ręką!
Stoisz SĄSIEDZIE
z toporem nienawiści,
choć są i tacy,
co dają znak: uciekaj!
Śmierć była wszędzie:

Czas w krew i zbrodnię
i w nienawiść hojny,
czas ziemi w ogniu
i w płomieniach wojny –
Już minął! Czas pożogi,
zbroczonej krwią ideologii!
I niech już nigdy człowiek więcej
w sąsiedzkiej krwi nie nurza ręce!
Co było bólem – bólem będzie
a co pamięcią – nią zostanie,
ale nad wszystkim niech rozkwitnie
trudne i trwałe pojednanie.

/ Wieczna chwała i pamięć. Fot. Bohdan Piętka.
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Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturowym i jedyną tego rodzaju
propozycją w kraju. Minione festiwale spotkały się z
bardzo przychylnym przyjęciem. Występy zespołów
muzycznych i tanecznych
z Litwy, Łotwy, Białorusi i
Ukrainy transmitowane są
przez TVP 2 oraz Telewizję
Polonia. Koncert galowy w
amfiteatrze jest podsumowaniem trzech dni imprez
festiwalowych w mieście,
w trakcie których oglądać
można występy kapel, chórów oraz zespołów pieśni i

tańca. Występom towarzyszą wystawy plastyczne,
fotograficzne, rękodzieła,
wieczory poetyckie, kiermasze i degustacje kresowych potraw. Festiwal jest
najciekawszym obok Pikniku Country przedsięwzięciem kulturalnym miasta
Mrągowa.

tury Kresowej:
PIĄTEK 10 sierpnia
plac Unii Europejskiej
16.00 – 21.00 „Mała Gala
Kresowa” – występy zespołów, prezentacje rękodzieła
i malarstwa;
kiermasze, kuchnia kresowa

18. Festiwal Kultury
Oficjalne otwarcie
Kresowej odbędzie się 17.30
w dniach 10-12 sierpnia Festiwalu
2012 r. koncert galowy 11 Centrum Kultury i Turystyki
sierpnia
16.00 Współczesna literaProgram 18. Festiwalu Kul tura kresowa – prezentacje
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18.00
Oficjalne zakońTwórców z Litwy, Ukrainy i czenie 18. Festiwalu KulBiałorusi /sala Orbita/
tury Kresowej, pożegnanie
uczestników Festiwalu
18.00
Otwarcie wystaw:
malarstwa Lwowskiego To- Gośćmi tegorocznego Fewarzystwa Przyjaciół Sztuk stiwalu będą:
Pięknych z okazji 10- lecia
ich istnienia, plastycznej Ukraina:
poświęconej Czesławowi * Zespół Choreograficzny
Niemenowi, fotograficznej ”Kołomyjka” z Kolomyi
Jerzego Karpowicza.
* Zespół Tańca „Barwinek”
z Krzemieńca
18.30
Kresowa Wie- * Polski Amatorski Chór Kaczornica z udzialem prof. meralny im. Juliusza ZarębTeresy Żylis - Gary
skiego z Żytomierza
* Chór Kameralny „Młode liSOBOTA 11 sierpnia
ście” z Baru
plac Jana Pawła II
* Solistka Luba Skiba z
Żółkwi
11.00 Kresowe spotkanie * Zespół muzyki sakralnej
z muzyką i poezją
„Angelus” z Ługańska
plac Unii Europejskiej
Białoruś
12.00 – 16.30 Koncerty * Grupa - Polonijny Chór
Zespołów Kresowych
„Społem” z Mińska
prezentacje rękodzieła i ma- * Polski Zespół Pieśni i
larstwa; kiermasze, kuchnia Tańca „Chabry” z Grodna
kresowa
* Zespół „Akwarela” z
Ratusz
Grodna
* Trio Folklorystyczne
14.00
Konferencja pra- „Odrodzenie” ze Starych
sowa
Wasiliszek
Amfiteatr
* Grupa wokalna „Czarna
Perła” z Mińska
17.00
KONCERT GA- * Akordeonista Witalij WoLOWY
ronko z Mińska
* Solistka Maria Lebiecka z
NIEDZIELA 12 sierpnia
Lidy
Kościół św. Wojciecha
* Grupa wokalna „Ars – Libero” z Brześcia
10.30
Msza Święta z
udziałem Zespołów Kreso- Litwa
wych i Poetów
* Kapela litewska JAUNIplac Unii Europejskiej
NELIS
* Reprezentacyjny Zespół
12.00 – 15.30
Koncerty Pieśni i Tańca „WileńszczyZespołów Kresowych
zna” z Wilna
prezentacje rękodzieła i ma- * Młodzieżowy Zespół Tańlarstwa; kiermasze, kuchnia ca " STO UŚMIECHÓW" z
kresowa
Wilna
* "KAPELA WESOŁE
15.30 KOROWÓD ulica- WILNO" z Wilna
mi Miasta (od ul. Sobczyń- * "KAPELA PODWILEŃskiego do pl. Jana Pawła II SKA" z Wilna
promenadą do Amfiteatru
nad jez. Czos.)
Polska
Amfiteatr
* Studio Wokalne "SUKCES" z Mrągowa
16.00
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
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O Rodakach na Kresach pamiętamy!

Maciej Prażmo

Relacja z akcji „Rodacy bohaterom
– Wielkanocna paczka dla polskiego
kombatanta na Kresach” marzec-kwiecień 2012. Maciej Prażmo
– koordynator działań na Warmii i
Mazurach, potomek Kresowiaków,
Prezes Stowarzyszenia Promujmy
Kozłowo non omnis moriar

Wprowadzenie
Z akcją „Rodacy bohaterom …” po
raz pierwszy zetknąłem się wiosną
2011r. w Internecie. Pamiętam jakieś
migawki, materiały, ale byłem zbyt
zapracowany, by bliżej przyjrzeć się
akcji. Dopiero gdy w trakcie kolejnej
edycji „Paczki …” pod koniec roku
dostałem maila, mogłem na spokojnie zapoznać się z tym działaniem.
Jestem aktywnym społecznikiem, patriotą z korzeniami Kresowymi, dlatego po zapoznaniu się z materiałami
i przeglądnięciu strony internetowej
głównego organizatora akcji Stowarzyszenia OdraNiemen z Wrocławia, postanowiłem
włączyć się w to działanie. W listopadzie 2011 roku na szybkiego zorganizowałem w powiecie nidzickim
lokalną zbiórkę darów i pieniędzy.
Jak na improwizowaną akcję efekt był
całkiem niezły. Zebraliśmy 55 kg produktów i ponad 300,00 zł w gotówce.
Szczególnie aktywnie w akcji uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy oraz bibliotekarka
tejże szkoły Pani
Beata Żukowska. To tam w szkolnej
bibliotece odbywała się ogłoszona w
mediach zbiórka.
Całość kurierem i przelewem wysłałem do Wrocławia. Jako, że posiadam
własną firmę samo przesłanie darów
do Wrocławia po to, by oni z kolei potem zawieźli je na Litwę
zwyczajnie „po gospodarsku” nie
dawało mi spokoju. Takie myślenie
zaowocowało wkrótce nową i przewidywalną, jak na mnie decyzją.

Wielkanocna akcja 2012
Jako partner Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN z poprzedniej edycji, myślę tu o moim Stowarzyszeniu non
omnis moriar, byliśmy na bieżąco z
informacjami o kontynuacji akcji.
Już wcześniej podjąłem rozmowy z
Zarządem ODRY-NIEMEN o podpisaniu partnerstwa i naszym aktywnym udziale kolejnych w działaniach.
Chciałem rozszerzyć naszą aktywność na Warmii i Mazurach obszarowo, jak i włączyć w to inne podmioty
– organizacje, osoby i instytucje. Przy
otwartości naszego partnera to się
świetnie udało. U siebie w Ucznio-

/ Spotkanie z Zarządem OWM ŚZŻAK –Olsztyn 06-03-212 – omawianie akcji

wie ZSO im. St. Wyspiańskiego w
Nidzicy uczestniczący w akcji - 2011
województwie podjąłem rozmowy z
Zarządem Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Raz, że to w większości
Kresowiacy, dwa, że udział takiego
partnera uwiarygodniał nas na arenie
wojewódzkiej otwierając jednocze-

tych miastach poza moimi AKowcami oczywiście wyróżnić należy dwa
miejsca/instytucje. Pierwsze to Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, gdzie kustosz muzeum Pan Waldemar Brenda
wykonał masę pracy mobilizując 5
lokalnych szkół oraz I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w
Olsztynie, gdzie zbiórkę koordynował
Pan Andrzej Koziełło.

na 30 marca , dlatego zbiór i samo
pakowanie w naszej głównej kwaterze w siedzibie AK w Olsztynie zaplanowałem na 28-29 marca. Jeszcze w trakcie pakowania pojawiali
się ludzie z darami. Było nas kilkoro wolontariuszy z różnych stron i
organizacji. A i zadania także różne.
Np. busa na wyjazd musieliśmy
przyprowadzić aż z Węgorzewa ponad 100 km od Olsztyna. W drodze powrotnej z Węgorzewa zbaczając do Pisza, trzeba było odebrać
zebrane tam dary. Trzeba było też
zrobić zakupy z zebranych funduszy. Potem to wszystko popakować
nie zapominając o włożeniu do każdej paczki życzeń Wielkanocnych.
W tym działaniu szczególne wyróżnienie należy się Panu Jerzemu
Bernhardtowi, żołnierzowi różnych
oddziałów wileńskiej AK, wiceprezesowi Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK, który dzielnie cały
dzień 29 marca spędził na czynnej
pracy z nami. Pogratulować energii.

Efekt naszej pracy był co najmniej
zadowalający. W tym świątecznym
czasie nałożyło się kilka różnych
zbiorek. Zakładaliśmy więc przygotowanie 30 paczek. Okazało się, że
przygotowaliśmy 53 paczki indywidualne oraz 5 dużych kilkunastokilogramowych, które zamierzaliśmy przekazać podczas wizyty w
Samorządowym Domu Dziecka w
Solecznikach.

Nocą ruszamy na Litwę
Plan pobytu na Litwie przewidywał,
że pierwszego dnia mieliśmy gościć
w instytucjach merostwa solecznickiego, a po noclegu tam, rankiem
wyjechać do Wilna, gdzie w Domu
Kultury Polskiej mieliśmy się spotkać z polskimi kombatantami.
Jeszcze popołudniu 29 marca dołączyli do nas nasi partnerzy ze
Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN
z Wrocławia – Państwo Ilona i Eugeniusz Gosiewscy. Aby zameldować się rankiem w merostwie musieliśmy wyjechać w środku nocy z
Olsztyna. Wyruszaliśmy ok. 01:00
dwoma busami. Podróż minęła bez
specjalnych przygód. Do dawnej
granicy my prowadziliśmy, od granicy nasi partnerzy.

Wizyta w rejonie solecznickim u mera
Pod merostwem w Solecznikach zameldowaliśmy się ok. 07:30 czasu
miejscowego.
Merostwo (odpowiednik naszego
starostwa) rozpoczynało pracę o
08:00, co dało nam chwilę na ogarniecie się po podróży. Tu początkowo spotkaliśmy się z Panią Reginą
Markiewicz, kierownikiem Wydziału Oświaty i Sportu. Rozmawialiśmy o problemach związanych z
działalnością resortu zarządzanego
przez naszą gospodynię. Zaraz potem przyjął nas mer rejonu solecznickiego Pan Zdzisław Palewicz.

/ Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu – wolontariusze. W głębi w środku Waldemar Brenda.

śnie drzwi szkół, instytucji publicznych i mediów.
Jako aktywny członek Związku mam
dobre relacje z Zarządem, dlatego
nie było problemem przekonanie do
nowej dla tej organizacji formy działania. Po ustaleniu wstępnego harmonogramu i zakresu działań oficjalnie
Związek stał się głównym inicjatorem
firmującym to zadanie. Olsztyńska
siedziba Związku stała się bazą naszej
akcji.

Pozyskiwanie lokalnych partnerów
Jako aktywny działacz społeczny
szczebla wojewódzkiego mam sporo
kontaktów w terenie. Po przystąpieniu do akcji przydały się zarówno
moje kontakty, jak i sieć oddziałów
Związku AK. Było też kilku nowych
partnerów. Włączyły się miasta jak
Kętrzyn, Pisz, Lidzbark Warmiński,
Nidzica, no i oczywiście Olsztyn. W

Ponadto warto wymienić współpracę
z organami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Biurem ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi, które przekazało kilkadziesiąt nowych
książek „Pamięci bliskich” (Rodzina
Katyńska w Olsztynie) i „Quo vadis
Sybiraku?” oraz Departament Koordynacji Promocji, skąd pozyskaliśmy
do paczek ponad 120 gadżetów, m. in.
piękne i praktyczne termo-kubki.Nie
bez znaczenia był udział naszych
mediów. Tu największym naszym
sukcesem było zainteresowanie tematem Polskiego Radia Olsztyn,
gdzie 28 marca na żywo przybliżałem słuchaczom akcję i jej cel.

/ U Mera rejonu solecznickiego Pana Zdzisława Palewicza

Po audycji otrzymałem kilka telefonów zarówno z deklaracją pomocy,
jak i z życzeniami sukcesu. Zaproszono mnie także już po powrocie z
Litwy, abym zdał relacje z pobytu.

/ W biurze Pani Reginy Markiewicz

Pakujemy paczki
/ Uczniowie ZSO im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy uczestniczący w akcji - 2011
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dziba OWM ŚZŻAK ul. Żołnierska 15A

Wyjazd na Litwę był zaplanowany

/ Zdjęcia z pakowania paczek - Olsztyn sie-
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Serdeczne przyjęcie, jakie nas spotkało szło w parze z wartością treści
naszych rozmów. Zacząłem dostrzegać coś, czego u nas nie znajdziesz.
Tęsknotę za Polską, tu nazywana
Macierzą. Od Mera emanował duch
patriotyczny jakiego próżno szukać
u wielu naszych samorządowców.
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Być Polakiem znaczy dla niego
dużo więcej niż tylko wpis w dokumentach. To obowiązek. Polskość
to tutaj sposób życia. Można było
czerpać całymi garściami. Obdarowani Wielkanocnymi palmami
pod opieką Pani Wioletty Baranowskiej - pracownika merostwa
–wyruszyliśmy dalej. Najpierw do
Samorządowego Domu Dziecka
w Solecznikach, a potem do Szkoły Średniej im. A. Mickiewicza w
Dziewieniszkach.

książek ofiarowanych nam przez
Radnego Gminy Kozłowo Pana
Wojciecha Wojtyrę. Była to zarówno rodzime tytuły m. in. Lalka, Pan
Tadeusz, jak i światowa klasyka,
jak Trzej Muszkieterowie. Książki
pięknie wydane w sztywnych oprawach dyrektor szkoły Pani Danuta
Anichowska serdecznie dziękując
postanowiła przeznaczyć na nagrody na zakończenie roku szkolnego.
Spotkanie z kombatantami w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie

Polski Dom Dziecka w Solecznikach
Drugim przystankiem naszego pobytu w rejonie solecznickim była
wizyta w Samorządowym Domu
Dziecka. Dyrektorem placówki jest
Pani Oksana Obłoczyńska, która
chętnie i gościnnie przyjęła nas w
swoich progach. W czasie naszych
odwiedzin w placówce przebywało 34 wychowanków. Wszystkie
dzieci to Polacy. Mieliśmy okazję
zobaczyć zarówno, jak żyją podopieczni, jak też poznać ich samych. Rozmawialiśmy z kadrą,
która przybliżyła nam troski dnia
codziennego instytucji. Szczerze
przyznam, że problemy mamy podobne i u nas w Macierzy. Przekazaliśmy kierownictwu przywiezione przez nas dary.
Było to 5 dużych kilkunastokilogramowych paczek z artykułami spożywczymi, słodyczami z
Warmii i Mazur oraz kilkadziesiąt
mniejszych świątecznych słodkich
pakunków od Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN. Było też kilkanaście
książek dla dzieci przekazanych
przez moje pociechy.

W drodze powrotnej nasza przewodniczka Pani Wiloletta pokazała
nam miejsce, gdzie Adam Mickiewicz podejrzał obrzęd „Dziadów”
i zainspirował się do napisania
swojego dzieła o tym samym tytule. Oczywiście nie obyło się bez
pamiątkowego zdjęcia.

Rozmowom nie było końca. Był
czas na opowieści, pokazywanie pamiątek, na wspólne zdjęcia.
(Fragment spotkania można zobaczyć: http://www.youtube.com/watch?v=8aUDsGSudXM

/ Ostra Brama zrobiła na mnie niesamowite
wrażenie. To jakże symboliczne miejsce wryło się w moją pamięć na zawsze.

/ Na zdjęciu obok głazu upamiętniającego
wydarzenie z udziałem A. Mickiewicza cała
ekipa z Warmii i Mazur. Od lewej: autor tekstu Maciej Prażmo, Dariusz Motacki i Tomasz Kucmus.

To była nasza ostatnia oficjalna wizyta w rejonie solecznickim. Udaliśmy się na kwaterę do miejscowej
bursy, by następnego dnia rankiem
wyjechać do Wilna.

Wilno, miasto moich przodków

Spotkanie z kombatantami w
Domu Kultury Polskiej

/ Wizyta w solecznickim Domu Dziecka

Polska Szkoła Średnia w
Dziewieniszkach
Kolejnym miejscem, jakie mieliśmy okazję poznać i zobaczyć była
polska Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach. Tu
przywitała nas równie gościnna i
otwarta
jak poprzednicy starościna, Pani
Czesława Marcinkiewicz. Przy
okazji dowiedziałem się, że tutejszy starosta to tak, jak nasz wójt.
Same Dziewieniszki to wieś zamieszkała w większości przez Polaków. Jeszcze na początku przemian, gdy Litwa konstytuowała
swoją państwowość, byli tu Rosjanie. Teraz ich nie ma, wyemigrowali. Początkowo także szkoła była
polsko-rosyjska, jednak z powodu
emigracji Rosjan, dziś szkoła jest
szkoła polską.
Problemy i troski także tutaj nie odbiegają od tych, z którymi borykamy się w kraju, jednak tu dochodzi
jeszcze rywalizacja z sąsiadującą
szkołą litewską. Dowiedzieliśmy
się np., że od września w naszej
szkole naukę rozpocznie 5 dzieci,
podczas gdy w litewskiej tylko jedno.
Tu przekazaliśmy dary w postaci

/ W szkole w Dziewieniszkach przyjęto nas
również ciepło i gościnnie

Na mnie szczególne wrażenie wywarł pomnik „Wolności” znajdujący się w Dziewieniszkach. Pomnik
zniszczony przez Rosjan w 1939r.,
orła ze szczytu pomnika usunięto,
ciągnięto za końmi, by następnie
pozostawić go w nieznanym miejscu. Teraz pomnik niszczeje nękany zębem czasu i opadów atmosferycznych. Pomyślałem, że pięknie
byłoby pomóc im tutaj odbudować
ten pomnik, symbol polskości tej
ziemi.

/ Pomnik „Wolności” w Dziewieniszkach
Stan pierwotny – rycina, orła ze szczytu pomnika usunęli Rosjanie (góra).
Stan dzisiejszy (poniżej)

Pierwszym oficjalnym punktem naszego pobytu w Wilnie było spotkanie z kombatantami trzech organizacji: Klubu Weteranów AK w Wilnie,
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Na Litwie, Stowarzyszenia
WRZESIEŃ’39. Było to w zasadzie
główne nasze zadanie w całej akcji
– przekazać paczki weteranom. Dla
mnie było to niesamowite wydarzenie. Jeszcze dwa dni temu z żołnierzem AK pakowałem te paczki i teraz trafiały one do innego żołnierza,
jako symbol pamięci, jedności i solidarności. Ta wzniosła atmosfera i
niebywała niewidzialna nic porozumienia, pozwoliła mi na niespotykany dotychczas kontakt z
kombatantami. Czułem się jak w
domu, jakbym słyszał mojego od
lat nieżyjącego dziadka nota bene
mieszkającego kiedyś w Wilnie. Nie
przypuszczałem, że ta więź z miejscem życia moich przodków może
być tak emocjonalna u bądź co bądź
40 letniego mężczyzny, wychowanego w innych realiach, w innym
miejscu. Czułem się tu tak u siebie,
jak na Warmii i Mazurach, miejscu
moich narodzin i mojego życia.

Spotkanie z kombatantami w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie
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/ Dom Kultury Polskiej w Wilnie Pamiątki
kombatantów, niżej Autor tekstu z Panem
Wacławem Pacyno Prezesem Klubu Weteranów AK w Wilnie

Czułem się z nimi bardzo dobrze.
Potem już w Polsce moja mama
mówiła mi po rozmowie telefonicznej, że ciocia czuła się podobnie. Jakbyśmy się znali kopę
lat. A przecież spotkaliśmy się po
raz pierwszy w życiu …
Ciocia pokazała mi dom, w którym mieszkali moi pradziadkowie. Potem odwiedziłem także
ich grób na Rossie. Sowieci okupujący te ziemie, w 1952 roku nie
pozwolili wypisać na nagrobku
prawidłowo nazwiska Mażuko, a
z rosyjska Mażuk. Takie były czasy … Na mogile zapaliłem znicz.
Byłem dumny, że pradziadkowie
leżą nieopodal grobu matki i serca Józefa Piłsudskiego. Tam także postawiłem świeczkę oddając
cześć Naczelnemu Wodzowi.

Po części oficjalnej przyszedł czas
na mniej oficjalne relacje kuluarowe połączone z poczęstunkiem.
Mnie jednak czekał tymczasem
bardziej osobisty etap pobytu w
Wilnie - spotkanie z nigdy nie widzianymi członkami mojej rodziny.

Ciocia Jadzia, Beata i Sławek
Nie mieliśmy swoich zdjęć, numerów telefonów. Wiadomo było
tylko, że spotkamy się w Domu
Kultury Polskiej o 14:30. Zarówno ja, jak i ciocia z córką Beatą i
wnuczkiem
Sławkiem rozglądaliśmy się za
sobą już wcześniej. Kilka razy nawet mijaliśmy się w korytarzach
DKP, jednak nieświadomi tego, że
to właśnie „MY”. Ciocia Jadzia,
czyli Jadwiga
Sadowska, to córka brata mojej babci Janiny Nowik z domu
Mażuko. Babcia urodziła się w
Miednikach pod Wilnem. Aby nie
rozciągać felietonu, historię mojej
rodziny postaram się przybliżyć w
innym materiale. Niemniej z ciocią Jadzią zwiedziłem Stare Miasto.
Niesamowite wrażenie zrobiło na
mnie sanktuarium i obraz Matki
Boskiej Ostrobramskiej. Oczami
wyobraźni widziałem AK-owców
ruszających spod bramy na odsiecz powstańcom w Warszawie…

/ Wilno Dom, w którym na piętrze mieszkali
moi pradziadkowie

/ Wilno. Nagrobek moich pradziadków
cmentarz na Rossie

PONARY – przemilczane ludobójstwo
1 kwietnia mieliśmy wyjechać
rankiem, jednak wieczorem posta-
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nowiliśmy, że zobaczymy jeszcze
miejsce kaźni naszych rodaków
w podwileńskich Ponarach. Pan
Tadeusz Stępkowski prezes Stowarzyszenia Wrzesień’39 nas gospodarz, a jednocześnie, jako były
taksówkarz przewodnik, pojechał
z nami w to ponure miejsce. I rzeczywiście. Ogromne doły po masowych mordach zrobiły na nas
przygnębiające wrażenie. Bliskość
torów kolejowych zdawała się pokazywać bestialstwo tego ludobójstwa. Przyjeżdżający widzieli doły
i wcześniej zabitych ludzi. Wiedzieli co ich czeka. Całe rodziny
wypędzano z wagonów można powiedzieć wprost do wykopanych
jam, siekąc do nich z broni maszynowej.
Nielicznym udało się uciec. Rannych dobijano bagnetami. Szacuje
się, że w Ponarach śmierć poniosło
100 tys. ofiar - 70 tys. Żydów, 20
tys. Polaków, 10 tys. Rosjan. Nasi
kombatanci jeszcze w Domu Kultury Polskiej, gdy rozmawialiśmy
o Ponarach, mówili także o kilkudziesięciu Belgach, Francuzach,
Czechach. Mordowano tu wszystkich, którzy nie byli Litwinami.
Takich miejsc jest podobno na
Litwie więcej. Może nie o tak licznych
ofiarach, ale jednak. Owiane mroczną
tajemnicą, porośnięte lasem … Podnoszącemu ostatnio głowę nacjonalizmowi litewskiemu nie na rękę odkrywanie
tych niechlubnych kart z ich historii.
Zabieramy ziemię z dołów śmierci.
Ziemię uświęcona krwią naszych pomordowanych Rodaków.

/ Podwileńskie PONARY  Doły śmierci

razem. Zgodnie, jak żyli przed setkami lat temu. Ten cmentarzyk pokazuje
złożoność tej ziemi. Pokazuje też, że
można żyć tu razem. To ziemia moich przodków. Już wiem, że będę tu
wracał.

/ Podwileńskie PONARY. Polski memoriał

/ Śródleśny cmentarzyk Krzyż w centralnym
miejscu

Jednak największa satysfakcja z wyjazdu (poza samym pobytem oczywiście) przyszła kilkanaście dni później.
Pani Oksana Obłoczyńska dyrektor
samorządowego Domu Dziecka w
Solecznikach przysłała podziękowanie w formie dyplomowej za okazaną
pomoc.
„ … Pańska pomoc rodakom na Wi-

leńszczyźnie jest dla nas świadectwem
braterstwa i patriotyzmu, zaś dzieciom ulży w życiu codziennym …”.
Nic mnie bardziej nie motywuje do
działania, niż to, że ktoś widzi i docenia moje zaangażowanie. Już dziś
wiem, że jeszcze nie raz zawitam w
strony moich Rodaków, Polaków bardziej polskich niż pewnie niejeden z
nas tutaj.
Już wkrótce mam nadzieje kolejne
relacje z moich działań na Litwie.
Działań podejmowanych w poczuciu więzi, wspólnoty i przynależności.
Dla Kresowego Serwisu Informacyjnego
Opracował Maciej Prażmo ®
*możliwość przedruku bądź publikacji zdjęć po uzgodnieniu z autorem tekstu: maciejp-rybidom@
wp.pl

/ Ziemia z dołów śmierci ponarskiego lasu

Nasz pobyt na Litwie dobiegał końca. Jeszcze tylko zakupy dewocjonaliów dla rodziny pod Ostrą Bramą i ruszamy w drogę powrotną do
domu. Wielobarwny tłum palmowej
niedzieli powoduje łagodne przejście od ponurej historii do słonecznej teraźniejszości. Życie toczy się
dalej. Po drodze do Polski na chwilę
zatrzymujemy się na małym przydrożnym cmentarzyku położonym
w lesie. Mijaliśmy go jadąc do Wilna, ale mignął nam tylko wtedy.
Na cmentarzu w centralnym miejscu wysoki drewniany krzyż, a na
nim rzeźbiona data 1863. Rok Powstania Styczniowego. Do tego
napis „NEŻINOMAS SUKILEIS”.
Co znaczy „Nieznanym powstańcom”. Poza krzyżem groby. Patrząc
na napisy leżą tu Polacy, Litwini i
Białorusini lub Rosjanie. Wszyscy

/ Widok ogólny

W Polsce

Kilka dni po powrocie do kraju miła
niespodzianka. Na stronie merostwa
solecznickiego sprawozdanie z naszego pobytu. Jako załącznik do materiału zdjęcie z naszej dokumentacji
fotograficznej wysłane mailem przeze
mnie do Domu Dziecka w Solecznikach zaraz po naszym powrocie.
Rozsyłanie zdjęć to jeden z moich
sposobów na utrwalanie i pogłębianie relacji międzyludzkich. Tym bardziej cieszy, gdy ktoś - tu pracownik
domu dziecka - w praktyczny sposób
wykorzystał zdjęcie. Kolejną radość
sprawiło znalezienie tegoż materiału
w „Kurierze Wileńskim” największej
gazecie polonijnej na Litwie.

Narada Ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej
Zofia Wojciechowska
Spotkanie było niezmiernie ważne
ze względu na rosnące zaangażowanie MSZ w programy wsparcia
Polonii i Polaków za granicą szczególna uwaga zostanie poświęcona
temu zagadnieniu.
Narada odbyła się w dniach 23-27
lipca 2012 r. w Warszawie w budyn-

ku Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej, gdzie zebrało się ponad
90 Ambasadorów reprezentujących
Polskę na wszystkich kontynentach
oraz przy organizacjach międzynarodowych, kadra kierownicza MSZ
oraz specjalni goście z kraju i zagranicy podejmują dyskusję o przyszłości polskiej polityki zagranicznej.
Jakiej Unii chce Polska? Jak prowadzić polską politykę globalną?
Jak wzmocnić znaczenie UE na arenie międzynarodowej? Jak kształtować wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony?– to kilka z pytań, z
którymi zmierzą się uczestnicy.
Przedyskutowane zostały założenia
polskiej polityki zagranicznej wobec zmieniających się warunków
międzynarodowych, współpraca w
organizacjach międzynarodowych,
tematy demokratyzacji, współpracy
rozwojowej i promocji gospodarczej.
Ze względu na rosnące zaangażowanie MSZ w programy wsparcia
Polonii i Polaków za granicą szczególna uwaga została poświęcona
temu zagadnieniu.
Szefowie placówek zostali przyjęci przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego, Marszałka Sejmu
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RP Ewę Kopacz i Marszałka Senatu
RP Bogdana Borusewicza.
Wśród gości specjalnych narady
znajdują się Wysoka Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa Catherine Ashton
oraz Minister Spraw Zagranicznych
Francji Laurent Fabius.
Zapraszam na photo-opp i relację
ze spotkania z udziałem Wysokiej
Przedstawiciel UE ds. Polityki Za-

granicznej i Bezpieczeństwa Catherine Ashton i Ministra Sprawa
Zagranicznych Radosława Sikorskiego, które miało miejsce w sali
sesji głównej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej ul. Wawelska
56. A także do spojrzenia na fotografie z Narady Ambasadorów.
W gmachu KSAP można obejrzeć
specjalna wystawę poświęconą śp.
Władysławowi Stasiakowi. Podczas
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Narady Ambasadorów 2012 zapytałam dyrektora Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej pana Jacka Czaputowskiego o wzór postawy
urzędnika państwowego.
http://www.radiownet.pl/publikacje/narada-ambasadorow-2012
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w ciągu 20 lat swego istnienia wykształciła 1000 absolwentów.
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drogi się często krzyżowały, np. gdy
on działał w strukturach kontrolnych NATO w Brukseli, a ja byłem
zastępcą ambasadora w naszej tam
misji. Znałem NATO ciut lepiej i
pamiętam z tamtych czasów jeszcze jedną cechę Władka - słuchał,
zadawał pytania, by się jak najlepiej
przygotować do tego, co robi.
To rzadka cecha u polityków.

Działalność, praca i sama osoba
jednego z pierwszych absolwentów
KSAP Władysława Stasiaka może
być wzorem dla każdego urzędnika
państwowego.

http://www.radiownet.pl/publikacje/narada-ambasadorow-2012
Nie mówił bez przerwy o Polsce,
tylko robił dla niej tyle, ile mógł

mi współczucia od Amerykanów,
potem też gości, którzy zaczęli
przybywać, by się wpisać do księgi
kondolencyjnej, prowadziłem konsultacje z Warszawą, tłumaczyłem
sytuację w Polsce władzom USA.
Do domu wróciłem o północy.
Wchodząc przez furtkę, otworzyłem
skrzynkę na listy (w USA w soboty
poczta działa). I znalazłem spóźnione o kilka dni życzenia wielkanocne
od Władka Stasiaka, o którym od
20 godzin wiedziałem, że nie żyje.
Chciało mi się płakać.
Nie byłem jedyny. Stasiak był w lutym w Waszyngtonie na spotkaniach
z czołowymi urzędnikami i analitykami. W ostatni wtorek szef jednego z waszyngtońskich instytutów
badawczych zadzwonił do mnie, że
właśnie dostał list od Stasiaka z podziękowaniami za spotkanie. Listy

Trzeba pamiętać, jaki to był moment
- bardzo ideowy, wszyscy chcieliśmy sukcesu nowej, niepodległej
RP. Ogłoszenia o naborze do KSAP
były mniej więcej takie: "Chcesz
służyć Ojczyźnie, poświęcić jej swe
życie i pracę - KSAP to miejsce dla
Ciebie". I Władek był taki jak ten
wzór z ogłoszeń - nie tylko wtedy,
ale przez kolejne lata, do końca.
On się już w szkole wyróżniał.
Nie tylko wzrostem, ale przede
wszystkim zachowaniem - był koleżeński w takim staroświeckim stylu. Na co dzień zwracał się do rozmówców czy podwładnych: "Mości
dobrodziejko...", "Czy waćpan
mógłbyś...". W jego ustach to nie
brzmiało śmiesznie, po prostu taki
był. Potem, gdy już zajmował wysokie stanowiska, ta jego maniera
archaicznego zwracania się do ludzi
często wręcz pomagała rozładowywać napięcie. A przecież pracował w
miejscach bardzo trudnych - w NIK,
był szefem MSWiA, BBN, w końcu
szefem Kancelarii Prezydenta.
Ja zajmowałem się sprawami obronności w MSZ, on - w NIK. Nasze

Władysława Stasiaka, szefa Kancelarii Prezydenta, wspomina Robert
Kupiecki, ambasador Polski w Waszyngtonie
Rozmawiał w Waszyngtonie Marcin
Bosacki
Marcin Bosacki: Dostał pan list zza
grobu.
Robert Kupiecki: W tamtą straszną sobotę tydzień temu obudzono
mnie przed 4 rano, pojechałem do
ambasady. Przez kilkanaście godzin
przyjmowałem telefony z wyraza-

- Władek nigdy, także później, na
najwyższych stanowiskach, nie
uważał się za polityka. Nigdy nie
przestał być przede wszystkim
urzędnikiem państwa, a dopiero
potem człowiekiem określonej, prawicowej opcji politycznej. W wywiadach czy niedzielnych sesjach
gadających głów w telewizji bardzo
rzadko atakował. Raczej bronił, wyjaśniał, starał się o znalezienie kompromisu. Mam nawet wrażenie, że z
tego powodu w grze politycznej bywał zagubiony. Z naszych licznych
rozmów sądzę, że mógł być niekiedy rozdarty między lojalnością wobec instytucji, którą reprezentował,
a tym, co niekiedy pojmował jako
szerszy interes państwa.
Przykład?
- Nawet ta jego ostatnia wizyta w
Waszyngtonie i spotkanie z polskimi dziennikarzami. Wyście go próbowali skierować na modne tory
konfrontacji między Pałacem Prezydenckim a rządem i MSZ w polityce
zagranicznej. A on cierpliwie tłumaczył i podkreślał, że jego wizyta jest
uzgodniona z MSZ, że reprezentuje
kraj, a nie urząd prezydencki, że nie
ma dwóch polskich polityk zagranicznych.
Z tej wizyty pamiętam też moment,
który świetnie pokazuje jego stosunek do ludzi. Przyleciał akurat między dwoma gigantycznymi śnieżyca-

mi w Waszyngtonie. Na ulicach leżał
metr śniegu, nic nie działało. W Kongresie odwołano niemal wszystkie
spotkania ze Stasiakiem, bo senatorowie i kongresmeni nie mogli przylecieć do stolicy. Nasz przedstawiciel
w Kongresie Artur Orkisz szedł na
spotkanie z ministrem jak na ścięcie.
A Stasiak spojrzał na mnie, na Artura
i powiedział mu tylko: "Następnym
razem się panu uda".
Naraził się kiedyś swym przyjaciołom politycznym?
- Choćby w ostatnich tygodniach
życia, gdy starał się tak wszystko
zorganizować, by do Moskwy na
obchody 65. rocznicy zakończenia
II wojny gen. Wojciech Jaruzelski
leciał razem z prezydentem Kaczyńskim. To oczywiście nie podobało się
wielu ludziom w PiS. A na lewicy też
mało kto to docenił.
Natomiast dla Stasiaka ta sprawa nie
była problemem. Starał się na nią
patrzeć w kategoriach "co dobrego
może z tego wyniknąć". Rozumował
tak: "W porządku, Rosjanie zaprosili
i prezydenta Jaruzelskiego, i prezydenta Kaczyńskiego, więc co można
zrobić, by Polska odniosła z tego korzyść, np. w stosunkach z Rosją?".
Władek taki był. Jego pasją była historia II RP. I on starał się być, nie
- on był takim patriotą najlepszego
przedwojennego typu. Nie mówił
bez przerwy o Polsce, tylko robił dla
niej tyle, ile mógł.
Źródło: Gazeta Wyborcza
Strona Władysława Stasiaka http://
wladyslawstasiak.pl/wladyslawstasiak
foto; Zofia Wojciechowska
źródło informacji; MSZ www.msz.
gov.pl

zza grobu...
Władek taki był - sumienny, uprzejmy, wzór dżentelmena i urzędnika
państwowego.
Znał się pan z nim od bardzo dawna.
- Poznaliśmy się 18 lat temu w
Krajowej Szkole Administracji Publicznej, która z założenia miała
być kuźnią kadr urzędniczych dla
odradzającego się niepodległego
państwa. Władek był w pierwszym
roczniku szkoły, ja w drugim.
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Ukraiński РИНОК. Byliśmy tam wczoraj.

Lwów... to nie tylko miasto zabytków ale żywe miejsce w którym
mieszkają ludzie z ich codziennymi
troskami, kłopotami, sprawunkami
i przeróżnymi sprawami. Można to
miasto pokochać - to pasja ujęta w
niecodzienny sposób w obiektywie

www.ksi.kresy.info.pl

przez młodych wolontariuszy z całego świata, którzy przyjechali do
Lwowa po raz pierwszy w życiu.
Miejsce, w którym wschód łączy się
z zachodem, w którym swoje piętno odcisnęło wiele kultur, pozostawia ślad w sercu każdego, kto choć

raz je zobaczy. Chcemy dzielić się
z Wami tą pasją. Pинок czyli bazar
a tam tanie jedzenie, alkohol, ryby,
słynne owoce no i dogadać się łatwo
jak ktoś miał ruski w podstawówce
;)
Gorąco polecamy !

Kresowy Serwis Informacyjny

1 sierpnia 2012 - strona 35

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Madonna z Lewacz

Ryszard Zaremba

We wsi Barkowo, gm. Żmigród
24.06.2012 uczestniczyliśmy w
pięknej uroczystości w trakcie mszy
św. - poświęcenia i zawieszenia obrazu Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w kościele parafialnym
św. Antoniego.

też informacja znajduje się w prawym dolnym rogu dzieła. Żyjący
jeszcze parafianie lewaczowscy
przypomnieli, iż kościół tamtejszy
był w zasadzie pod opieką wojska,
ponieważ we wsi mieściły się koszary, dlatego też pewnie zamysłem
fundatorki i malarza na obrazie
pojawiły się ważne daty z historii

Polski oraz atrybuty wojskowe i
powstańcze. Ten obraz jest niewątpliwie pięknym przykładem miłości
parafian z Lewacz nie tylko do Matki Boskiej ale także i do Ojczyzny
- do Korony Polskiej. Obraz można
zatem nie tylko oglądać ale wręcz
należy go czytać!
Pomysłodawczynią odnowienia obrazu była Pani Teofila Rudnicka, w
tej chwili jedna z najstarszych żyjących parafianek z Lewacz, która
dzięki swojej córce Zofi Maciąg potrafiła wcielić pomysł w życie i doprowadzić do zorganizowania tejże
uroczystości.

Na tę mszę św. przybyli nie tylko
parafianie z Barkowa ale także z
wielu innych miejscowości. Wśród
przybyłych gości byli Ci, którzy pochodzili z dawnej parafii Lewacze
na Wołyniu ale także przede wszystkim ich potomkowie, ich rodziny.
Obraz Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej został ufundowany
w 1928 roku do ołtarza głównego
kościoła parafialnego w Lewaczach
przez Panią Adelę Rudnicką i taka

ny Rudnickich z Piechowic oraz ks.
Zdzisław Olszewski z Piechowic
dawny wieloletni proboszcz parafii
Barkowo.
Po mszy św. zarówno parafianie jak
i przybyli Goście udali się na poczęstunek do wiejskiej świetlicy, gdzie
było wiele rozmów, spotkań, wspomnień, uścisków. Przybyli także bliscy członkowie rodziny fundatorki
obrazu, którzy przybliżyli nieco postać Pani Adeli.
Potem jeszcze wiele osób wędrowało do kościoła aby ponownie odwiedzić Matkę, która pozwoliła im,
ich rodzinom przybyć bezpiecznie,
osiedlić się na nowych ziemiach,
właśnie tutaj na Dolnym Śląsku i
zacząć wszystko od początku.
Składamy wielkie podziękowania
pomysłodawczyni oraz Wszystkim,
którzy przyczynili się do odnowienia obrazu, parafianom dawnym z
Lewacz, parafianom z Barkowa,
Gościom, Przyjaciołom przybyłym na tę uroczystość. Tym, którzy
zorganizowali przyjęcie, obiad, w
szczególności Pani Zofii Maciąg,
przybyłym władzom Gminy, Księżom celebrującym mszę św.

zapraszamy do kontaktu pod. nr. tel:
785-232-907, 71/3856434.
Organizatorzy
Informacja
Cmentarz w Lewaczach jest pod
opieką Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej, na którym od
kilku lat prowadzimy prace porządkowe. W tym roku pracowaliśmy
na nim w maju. Kolejny raz wyjeżdżamy we wrześniu (zapraszamy
chętnych). Cmentarz jest ogrodzony, wykarczowano chaszcze I zarośla. Ustawiono drewniany krzyż.
We wrześniu chcemy zawieść dwie
tablice (w języku polskim I ukraińskim). Dokonamy też dokumentacji
fotograficzno – filmowej wszystkich mogił I krzyży (dane opublikujemy na naszej stronie i w Kresowym Serwisie Informacyjnym).
W przyszłym roku planujemy pod

głównym krzyżem wmurować tubę
zawierającą wszystkie nazwiska pochowanych tam osób. Ewentualnie
– jeśli znajdą się na to środki finansowe – umieścić tablice marmurowe
z nazwiskami.
Cmentarzem z ramienia TMKK
zajmuje się pan Jan Rudnicki (były
mieszkaniec Lewacz). Prosimy o
kontakt wszystkie zainteresowane
osoby
Prosimy o pomoc finansową, materiałową. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej (jest na
stronie www.kresowianie.info) z
dopiskiem – Lewacze.
Kontakt: kresowianie@o2.pl, tel.
512863389
Pozdrawiam wszystkich Ryszard
Zaremba (TMKK i Kresowy Serwis
Informacyjny)

Zapraszamy do kościoła parafialnego św. Antoniego w Barkowie,
gm. Żmigród do stóp obrazu Matki
Boskiej Królowej Korony Polskiej
wszystkich, którzy potrzebują modlitwy bądź spotkania z historią Lewacz przemawiającą do nas poprzez
to dzieło.
Uczestnicy uroczystości, którzy
pragną otrzymać zdjęcia bądź film

Obraz poświęcił ks. Wacław Kuriata z Mirkowa, którego matka była
również parafianką Lewacz. Tak
pięknie przytoczył wspomnienia
swojej parę miesięcy temu zmarłej
matki na temat życia w Lewaczach
i wspomnień dot. obrazu Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, iż
niejednemu zakręciła się łza w oku.
Mszę św, celebrowali także księża:
Mariusz Grzesiowski proboszcz parafii Barkowo, przybyli gościnnie:
ks. Adolf Maciąg przyjaciel rodzi-
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Kresowe jednostki WP w kampanii wrześniowej.
SIENNICA 2012 - rekonstrukcja wydarzeń
Andrzej Łukawski

22 lipca 2012, w Zespole Szkół im.
H. i K. Gnoińskich w Siennicy odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca inscenizację historyczną
"Siennica - wrzesień 1939", której
patronem medialnym był Kresowy
Serwis Informacyjny.

sce w którym zaplanowano rekonstrukcję "Siennica - wrzesień 1939".

Inscenizacja "Siennica wrzesień 1939"

Główny organizator i koordynator rekonstrukcji: Zbigniew Nowosielski.

Przed rekonstrukcją odbyły się
okolicznościowe wystąpienia w
których głos zabrali m.in.:
Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej,

Narrator - dr. Adam Olejko z Uniwersytetu w Rzeszowie
1 września, piątek.
O godzinie 4:45 wojska niemieckie
zaatakowały Polskę przekraczając
jej granice od północy, zachodu i z
południa. Do Siennicy wiadomość o
wybuchu wojny napłynęła z radia a
ponadto nad Siennicą przeleciały samoloty Luftwaffe. Samoloty widziano jeszcze podczas kolejnych dni
początku wojny a wiele miejscowości powiatu mińskiego doświadczyło
skutków bombardowania.

Po konferencji, na dziedzińcu szkoły
odbył się uroczysty apel podczas którego wciągnięto flagę na maszt

Janina Ewa Orzełowska członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego

i dokonano rozprowadzenia pododdziałów z grup rekonstrukcyjnych na
mszę w pobliskim kościele.

Grzegorz Zieliński wójt gminy
Siennica

3 września, niedziela.
Wiadomość o przystąpieniu do wojny Anglii i Francji została entuzjastycznie przyjęta przez społeczeństwo Siennicy. W kolejnych dniach
przez Siennicę przemieszczały się
grupy uchodźców ktore systematycznie gęstniały i jednocześnie informowały o makabrycznych rzeziach
i mordach dokonywanych przez
Niemców na ludności cywilnej.
7-9 września, czwartek- sobota
Pozorne działania sojuszników zmusiły armię Polską do cofania się a
napierające oddziały wroga, w dniu
8 września dotarły aż na przedpola
Warszawy. 9 września rozpoczęła
się bitwa nad Bzurą która okazała się
nieudaną próbą polskiej kontrofensywy. Dowódca tworzonej z rozbitków
armii "Warszawa" gen. Julian Rommel organizuje obronę Warszawy.
Naczelne dowództwo WP wezwało mężczyzn do kierowania się na
wschód w celu organizowania tam
dalszej walki. Wielu młodych chłopców z Siennicy wysłuchało apelu.
Na terenie Folwarku Siennica zakwaterowało Dowództwo Okręgu
Korpusu nr. 1 z gen.bryg. Mieczysławem Trojanowskim.
Tłumy wojska i ludności cywilnej
pojawiły się na polskich drogach

i również w Siennicy pojawiły się
pierwsze grupy uciekinierów.
10 września, niedziela.
Między 9 a 14 września trwają walki
na dużym odcinku obszaru wschodniego Mazowsza i Podlasia. Niemcy
dążą do opanowania Siedlec, łukowa
i Garwolina. 10 września zajęli Stoczek Węgrowski i Łochów a 11 Węgrów, Siedlce, i Sokołów Podlaski.
Wieczorem, cztery niemieckie bombowce zaatakowały Siennicę dlatego
wielu mieszkańców szukało noclegu
w okolicznych wioskach w których
słychać było detonacje.
Przez Dwór w Dłużewie cały czas
przewijają się masy wojska oraz cywilów dla których dziennie wydaje
się setki racji żywnościowych. W
Starogrodzie pojawił się pierwszy
oddział kawalerii niemieckiej.
12 września, poniedziałek.
Gen. Juliusz Rommel obawiając się
ataku Niemców na Warszawę powołuje Grupę Operacyjną Kawalerii
składającej się z Nowogródzkiej i
Wołyńskiej Brygad Kawalerii.

Jednostka ta, pod dowództwem gen.
Władysława Andersa otrzymuje rozkaz przegrupowania się i dokonania
rozpoznania w kierunku na Węgrów
przez Mińsk Mazowiecki oraz na Kałuszyn i Dobre w celu działania odrzucającego nieprzyjaciela za Bug.
W Siennicy od samego rana trwa

13 września, wtorek.
Gen. Anders przystępuje do wykonania rozkazów.
Wołyńska Brygada Kawalerii pod
dowództwem gen. Filipowicza przy-

stępuje do próby opanowania Mińska Mazowieckiego i dalszym celem
- marsz na Kałuszyn.
Nowogródzka Brygada Kawalerii
pod dowództwem płk. Kazimierza
Żelisławskiego ma opanować teren
w okolicy Łękawicy, następnie kierować się przez Cegłów na Kałuszyn.
Nowogródzka Brygada Kawalerii
wyrusza z okolic Wiązownej trzema drogami: 25 pułk ułanów z 4
baterią 9 dywizjonu artylerii konnej przez Grzebowilk na Siennicę,
26 pułk ułanów z 3 baterią 9 dak z
Rudki przez Gliniankę na Józefów Cegłów oraz 27 pułk ułanów z 1 i 2
baterią 9 dak z Rudki przez Celinów
na Maliszew - Pełczankę. 25 pułk
ułanów przeznaczony początkowo
do odwodu, wyruszył nieco później.
Za 26 pułkiem ułanów maszerował
jako odwód 4 pułk strzelców konnych z dowódcą brygady płk. K.
Żelisławskim.
Niezależnie od wymienionych jednostek 91 dywizjon pamcerny mjr.
Antoniego Śliwińskiego i szwa-

Po mszy, ulicami Siennicy przeszła
defilada grup rekonstrukcyjnych
podczas której przejechały pojazdy
biorące udział w rekonstrukcji które
bezpośrednio po defiladzie - prezentacji udały się bezpośrednio na miej-
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obsypywanie budynków piaskiem
i przenoszeniu dobytku do piwnic.
Wieczorem, w szyku bojowym przeszedł przez Siennicę oddział wojska
Polskiego ze strażą tylną.
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dron kolarzy BK rozpoznawały z
Kołbieli w kierunku Siennicy.
- Jerzy Strychalski w: "Bitwa pod
Mińskiem Mazowieckim 13 września 1039". Siedlce 1989, s.26-27
W Siennicy od rana słychać było
było słychać strzały karabinowe,
serie z broni maszynowej, szum
i trzask pożarów. Siennica paliła
się.
Czuć było mdlący swąd i żar
ognia.
Przed południem 91 dywizjon
pancerny wpadł do Siennicy, gdzie
zaskoczył niemiecki oddział rozpoznawczy 11 DP, składający się
z trzech czołgów średnich, plutonu
piechoty z bronią maszynową na
samochodach i dwóch dział.

Unieruchomiono jeden czołg, rozbito samochód ciężarowy, wyrzucając przeciwnika ze wsi. Straty

własne wynosiły dwie tankietki,
których załogom udało się uratować. Śladem 91 dywizjonu ruszył
25 pułk ułanów, wyparł Niemców
ze wsi Grzebowilk, kierując się na
Siennicę.
- J. Strychalski: "Bitwa pod Mińskiem Mazowieckim 13 września
1039". Siedlce 1989, s.26-27
Po ponownym wkroczeniu do
Siennicy Niemcy spędzili ludność do kościoła poreformackiego
na przeciwko bramy kościelnej,
na skrzyżowaniu ustawili czołgi.
Oświadczyli, że osada zostanie
spalona w odwecie a proboszcz i
dyr. szkoły zostaną rozstrzelani.
W razie oporu co trzeci mężczyzna zostanie także rozstrzelany a
kościół wysadzony w powietrze.
O 21:00, po całodzinnych przesłuchaniach, wypuszczono dyr.
Gnoińskiego i proboszcza Gajewskiego. Wszystkich więźniów
w nieopisanym tłoku i pod strażą
przetrzymano do rana.
13 września doszło także do tragicznych wydarzeń we wsi Łękawica leżącej w gminie Siennica. W
odwecie za zabicie niemieckiego
żołnierza, członka patrolu, Niemcy spędzili wszystkich mężczyzn
(ok. 240) w jedno miejsce grożąc
im rozstrzelaniem. Z zamiaru zabicia wszystkich zrezygnowali ale
i tak w bestialski sposób zamordowali 24 mieszkańców Łękawicy,
pobliskiego Cegłowa oraz nieznanych do dziś uchodźców z innych
terenów Polski.
14 września, środa.
Rano Niemcy zwolnili kobiety i
dzieci. Mężczyzn zaprowadzono
na przykościelny cmentarz i dokonano selekcji. Spośród starszej
młodzieży i mężczyzn w sile wieku utworzono kolumnę marszową
i popędzono szosa w kierunku
Mińska Mazowieckiego. Po ok.
dwóch tygodniach większość powróciła powróciła do Siennicy.
16 września doszło do walki z
Niemcami między Starogrodem a
Wólką Dłużewską podczas której
zginęło dwóch żołnierzy.
W mogile zbiorowej na siennickim
cmentarzu spoczywa 11 żołnierzy
pochodzących w większości z 25
pułku ułanów wielkopolskich.
22 lipca 2012r., podczas uroczystości "Siennica - wrzesień
1939", przy zbiorowej mogile na
cmentarzu w Siennicy (foto po
prawej) wystawiono wartę honorową.
Fotografie z inscenizacji M. Krawczyk - Kresowy Serwis Informacyjny.
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KRESOWIACZKI

Anna Małgorzata Budzińska

Był kiedyś taki słynny neon na wrocławskim placu Grunwaldzkim- na
dachu wielkiego domu akademickiego widniał napis:
MŁODOŚĆ URODA I NADZIEJA
MIASTA.
Mieszkały tam w latach siedemdziesiątych dziewczęta z całego Dolnego
Śląska, pokolenie wnuczek kresowych, których rodzice i dziadkowie
przybyli tu po wojnie ze wschodu.
To prawda- Kresowianki są urodziwe, w każdym wieku i w każdym
miejscu.
Oto trzy córki Kresowian, matki takich studentek z wrocławskiego akademika:

Spójrzmy na te trzy kobiety, starsze
już, wszystkie dobrze po siedemdziesiątce a czyż nie są piękne? Z każdej
z nich bije radość, dobroć, życzliwość i takie magiczne ciepło, ciepło
ludzi wschodu. Potrafią cieszyć się
wszystkim: kwiatkami na działce,
smacznym jedzeniem, słońcem,
deszczem, psem, lodami i czekoladą,
nową apaszką, wycieczką, serialem
w telewizji, piosenką, listem od bliskich… Cieszą się każdym dniem i
każdym spotkanym człowiekiem.
Jednak największą ich radością i miłością są dzieci- i te własne, i wnuki,
i prawnuki.
Tak, Kresowiaczki są radosne, optymistyczne i aktywne. Potrafią docenić życie i świat, który je otacza.
Stuletnia pani Anastazja w jednym
ze swych wierszy tak wspomina
przedwojenne „imprezy”:
…”A w niedziele, po kościele młodzi
się zbierali
I wesoło się bawili: tańczyli, śpiewali.
Jak się dobrze roztańczyli, dobrze
rozśpiewali
To często nad ranem do domu wracali”…
Takie imprezy były! A my dzisiaj
narzekamy, na dzisiejszą młodzież,
że się po dyskotekach do rana włóczy. Trzeba dodać jeszcze, że wtedy
dziewczyny wychodziły za mąż już
w wieku 16 lat, więc ta wolna młodość była bardzo krótka. Za to na starość znów pani Anastazja bawiła się
w klubie seniora i tak pisze:
…”Dopóki my żyjemy, siako tako
się czujemy, to będziemy się radować, śpiewać tańczyć i figlować,
bo na tamtym świecie i tak trzeba
pokutować.”…
Wróćmy jednak do tych Kresowiaczek ze zdjęcia. One są młodsze
od pani Anastazji, przedwojenne czasy pamiętają tylko z dzieciństwa, a i
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w czas wojny to jeszcze były dzieci.
Wtedy przeżyły tragiczne chwile,
cudem wyrwały się śmierci. Jedna
z nich przeżyła zesłanie na Syberię.
Znosiła straszny głód chłód i poniewierkę. Miała rękę odmrożoną do kości i cudem ją uratowano. Natomiast
dwie z nich przeżyły rzeź ukraińskich
bandytów w Janowej Dolinie… Trudne życiorysy, a taka radość życia! To
tylko przykład. Takich dziewczyn
kresowych jest we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku wiele. Przyjechały tu
z rodzicami w bydlęcych wagonach,
patrzyły z przerażeniem na gruzowiska miast, na pola uprawne pełne niewypałów, uczyły się, potem pracowały, zakładały rodziny. Są szczęśliwe.
Ich mamy też były wspaniałe pomimo niełatwej młodości na Kresach
Wschodnich, pomimo przeżytych

na kresach- tyle, że zachodnich. Kresowianki musiały wiec przemierzyć
cały kraj, żeby osiedlić się tutaj.
Nasze babcie to były dzielne kobiety- twarde, pracowite, uparte, mężne, samodzielne i bardzo aktywne
do późnej starości. Tego wymagało
od nich życie, musiały sobie radzić
często bez mężów, same z dziećmi.
Mimo tego dobrotliwy uśmiech nie
znikał z ich twarzy, a twardość charakteru kontrastowała z łagodnością
serca i dobrocią. Ich młodość przypadła na okres tuż przedwojenny i
czas wojny. Pierwsze porywy serca
nie miały łatwego startu. Często
kończyły się tragicznie. Na przykład
Adela z Równego- jej historie miłosne mogłyby zająć kilka stron.

okropności wojny, pomimo trudów
odbudowy i układania sobie życia na
nowo – tym razem na zachodnich kresach Polski

. Słowo „kresy” oznacza pogranicze
państw, krótko mówiąc krańce, może
to więc być z każdej strony. Natomiast Kresy (pisane z wielkiej litery,
czasem z dopiskiem Wschodnie) w
ujęciu geograficzno- historycznym
są to obszary linii granicznej między
Rzeczypospolitą Obojga Narodów, a
ordą tatarską nad dolnym Dnieprem.
Nazywane są także rubieżami. Można
powiedzieć, że Dolny Śląsk też jest

Od razu zaznaczę, że nie ma tu na
zdjęciach Adeli, bo jej fotografii z
tamtych lat nie mam. Przytoczę tu
jednak tylko dwie z opowiedzianych mi historii.
Przed wojną chłopcy z centralnej
Polski odbywali służbę wojskowa
na Kresach, a chłopcy z Kresów w
środku kraju. Tak właśnie trafił do
Równego Franciszek- syn kolegi z
wojska ojca Adeli. Ojcowie byli w

kontakcie i młody wojak poznał
rodzinę Adeli, często przychodził
na obiady do ich domu , spędzał
tam sporo czasu na przepustkach,
często wychodzili też z Adelą do
miasta razem. Zatliła się młodzieńcza miłość. Po wojsku Franciszek
osiedlił się na Kresach, koło Łucka.
Uczucie rozkwitało – tym razem
korespondencyjnie. Adela miała 16
lat gdy Franciszek przyjechał z pierścionkiem i się oświadczył. Młodzi
byli bardzo szczęśliwi, a rodzice też,
bo córka miała pójść w dobre ręcekawaler był bogaty, miał własny
sklep i kochał Adelę. Oświadczyny
były w 1939 roku a ślub miał być w
sierpniu… Przyjechał z wezwaniem
do wojska. Zamiast ślubu była wojna… Franciszek został wywieziony
na Sybir i nie przeżył. Adeli młodzieńcza miłość i marzenia miały
smutne zakończenie.
Później, gdy Rosjanie nastali w
Równem to na kwaterę przydzielono im na stałe dwóch oficerów.
Jeden był żonaty, drugi kawaler.
Mama Adeli na ich przyjście kazała córkom poubierać się jak
najgorzej, wymazać się popiołem,
rozczochrać włosy i robić głupie
miny. Chciała, żeby paskudnie wyglądały, bo bała się gwałtów, nie
wiedziała jak uchronić dziewczyny. Cała rodzina była przerażona.
Powitanie było nieszczególne, bo
młodsze dzieci chowały się po kątach, a starsze córki poprzebierane
jak Kopciuchy stały przestraszone.
Żołnierze na to:
-Myśleliście, że my wampiry?
Gwałty, rabunki!?- tak to było za
I wojny, teraz to jest u nas kultura.
I rzeczywiście, nic złego im się od
nich nie stało (choć jak wiemy nie
było to regułą). Żołnierze byli sympatyczni i grzeczni, nie trzeba już
było robić maskarady.
Któregoś razu siostra Adeli poszła
do koleżanki, a tu wielkie bombardowanie, paliło się pół Równego.
W dodatku nastał wieczór i godzina policyjna- matka odchodziła
od zmysłów z niepokoju. Pomogli
rosyjscy żołnierze stacjonujący u
nich. Wzięli najstarszą Adelę, żeby
wskazała im drogę i poszli po siostrę.
W powrotnej drodze zatrzymał ich
patrol. Niestety ich oficer nie znał
aktualnego hasła. Postanowiono,
że jeden z oficerów ma iść po hasło, a Adela z siostrą i ten drugi
oficer mają zejść do piwnicy- do
aresztu. Z tej piwnicy słychać było
piski, krzyki i płacze. „Ich” oficerowie nie chcieli się zgodzić na
ten areszt. Jeden z nich- kapitan o
imieniu Alosza powiedział, że Adela to jego żona, więc pozwolono im
odejść. Tak więc Rosjanie obronili
siostry przed Rosjanami. A potem
kapitanowi spodobała się rola męża
Adeli i zalecał się do niej, a ona
nie miała nic naprzeciw. W końcu obydwaj oficerowie odjechali,
ale Alosza nie zapomniał o swojej
Adzie- pisał do niej listy. Pewnego
razu zamiast listu przyszła paczkato były rzeczy Aloszy. Odesłano to
do Adeli z adnotacją : „pogib”- zginął, bo myśleli, że pisał do rodziny,
a taki adres znaleźli wśród rzeczy.
Adela z bólem odesłała paczkę...
Znów nieszczęśliwa miłość!
Trudne czasy, ciężkie życie, niełatwe miłości- ale przecież w końcu
Kresowiaczki znajdowały swoje
szczęście, zakładały rodziny, normalnie żyły i przekazywały swoim
dzieciom optymizm, otwartość na
ludzi i wielką wolę życia i cieszenia się nim.
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Kolejne pokolenia Kresowiaczekjuż prawnuczek naszych babć są
równie urodziwe i chwytające za
serce co ich poprzedniczki.

Oto nasza nowa MŁODOŚĆ,
NADZEJA I URODA !
Pisałam już o Kresowiankach, ich
córkach i prawnuczkach. Pominęłam wnuczki, bo to moje pokolenie,
ale i nam nic nie brakuje
Nie na darmo śpiewało się w znanej piosence:
„...Pan pyta skąd my- cóż za pytanie!
My Wrocławianie, drogi panie ,
Wrocławianie:
Przystojni chłopcy, piękne panie
mamy fason, styl i gest,
My Wrocławianie, tak jest!”
A chodzi tu głównie o to piękno
wewnętrzne, które posiadają Kresowianki- i te ze wschodu, i te z zachodu- chodzi o urok, którego nie
niszczą zmarszczki.
Spytacie:
-A chłopcy Kresowianie?!
Odpowiem krótko:
-Są cudowni, wspaniali i naj, naj..!
– ale to już inna historia.
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BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

BEATA OBERTYŃSKA CZ. VII
ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA BARW KRESÓW
Z POŁUDNIA ZNÓW NA PÓŁNOC
Nazajutrz wcześnie rano każą się
nam ładować. Na kładkę szerokości pół metra rusza ława zdeterminowanych, obładowanych, złych,
bezwzględnych ludzi. Pchają się
kufry, kołyski, tłumoki z pościelą,
rozkrzyczane w niebogłosy dzieci,
starzy, chorzy, kaleki. Od razu dwoje spada w wodę. Nic to nikogo nie
obchodzi. Na szczęście woda przy
brzegu płytka. Kiedy dopycham się
wreszcie ja, moje worki i mój siennik, barża jest już szczelnie wysłana
ludźmi. Dopiero z bliska widać ile
się nas tu mieści. Barża jest duża
o czterech otwartych, oddzielnych
lukach. Do każdej z nich schodzi
się po drabinie stromych stopni.
Schodzi się – o ile naturalnie można
zejść! Dno luków jest tak zapchane,
że nie ma gdzie nogi postawić, nie
mówiąc już o dwóch! Każdy patrzy
na ciebie, jak na ciężkiego wroga i
– może trudno się dziwić. Kto by lubił, aby po nim deptały czyjeś szmatławe, obce nogi. Dzikie warunki w
jakie nas pchnięto, stanowczo psuje
charakter.
Noce są zimne i coraz zimniejsze.
Płyniemy przecież wprost na północ. Czarny zarys wieży nad nami
pruje się przez gwiazdy ogromne,
mleczno-białe, które, choć jedziemy z prądem szybko i nieustannie,
są nieustannie w tym samym miejscu nad nami. Ranki bywają mgliste i mokre. Koc i rzeczy w których
śpimy robią się od rana ciężkie od
wilgoci i tylko w załamaniach mają
swój normalny kolor. Grzbiety fałdów są siwe od rosy. Za to w dzień
upał i takie słońce, że aż wszy oczy
mrużą!
Z chlebem krucho. Wydano go nam
w Farabie na całą drogę, cały zapas
zamknięto w luku pod kuchenką.
Nie wiem czemu połowa chleba tam
zamokła. Ludzie się burzą i awanturują. Chudy wąsaty pan w cywilnej czapeczce, do którego się mówi
„kapitanie” - jest komendantem całego transportu. Jedni uważają go za
niedojdę, drudzy za - nieuczciwego
niedojdę w dodatku.
Krzyczą, że sam je suchy chleb, a
ludziom daje mokry. Nie mam pojęcia jaki chleb w istocie jada, to
tylko wiem, że my dostajemy taki,
który stał się rozmiękłą, zardzewiałą gąbką. Luk w którym go przechowywano, musiał mieć widocznie
żelazne dno. Na szczęście mamy
jeszcze trochę tego chleba, który
pan Szczepan zdobył w Farabie i
parę cebul. Kipiatku nie dostajemy
żadnego. Z kuchenki korzysta tylko
obsługa barży i sprzedaje nam po 20
kopiejek garnuszek lekko podgrzanej wody. Ostrzegają nas, że to na
żołądek najgorsze i że lepiej – jeśli
kto musi – pić surową.
Jest pierwszy listopada. I przeleżałam tak wtedy trzy dni i trzy noce
we mgle nałażącej tu do nas od rzeki w wilgoci, w rosie, pod gołym
niebem na piasku. Pokazało się, że
nas umyślnie unieszkodliwiono na
tej wyspie, żebyśmy jak zgłodniała
szarańcza nie runęli na okoliczne
kołchozy i osiedla.

Raz na dzień dowożą nam z Hadżilli
chleb stateczkiem, ileś tam gramów
na osobę. Tyle może co po tiurmach,
a może jeszcze mniej. Ognia nie ma
jak rozłożyć, bo nawet trzcina tu nie
rośnie. Piasek jest tak mokry, że leżąc przy nim tuż twarzą, widzę dokładnie jak bieleje wokół przeczłapujących mimo mnie stóp. Tak samo
umie bieleć pod naciskiem kroków
piasek zaraz po odpływie. Ma się
wrażenie, że stopa rzuca wokół siebie białawe światło. Obserwuję to z
bliska całymi godzinami i… staram
się nie myśleć o tych, którzy muszą
spać wprost na tej mokrej ziemi.
Osobiście mogę mówić o szczęściu, bo prócz grypy mam jeszcze
siennik! Inni – jeśli chcą się nakryć
płaszczem przed rosa i mgłą , muszą
od spodu namakać wilgocią. Mało
kto ma co podścielić pod siebie.
Toteż ludzie są coraz bardziej zrozpaczeni, zdeterminowani – i co za
tym idzie mają coraz mniej względów na drugiego. Ponieważ leżą bez
ruchu z głową nakrytą kocem, biorą
mnie czasem za bezpański tobół,
trącają, kopią, przełażą przeze mnie
jak przez rzecz. Najgorzej jednak
w nocy, kiedy nikt na krok niczego
przed sobą nie widzi.
Parę razy zbudziło mnie niedwuznaczne bełkotanie piasku tuz przy
głowie. Ktoś się po nocy załatwiał
bądź gdzie, przed siebie, jak popadło. Walczę więc z sennością i
gorączką, ostrzegam zbliżające się
kroki, że tu ktoś leży, żeby szły
dalej i boję się zasnąć głębiej. Nie
można wiedzieć, co człowieka zbudzić gotowe! Zaczyna mi się z tego
męczącego czuwania we łbie mącić.
Nie wiem czy myślę, czy śpię. Wydaje mi się, że cały świat roi się od
chodzących na dwóch nogach, zbyt
pełno nalanych czajników, że nacierają na mnie z wszystkich stron, że
muszę uciekać, bronić się… chować. Nad ranem dopiero usypiam.
Trzy doby takie. Przyjechaliśmy
tu na Wszystkich Świętych, a teraz
jest już czwarty. Datę tę dobrze pamiętam. Niespodzianie poznaję bowiem wśród rozsypanych na łasze
grup idącą przed siebie jak we śnie
– Marysię! Skądże Marysia? Przecie zostawiłam je obie z Heleną w
Koźwie! Zwiduje mi się chyba. Wygląda istotnie jak stwór. Zostały z
niej tylko oczy. Trudno mówić o radości powitania w tych warunkach.
Przyklęka przy moim sienniku, bo z
głodu nie ma siły stać. Dowiaduję
się, że przyjechały tu teraz po nas,
następnym transportem i że je wysypano tak samo jak nas, tyle, że po
drugiej stronie łachy, naprzeciw Nukusa. Są tak wygłodniałe, że ledwo
żyją. Od dziewięciu dni dostawały
tylko po kawałku chleba, po kromeczce grubości małego palca i nic
ponadto! Helena została przy rzeczach, a Marysia wybrała się szukać znajomych, usłyszawszy, że po
drugiej stronie wyspy są nasi. Może
uda się jej dostać od kogoś kawałek
chleba. Niestety nie mogę jej poratować. Mój chleb wymańciła ode
mnie przed chwilą Staszka, przemytnica z Katowic, która pierwsza
z tamtej nowej grupy ruszyła na
poszukiwania. Nie wiedziałam, że
przyjdzie po niej Marysia i dałam

co było w worku. Trudno… Musi
iść dalej. Może ktoś inny ma i da…
Strasznie mi przykro, ale wiem,
że musi iść. Tam Helena czeka jej
powrotu, nie może się ruszyć od
rzeczy i pewnie jej także słabo z
głodu.
I poszła… Wyglądałam jej potem
daremnie do wieczora. Może nie
mogła mnie odszukać wśród rozłożonych tu, mrowiących się grup,
a może zdobywszy chleb śpieszyła
do Heleny.
W połowie listopada o pochmurnym wietrznym zmroku ładują nas
na otwartą lorę. Kołchoz, na który
jedziemy nazywa się „Nowyj Mir”
i jest pono najlepszym, najbogatszym w okolicy. Uprawiają tam
cukrowe buraki, bawełnę, a przede
wszystkim ryż. Kołchoz jest pod
zarządem Koreańczyków, którzy z
tych, czy innych powodów przesiedleni ze swej ryżowej ojczyzny,
zaczepili się tu. Ponieważ jest to
właśnie pora młócenia ryżu, rąk
im potrzeba gwałtownie i obiecują dobry wikt i dobre locum, byle
zdobyć robotnika. „Nowyj Mir”
oddalony jest od Hadżilli o 25 km.
Pognano tam już piechotą wiele
partii naszych mężczyzn, między
innymi p. Szczepana i Wasylenkę.
Teraz jedziemy tam my. Nas pięć,
p. Jarek i starsza, siwa pani Żytowa
z dwoma siostrzeńcami. Na aucie
moc pak i worków, a między nimi
my, powtykani na siłę jak kto siadł
i czego się uczepił.
Jak to się krótko da napisać! Całodzienna robota w polu… Wytrzymać jednak taki dzień nawet
mężczyznom nie było łatwo! W
nieustannym, lodowatym, a jak płomień palącym wichrze – w wichrze
zapierającym dech i miotącym plewy w oczy, w usta, w rękawy i za
kołnierz – taszczyli od maszyny
wory tak pełne, że ciężar wpół ich
dosłownie łamał. I nic – tylko tak
cały dzień, te wory, wory, wory…
Wracali o zupełnej nocy zziajani,
zakurzeni, obsypani plewą, znów
do stołówki na kapuścianą wodę
i taką samą kromkę chleba. Jeżeli
ktoś nie odrobił swego, brygadier
nie mówił mu nic, tylko nie dawał
kartki na śniadanie. Mają nas w
ręce i wiedzą o tym. O tym tylko
zdają się nie wiedzieć, że głód i
rozpacz na niejedno znajdują sposoby!
Na grupę naszą, złożoną z dziewięciu osób – w tym sześć kobiet
i trzech mężczyzn – dostaliśmy w
jednym z tych domków wspólną
izbę.
Opał musimy zdobywać sobie
wszyscy sami. Po robocie brygadiery rozpełzają się po polach, łamią trzciny, bodiaki i kukurydziane badyle. Innego opału ani na
lekarstwo! Ścionki, ani komórki
nie ma przy domkach żadnej, toteż całe nazbierane śmiecie wali
się w kąt przy piecu i zużywa w
miarę potrzeby. Na dobrą sprawę
palić należałoby tu bez przerwy,
bo zimno dogryza nam zjadliwie.
W oknach brak kilku szyb i szpara
pod drzwiami na dwa palce. Wiatr
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wymiata nią z izby całe ciepło. Cóż
– kiedy rzez jest skomplikowana
nie tylko ze względu na brak opału. Ów czarny na stałe w palenisko
wmurowany satil musi być oczywiście pełny wody, kiedy się pod
nim rozkłada ogień. Póki woda nie
kipi – wszystko jeszcze w porządku. Gdy tylko zaczyna wrzeć zwały
mokrej pary buchają bezkarnie w
powietrze i cała izba zmienia się w
jedną parnię. Popielaty, lepki obłok
zasłania wszystko i wszystkich. Na
krok przed sobą nie dojrzysz nikogo. Mętnie rozpylone światło przeciera się ledwie od strony okna,
ściany zaczynają płynąć, szyby
płakać, ubranie na nas wilgnie, głosy staja się głuche i matowe jak w
pralni. Czujesz po prostu, że ci kości rdzewieją! Przypiecek nasz za
to rozgrzewa się tak, że kiedy podgiąć róg maty – ręki do gliny przyłożyć niepodobna. Raz o mały włos
nie było z tego pożaru. Pościel pani
Żytowej zaczęła się ukradkiem
tlić pod nią. Dopiero niewątpliwy
smród palonego pierza ostrzegł
nas, że coś się święci… Gnieździmy się wszyscy na przypiecku, na
którym ja rozesłałam mój siennik,
a pani Żytowa – swoje cudem z zesłania dowiezione tu pierzyny. Od
góry dławieni parą, od spodu zaś
przypiekani żywcem, ciśniemy się
tak pokotem na tej macie.
Ani Marysia, ani ja nie chodzimy
do roboty, Zresztą i tak żadna z nas
nie podołałaby normie, więc kapuściana lura i tak by nas minęła. Marysia nabawiła się na barży jakiejś
biedy w nodze. Póki siedzi na ciepłym przypiecku, jeszcze jej znośnie, w nocy jednak, gdy po wystygłej izbie hulać zaczyna wiatr, a
nawilgłe ubranie i koc stają się na
nas zimnym okładem – biedactwo
aż wije się z bólu. Szarpiący, przenikliwy ból drze jej nogę, od biodra pod stopę. Czasem do rana nie
może zmrużyć oka. Ja dla
odmiany mam coś z nerkami….
c.d.n.
cz. VIII „Barże śmierci”
Od Redakcji:
Od stycznia 2012 r. drukowane w
K.S.I. wspomnienia Beaty Obertyńskiej, łączą się tematycznie ze
wspomnieniami innych Polaków, z
więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR.
Wspomnienia te mają szczególny
charakter i wydźwięk. Są to relacje
ludzi, którym wojna kojarzy się z
pobytem w więzieniach i obozach
sowieckich, z osiedleniem na Syberii, lub na południu Związku Sowieckiego.

i poezja, smutek, rozpacz, niepewność jutra, cierpienia, a równocześnie tęskna liryka, literacka mowa
porównań i przenośni, pełnia barwy, dźwięku, słowotwórstwa i
piękny zapis opisywanego dramatu, nie tylko osobistego. Z tych
wierszy wydobywa się również
natura autorki i jej sławnej matki.
Zważywszy iż matka Maryli Wolskiej, Wanda, z domu Monne’ była
narzeczoną Artura Grottgera, a Maryla (matka) i Beata (córka) poetki
i pisarki, cały ten artystyczny krąg
wpisał się trwale w polski pejzaż
sztuk pięknych – malarstwa, wykwintnej prozy i poezji, nie omijając sztuk wszelkich.
W tym miejscu należy przypomnieć, iż:
Maryla Wolska zalicza się do poetek młodopolskich, natomiast Beata Obertyńska tworzyła w epoce
grupy poetyckiej Skamandra założonej w roku 1918 przez Juliana
Tuwima, Antoniego Słonimskiego,
Jarosława Iwaszkiewicza, Kazimierza Wierzyńskiego oraz Jana
Lechonia. Wzorem dla skamandrytów była przede wszystkim twórczość Leopolda Staffa.
Beata Obertyńska inspirowana
twórczo epoką Skamandra nie została jednak członkiem tej grupy
poetyckiej.
Przypomnijmy fragmenty poezji
miłosnej Beaty Obertyńskiej i Maryli Wolskiej:
Odjazd
Beata Obertyńska
I już już po wszystkim... Po słońcu,
po lecie...
W ogródku kolejowym gdzie kwiaty też gasną,
Niski cień pachnie ziemią i późną
lewkonią...
Jeszcze wczoraj w zmroku ciepło
było przecie.
Jeszcze dzisiaj w południe słońce
ciepłą dłonią
Gładziło nasze głowy... teraz chłód
już... Szkoda.
Milczmy lepiej. Mam serce ściśnięte tak ciasno,
Jak kwiaty w pożegnalnym, zmęczonym bukiecie,
Który mi potem oknem do przedziału podasz...
Szczęście
Maryla Wolska

Wspomnienia Beaty Obertyńskiej
(pseudonim Marta Rudzka) mają
szczególny charakter. Urodzona 18
lipca 1898 r. w Storożce koło Skolego, polska poetka i pisarka, córka polskiej poetki dwudziestolecia
międzywojennego Maryli Wolskiej
zapisała się w historii literatury
polskiej podobnie jak jej matka.

Obiecało się dziewczynie
W pięciolistnym bzie kwitnące,
W czterolistnej koniczynie,
Nad rosami srebrnej łące...

Czytając te wspomnienia, dramatyczne przecież przeżycia, obarczone osobistą traumą autorki, nie
sposób nie wydobyć jednak z tego
opisu piękna literackiego. Dramat

Bez żegnania pierzchło potem,
Jak ta mgła, co łąką płynie,
Przez ścierniska wiejąc lotem
Na jesiennej pajęczynie!...

Letnim rankiem przyszło do niej,
Błyskiem słońca przyszło w swaty,
Na miodowej zboża woni,
Przez lny sine i bławaty...
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OPOWIEŚCI BABCI część V
Napisała
Ewa Fulińska – Nadachowska
Zebrał i ułożył - Piotr Strzetelski

Były ostatnie dni wakacji. Rok
szkolny rozpoczynał się za dwa
dni, trzeciego września. Ten ranek zapowiadał słoneczną i ciepłą pogodę, jaką zwykło się o tej
porze roku określać mianem polskiej złotej jesieni. Ewa usiadła w
koszykowym bujaku na tarasie z
książką w ręku. Cztery kolumny
rzucały szerokie pasy cienia na
wykładaną płytkami podłogę balkonu. Przyjemnie było mieć głowę w cieniu wystawiwszy nogi na
słońce. Spokój panujący w przyrodzie zakłócił nagle warkot samolotów. Za chwilę dobiegły uszu
dziewczynki odległe głuche huki.
Wtem, z głębi domu doszło wołanie: Nastawcie radio! Nadawane są ważne komunikaty! Z eteru
popłynął głos: …”Dziś o godzinie
czwartej czterdzieści pięć, pancernik niemiecki Schleswig - Holstein
otworzył ogień na Westerplatte.
Równocześnie wojska niemieckie,
bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granicę Polski. Trwają
ciężkie walki. Bombowce niemieckie rozpoczęły bombardowanie
lotnisk wojskowych. Straty są niewielkie, bo polskie samoloty wyleciały poprzedniego dnia na lotniska polowe…”

wszystkich, to oburzenie i wściekłość na Niemców. Potem nadzieja
i niemal pewność, że zostaną odepchnięci i ukarani za nikczemną
napaść. Przy obiedzie, który jak
zwykle zgromadził wszystkich
przy stole, mówiono oczywiście
tylko o wybuchu wojny. Jędrek
słuchał gdzieś niemieckiego radia.
Donosiło ono, że poprzedniego
dnia bojówki polskie zaatakowały
radiostację w Gliwicach, śląskim
mieście, leżącym w Niemczech,
w pobliżu polskiej granicy. Trzech
napastników zostało zabitych. W
obliczu tej agresji, twierdziła ta
rozgłośnia, armia niemiecka przekroczyła granice Polski. Ojciec
od razu uznał to za prowokację.
Po latach okazało się, że napad
został sfingowany, a zabito podstawionych więźniów. Wojtek
twierdził, że bunkry betonowe,
w których budowie uczestniczył
jako junak, są potężne i trudno
będzie je sforsować. Tato przewidywał, że lada chwila należy się
spodziewać przystąpienia Francji i
Anglii do wojny, gdyż państwa te
zawarły z Polską układ o wzajemnej pomocy w razie napaści. Ewa
cieszyła się, że polskie samoloty
uniknęły bomb i wyprowadziły w
pole niemieckich lotników. Znani
z dzielności nasi żołnierze dadzą
nauczkę tym podłym Szwabom –
myślała. Po południu dotarły do
domu szczegóły o porannych ciężkich bombardowaniach miasta.
Ugodzono w lwowskie lotnisko
Skniłów, okolice Dworca Głównego, a także w wiele budynków
cywilnych. Były liczne ofiary w
ludziach.
Na następny dzień Ewa pobiegła do szkoły. Była harcerką i to
z drużyny, której patronem był
Jurek Bitchan, 14-letni obrońca
Lwowa, czuła się więc zobowiązana do uczestnictwa w obronie
kraju. Na tablicy ogłoszeń wisiała
kartka zawiadamiająca harcerki,
że mają zgłosić się na Corso Akademickie celem kopania rowów
przeciwlotniczych. Corso była to
wyasfaltowana szeroka promenada obrzeżona ukwieconymi trawnikami, ciągnąca się wzdłuż ulicy
Akademickiej i dalej Legionów, aż
do Teatru Wielkiego. Od jezdni z

Tak więc wojna stała się faktem.
Pierwsze uczucie, jakie ogarnęło

jednej i drugiej strony oddzielał
Corso rząd wysmukłych topoli.
Było to ulubione miejsce spotkań
i spacerów mieszkańców Lwowa.
Czekało tam już wielu harcerzy.
Zaprowadzono ich dalej na Wały
Hetmańskie. Chłopcy zdzierali
trawniki, a potem razem z dziewczynkami wykopywali rowy w
glebie wyrzucając ją na brzeg tak,

Wprowadzenie
Kolejny już piąty odcinek wspomnień ze Lwowa pani Ewy Fulińskiej Nadachowskiej. Wybuch II
wojny światowej zastał 14-letnia
Ewę we Lwowie. Oczami dorastającej dziewczynki obserwujemy
przygotowania do obrony Lwowa, kopanie rowów przeciwlotniczych, pierwsze bombardowanie
miasta i stawianie pierwszych barykad na ulicach. Pierwsze 17 dni
obrony były pełne nadziei na zwycięstwo jednak wkroczenie wojsk
sowieckich do miasta i rozpoczęcie okupacji Lwowa całkiem zniweczyło te nadzieje.

CZAS WOJNY – NAWAŁNICA
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że tworzył się nad rowem wał
ziemny. W czasie przerwy w pracy uczono używania masek przeciwgazowych, udzielano też instrukcji, jak uchronić szyby przed
wypadnięciem od wstrząsu w razie bombardowania. Trzeba było
nakleić na nie skrzyżowane paski
papieru. Nagle odezwało się wycie syren alarmowych. Po chwili
słychać było warkot samolotów i
kanonadę pocisków artylerii przeciwlotniczej. Z pewnej odległości
dochodziły huki wybuchających
bomb. Wszyscy wskoczyli do
świeżo wykopanych rowów. Ewa
kucnęła i przytuliła się do ziemi.
Gdy alarm został odwołany przez
przerywane dźwięki syren, wrócono do pracy. W pewnym momencie rozeszła się wiadomość,
że ulicą Legionów maszeruje
oddział wojska. Pozostawiwszy
narzędzia pod opieką dyżurnych,
młodzież pobiegła żegnać idących
na front żołnierzy. Szli zakurzeni,
zmęczeni, spoceni, w metalowych
hełmach. Dźwigali ciężkie plecaki
i broń. Wyglądali jakby mieli za
sobą długą drogę. Może szli całą
noc? Dla nich ta słoneczna i ciepła
pogoda była zapewne przekleństwem. Ludzie wiwatowali na ich
cześć, wciskali im kwiaty do rąk,
nawet obrzucali ich nimi. Ewa patrząc na to odczuła instynktownie
niestosowność tego entuzjazmu.
Zmęczone twarze tych przeważnie
młodych ludzi wyrażały smutek,
niepewność i obawę przed jutrem.
Późnym popołudniem dziewczynka wróciła do domu głodna i zmęczona. Zabrała się jednak zaraz do
wycinania pasków papieru i naklejania ich na szyby. Jacek wrócił
już na szczęście ze Stalowej Woli,
gdzie odbywał praktykę, przeżywszy w pociągu ostrzał z samolotu
niemieckiego. Mimo to w domu
panowała atmosfera niepokoju i
niepewności. Chłopcy mieli tak
zwane odroczenie od służby wojskowej na czas studiów, ale spodziewano się ciągle nadejścia kart
mobilizacyjnych.
Oczekiwano przystąpienia Francji
i Anglii do wojny. Na próżno. Nasłuchiwano wiadomości z frontu.
Pocieszano się tym, że Westerplatte nie poddało się i walczyło dalej.
W Zatoce Gdańskiej polskie okręty odparły ataki niemieckich bombowców. Broniła się także Poczta
Gdańska. Eskadra myśliwska w rejonie Chełmży zestrzeliła 7 samolotów niemieckich. Nad Warszawą
polska brygada pościgowa strąciła
14 samolotów nieprzyjacielskich.
Jednak armia polska, powstrzymująca napór wojsk niemieckich,
zmuszona zostaje do odwrotu. W
radio słychać było ciągle jakieś
zaszyfrowane komendy: …”Ko-ma-trzy-nadchodzi..”. I podobne.
Ruszyła fala uchodźców z zachodu
na wschód dezorganizując dodatkowo obronę. Przez radio dawano
ostrzeżenia, aby unikać głównych
dróg i mostów, które były bombardowane i ostrzeliwane z samolotów. Cały czas trwało nadawanie
przez radio tajemniczych zaszyfrowanych meldunków: …”Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm dla
miasta Warszawy…”: – słychać
było z głośnika. Mama niepokoiła
się o los cioci Mani mieszkającej
w Warszawie. Nie wiadomo było

także, co dzieje się z jej synem
Leszkiem Wiśniewskim będącym
oficerem rezerwy, regularnie odbywającym ćwiczenia wojskowe.
Sądzono, że został zmobilizowany.
Następnego dnia Ewa, zgodnie z
otrzymanym wcześniej w drużynie poleceniem, wybrała się na
ulicę Michalskiego, łączącą Zieloną z Kochanowskiego. Gdzieś w
tej okolicy miało odbywać się kopanie rowów przeciwlotniczych.
Koło dziewiątej godziny rano szła
drogą, którą wielokrotnie przebywała we wcześniejszym dzieciństwie, zmierzając do szkoły św.
Zofii. Właśnie znalazła się w miejscu, gdzie między ulicą Krasińskiego a szkołą był odcinek drogi pozbawiony zupełnie domów.
Prowadził on przez mały nasyp
między starą cegielnią a boiskiem
do siatkówki używanym przez
chłopców z pobliskiej bursy stojącej poniżej, na północnym stoku
Górki Jacka. Wtem usłyszała przeciągłe wycie syren ostrzegające
przed nalotem lotniczym. Stanęła.
Nie wiedziała, co ma robić. Wracać - za daleko. Iść dalej - jeszcze
gorzej. Nigdzie w pobliżu ani jednego domu. Wtem dało się słyszeć
ciężkie buczenie bombowców. Za
chwilę zobaczyła je. Leciały z
południa na północ. Były już prawie nad nią. Zeskoczyła z drogi
do rowu przy cegielni. Usłyszała
straszliwie wyjący świst. Zdawało
jej się, że za chwilę bomba trafi ją
w sam środek głowy. Powietrzem
wstrząsnął potężny huk z równoczesnym wyciem i znowu huk.
Przeleciały. Buczenie samolotów
oddalało się. Serce waliło jak
młotem. Jakieś bolesne zatkanie
uszu. Przełknęła ślinę. Wydrapała
się z rowu na ulicę. Spostrzegła,
że za zakrętem, przy końcu Krasińskiego, wznosił się dym czy
kurz. Wtem przerażająca myśl
przemknęła jej przez głowę. Co z
domem? Jest w nim Mama! Boże,
zlituj się!-westchnęła w żarliwej i
błagalnej modlitwie, choć nie była
pobożna. Biegła do domu jak najszybciej mogła na trzęsących się
jeszcze nogach. Na Krasińskiego
stała gromadka ludzi. Na miejscu
jednej willi, którą idąc przed kilkoma minutami mijała, powstał
wielki lej po bombie. Usłyszała
tylko jak ludzie mówili, że nikogo
w domu nie było. Wbiegła w boczną uliczkę łączącą Krasińskiego i
Tarnowskiego. Bała się wyjrzeć
za róg, żeby nie zobaczyć czegoś
strasznego. Na szczęście dom stał
nietknięty. Zadzwoniła do bramy.
Przez metalową kratę i szybę zobaczyła otwierające się drzwi od

dolnej części mieszkania, a w nich
postać Mamy i jej spokojną twarz.
Tego popołudnia przyszła roztrzęsiona i zapłakana pani Stelmachowiczowa z córką, o rok młodszą od
Ewy, Alinką. Okazało się, że druga bomba, którą dziewczynka słyszała, uderzyła w kamienicę przy
ulicy Sobińskiego, gdzie znajdowało się jej mieszkanie. Dom
ten stał poniżej północnego stoku Górki Jacka, naprzeciw bursy.
Biedna kobieta opowiadała, że po
sygnale syreny, ledwie porwały z
Alinką dwie przygotowane wcześniej walizeczki i zbiegły do piwnicy, uderzyła bomba zamieniając w gruzy całe ich mieszkanie.
Mama pocieszała ją podkreślając
fakt uratowania życia i ofiarowała
jej gościnę. Jędrek od razu odstąpił swój pokój. Alinki ojciec był
w tym czasie w Tarnopolu. Miał
tam firmę budowlaną. Stelmachowiczowie byli krewnymi żony Bolesława Widajewicza, wuja Taty
i stąd znajomość. Jak Ewa była
mała, Mama prowadziła ją czasem
do Alinki posiadającej wiele lalek.
Największa była wielkości trzyletniego dziecka, a najmniejsza
miała kilka centymetrów. Alinka
była jedynaczką, gdyż starszy jej
brat umarł kilka lat wcześniej. Jeden pokój w domu zawalony był
mebelkami dla lalek, ich ubrankami, miniaturowymi naczyńkami.
Mała Ewusia przepadała za tymi
wizytami. Obie dziewczynki były
też razem poprzednich wakacji u
Pawlikiewiczów w Demence Podniestrzańskiej.
Ewa obiecała Mamie, że więcej na
kopanie rowów nie pójdzie. Mama
chciała, żeby nie oddalała się w
tak niebezpieczny czas od domu.
Mimo to Ewa uprosiła ją, że razem z chłopcami pójdzie zobaczyć
zburzoną kamienicę na Sobińskiego. Stelmachowiczowie mieszkali
na trzecim, ostatnim piętrze. Dom
zburzony został do parteru, jakoś
ukośnie tak, że została jedna ściana w kuchni i ściana jednego pokoju. Na niebieskich kafelkach wisiała jeszcze na haczyku chochla,
a na ścianie pokoju przekrzywiony
obrazek. Choć było to dramatyczne, wydało się dziewczynce trochę
śmieszne. Ludzie wygrzebywali
spod gruzów resztki swojego dobytku. Chłopcy i znajomi z sąsiedniej kamienicy wyciągnęli jakieś
rzeczy pani Stelmachowiczowej.
Załadowano je na ręczny wózek i
zawieziono do domu.
Ciągle nasłuchiwano wiadomości. Trzeciego września Francja i
Anglia wypowiedziały wreszcie
wojnę Niemcom. W serca wszystkich wstąpiła nadzieja. Jak Francja

- Płonące Westerplatte
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/ Zbombardowane lotnisko we Lwowie

uderzy swoją silną armią na froncie zachodnim, to odciąży wojska
polskie, które będą mogły stawić
czoła najeźdźcy. Wysłuchano też
smutnej wiadomości, że lotnictwo
niemieckie zatopiło okręty ,,Gryf"
i ,,Wicher". Ewie przypomniało
się jak, niespełna trzy miesiące
wcześniej, Boguś Bratkowski pokazywał jej z dumą Port Gdyński i
polskie okręty. Co z nim? – myślała – może zginął? Po wojnie okazało się, że wraz z niszczycielami
,,Grom", ,,Błyskawica" i ,,Burza"
przypłynął do Szkocji. Walczył
potem na Morzu Północnym. Przeżył. Po wojnie został kapitanem
Marynarki Brytyjskiej.
Westerplatte broniło się dalej.
Doszły wiadomości, że walki toczą się na przedpolach Krakowa.
Niestety, polskie armie były w
odwrocie. Zaczęły napływać nieoficjalne doniesienia, że wiele
instytucji państwowych opuściło
Warszawę. Samochodami wywozi
się dokumenty i ludzi w kierunku
Zaleszczyk. Chłopców ogarnęło
nerwowe podniecenie. Skazani
na bierną obserwację tego co się

/ Obrona Lwowa

działo, rwali się do walki. Stefan
namówił Wojtka i razem zaczęli
przygotowywać 4 rowery. Stefan
przedstawił swój plan. Chłopcy
pojechaliby najpierw na Kniażynę
na Wołyniu, a potem do Zaleszczyk i w razie potrzeby do Rumunii, gdzie wstąpiliby do Polskiej
Armii. Ojciec usłyszawszy to, tak
się zdenerwował, że musiał położyć się do łóżka, bo poczuł się
chory. Był temu planowi stanowczo przeciwny. Kochał ogromnie
dzieci i myśl o rozstaniu z synami
w takiej chwili była dla niego nie
do zniesienia. Niezależnie od tego,
co się stanie, będziecie potrzebni
tu, na miejscu – mówił. Emigracja jest stratą dla narodu – dodał.
Mama spokojniej rozważała. Wyjazd jest równie niebezpieczny
jak pozostanie w domu. Może
sytuacja wojenna poprawi się. Na
froncie francuskim rozpoczęły się
już pierwsze walki. Chłopcy w
końcu zrezygnowali z wyjazdu.
Z frontu dochodziły złe wieści.
Po bohaterskiej obronie, 7 września załoga Westerplatte poddała
się. Ale Warszawa walczyła dalej.

Front stopniowo przesuwał się
na wschód. W mieście było coraz więcej wojska. Ktoś widział
generałów Sosnkowskiego, Tokarzewskiego, Andersa. 11 września
Niemcy przez Sambor podeszli
pod Lwów. Rozpoczęła się obrona
miasta. Tego dnia, około dziesiątej wieczorem, przyszedł Jacek z
wiadomością, że za ogrodem, pod
górką na końcu ulicy Hauke – Bossaka, robią ludzie barykadę. Ulica
była świeżo wybudowana, kończyła się pod stokiem przechodząc
w wertepy po dawnej cegielni.
Dzieci często skracały sobie drogę
do miasta przez ogród, potem bardzo stromą ścieżką w dół na ulicę Hauke – Bossaka i dalej na św.
Jacka. Chłopcy szybko zbiegli do
barykady, a Ewa z nimi. Było tam
już kilkanaście osób, mężczyzn,
kobiet i młodzieży. Układali krawężniki, płyty chodnikowe, duże
kamienie z pola. Było dość jasno, bo świecił księżyc. Od czasu
do czasu na południu i zachodzie
rozgwieżdżonego nieba pojawiały
się błyski jak błyskawice. Potem
słychać było jakby grzmoty. Były
to strzały artyleryjskie. Wojtek razem ze wszystkimi dołączył się do
gorączkowej pracy, choć powtarzał kilkakrotnie, że to nie ma najmniejszego sensu. Taka przeszkoda nie zatrzyma żadnego czołgu
– twierdził. Nie takie zapory, które
widział na Śląsku, zostały sforsowane. Budowa trwała do późnych
godzin nocnych. Nie przydała się,
ale atmosfera więzi w obliczu
zagrożenia przez wroga zapadła
dziewczynce głęboko w pamięć.
Trwały walki pod Lwowem. Na
miasto padały bomby i pociski
artyleryjskie. Ojciec przebywał
przeważnie w ogrodzie i nawet w
czasie bombardowania nie chciał
siedzieć w domu, a szczególnie wchodzić do komórki, którą
Jacek uznał za najbardziej bezpieczną. Wszyscy zresztą zdawali
sobie sprawę, że niewielka willa
nie dawała dostatecznego schronienia. Tego dnia Ewa wyszła na
chwilę do ogrodu porozmawiać
z Tatą. Właśnie kwitły wszystkie
dalie na niższym tarasie ogrodu.
Ojciec miał znajomego dyrektora
Ogrodu Botanicznego we Lwowie.
Był on prawdziwym miłośnikiem
kwiatów. Sprowadzał różnorakie
gatunki, a szczególnie dalie. Obdarowywał też zawsze Tatę nowymi odmianami tych pięknych
kwiatów. Były więc odmiany rurkowe, pełne, puste z żółtymi środkami, białe, różowe, czerwone,
fioletowe, żółte, pomarańczowe,
przeróżnych kształtów i wielkości. Ojciec nie rozmieszczał ich
na poszczególnych klombach,

lecz stworzył jeden wielki różnobarwny łan, jak kolorowy dywan.
Można było jednak podejść do
pojedynczych krzaków i obejrzeć
sobie dokładnie każdy kwiat. Było
z nimi sporo roboty, bo w jesieni
wyciągało się bulwiaste korzenie,
aby po przechowaniu przez zimę
w piwnicy, na wiosnę znowu włożyć je do ziemi. W tych słonecznych dniach września ich uroda
występowała w pełnej krasie. Za
poletkiem dalii, czy georginii, jak
Tato je nazywał, znajdowała się
przy trawiastym stoku, na najniższym tarasie ogrodu, ławeczka
darniowa. Ojciec lubił rozłożyć na
jej równej, szerokiej powierzchni
kocyk lub płaszcz i zdrzemnąć się
przez chwilę w cieniu zwisających
nad nią gałęzi wiśni. Właśnie siedział na tej ławeczce, gdy dziewczynka podeszła. Nagle przyleciał
nie wiadomo skąd, bez żadnego
ostrzeżenia syreną, samolot. Leciał niziutko z wielką szybkością.
Nie był to bombowiec, lecz jakiś
inny samolot bojowy. Pikował na
ogród. Słychać było warkot motoru, szum powietrza i odgłos strzałów z karabinu maszynowego.
Stało się to tak nagle, że ojciec z
córką zaledwie zdążyli przycupnąć
za darniową ławeczką i ukryć się
przed wzrokiem pilota pod gałęzie
wiśni. Słyszeli szmer poruszanych
pędem powietrza liści oraz stukot
karabinu maszynowego. Przez ten
krótki moment myśleli oboje, że
już po nich. Samolot ostrzeliwał
niedaleki zakręt ulicy Zielonej,
którą szła właśnie kolumna wojska. Stwierdziła to dziewczynka
za chwilę, gdy stanęła przy płocie, skąd można było zobaczyć to
miejsce. Ojciec był bardzo blady.
Wrócili szybko do domu. Ewie
nogi drżały w kolanach.
Lwów bronił się. Ostrzał artyleryjski i ciągłe bombardowania nękały
ludność. Szpitale zapełnione były
rannymi tak, że musiano urządzić
dodatkowo szpital na Politechnice. Ewa nie wychodziła z domu.
Często siadała przy odbiorniku radiowym i kręcąc gałką starała się
usłyszeć jakieś informacje z przebiegu wydarzeń. 17 września trafiła w pewnym momencie na wiadomość, którą ledwie zrozumiała,
bo podana została w nieznanym jej
języku rosyjskim. Była ona powtarzana kilkakrotnie tak, że w końcu
wydało jej się, że pojęła jej treść.
Wynikało z niej, że wojska rosyjskie wkroczyły do Polski. Akurat
wszyscy schodzili się do jadalni na
obiad. Zbiegła na dół relacjonując,
co usłyszała. Wszyscy sądzili, że
źle zrozumiała. Niestety była to
prawda. 17 września wojska sowieckie pogwałciły granicę Polski,

przekraczając ją na całej długości.
Tymczasem walka z Niemcami
trwała nadal. 20 września dotarła
wieść o wielkiej bitwie stoczonej
w pobliżu Brzuchowic – Hołoska
pod Lwowem. Zapełnione szpitale lwowskie przyjęły nową falę
rannych. 22 września od rana zapanowała dziwna cisza. Ustały
bombardowania i odgłosy strzałów artyleryjskich.
Przez cały czas trwania kampanii
wrześniowej patrzono w niebo z
niepokojem i nadzieją, że wreszcie
skończy się ta niesamowicie piękna, sucha pogoda. Modlono się o
deszcz wierząc, że na polskich
błotnistych drogach ugrzęzną motorowe pojazdy niemieckie i napór
ich do przodu zostanie powstrzymany, pozwalając wojskom polskim na skuteczną obronę. Pogoda
w końcu zmieniła się.
W ten ponury chłodny dzień,
wczesnym popołudniem, Tato
zawołał wszystkich do salonu i
wskazał na wzgórza widoczne z
okien. Przez zielone o tej porze
roku pagórki, na których zimą
uwijali się narciarze, szli zgięci,
pochyleni do przodu, z karabinami w rękach, w szaro-beżowych
długich płaszczach, żołnierze rosyjscy. Ojciec przyniósł lornetkę,
którą podawano sobie z rąk do rąk.
Przez nią widać było dziwne czapki ze szpiczastym zakończeniem
na szczycie głowy, napięte, często
skośnookie twarze. Co oni mają na
nogach? – ktoś spytał. To nie buty,
to kalosze.
Tego dnia, to znaczy 22 września,
władze cywilne i wojskowe Lwowa, wobec niemożności równoczesnej obrony przed wojskami
niemieckimi i rosyjskimi stojącymi pod miastem, zdecydowały
się poddać je armii słowiańskiej
pod pewnymi warunkami. Oficerowie mieli zachować białą broń,
rannych winno się było wywieźć
karetkami sanitarnymi poza front,
a żołnierzy zwolnić do domów.
Umowa została od razu złamana.
Opowiadano, że gdy generał Langner, dowodzący obroną, zwołał
oficerów na odprawę, aby powiadomić ich o konieczności kapitulacji, zostali otoczeni przez żołnierzy sowieckich i aresztowani.
Następnego dnia widziano ich na
podwórzu koszar przy ulicy Jacka,
siedzących na ziemi, zmarzniętych
po zimnej nocy, pewnie głodnych,
otoczonych żołnierzami rosyjskimi z karabinami, którzy nikogo do
nich nie dopuszczali. Wielu z nich
zginęło pewnie potem w Katyniu i
innych miejscach na ,,nieludzkiej
ziemi". Tak rozpoczęła się okupacja sowiecka Lwowa.

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

tenie Polskiego Radia Katowice Audycje archiwalne do pobra(UKF 102,2 MHz) w każdą nia na stronie PR Katowice:
niedziele o godz. 8.10.
www.radio.katowice.pl
i Swiatowego Kongresu KresoDla Polaków za oceanem po- wian:
Lwowska Fala - autorska au- wtórka audycji o 1.00 w nocy z
www.kresowianie.com
dycja Danuty Skalskiej na an- niedzieli na poniedziałek.
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Wolna Trybuna
Czytelników
UMARLI NIE ZAPOMINAJĄ,
TO ŻYWI SĄ OBOJĘTNI.
Takiego zwrotu użył kiedyś ktoś
mądry dopominający się pamięci po
niewinnie pomordowanych. Żyjący
natomiast boją się pamiętać albo
jeszcze gorzej, jak powiedział jeden
z prominentnych posłów PO , że
coroczne „wracanie do tematu" nie
ma sensu. (Rzeczpospolita - http://
www.rp.pl/artykul/16,884546-Bedzie-kolejna-wojna-o-Kresy.html)
Co w takim razie ma sens, czy tylko
strojenie się w kombatanckie piórka
Solidarnośći?. W naszej narodowej
historii nie ma wydarzeń ważnych
i ważniejszych od tych w których
występuje martyrologia narodu. 11
lipca 2012 r. podczas 18 posiedzenia
Sejmu RP należało się spodziewać,
że w 69 rocznicę apogeum zbrodni
ludobójstwa na Wołyniu, wreszcie
dojdzie do uchwalenia „Dnia Pamięci Pomordowanych Kresowian”.
Warto tu przypomnieć, że nie chodzi
tu tylko i wyłącznie o samo ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich ale o tragiczną a przy tym bohaterską przeszłość całych Kresów.
Od wieków tereny te zamieszkałe
przez obywateli polskich różnych
narodowości składały daninę krwi
za Polskę i patriotyzm. Polska przez
wieki była prekursorem wspólnoty
europejskiej i przykładnej tolerancji nie tylko wobec innych nacji ale
i myśli. Burzenie tego przez różnych zaborców doprowadziło do
narodzin skrajnego nacjonalizmu a
nawet terroryzmu którego najgorsze
wydanie miało miejsce podczas II
wojny światowej. Najgorsze jest to,
że terroryzm ten się odradza zarówno na Ukrainie jak na Litwie. Państwo polskie zapomniało o pomordowanych na Kresach Wschodnich,
zapomina również o tych co tam pozostali. Może to jednak nie państwo
a ludzie którzy znaleźli się u steru
władzy tym państwem zapomnieli
co ważne a co ważniejsze?
Bogdan Lwow
___

Mam inny dom...
W Gazecie Wyborczej czytam: „Faktyczny Dom Kultury – tak będzie się
nazywało nowe miejsce przy ul. Gałczyńskiego. Poprowadzi je Instytut
Reportażu i Stowarzyszenie Polis.
(…). Faktyczny, – bo będzie zajmował się sztuką faktu i dlatego, że
codziennie będzie się tu coś działo wyjaśnia nazwę Mariusz Szczygieł.
Chcą stworzyć scenę teatru faktu
prezentującą spektakle oparte na reportażach, zajmujące się doraźnymi
problemami, historiami ludzi (jak np.
Violetta Villas, Doda, Julia Tymoszenko) i grup, np. Oburzeni.
Z częścią wydarzeń będziemy jeździć po Polsce i pokazywać je w innych miastach- zapowiada Wojciech
Tochman”.
Jakoś mało ciekawa ta zapowiedź,
120 metrów kwadratowych dla doraźnych problemów i historii Dody?
I to codziennie? I jeszcze pokazywanie w innych miastach?
Nie wiem ile metrów kwadratowych
miała knajpa Atlas we Lwowie, ale
powtarzam za autorem wspomnień
„..Był to lokal ponadnarodowy, ponadpolityczny i ponadwyznaniowy,
prawie, że eksterytorialny. Siadywał
tu razem i pił i przekomarzał się tra-
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dycyjny poeta-kataryniarz z awangardowym młodzikiem czy ponurym
futurystą, malarz akademicki z niezrozumiałym abstrakcjonistą siedział
obok rewolucjonisty i komunisty
pochodzącego z ziemiańskiej lub
bogatej żydowskiej rodziny, dalej
lub nawet z nimi bratał się sanacyjny generał i profesorowie uniwersytetu, politechniki czy eksportówki,
księża, redaktorzy, brat-łata (…) był
ów lokal i szkołą życia, akademią
literatury, dobrego tonu, dowcipu,
miejscem konkursów krasomówczych, aktorskich, koncertów, dysput
artystycznych, spotkań codziennych
i nadzwyczajnych, szpitalem położniczym kawałów i powiedzonek,
stanowił świat dla siebie. Ach, ileż
tam było cudnych typów? Co piątku
do Atlasa schodzili się profesorowie i
lekarze po posiedzeniach lekarskich,
we czwartki w małej sali urzędowali
studenci niemieccy, od 5 do 7 wieczorem „demokratyczny stół” z Bartelem patrzył, jak przy stole mecenasa Pierackiego zbierali się endecy, a
„Zespół Stu” z Mękarskim, Stahlem,
Hrabykiem i Piestrzyńskim, skupiający się wokół „Słowa Polskiego”,
patrzył na stolik króla Lwowa Henryka Zbierzchowskiego, który tu
więcej czasu spędzał niż w biurze,
redakcji i domu łącznie (…) Każdy
lokal ma swe osobliwości i zwyczaje. Karykatury robione przez Sichulskiego, Procajłowicza, Grusa, Artura,
Szyka, Kondora, Bickelsa i Makułę
oraz malowidła pędzla Dębickiego
i Wygrzywalskiego na ścianach-z
wierszykami obecnych to poetów i
kund - były sławne na całą Polskę.
Zachwycali się później nimi, za czasów rosyjskich, Korniejczuk i graf
Aleksy Tołstoj. W tym lokalu można było zamówić wiersz na imieniny
narzeczonej czy babci, sonet miłosny
dla najdroższej, fraszkę, slogan, obraz lub przemówienie na pogrzeb, a
co ciekawsze, czasem można tu było
w ten sposób zapłacić za konsumpcję.” I co uczynił brak znajomości
naszej bogatej historii? ( a co dopiero
będzie się działo po wprowadzeniu
podręcznika „Ku współczesności”,
który jako tendencyjna reklama poglądów jednej opcji politycznej z
historią niewiele ma wspólnego.
Niczym podręcznik historii z 1951
roku, podręcznik rosyjski przełożony
na polski, Jefimowa czy Jefremowa.
Historia XIX i XX wieku a w nim
tylko historia ruchu robotniczego. A
gdzie silnik parowy?). Zamiast prezentowania historii ludzi, całej plejady wspaniałych, barwnych postaci i
ich wiedzy i niezwykłych pomysłów,
przy ul Gałczyńskiego będą zapewne rozmowy o kolorach podwiązek,
modelowaniu włosów i paznokci. A
może nic się nie zmieniło od czasu
PRL?. W związku z 80 rocznicą urodzin wspaniałego człowieka i światowej sławy kompozytora, Wojciecha Kilara, Antoni Wit opowiadał w
audycji radiowej o blokadzie koncertów Wojciecha Kilara przez władze
komunistyczne w Katowicach. W
przeciwieństwie do Krakowa, gdzie
nikomu nie przyszło do głowy upolityczniać kunszt mistrza. Wojciech
Kilar pochodzi ze Lwowa i tak pisze
w swej biografii: Znam osoby, które
bywały w świecie, widziały Rzym,
Paryż, Londyn, Nowy Jork, Ateny (…) i które odwiedzając po raz
pierwszy Lwów mówią: Mój Boże,
nie wiedzieliśmy, że pochodzisz z
tak cudownego miasta. To najpiękniejsze, najwspanialsze polskie miasto.
http://wojciechkilar.pl/biografia-1
Pewnie nie doczekam się w Warsza-

wie, w Faktycznym Domu Kultury,
debaty nad Historią Filozofii Władysława Tatarkiewicza, choć akurat
nie urodził się we Lwowie tylko w
Warszawie, o której pisze: „Warszawa w owych latach mego dzieciństwa miała wielu mieszkańców, ale
była małym miastem. Wszystko w
przybliżeniu działo się między Nowym Światem a Marszałkowską i
między Miodową a Piękną.(…) Na
Saską Kępę można się było dostać
tylko łódką. Konne dorożki i konne
tramwaje były lokomocją zupełnie
wystarczającą.” Władysław Tatarkiewicz urodził się 3 kwietnia 1886 r. w
Warszawie. Kształcił się na tajnych
kompletach Uniwersytetu Latającego w Warszawie, a także w Zurychu,
Berlinie, Marburgu, Paryżu i Lwowie. Już wtedy ujawnił się szeroki
wachlarz jego zainteresowań (studiował prawo, psychologię, filozofię,
antropologię, zoologię oraz historię
sztuki).
http://www.kul.pl/zyciorys-prof-wladyslawa-tatarkiewicza,art_11967.html
Bogate życie Władysława Tatarkiewicza, obcowanie ze sztuką, kulturą, nauką i znakomitościami II RP
przyczyniły się do jego wspaniałej
kariery naukowej. Dużo podróżował,
choć pisze skromnie: „jeździłem od
młodu trochę po świecie: jak na dzisiejszą miarę przeciętnie, jak na owe
dawne czasy-dużo.” Pierwszą zagraniczną, turystyczną podróż odbył do
Kopenhagi, gdzie rodzice chcieli zobaczyć muzeum Thorvaldsena. Jako
student, w 1905 roku wybrał się z
Zurychu na klasyczne wejście nocą
na Righi oraz przebył „drogę z św.
Gottarda przez Furka Pass i gleczer
Rodanu”. Dwukrotnie podróżował
nad Ren (raz na rowerze), raz do Saskiej Szwajcarii i Gór Herzu. „Wtedy
wsiadłem do innego pociągu, niżbym
powinien, i zajechałem przypadkiem
przez błogosławioną pomyłkę do
Hildesheimu, jednego z najpiękniejszych miast środkowej Europy.
(…) Lato 1911, po doktoracie, spędziłem na pięknej dzikiej wyspie na
Oceanie, Belle-Isle-en-Mer. Byłem
tam z mym uniwersyteckim niemieckim przyjacielem z Marburga,
później tak sławnym historykiem
filozofii, Heinzem Heimsoethem.
Co lato były inne podróże. Jednego
lata z bratem byliśmy w Dreźnie,
Monachium, Lucernie, Fryburgu,
Montreux. Z Monterux poszedłem
przez góry, a potem pojechałem dyliżansem przez Gruyere do kartuzji
Valsainte, wysoko położonej w górach: każdy miał prawo zajechać do
klasztoru, niczym się nie legitymując, nie podając nazwiska. O piątej
rano budzono na nabożeństwo. Tego
surowego, przejmującego kartuskiego kościoła do końca życia nie zapomnę”. W 1921 roku udał się do
Paryża na wielką wystawę sztuki
polskiej, jej komisarzem był znajomy Władysława Tatarkiewicza,
znakomity rzeźbiarz Edward Wittig.
Ministrem pełnomocnym Polski był
wówczas Maurycy Zamoyski. Na
odczyty i wykłady zapraszano go
do Genewy, Brukseli, Holandii od
Rotterdamu po Utrecht, ale również do Rio i Sao Paulo w Brazylii. Był też okres wileński w życiu
Profesora."Zaczął się wspaniałym
otwarciem Uniwersytetu, uroczystym pochodem przez miasto. Wilno nie zapomniało swej tradycji, a
że blisko przez 100 lat było pozbawione szkoły wyższej, tym bardziej
umiało ją cenić.A ile znakomitych
jak Ferdynand Ruszczyc, Marian
Zdziechowski, Stanisław Kościał-

kowski, Marian Massonius, Michał
Siedlecki czy ks. Kazimierz Zimmermann. Asystentem katedry był
Benedykt Woyczyński, wdowa po
nim wstąpiła do klasztoru i przez
wiele lat, jako matka Benedykta
była przełożoną Lasek. Wraz z żoną
Władysław Tatarkiewicz zrobił katalog blisko pół tysiąca rękopisów
filozoficznych, przeważnie skryptów odziedziczonych po dawnych
klasztornych kolegiach. Semianria
ze studentami odbywały się poza
miastem czy na cmentarzu na Rossie."Gorzej było tylko, gdy trzeba
było jeździć do Warszawy: most na
Niemnie pod Grodnem uginał się i
chwiał pod pociągiem, potem zaniechano tego połączenia."
A w Warszawie, która była dla Profesora najważniejsza? Cztery dni
tygodnia oddane uniwersytetowi.
Po wykładach profesor przyjmował
słuchaczy, a potem sam siebie douczał w bibliotece. Seminaria, Rada
Wydziału, posiedzenia Towarzystwa
Naukowego i Filozoficznego. A i
bujne życie towarzyskie, przyjaźnie z cudzoziemcami, niektóre pół
wieku trwające jak z Ellen Ankarsvard, córką ministra Szwecji, która
nauczyła się polskiego i uczęszczała
na wykłady uniwersyteckie. No cóż,
nienawiść trwa. Odsunięty przez komunistów, młodych, urzeczonych
ideologią marksistowską został
celowo zapomniany. Nie zagości i
teraz w Faktycznym Domu Kultury,
który nomen omen mieści się przy
ulicy Gałczyńskiego, spolegliwego
poety. Ograniczenie faktów i historii
do Dody czy Viletty Villas wzbudza
we mnie wątpliwości co do rzetelności twórczości Mariusza Szczygła
jako reportera, na jakiej podstawie
buduje wizerunek innych narodów.
A poczucie humoru lwowiacy mieli niczym Czesi. I nie zaściankowe. „Gdy zaś do tego Hollendra
przyjechał Artur Marya Swinarski i
obaj razem jedli kolację, Szczepku
i Tońku stają obok nich z miotłami
na ramionach i stoją jak żołnierze
na warcie. Trzeba pamiętać, że Artur Marya był nie tylko świetnym
poetą, ale i miał opinię wybitnego
pederasty. Kiedy ktoś ich spytał, po
co tam tak stoją, odpowiadają:
„My tu przyśli pilnować cnoty Tadzia!”.
Wracając do sceny Faktycznego
Domu Kultury, pomysł objazdu Polski z częścią wydarzeń kojarzy mi
się z opowieścią Jacka Łukasiewicza. Z końcem czerwca 1952 roku
zachorował na gruźlicę i znalazł się
w sanatorium. Zamieszkał w pokoju
z młodymi działaczami partyjnymi,
między innymi pierwszym sekretarzem komitetu powiatowego partii
w Suwałkach. Niezwykle zaangażowani, wieczorami i nocami pisali referaty i dyskutowali, w całym
sanatorium odbywały się zebrania.
„Ilość tak zwanych zebraniogodzin dla gruźlików była wprost
niesłychana, co spowodowało, że
wizytująca sanatorium grupa lekarzy radzieckich po zapoznaniu się
z bogatym życiem ideologicznym
sanatorium oświadczyła, że pacjenci muszą się leczyć.” Zaangażowali się w ruch artystyczny, chór
pacjentów przygotował akademię
na 22 lipca, „potem wsadzono nas
wszystkich na otwarte ciężarówki
i po zapylonych drogach jeleniogórskich jeździliśmy od spółdzielni
produkcyjnej do spółdzielni. I tam
chór gruźlików, nad głowami płowowłosych dzieci, które siedziały w
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pierwszym rzędzie, plując i kaszląc
prątkami Kocha, deklamował Mandaliana i śpiewał pieśni rewolucyjne
. (Jacek Trznadel - Hańba domowa).
Mam inny "dom kultury", tam dzieje się wiele, różnorodnie i wspaniale, jak we Lwowie- to niezależne
media i spotkania z niezależnymi
twórcami. Polecam, różnorodność
nas wzbogaca.
Bożena Ratter

Listy do redakcji
Witam Państwa,
czy przewidują Państwo w najbliższym czasie wydawanie Kresowego
Serwisu Informacyjnego w formie
papierowej. Zarówno ja, jak i wielu
znanych mi osób zainteresowanych
tematyką byłaby z takiej inicjatywy
niezmiernie rada. Proszę o krótką
notkę w tym temacie. Z poważaniem
Paweł Kowalewski
___________
Witam!
Chciałbym przekazać kilkanaście
pozycji książkowych do biblioteki
polskiej na Wołyniu - najchętniej
Łuck i okolice ew. jakiś ośrodek
polonijny w Moładwii. Są to książki nowe lub prawie nowe z zakresu literatury pięknej oraz sporo
podręczników szkolnych dla szkół
średnich (głównie matematyka).
Wprawdzie programy nauczania są
różne ale sporo osób polskiego pochodzenia trafia na studia w Polsce
i ma ogromne kłopoty z polską terminologią. Przekazane podręczniki
dadzą im możliwość zaznajomienia
się z naszym nazewnictwem.
Prześlę te książki na wskazane adresy pokrywając wszelkie koszta.
Wiesław Dudek
prof. Politechniki Wrocławskiej
__________

Film dokumentalny o Wołyniu
Wiesław Tokarczuk

Szanowni Państwo !
Adres e-mail wandakoscia@btinternet.com należy do dziennikarki
telewizyjnej, która przystąpiła do
realizacji filmu dokumentalnego o
Sprawiedliwych Ukraińcach, ratujących z ludobójczej rzezi ofiary
banderowców, najczęściej swoich
sąsiadów i znajomych Polaków.
Film ma być gotowy na 70 rocznicę
ludobójstwa OUN-UPA na Kresach
11 lipca 2013 roku. Zwracam się z
prośbą do wszystkich, którzy znają
uratowanych ludzi oraz ich zbawców do nawiązania kontaktu z panią
Wandą. Ideałem byłoby, aby doszło
do spotkań osób ratujących i uratowanych, albo do zarejestrowania ich
relacji.
W trakcie realizacji filmu może uda
się powrócić do koncepcji uhonorowania Sprawiedliwych z Kresów na
najwyższym szczeblu państwowym,
w postaci specjalnego medalu, albo
symbolicznej Róży Sprawiedliwych, albo drzewkiem w Ogrodzie
Sprawiedliwych?
Nawet najbardziej zasłużeni dla zachowana pamięci ofiar banderowskiego ludobójstwa ludzie w Polsce
dotychczas zaniedbywali ten temat,
zdarzyło mi się usłyszeć od nich,
że na uhonorowanie tych ludzi jest
jeszcze za wcześnie....
Może pani Wandzie uda się to, co
okazało się za trudne na najwybitniejszych prezesów stowarzyszeń
kresowych w Polsce ?

1 sierpnia 2012 - strona 43

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Redakcja
odpowiada
Redakcja odpowiada
Do wszystkich tych co do nas
napisali lub dzwonili i naszych
czytelników.
Szanowni państwo. Takich zapytań jak od pana Pawła Kowalewskiego mamy znacznie więcej zarówno w listach jak i rozmowach
telefonicznych. Na dzień dzisiejszy niestety nie mamy optymistycznej odpowiedzi. Jako redakcja nie dysponujemy środkami
finansowymi które umożliwiły by
realizację wydania papierowego.
Mimo znacznego zainteresowania KSI zarówno w kraju jak i za
granicą, ciągle jest to znacznie za
mało by zaryzykować ekonomicznie uzasadniony nakład wydania
papierowego. Wszyscy pracujemy społecznie poczynając od
redakcji poprzez autorów współpracujących na korespondentach
kończąc. Tradycyjnie w tym też
miejscu serdecznie wszystkim
tym osobom bardzo dziękujemy
w imieniu redakcji. Pozytywem
jednak jest fakt, że jednak powoli zmierzamy ku wytyczonemu
celowi. Chcielibyśmy aby kiedyś
papierowe wydania dotarły do
osób nie korzystających z internetu i wszystkich tych co wiernie

od pierwszego wydania drukują
to w domowych warunkach. Kiedy to będzie? Nie jesteśmy jednak
w stanie określić daty, zbyt wiele problemów stoi na drodze do
tego celu. Nie zamierzamy jednak
narzekać i na razie działamy w
ramach takich jakie są możliwe.
Prof. Wiesław Dudek z Politechniki Wrocławskiej, jak pisze w
swoim liście, chce sprezentować
naszym rodakom na wschodzie
książki. Mamy nadzieję, że któreś
ze środowisk kresowych zaangażowanych w tego typu akcję skorzysta z tej propozycji. W każdej
chwili umożliwimy kontakt z autorem listu. Było sporo telefonów
od osób poszukujących zarówno
swoich bliskich zaginionych na
wschodzie jak i zbierających informacje o miejscowościach w
których kiedyś mieszkały starsze
pokolenia. Wszystkich zapraszamy do spisania swoich zapytań i
obiecujemy ich opublikowanie. To
nie tyle redakcja co nasi czytelnicy mogą udzielić poszukiwanych
informacji a nawet wypełnić białe
plamy rodzinnych historii. Wspólne zbiory wspomnień wszystkich
naszych czytelników to olbrzymia
wiedza przypominająca śnieżną
kulę która z miesiąca na miesiąc
jest coraz większa. Toczmy ją razem dalej a pamięć dziedzictwa
kresowego nie zaginie.

Partnerzy medialni

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW
LWOWA i KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH

www.radiownet.pl

www.isakowicz.pl

www.milno.pl

Nasze serwisy
www.kresy.info.pl
www.olejow.pl

www.wolyn.org

Jesteś pasjonatem Kresów?
Koniecznie
skontaktuj się z
Kresowym Serwisem
Informacyjnym

www.kresowianie.info/

redakcjaksi@kresy.info.pl

Redakcja - Kontakt:
Bogusław Szarwiło
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl
607 345 832; 664 773 118
Andrzej Łukawski
info@kresy.info.pl

22-853 43 97; 501 153 340
Zofia Wojciechowska
programpomost@gmail.com
608 475 240
Ryszard Zaremba
ryszardzaremba@onet.eu
667 001 775

www.polskiekresy.pl

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Wydawca: Bartexpo Agencja Reklamowa; 02-670 Warszawa ul. Puławska 240 / 60 tel. 22 853 43 97; 602 397 844
ISSN 2083-9448; wpis do EDG: UD-IV-WDG-A-5415-PLE-2644-2-10 NR 352888 ;
Dział „HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE„ red. nacz. Bogusław Szarwiło redakcjaksi@kresy.info.pl , tel: 607144741;
Dział „BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA„ Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl 607 345 832 ; 664 773 118
Rubryka "Mazurskie Barwy Kresów-Program Pomost" Zofia Wojciechowska programpomost@gmail.com , tel: 608 475 240
Członkowie redakcji: Ryszard Zaremba tel: 667 001 775 , ryszardzaremba@onet.eu ; Andrzej Łukawski 501 153 340 , info@kresy.info.pl

Strona 44 - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 sierpnia 2012

www.ksi.kresy.info.pl

