
www.ksi.kresy.info.pl                                                Kresowy Serwis Informacyjny                                             1 lutego 2013 - strona 1

K  R  E  S  O  W  Y 
Serwis Informacyjny

N
IE

ZB
ĘD

N
IK

  K
R

ES
O

W
Y

 2
01

3
IS

SN
 2

08
3-

94
48

Numer  2/2013 (21)
1 lutego 2013

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

Banderowiec w 
Auschwitz
Petro Fedorowicz Miszczuk po 
dwóch latach nieobecności pojawił 
się wczoraj w Muzeum [Auschwitz-
-Birkenau], zakwaterowano go w 
pokoju gościnnym. Chodził po te-
renie Muzeum z flagą ukraińską, 
ubrany w pasiak, szukając kontaktu 
z mediami. Dzisiaj widziałem go 
w towarzystwie naszej pracowni-
cy – historyk Wanda Hutny, która 
otrzymała polecenie służbowe, aby 
zwracała na Miszczuka uwagę i nie
dopuściła, aby spowodował jakiś in-
cydent..... Strona 20

Neobanderowcy w 
Lublinie trzymają 
się mocno !
Wdniu 09. 01.2013 r w Lublinie 
nieopodal Poczty Głównej przy
pomniku Lubelskiego Poety Jó-
zefa Czechowicza (1903 – 1939) 
który jako ochotnik w 1920 roku 
wyruszył na wojnę z bolszewikami 
zbierane były podpisy pod projek-
tem ustawy „ Dnia Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian„ Przez około 
3 godzin zebrano 129 podpisów 
oraz rozdano 56 list do zbierania 
w gronie osób którzy wyrazili taką 
wole. Na uwagę zasługuję fakt że 
nasz punkt zbierania podpisów 
odwiedziła Pani Poseł dr Gabriela 
Masłowska ..... strona 27

Czesi też mają 
swoich kresowian.
Wojciech Roszkowski w I tomie 
najnowszej historii Polski napisał 
że największe skupisko mniejszości 
czeskiej było nie w polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego lecz na... Wo-
łyniu. „ ILUSTROWANY PRZE-
WODNIK PO WOŁYNIU ” -dr 
Mieczysława Orłowicza ...str. 37

Koniec Chiniówki
Niedawno pisałam o Chiniów-
ce- polskiej wsi przedwojennej 
ze wspomnień Pani Anastazji. 
Mówiła między innymi o cudow-
nych pagórkach, polach pokrytych 
kwiatami o każdej porze roku. 
Nieraz były całe niebieskie, może
tak: Niestety przyszedł czas, kiedy 
te piękne kobierce zabłysnęły nie-
naturalną dla nich purpurą- czer-
wienią ludzkiej krwi!.....
Całość na stronie 39 

ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Trwa AKCJA zbierania podpisów pod projektem Ustawy mającej na celu uchwalenie
11 lipca jako Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian - DOŁĄCZ  DO  AKCJI

Lachiw wyriżem,
Żydiw wydusym
a Ukrainu stworyty
musym!

Lachiw wyriżem, Żydiw wydu-
sym a Ukrainu stworyty musym!
22 czerwca 1941 roku, zaprzyjaźnione dywizje hitlerowskie, przekraczają Bug. To był straszny cios dla Rosjan. Zupełne zaskoczenie. Zawiódł najlepszy 
sojusznik i metodą rosyjską, zakpił sobie z wszelkich umów i zobowiązań. Przez wieś przewalają się kolumny wojsk sowieckich. Wszystko w panicznej 
ucieczce ciągnie na wschód. Na drogach zostawiają samochody, działa z ciągnikami, a nawet czołgi, którym zabrakło paliwa. Na Skałce pod Ditkowcami 
próbują stawić czoła, ale zostają kompletnie rozbici. Ci niedawni pogromcy; wojsk polskich, zatrzymują się jak wiadomo dopiero pod Moswą. Ukraińcy zno-
wu ogłaszają Samostijną. We Lwowie powołują rząd, w cerkwiach odprawiają dziękczynne nabożeństwa i tworzą ukraińską policję. Kres temu kładą władze 
niemieckie. Był to szczególnie dotkliwy cios dla nacjonalistów ukraińskich, którzy przez cały czas, w porozumieniu z Niemcami, prowadzili szeroko zakro-
joną dywersję. Liczyli, że za to pozwolą im utworzyć Niepodległą Ukrainę. Hitler miał jednak inne plany. Wszystkim Słowianom wyznaczył rolę robotów, 
pracujących na wybraną rasę. Podole włączono do Generalnego Gubernatorstwa, resztę do Rzeszy. Granica przebiegała wzdłuż dawnej austriacko-rosyjskiej. 
Placówkę graniczną na Gontowie ulokowali w szkole, u nas na plebanii. Ksiądz przenosi się do Pawła Krzomciowego (Krąpiec), nazywanego też Pawdziu-
niem. Tragedię przeżyli Żydzi. Hitler postanowił zlikwidować tą nację. ....... Całość na stronie 4

BYŁ LUTY 1944 
ROKU
Spoglądając na kartki kalendarza w 
lutym każdego roku, nie sposób nie 
wspomnieć o wydarzeniach jakie 
miały miejsce w 1944 r. na Kresach 
Południowo- Wschodnich.
Huta Pieniacka Wieś położona w po-
wiecie złoczowskim w wojewódz-
twie tarnopolskim obecnie Ukraina 
28 lutego 1944 r. została dokonana 
tam masakra ludności polskiej w 
liczbie od 800 do 1200 osób przez 
14 Dywizję Grenadierów Waffen 
SS- -Galizien oraz Ukraińską Po-
wstańczą Armie...... . 
Całość na stronie 8

Mirosław Reszko – 
pseudonim „Żbik”, 
żołnierz Armii Kra-
jowej na Wileńsz-
czyźnie
Kolejny raz Mirosław opowiada o 
więźniach, a właściwie o ich ka-
tegoriach, które on sam wymyślił 
– były trzy. Po pierwsze postacie 
wielkie, sztandarowe – wytrzymy-
wali wszystko podtrzymując na 
duchu słabszych, po drugie osoby, 
które na sama groźbę bicia zaczy-
nali mówić i po trzecie osoby bite 
najgorzej...... Czytaj na stronie 13.

ZBRODNIE BEZ 
PAMIĘCI
11 ipca 1943 Roku Dzień Pamięci 
Męczeństwa Kresowian nie został
do dzisiaj uchwalony przez Sejm III 
RP bez podania przyczyny (przy-
czyn. 11 lipca 2013 roku będziemy 
obchodzili 70 rocznicę „krwawej
niedzieli” ...... Całość na stronie 18

http://11lipca1943.wolyn.org
http://11lipca1943.wolyn.org
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 lutym 2013 roku mija  
73. rocznica pierwszej 
wielkiej deportacji 
obywateli polskich w 

głąb ZSRS (przeważnie na Sybe-
rię), zorganizowanej przez oku-
pacyjne władze sowieckie. Do-
piero teraz w niepodległej Polsce 
możemy otwarcie pisać i mówić 
o Sybirakach, ludziach nagle i 
niespodziewanie, bezprawnie, 
brutalnie i okrutnie wypędzonych 
przez bolszewików z domów ro-
dzinnych na Kresach Rzeczypo-
spolitej - Galicji (województwa 
lwowskie, tarnopolskie i stani-
sławowskie), Wołyniu (Łuck, 
Kowel, Włodzimierz), Polesiu 
(Pińsk), Białorusi (Nowogródek) 
i Podlasiu (Białystok, Łomża). W 
straszliwie mroźną i ponurą noc, 
sowieccy funkcjonariusze NKWD 
- częstokroć za poduszczeniem 
komunistycznych donosicieli 
żydowskiego i ukraińskiego po-
chodzenia - dokonali pierwszej 
z całej serii wywózek polskiej 
ludności Kresów Wschodnich na 
daleką Syberię. Decyzja została 
odgórnie podjęta przez Politbiuro 
KPZS na Kremlu (najprawdopo-
dobniej równocześnie z decyzją 
o likwidacji ok. 15 tys. naszych 
oficerów internowanych po 17 IX 
1939 r. w Rosji) oraz zaakcepto-
wana przez Stalina, Mołotowa, 
Berię, Chruszczowa i innych. 
Bolszewikom szło o fizyczną li-
kwidację żywiołu polskiego na 
terenie Galicji, Wołynia, Białoru-
si i Litwy, celem kompletnej so-
wietyzacji regionu. Na usługach 
NKWD pracowali głównie komu-
niści pochodzenia żydowskiego i 
ukraińskiego, niestety niedawni 
sąsiedzi Polaków, żyjący z nami 
w pozornej harmonii. Deportacje 
zapoczątkowywały gehennę kil-
kuset tysięcy polskich obywateli, 
którzy znaleźli się na „nieludz-
kiej ziemi” ponieważ : w dniu 17 
września 1939 roku byli obywa-
telami Rzeczypospolitej Polskiej. 
Długa historia zsyłek Polaków 
na Syberię, sięgająca początków 
XVI wieku.  Zsyłka na Syberię  to 
pierwotnie była metoda walki z 

politycznymi przeciwnikami car-
skiej Rosji, po udoskonaleniach, 
wykorzystywana przez Sowietów 
z chwilą zajmowania każdego 
metra polskiej ziemi . Jak po-
dają źródła historyczne, pierw-
si polscy zesłańcy byli jeńcami 
wojennymi wziętymi do niewoli 
podczas wojen Stefana Batore-
go z Iwanem IV Groźnym czy 
podczas wojen Rzeczypospolitej 
toczonych z Moskwą na począt-
ku XVII wieku. Taki los spotkał 
również  pojmanych do rosyjskiej 
niewoli uczestników konfederacji 
barskiej (1767–1772) i insurekcji 
kościuszkowskiej (1794). A po 
upadku powstania listopadowego 
liczbę powstańców zesłanych na 
Syberię ocenia się na około pół-
tora tysiąca. Najwięcej jednak  
polskich zesłańców na Syberię w 
okresie carskiej Rosji trafiło tam 
po upadku powstania styczniowe-
go (1863–1864). Ich liczbę szacu-
je się na około 40 tysięcy osób. 
Wliczając w to Polaków zsyła-
nych na Syberię po rewolucji 
1905 roku aż do wybuchu I woj-
ny światowej – można przyjąć, że 
ogólna liczba polskich zesłańców 
w okresie niemal dwustu lat po-
zostawania pod dominacją rosyj-
ską (od Piotra Wielkiego po okres 
rozbiorowy) nie przekroczyła 100 
tysięcy osób. Realia zesłania w 
epoce carskiej Rosji i w epoce so-
wieckiej – to dwie zupełnie inne 
kategorie. Dla wielu polskich 
zesłańców przebywających na 
Syberii przed 1917 rokiem zsył-
ka była dotkliwą karą – tęsknota 
za krajem i najbliższymi była z 
pewnością bolesna. Co ciekawe 
jednak, wielu polskich zesłań-
ców – zwłaszcza tych szlachec-
kiego pochodzenia i gruntownie 
wykształconych – szybko stawa-
ło się częścią elity syberyjskiego 
społeczeństwa. Władze carskie 
zezwalały na wznoszenie katolic-
kich kościołów (np. w Irkucku, 
Tobolsku czy Tomsku), do któ-
rych chodzili niemal wyłącznie 
polscy powstańcy. Rzecz nie do 
pomyślenia w warunkach sowiec-
kich. Co ciekawe, w okresie car-

skiej Rosji wielu Polaków nie ko-
rzystało z możliwości powrotu do 
Ojczyzny po odbyciu kary, wie-
rząc, że lepsza przyszłość, także 
w sensie materialnym, czeka ich 
na wschód od Uralu. Fenomenem 
wielce wymownym, a który nie 
powtórzył się w okresie sowiec-
kim, jest cała plejada polskich 
odkrywców Syberii, jej przyrody 
i geografii. Władze komunistycz-
nej Rosji (później: Związku So-
wieckiego) traktowały zsyłki nie 
tylko jako instrument na neutrali-
zację przeciwników politycznych, 
ale również jako formę czerpa-
nia zysków z niewolniczej pracy 
więźniów. Pojawił się wówczas 
nowy sposób organizacji pobytu 
zesłańców – koncentracyjny obóz 
niewolniczej pracy, zwany łagrem 
lub gułagiem.

Do dzisiaj wstrząsające wrażenie 
wywołują opisy piekła gułagów 
przedstawione w takich dziełach, 
jak Opowiadania kołymskie War-
łama Szałamowa czy Archipelag 
Gułag Aleksandra Sołżenicyna. 
w latach 1937–1938 Stalin przy-
stąpił do eksterminacji Polaków 
żyjących w ZSRS (głównie w 
tzw. Polskich Rejonach Narodo-
wych na Ukrainie i Białorusi), 
obok ponad 110 tysięcy zabitych 
mężczyzn, należy liczyć ok. 100 
tysięcy członków ich rodzin – ko-
biet i dzieci – wywiezionych na 
Syberię. Po sowiecko-niemiec-
kim rozbiorze Polski we wrześniu 
1939 roku masowe wywózki Po-
laków na Syberię były jednym z 
podstawowych instrumentów po-
lityki okupacyjnej władz sowiec-
kich. Miała ona dwa podstawowe 
cele: eksterminację polskich elit 
politycznych, intelektualnych i 
gospodarczych oraz czystki et-
niczne. Dokładnie takie same cele 
na ziemiach polskich realizował 
sojusznik Związku Sowieckie-
go – III Rzesza. W nocy z 9 na 
10 lutego 1940 roku rozpoczęła 
się pierwsza masowa deportacja 
Polaków z ziem zaanektowanych 
przez Związek Sowiecki, po 17 
września 1939 roku. Objęła ona 

przede wszystkim polskich osad-
ników wojskowych, służbę leśną 
oraz cywilnych kolonistów. Ła-
dowali przerażonych Polaków (z 
Tarnopolskiego i Wołynia; na-
uczycieli, księży i urzędników z 
całych Kresów) do towarowych 
wagonów i wieźli aż za dale-
ki Ural. Tragiczna podróż - gdy 
starcy i niemowlęta po prostu za-
marzali z mrozu i głodu - trwała 
zwykle kilka tygodni. Deporto-
wani w tym okresie Polacy zostali 
wysłani do Kraju Krasnojarskie-
go, do Komi, osiedlono ich rów-
nież w obwodach archangielskim, 
swierdłowskim oraz irkuckim.  
Kolejne fale deportacji a było ich 
w sumie 4 duże wywózki. Dwie 
w lutym i kwietniu 1940 roku, a 
2 dalsze wiosną 1941 r. Tej ostat-
niej nie przeprowadzono jej jed-
nak do końca z powodu wybuchu 
wojny sowiecko-niemieckiej. 
Według ostatnich obliczeń bada-
czy szacuje się (istnieją rozmaite 
dane statystyczne), iż tragedia do-
tknęła łącznie około 700 tysięcy 
rdzennych Polaków kresowych. 
Mimo rozbieżności w szacun-
kach, jedno jest pewne, przez nie-
mal dwa lata tzw. pierwszej oku-
pacji sowieckiej (1939–1941) na 
Syberię zostało zesłanych kilka-
krotnie więcej Polaków niż przez 
dwieście lat rosyjskiej dominacji 
nad Polską przed 1917 rokiem. 
Pamiętać również trzeba, że  to 
nie koniec całej akcji niszczenia 
narodu polskiego, bo dalszy ciąg 
nastąpił w latach 1939–1941. 
Druga sowiecka okupacja rozpo-
częła się w styczniu 1944 roku, z 
chwilą ponownego przekroczenia 
przedwojennej wschodniej grani-
cy Rzeczpospolitej przez Armię 
Czerwoną, która posuwała się 
za wycofującymi się Niemcami. 
Zarówno NKWD jak i sowieckie 
wojsko natychmiast przystąpiły 
do walki z polskim ruchem nie-
podległościowym. Aresztowano 
cywilnych i wojskowych repre-
zentantów Polskiego Państwa 
Podziemnego, którzy na przeło-
mie wiosny i lata 1944 roku – w 
ramach „Akcji Burza” – podejmo-
wali walkę z Niemcami, a następ-
nie ujawniali się wobec wkracza-
jących Sowietów. Część z nich od 
razu zamordowano, wielu zesłano 
do europejskiej części Rosji i na 
Syberię. Ocenia się, że do koń-
ca 1944 roku z ziem polskich na 
wschód od Bugu deportowano w 

głąb ZSRS około 30 tysięcy lu-
dzi, w tym wielu na Syberię (np. 
część żołnierzy Armii Krajowej 
osadzono w tych samych obozach 
jenieckich, w których wcześniej 
byli przetrzymywani polscy ofi-
cerowie zamordowani w 1940 
roku w Katyniu oraz innych miej-
scach kaźni). W tym samym cza-
sie wydzielone jednostki NKWD 
deportowały z ziem centralnej 
Polski – między Bugiem a Wisłą 
– około 5 tysięcy Polaków. Gdy 
na początku 1945 roku Armia 
Czerwona opanowała resztę ziem 
polskich okupowanych wcześniej 
przez Niemcy, deportowano do 
ZSRS około 30 tysięcy polskich 
obywateli. Około 15 tysięcy gór-
ników zostało skierowanych do 
niewolniczej pracy w Zagłębiu 
Donieckim (Ukraina) oraz zagłę-
biu zachodniosyberyjskim. Ge-
henna naszych rodaków została 
spisana w dziesiątkach tysięcy 
wspomnień, poniżej prezentuje-
my fragmenty  jednego z nich. em 
lub gułagiem

Stanisława Szczepańska (Pączka) 
urodziła się na Kresach w 1926 
roku. W Płosce, powiat Brzeżany 
w województwie Tarnopol, para-
fia Kozowa (nazwy miejscowości 
pisane są fonetycznie). Miała 
piątkę rodzeństwa: dwóch braci 
Tadeusza i Józefa oraz trzy sio-
stry Władysławę, Eleonorę i He-
lenę. – Tam, gdzie mieszkałam, 
domy budowane były z drewna. 
Ukraińcy podpalali nasze domy, a 
tych ludzi, którzy z nich uciekali, 
od razu łapali i mordowali, nie 
zważając nawet na kobiety i dzie-
ci. Kobietom nawet obcinali pier-
si. Bardzo je męczyli. Gdy napadli 
wieś Trybowa, to mieszkańcy 
uciekali przez naszą wieś i krzy-
czeli: – „Ludzie, uciekajcie, bo 
Ukraińcy mordują!”. Tato, ucie-
kajmy, bo nas Ukraińcy wymordu-
ją! – mówiła z płaczem trzynasto-
letnia Stasia. Jan Pączka, ojciec 
Stasi, wsadził dzieci na wóz i wy-
wiózł do sąsiedniej wioski. – Jak 
wszyscy uciekniemy, to nam 
wszystko rozkradną – ubolewała 
Tekla Pączka, mama Stanisławy. 
Pani Tekla, chcąc uchronić to, co 
w wielkim trudzie zdobywali przez 
całe życie, została. Całą noc prze-
siedziała w ziemniakach. Pan Jan 
wraz z dziećmi znalazł schronie-
nie w sąsiedniej wiosce. Rano 
wrócili do domu. Okazało się, że 

Przyszli po nas o trzeciej rano
Redakcja   

/ Fragment zabudowań łagru w Jercewie, w którym odsiadywał wyrok Gustaw Herling-Grudziński Źródło: Fotorzepa fot. Jakub Ostałowski

/ W bydlęcym wagonie. Źródło: http://www.gazetapetersburska.org/pl/node/742

W

http://www.gazetapetersburska.org/pl/node/742
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ich wsi nie spalili, tylko została 
ostrzelana. Wieś, w której miesz-
kała rodzina Pączków, liczyła sie-
demdziesiąt numerów. 10 lutego 
1940 roku Sowieci wraz z Ukraiń-
cami wkroczyli o 3 rano. Było ich 
tak wielu, że bez problemu udało 
się im wszystkich wywieźć. Brat 
Stasi, Tadeusz, wstał rano, aby 
oporządzić konie. Po chwili wró-
cił do domu i powiedział: – Tato, 
bardzo wiele wojska, mają bagne-
ty na karabinach. Długo nie ba-
wiło, jak w ich domu zjawiło się 
czterech Ukraińców. – Ruki w 
wierch – oznajmili, każąc się szy-
kować do wyjazdu. Za pół godzi-
ny mieli być wszyscy gotowi. 
Dzieciom tłumaczyli i obiecywali, 
że pojadą tylko 20 km za granicę i 
że będzie im tam dobrze. Będą 
tam chodzić do szkoły i spać na 
materacach. Na koniec powiedzie-
li, że pojadą tam, gdzie mieszkają 
białe niedźwiedzie. Stanisława 
Pączka rozumiała po ukraińsku, 
bo w szkole, gdy chodziła do dru-
giej klasy, uczyli tego języka. Póź-
niej zaniechali nauki.– Naszymi 
końmi wywieźli nas ponad 10 km 
na stację Kozowa. Tam nas wsa-
dzili do pociągu, w którym, były 
zakratowane okna. Po prostu by-
dlęcy wagon. Cztery dni jechali-
śmy polską ziemią. Przez maleńkie 
szparki żegnaliśmy naszą ojczy-
znę. Napisaliśmy także wiersz na 
pożegnanie ojczyzny. „Żegnaj, 
Polsko, ziemio ojczysta, bo odjeż-
dżamy w ziemie obczyste. Piąty 
dzień ryknęła sowiecka maszyna, 
już inny transport się z nami za-
czyna. Oj, straszna była nasza ka-
rawana, kipiatku i chleba dawali 
co rana…” – opowiada ze łzami w 
oczach pani Stanisława. Ten 
wiersz był dłuższy, lecz pamięć 
bywa ulotna i wiele wersów ule-
ciało bezpowrotnie. Deportowa-
nych przewożono w wagonach to-
warowych z zakratowanymi 
oknami. Stały tam prycze z jednej i 
z drugiej strony. Była tylko dziura 
w podłodze, aby móc załatwiać 
potrzeby fizjologiczne. Stał rów-
nież piecyk żelazny, by ogrzać wa-
gon. Ładowano po pięćdziesiąt 
osób. Bardzo często było ich dużo 
więcej. Podróż na miejsce zesłania 
trwała nawet kilka tygodni. Wa-
runki panujące podczas transpor-
tu uwłaczały godności człowieka. 
Bydlęcy wagon okazał się miej-
scem niedoli dla ok. czterech ro-
dzin. – Dopóki pociąg jechał w 
kierunku Moskwy, mieliśmy na-
dzieję, że uda nam się przeżyć. Je-
śli w Moskwie skręcilibyśmy na 
południe, to będziemy żyć. Okaza-
ło się, że naszym miejscem docelo-
wym była północ. Jak dotarliśmy 
w głąb Rosji, wysłali nas do łaźni, 
abyśmy się umyli. Do jednej skie-
rowali kobiety, mężczyzn i dzieci –
opowiada pani Szczepańska. Po 
chwili przerwy znów ruszyli w dro-
gę. Pociągiem trafili do Archan-
gielska nad Morze Białe. Stamtąd 
tzw. holkami (samochody napę-
dzane gazem drzewnym) ruszyli w 
okolice tundry. Gdy nie można 
było dojechać samochodem, resztę 
drogi przebyli w saniach. Na miej-
scu znajdowały się baraki o długo-
ści 30 metrów. W dwóch przeciw-
ległych końcach stały dwa żelazne 
piecyki. Choć w czasie chłodów 
paliło się w nich bez przerwy bar-
dzo często w wiaderkach zamarza-
ła woda. Do baraku wegnali ich 
jak bydło. Dla każdej rodziny 
przeznaczone były prycze. Odstęp 

pomiędzy nimi był półmetrowy. – 
Spaliśmy na gołych deskach. Mu-
sieliśmy nosić z lasu drzewo, aby 
nie zamarznąć. Przez trzy dni i 
noce nikt nam nie dał nic do jedze-
nia. Dobrze, że mama zapakowała 
worek mąki. Zrobiła nam kluski na 
wodzie. Dopiero po trzech dniach 
naszego pobytu w tym miejscu 
przywieźli nam chleb. Czasami 
było tak zimno, że temperatura 
sięgała nawet 50-60oC. Naszą 
całą rodzinę przed zamarznięciem 
uratowało to, że podczas wysie-
dlania zachowałam tyle przytom-
ności, że zdążyłam zapakować kil-
ka pierzyn. Podczas podróży i na 
miejscu w barakach bardzo się 
przydały i pomogły nam przetrwać 
mroźne dni i noce - kontynuuje 
swą opowieść Stanisława Szcze-
pańska. Ci, którzy nie mieli cie-
płych ubrań ani nie mieli się czym 
ogrzać, chorowali i bardzo szybko 
umierali. Nie było lekarzy ani le-
karstw. O jakimkolwiek leczeniu 
też nie było mowy. Rodzice Stasi 
pracowali w lesie. Trzynastolatka 
w tym czasie opiekowała się dwu-
letnią siostrą Helą. Dwulatka była 
przeziębiona i miała bardzo moc-
ną biegunkę. Chciała jeść, ale tu 
nic nie było. Chleb i woda to 
wszystko, na co mogli liczyć więź-
niowie. Mała Hela z uwagi na cho-
robę przez trzy miesiące nic nie 
mówiła, nie chodziła, tylko cały 
czas leżała. Każdy, kto ją widział 
mówił, że nic już z tego dziecka nie 
będzie. Taka była wychudzona. 
Dziewczynka miała w sobie tak 
wiele siły, że po długiej chorobie w 
końcu wyzdrowiała. Po pewnym 
czasie, aby ułatwić opiekę nad 
dziećmi niedaleko baraków po-
wstała ochronka dla dzieci. Stani-
sława również musiała iść do pra-
cy. – Ja ją tam zaprowadzałam. 
Dzieci miały tam o tyle lepiej, że 
choć ciepłą zupę dostawały do je-
dzenia. Jak w niedzielę Hela mu-
siała siedzieć w domu, bo ochron-
ka nie funkcjonowała (obozowicze 
musieli pracować cały tydzień), 
dłuższy czas płakała, bo chciała 
tam iść, gdyż tam miała co jeść – 
wspomina pani Stanisława. Na po-
czątku Jan Pączka pracował przy 
wycince drzew ok. 20 kilometrów 
od Tar, miejsca zakwaterowania. 
Po pewnym czasie przenieśli go aż 
300 km. W sierpniu 1941 roku ma-
sowe przesiedlenia, upokorzenia i 
upodlenia człowieka formalnie zo-
stały zakończone. Powodem teore-
tycznych zmian było ogłoszenie 
amnestii, która weszła wżycie po 
układzie Sikorski - Majski. –  Po 
podpisaniu amnestii, gdy dowie-
dzieliśmy się, że możemy wracać, 
nikt nie czekał, aż przyjdzie wio-
sna, tylko od razu wracał w chło-
dzie. Wielu ludzi próbowało na 
własną rękę dostać się do więk-
szych aglomeracji. Szanse na wy-
dostanie się z naszego grajdołu, 
okazywały się bezskuteczne, gdyż 
do Archangielska było ponad 1000 
kilometrów. Po dłuższym czasie 
okazało się, że wielu ludzi zginęło, 
gdy próbowali wydostać się z obo-
zu – kontynuuje swoją opowieść 
pani Szczepańska. W kołchozie, 
jak ktoś miał dużo dzieci, to od sa-
mego początku był na spalonej po-
zycji, gdyż na dzieci nic już nie 
dawali. – Na początku to choć do-
brego chleba dostaliśmy. Później 
bywało różnie. Każdy pracownik 
otrzymywał 60 dkg, a później 40 
dkg. Dzieci dostawały 40 dkg, a 
później połowę tej racji żywno-

ściowej. Do picia musiała nam 
wystarczyć woda z rzeki. Moja 
mama płakała, że wszyscy wyjadą, 
a my tu zginiemy. Ojca wysłała, 
aby poszukał jakiegoś kołchozu, 
aby nas tam ich przyjęli – opowia-
dała sybiraczka. Jan Pączka wyru-
szył w poszukiwaniu nowego miej-
sca do życia. Szedł pieszo. Wieś od 
wsi oddalona była o 40 km. Idąc 
po pas w śniegu, napotkał w końcu 
jakiś kołchoz. Tam się osiedlił. 
Prosił woźniców, którzy wozili 
prowiant, aby poinformować jego 
żonę, że on tam jest. – Mama 
sprzedała wszystko, co można było 
spieniężyć, aby zapłacić woźni-
com, którzy jeździli do miejscowo-
ści Abas. Nie dotarliśmy na miej-
sce, gdyż nie mieliśmy więcej 
pieniędzy. Resztę drogi, ponad 20 
km w śniegu po pas, szliśmy na 
własnych nogach. Mój brat po-
szedł przodem. W 1942 roku po 
przejściu ponad 60 km odnalazł 
tatę. Odpoczynek u trzech sióstr 
Rosjanek okazał się zbawienny. 
Były to panny, które na co dzień 
pracowały w fabryce złota. Brat 
powiedział do taty: „Ty tutaj sie-
dzisz, a mama z dzieciakami idzie 
w mrozie”. Ojciec zaczął płakać, 
że wszyscy zamarzną. Po usłysze-
niu nieciekawych informacji za-
przyjaźnione siostry dały tacie po 
30 rubli, aby wynajął woźnicę i 
przywiózł rodzinę. Tata wynajął 
jakiegoś furmana, z którym poje-
chał po mamę i dzieci. Mama trzy-
letnią Helę niosła na plecach za-
winiętą w pierzynę, aby nie 
zamarzła – wspomina pani Szcze-
pańska. Pan Jan bardzo uważnie 
rozglądał się w poszukiwaniu ro-
dziny. Zobaczywszy w oddali gru-
pę ludzi, pomyślał, że to Cyganie, i 
przejechał obok. Dopiero córka 
Władzia poznała go i krzyknęła: – 
Tato! Mężczyzna zawrócił i ganił 
żonę: – Co ty, Tekla, robisz? 
Chcesz dzieci umrozić? Jan Pącz-
ka bardzo usilnie prosił furmana, 
aby zawiózł całą rodzinę do Uści-
jańska, gdyż zostało jeszcze ponad 
10 km drogi. Furman nie zgodził 
się, bo musiał być na określoną 
godzinę po prowiant. Cała rodzina 
poszła dalej pieszo. Po dotarciu 
na miejsce wszyscy po chwili od-
poczynku wyruszyli w dalszą dro-
gę. Okazało się że w Kansku 
mieszkają siostry Tekli Pączki. – 
Ciotki miały po dwoje dzieci, a 
trzecia była jeszcze panną. Bardzo 
im się nie podobało to, że mama 
miała nas szóstkę. Gdy dowiedzia-
ły się, że do nich jedziemy, uciekły 
z domu, w którym mieszkały, do 
jakiegoś sowchozu. Pracowały w 
mleczarni. Gdy dotarliśmy na 
miejsce, zostaliśmy w ich mieszka-
niu – opowiada pani Stasia. – Nasi 
rodzice znaleźli pracę w tartaku. 
Moje rodzeństwo zaś pracowało 
przy zbijaniu skrzynek na amuni-
cję. Ja donosiłam im deski. Dzieci 
pracowały po 6 godzin. Gdy wyda-
wano posiłek, najpierw dawali do-
rosłym, a później, jak coś zostało, 
jadły dzieci. Ojciec musiał znaleźć 
inny kołchoz, bo w tym rodzina, w 
której było dużo dzieci, od samego 
początku była w niekomfortowej 
sytuacji – dodaje nasza bohaterka. 
Z uwagi na dużą ilość dzieci, nikt 
nie chciał ich przyjąć do pracy, 
gdyż na dzieci nie przysługiwało 
dosłownie nic. Po dłuższym czasie 
znalazł kołchoz, w którym praco-
dawca wszystko oddawał , a pra-
cowników gnębił. Nawet za to, co 
zjedli, dłużni byli kołchozowi. Bar-

dzo często półproduktem, który 
otrzymywali do jedzenia, były ple-
wy z resztkami pszenicy. Oprócz 
tego piekli chleb z owsa. Jak go 
próbowali zjeść, płakali, bo nie 
można było go pogryźć i połknąć. 
Najgorszym chlebem, który musie-
li jeść w kołchozie, był ten pieczo-
ny z czarnego kolczastego ziarna. 
Kto to zjadł, od razu zaniemógł na 
nogi. Ich zarządcą był dobry kole-
ga Stalina, Winiakurow Stiepan 
Markowicz. – Jako młoda dziew-
czyna pracowałam tam w kuchni. 
Bardzo często wydawałam chleb. 
Pewnego razu nasz zarządca 
chciał coś zjeść. Wydałam mu 
chleb jak innym i zapisałam w ze-
szycie, że on zjadł tyle i tyle chle-
ba. Musiałam mieć wszystko udo-
kumentowane, gdyż był on bardzo 
skrupulatny w tego typu sprawach. 
Po chwili przybiegła jego żona i 
powiedziała: „Staśka, czemu ty 
zupy nie zapisałaś, tylko chleb? 
Przecież on zjadł tylko kawałek?” 
Na kogo miałam zapisać? „Co 
mnie to obchodzi, co on z tym chle-
bem zrobił” - odpowiedziała nie-
ugięta. Któregoś roku żniwa były 
niezakończone i zboże zostało na 
polu. Po zimie Pani Klara z inny-
mi kobietami poszła na to pole, 
aby zebrać odrobinę kłosów, by 
mieć ziarno na mąkę. Jak zobaczył 
to brygadzista Markowicz, wszyst-
ko im zabrał. Taki po prostu pies 
ogrodnika - sam nie zjadł, a dru-
giemu nie dał. – Obok naszego 
kołchozu wojsko miało ok. 600 ha 
pola. Uprawiali marchew, ogórki i 
ziemniaki. Brygadzista wysłał 
mnie i jedną Rosjankę do pomocy 
przy kopaniu ziemniaków. W za-
mian wziął dwóch wojskowych do 
budowania stogów. Ja z tą kobietą 
kopałyśmy ziemniaki rękami. Mia-
łyśmy do wyrobienia normę 5 arów 
na dzień. Nie wolno było kopać 
haczką, bo twierdzili, że ziemniaki 
pokaleczymy. U żołnierzy miały-
śmy dobrze, bo jadłyśmy obiad i 
krzywdy nam nie robili. Gdy słoń-
ce zachodziło, powiedziałam do 
Rosjanki, abyśmy już poszły, bo 
mamy kilometr do domu. Wojskowi 
jeszcze zostali i kopali. Nie wyko-
nałyśmy planu, bo udało nam się 
wykopać ręcznie tylko 4 ary ziem-
niaków, a nie 5 arów, jak kazano. 
Na drugi dzień dowódca zabrał 
swoich żołnierzy, bo okazało się, 
że nie wyrobiłyśmy normy – opo-
wiada z przejęciem pani Szczepań-
ska. – Staśka, ty taka młoda i ty 
normy nie wyrobiłaś? – kpił pod-
czas apelu zarządca Markowicz. –
Po pracy na wojskowym polu po-
szłam wieczorem, by pozbierać to, 
co zostało. Nazbierałam worek 
ziemniaków. Poprosiłam brata, 
który jeździł konno, aby te ziem-
niaki zawiózł do domu. Pojechał 
dokardem i je przywiózł. Dokard 
to dwukołowa bryczka koszykowa 
na 2 osoby. Jak te ziemniaki zoba-
czył brygadzista, kazał je zanieść 
do kuchni. Brat się zdenerwował, 
chwycił za konia i wszystkie ziem-
niaki porozrzucał po podwórku. 
Rusek powiedział do brata: „Jo-
bany Polak”. Jak mama to usły-
szała nie wytrzymała i mu odpo-
wiedziała: „Jobany Chachoł”. 
Winiakurow Stiepan Markowicz 
mógł z mamą zrobić co chciał, ale 
miał do niej ogromne zaufanie 
oraz ogromny sentyment, więc ją 
oszczędził. Mama go goliła. Cenił 
naszą rodzinę za pracowitość – 
wspomina pani Stanisława. Pew-
nego razu młody chłopak, chcąc 

zaspokoić głód, wsypał do czapki 
trochę ziarna. Zbiorniki ze zbożem 
były z drewna, zrobił w nim dziur-
kę i nasypał ziarno do czapki. Tak 
mocno gryzł to ziarno, że aż mu 
szczęka spuchła. Złapano go i są-
dzono w mieszkaniu Pączków, bo 
było blisko domu brygadzisty. W 
tym czasie ojciec był już na woj-
nie. – Do nas do domu przyjechała 
sędzina z Brażny, aby go osądzić 
za kradzież. Mama się rozpłakała i 
broniła chłopaka, że on to z głodu 
robił, a nie kradł na sprzedaż. In-
nym razem oskarżono kobietę, że 3 
kg pszenicy ukradła. Chciała za-
wieźć, to ziarno do młyna, aby za-
mienić na mąkę. Mama po raz ko-
lejny broniła, że tym razem ta 
kobieta została niesłusznie skaza-
na – mówi pani Stanisława. Tade-
usza, brata Stanisławy, gdy pilno-
wał stado koni, napadli bandziory 
i kazali się wieźć do Trojańska do 
pasieki. Za pomoc jeden chciał go 
zabić, ale drugi powiedział, że on 
jest jeszcze młody (miał wtedy 17 
lat), więc go oszczędzili. Nie było 
go długo, więc jak wrócił, musiał 
się wytłumaczyć, co się stało. Bar-
dzo szczegółowo ich opisał i zna-
leźli ich bez trudu. Tadeusz miał 
dobrze wytresowanego ogiera, 
który bardzo zacięcie bronił stada 
przed wilkami. Któregoś razu wil-
ki zagryzły dwa źrebaki. Jak jesz-
cze zostało mięso, to zabrał je do 
domu, aby było co jeść. Nikt o tym 
nie wiedział. – Jak byliśmy tam już 
dwa lata, dali nam działkę w lesie. 
Dostaliśmy dwa worki ziemnia-
ków, byśmy je sobie posadzili. 
Mama zostawiła część ziemniaków 
do zjedzenia. Gdy posadziła resz-
tę, to za dwa dni były już wykopa-
ne. Tam była szybka technika: w 
dzień się sadziło, a w nocy już 
nadawały się do jedzenia – śmieje 
się pani Stanisława. Któregoś razu 
pani Tekla wraz z córką z braku 
witamin dostały kurzej ślepoty. 
Okazało się, że na tę dolegliwość 
pomagała sparzona wątroba lub 
tran. Gdy Jan Pączka dostał we-
zwanie do armii kościuszkowskiej, 
(….)– Tata szedł aż pod Berlin (…) 
W 1944 roku pan Jan został ranny 
w udo. Cały czas przeleżał w war-
szawskim szpitalu. Jak wyzdro-
wiał, nie mógł wrócić do rodzin-
nego domu na wschodzie, bo tam 
Sowieci wszystko zajęli. W za-
mian w Wierzchucinach dostał 
gospodarstwo. Napisał list do 
żony, że mają nowy dom. O rozka-
zie powrotu do Polski powiadomił 
rodzinę Pączków Winiakurow 
Stiepan Markowicz. (…) W 1946 
roku rodzina Pączków wracała do 
Polski.

Informacje zaczerpnięte  z : DE-
PORTACJE POLAKÓW NA SY-
BERIĘ W XX WIEKU
GRZEGORZ KUCHARCZYK
h t t p : / / w w w . n c k . p l / f i -
les/2011-04-26/deportacje_po-
lakw_na_syberi_w_xx_wieku.pdf
Pierwsza stalinowska zsyłka Po-
laków na Syberię   Na podst. PAP
http://www.gazetagazeta.com/
cgi-artman/exec/view.cgi?archi-
ve=137&num=16956&printer=1
 Fragmenty wspomnień: Przyszli 
po nas o trzeciej rano, by zabrać 
nam wolność.  Jacek Grabowski
http://krajna.com.pl/a/przyszli-
p o - n a s - o - t r z e c i e j - r a n o - b y -
zabrac-nam-woln--3
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

 czerwca 1941 roku, za-
przyjaźnione dywizje 
hitlerowskie, przekra-
czają Bug. To był strasz-

ny cios dla Rosjan. Zupełne zasko-
czenie. Zawiódł najlepszy sojusznik i 
metodą rosyjską, zakpił sobie z 
wszelkich umów i zobowiązań. 
Przez wieś przewalają się kolumny 
wojsk sowieckich. Wszystko w pa-
nicznej ucieczce ciągnie na wschód. 
Na drogach zostawiają samochody, 
działa z ciągnikami, a nawet czołgi, 
którym zabrakło paliwa. Na Skałce 
pod Ditkowcami próbują stawić czo-
ła, ale zostają kompletnie rozbici. Ci 
niedawni pogromcy; wojsk polskich, 
zatrzymują się jak wiadomo dopiero 
pod Moswą. Ukraińcy znowu ogła-
szają Samostijną. We Lwowie powo-
łują rząd, w cerkwiach odprawiają 
dziękczynne nabożeństwa i tworzą 
ukraińską policję. Kres temu kładą 
władze niemieckie. Był to szczegól-
nie dotkliwy cios dla nacjonalistów 
ukraińskich, którzy przez cały czas, 
w porozumieniu z Niemcami, pro-
wadzili szeroko zakrojoną dywersję. 
Liczyli, że za to pozwolą im utwo-
rzyć Niepodległą Ukrainę. Hitler 
miał jednak inne plany. Wszystkim 
Słowianom wyznaczył rolę robotów, 
pracujących na wybraną rasę. Podole 
włączono do Generalnego Guberna-
torstwa, resztę do Rzeszy. Granica 
przebiegała wzdłuż dawnej austriac-
ko-rosyjskiej. Placówkę graniczną 
na Gontowie ulokowali w szkole, u 
nas na plebanii. Ksiądz przenosi się 
do Pawła Krzomciowego (Krąpiec), 
nazywanego też Pawdziuniem. Tra-
gedię przeżyli Żydzi. Hitler postano-
wił zlikwidować tą nację. Od począt-
ku pędzono ich do różnych ciężkich 
robót, a później rozstrzeliwano nad 
zbiorowymi mogiłami, lub wywożo-
no do obozów zagłady i tam likwido-
wano. Naszych zabrano do Załoziec. 
Jankiel przez pewien czas pracował 
na placówce granicznej. Ponieważ 
poniewierano nim i poniżano, 
oświadczył, że ma dość takiego ży-
cia. Skoro tak to cię zastrzelimy ; 
oświadczyli Niemcy. Ustawili go 
pod ścianą, padł rozkaz i rozległa się 
salwa ze ślepych naboi. Jankiel z peł-
nymi spodniami osunął się na zie-
mię. W okrutny sposób zabawili się 
starym Żydem. Niedługo po tym, 
przekazali go do Załoziec. Do nas 

kilka razy przychodził Jumek Wuze-
ra. Mama dawała mu zawsze coś cie-
płego do zjedzenia, a na drogę pie-
czone pierogi, chleb i jakiś tłuszcz. 
Później znikł. Mówiono, że dołączył 
do kolumny pędzonej w kierunku 
Zbaraża. Uciekający Rosjanie zosta-
wili kilka samochodów z amunicją 
czołgową, artyleryjską i karabinową. 
Krótko trwało omijanie i przygląda-
nie się niebezpiecznym ładunkom. 
Ktoś ze starszych obeznany z wo-
jaczką, otworzył skrzynkę i stwier-
dził, że pociski nie są groźne, bo 
mają nakrętki ochronne, a mosiężne 
gilzy to wartościowy materiał. Wy-
starczy parę razy stuknąć pociskiem 
o kamień, obluźnić zamocowanie i 
gilza z prochem łatwo się zdejmuje. 
Najpierw zagotowało się przy samo-
chodzie koło Anielki Kaziurowej, w 
pobliżu mostu. Po dwóch dniach, w 
rowie przydrożnym leżała sterta po-
cisków, a gilzy i skrzynki, młodzież i 
dzieciarnia wyniosła do domu. Tak 
samo szybko zagospodarowano inne 
samochody. Następnie ktoś odkrył, 
że po odkręceniu ochraniacza, na 
czubku jest cienka aluminiowa blasz-
ka. Wystarczy ją delikatnie ściąć 
ostrym nożem, wyjąć iglicę, spłonkę 
oraz detonator i pocisk przestaje być 
groźny. Detonator ze spłonką wrzu-
cony do ogniska, głośno wybuchał. 
Zaczęła się niebezpieczna zabawa. 
Ryzykanci sami podpalali detonatory 
i odskakiwali. Bronkowi Kaziurowe-
mu (Marcinków) eksplodował w 
trakcie zapalania i pokiereszował mu 
palce. Syn Pejka z Gontowy Niedo-
pytalski  Albin, próbował na coś 
przerobić zapalnik od granatu. Wy-
buch pokaleczył mu ręce i uszkodził 
oko. Stasio Zaleskiego z Kamionki 
majstrował przy pocisku. Potężny 
wybuch mocno go porozrywał. Gdy 
Jantek Drozda (Zając) z Parcelacji 
dobiegł do niego, żył jeszcze. Dobij-
cie mnie stryju; prosił. Krótko po 
tym zmarł. To cud, że na tym się 
skończyło. Trudno sobie nawet wy-
obrazić masakrę, gdyby wybuchł 
zwał pocisków, przy zdejmowaniu 
gilz. Samochód oblegała czereda 
młodzieży. W gubernatorstwie lud-
ność obłożono bardzo wysokimi 
kontyngentami zboża, mięsa, mleka, 
a nawet jajek. Dla swoich potrzeb nie 
wolno było zabić kury. Groziło za to 
więzienie lub obóz. Wszystkie zwie-

rzęta były zakolczykowane i zareje-
strowane. Do wioski, co rusz wpada-
ło gestapo, aby przyspieszyć dostawy 
i egzekwować najmniejsze zaległo-
ści. Wyszukiwali też i niszczyli roz-
powszechnione żarna. Ponieważ do 
przemiału wyznaczyli bardzo małe 
ilości zboża, ludzie na żarnach mełli 
mąkę i tak ratowali się przed głodem. 
Był to okres największego niedostat-
ku. Dosłownie wszystkiego brako-
wało. Nawet atramentu. Najbardziej 
doskwierał brak nafty, soli, cukru, 
tkanin i skór na obuwie. Przez całą 
zimę kobiety przędły nici z włókien 
lnu i konopi, a mężczyźni robili płót-
no na warsztatach tkackich. Wiosną 
wszystkie łąki nad rzeczką, pokry-
wały pasma bielonego płótna. Pożą-
daną biel uzyskiwało się przez wielo-
krotne moczenie i suszenie na słońcu. 
Robiono z niego bieliznę pościelową 
i osobistą oraz szyto ubrania. Część 
farbowano w korze dębowej lub in-
nych barwnikach, jak udało się je 
zdobyć. Ze względu na brak nafty, 
zanikają zimowe spotkania wieczor-
ne (zwieczorki). Podeszwy do obu-
wia robiono z opon samochodowych 
i gumy z kół czołgowych, a później z 
drewna. Na tych ostatnich doskonale 
jechało się z górki po śniegu. Z 
wszystkich kościołów zabierają 
dzwony na amunicję. Z naszego za-
brali mały. Duży mężczyźni nocą 
zdjęli i gdzieś zakopali, ale nikomu 
tej tajemnicy nie przekazali. Gonto-
wa swój też ukryła. Obydwa do dziś 
spoczywają w ojczystej ziemi. Znane 
jest tylko miejsce ukrycia gontowiec-
kiego dzwonu. Okupant dużo mło-
dych Polaków wywiózł na roboty do 
Rzeszy. Listy sporządzała admini-
stracja ukraińska i wykorzystała to 
do restrykcji wobec bardziej patrio-
tycznych rodzin. Od Kupków (Bie-
niaszewscy) z Kamionki, zabrali całą 
trójkę: Karola, Milkę i Gienię. Karo-
la po roku udało się wyrwać. Niemcy 
uznali racje, że w gospodarstwie po-
trzebna jest pomoc. Zależało im na 
terminowych dostawach kontyngen-
tów, by zabezpieczyć potrzeby ol-
brzymiej armii. Niektórym udało się 
zbiec z transportu, ale po powrocie 
musieli się ukrywać. Latem nie sta-
nowiło to problemu. Gorzej było 
zimą. Część spędzała ją u krewnych 
lub znajomych w innych miejscowo-
ściach, ale większość kryła się w 

domu. Między innymi w domu prze-
bywała kuzynka Maryna Pawłusio-
wa (Głowacka, później Majkut). Po-
nieważ często chodziłem do jej brata 
Władka, wiedziałem o tym. Oficjal-
nie jednak Maryna była w Niem-
czech. Któregoś dnia przychodzę do 
nich, Maryny oczywiście nie ma, sie-
dzi już we wnęce za piecem, tylko 
nitka wełny wskazuje kryjówkę i kłę-
bek, co rusz obraca się w koszyku na 
łóżku. Najwyraźniej miała pilną ro-
botę na drutach i zupełnie nie zdawa-
ła sobie sprawy z groteskowej sytu-
acji, jaką wytworzyła. Stanowiła ona 
kuriozum tego czasu. Choć chodziła 
do szkoły jak wszyscy ; może tylko 
rzadziej - nawet alfabetu się nie na-
uczyła. Do końca podpisać się nie 
umiała. Ale nie było sprawy, której 
by nie załatwiła. Gdy syn w Toruniu 
robił nadbudowę domu i piętrzyły się 
problemy materiałowe, ona wszyst-
ko załatwiała. Jej brat Władek też był 
analfabetą. Wiosną 1941 roku, mój 
rocznik sposobił się do I komunii św. 
Przygotowywał nas przebywający 
czasowo w Milnie, wspaniały ksiądz 
Stanisław Fijałkowski. Ludzkim po-
stępowaniem zjednał sobie szybko 
młodych i starych. Sadzał nas w ław-
kach, a sam chodził i tłumaczył. 
Przygotowania doprowadził do koń-
ca, łącznie z próbną spowiedzią. Tuż 
przed uroczystością komunijną, nie-
spodziewanie wyjechał. Zamiast ko-
munii, zaczęliśmy przygotowania od 
nowa, bo Markiewicz w czasie egza-
minu kontrolnego, dopatrzył się ja-
kichś braków. Oczywiście wszyscy 
kornie staliśmy przy balaskach, a jak 
ktoś się odezwał, łapał go za kołnierz 
i rzucał na kolana przed ołtarz. 
Ksiądz Aleksander Markiewicz nie 
był dobrym duszpasterzem. Wielko-
pański stosunek do parafian, materia-
listyczna postawa, chór z prowizo-
ryczna balustradą, wejście na chór po 
drabinie, brak jakichkolwiek malo-
wideł i choćby fisharmonii, świadczy 
o jego stosunku do spraw ludzkich i 
boskich. Nie zgodził się nawet by 
Krakowiak grał na swojej fisharmo-
nii. Wpływy z kościoła i sporego go-
spodarstwa kościelnego, ładował w 
kabzę. Na kościół nic nie dał. To go-
spodarstwo miało wspierać świąty-
nię, a tylko on z niego korzystał. Za 
jego kadencji zrobiono boczny ołtarz 
św. Antoniego i ambonę. Oczywiście 

ze składek wiernych. Gdy wkroczyli 
Rosjanie, wszystkie zgromadzone 
przez niego zasoby pieniężne, prze-
padły. Jedynie dwa pokaźne worecz-
ki srebrnych monet, które widziałem 
w czasie okupacji niemieckiej, gdym 
mieszkał u Pawła Krąpca, zachowały 
wartość kruszcu. Parafię mileńską 
objął w 1934 roku. Przeniesiono go z 
Trościańca. Nastąpiła wymiana - tam 
poszedł od nas ksiądz W. Garczyń-
ski. Ksiądz Józef Wołczański w 
książce „Eksterminacja narodu pol-
skiego i kościoła rzymsko katolickie-
go przez ukraińskich nacjonalistów 
w Małopolsce Wschodniej w latach 
1939-1945r”;, pisze: Markiewicz 
Aleksander (1884-1948), święcenia 
w 1907 we Lwowie, 1907-1910 wi-
kariusz par. Sasów, 1910-1912 wika-
riusz par. Narajów, 1912-1916 wika-
riusz-ekspozyt par. Zabojki, 
1916-1919 wikariusz par. Busk, 
1919-1928 ekspozyt par. Adamy, 
1928-1929 administrator par. Opry-
łowce, 1929-1934 proboszcz par. 
Trościaniec Wielki, 1934-1945 ad-
ministrator par. Milno. W ramach 
ekspatriacji wyjechał na Śląsk. 1945-
1947 rezydent par. Bojków. Zmarł 
5.VI.1948 w Szynwałdzie. Pisałem 
w tej sprawie do Szynwałdu koło 
Tarnowa. Ksiądz proboszcz odpisał, 
że brak tam adnotacji o ks. Markie-
wiczu i ludzie nie przypominają so-
bie takiego nazwiska. Tak po wojnie 
nazywał się Bojków i z tego wynikła 
ta błędna informacja. Markiewicz za-
chorował w Bojkowie i w 1947 roku 
zabrała go rodzina gdzieś w rejon 
Przemyśla. Data zgonu może być 
prawdziwa. Pod koniec mieszkał w 
Bojkowie u Tomka Krzomciowego 
(Krąpiec) z Kamionki. Maria i Mi-
chał Zalescy z Kamionki byli zamoż-
ni, bogobojni i ofiarni. Zakupili do 
kościoła część posadzki, dołożyli do 
ołtarza, zafundowali katafalk i zapi-
sali na kościół 2,5 morgi ziemi. Gdy 
w 1937 roku Michał zmarł, Markie-
wicz za pochówek zażądał bardzo 
wysokiej zapłaty. Ponieważ Maria 
nie miała tak dużej sumy, powie-
dział: Nie ma pieniędzy, nie ma para-
dy;.  Jeżeli to ma być tylko parada, to 
jest zbyteczna;- odparła wstrząśnięta 
kobieta. Pod chór wystawił dwa 
krzesła do ustawienia trumny. Dopie-
ro, gdy rozległ się groźny pomruk 
licznych uczestników pogrzebu, a 
Stary Pawłuś głośno klął przed ko-
ściołem, dał katafalk. Ale dobroczyń-
cy kościoła nie odprowadził na 
cmentarz. Tak samo postąpił z Mar-
cinem Klińkowym (Góral) z Buko-
winy, bo rodzina była biedna i nie 
miała zadawalającej go kwoty. Ma-
ryna Krawcowa (Dec) z Bukowiny, 
za odprawienie mszy, dała najład-
niejszą kurę jaką miała. Skrzywił się 
na to i powiedział: To trochę za mało, 
Maryniu. Zimą przywieziono księ-
dzu drewno opałowe z odległego 
lasu. Na pytanie, co się należy, Jaśko 
Berezij odparł: Niech to idzie na 
Bożą chwałę;. 
Bóg zapłać dobry człowieku;- skwi-
tował skwapliwie. Jego sąsiad Jaś-
ko Krzomciów (Krąpiec) zażądał 
tyle ile bierze za wypisanie metryki. 
Markiewicz poczerwieniał i krzyk-
nął: Wy Boga w sercu nie macie!;. 
On miał. Bóg zapłać za całodzien-
ną ciężką pracę z końmi na mrozie. 
Gdy chodził po kolędzie, Mikoła-
jowi Baranowi (kowal) z Kamionki 
zabrał  Quo Vadis; Sienkiewicza. 
To nie na wasz rozum, Mikołaju; 
stwierdził. Ubóstwo i postępowanie 
pierwotnych duszpasterzy, kłóciło 
się z jego zamożnością i postawą, 
więc lepiej by ten podległy mu lu-

Lachiw wyriżem, 
Żydiw wydusym 
a Ukrainu stworyty 
musym!
Wspomnienia z Milna na Podolu.
Adolf Głowacki
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dek, żył w nieświadomości. Mikołaj 
należał do ludzi interesujących się 
historią, kulturą, problematyką spo-
łeczną i bieżącymi wydarzeniami. 
Ten postępek Markiewicza, spotkał 
się z dezaprobatą całej światłej spo-
łeczności wiejskiej. Jakże kontra-
stuje to z postawą i postępowaniem, 
ks. Stanisława Szczepankiewicza 
z Ihrowicy, położonej na trasie do 
Tarnopola. Troszczył się o każdego 
parafianina i pomagał biednym. Ze 
względu na słabą opiekę zdrowotną, 
przeszedł przeszkolenie medyczne i 
bezpłatnie leczył ludzi. Od biednych 
nawet za lekarstwa nie brał zapła-
ty. Był na zawołanie o każdej porze 
dnia i nocy, zarówno dla Polaków 
jak i Ukraińców. Okrutnie mu się za 
to odwdzięczyli. W wigilię Bożego 
Narodzenia 1944 roku, zamordowali 
go z całą rodziną. Teraz zreflektowali 
się i postawili mu pomnik na cmen-
tarzu. Niemcy nie tylko utworzony 
przez Ukraińców rząd rozwiązali, ale 
głównego przywódcę Banderę, pre-
miera Stećkę i większość ministrów 
aresztowali i osadzili w obozie. Po-
nieważ pertraktacje z Niemcami nic 
nie dały, postanowili działać na wła-
sną rękę. Do realizacji tych celów, 
powołali Ukraińską Powstańczą Ar-
mię (UPA), pod dowództwem R.Szu-
chewycza. Już wcześniej, na wzór 
hitlerowski, utworzyli Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), 
która za główną przeszkodę do utwo-
rzenia Samostijnej, uznała Polaków i 
Żydów. Najpierw razem z Niemcami 
zlikwidowali Żydów. Następnie na 
rozkaz Bandery, pod dowództwem 
Szuchewycza i z błogosławieństwem 
ojca Hryniocha, hordy UPA runęły 
na polskie wioski. Rzezie rozpoczęły 
się na przełomie 1942 i 1943 roku na 
Wołyniu. Znowu jak za Chmielnic-
kiego, łuny objęły kresową ziemię. 
Wszystko odbyło się pod hasłem: 
Lachiw wyriżem, Żydiw wydusym a 
Ukrainu stworyty musym;. Wcielali 
w życie obłędną ideologię Doncowa: 
Będzie polska krew po kolana, bę-
dzie wolna Ukrainar; Preludium tego 
ludobójstwa nastąpiło 9 lutego 1943 
roku w Parośli, kolonii polskiej koło 
Kruszewa, gm. Antonówka, pow. sar-
neński. Józef Turowski i Władysław 
Siemaszko tak opisują to w książce 
Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich 
dokonane na ludności polskiej na 
Wołyniu 1939-1945 r.: Banda na-
cjonalistów ukraińskich udając od-
dział partyzantki rosyjskiej, zmyliła 
mieszkańców kolonii, którzy gościli 
bandę przez cały dzień. Wieczorem 
bandyci obstawili wszystkie budyn-
ki, mordując zamieszkałą w nich lud-
ność polską. Zamordowali wówczas 
173 osoby. Późniejsze oględziny po-
mordowanych wykazały szczególne 
okrucieństwo oprawców. Niemowlę-
ta były przybijane do stołów nożami 
kuchennymi, kilku mężczyzn obdar-
to ze skóry pasami, niektórzy mieli 
wyrwane żyły od pachwiny do stóp, 
kobiety były nie tylko gwałcone, lecz 
wiele z nich miało poobcinane piersi. 
Wielu pomordowanych miało obcię-
te uszy, nosy, wargi, oczy powyjmo-
wane, głowy często poobcinane. Po 
dokonaniu rzezi mordercy urządzili 
libację w domu sołtysa. Po odejściu 
sprawców, wśród resztek jedzenia i 
butelek po samogonie, znaleziono 
dziecko około 12 miesięczne, przybi-
te bagnetem do stołu, a w usta dziec-
ka włożony był niedojedzony kawa-
łek kiszonego ogórka. Najkrwawsza 
była niedziela 11 i poniedziałek 12 
lipca 1943 roku. Zaatakowali wów-
czas 170 miejscowości i zamordo-
wali 12 tysięcy Polaków. W wielu 

miejscowościach wymordowali lub 
spalili żywcem, ludzi zgromadzo-
nych w kościołach. W całym lipcu, 
zginęło na Wołyniu 20 tysięcy na-
szych rodaków. Do nas wiadomości 
o mordowaniu Polaków, dotarły na 
początku 1943 roku. Nieco później, 
uciekinierzy z Wołynia potwierdzili 
tą straszną prawdę. Wszędzie gdzie 
Polacy nie zdołali zbiec w porę, gi-
nęli. Wyrzynano wszystkich w pień, 
od niemowlęcia do starca. Ich do-
bytek rabowano, a budynki palono. 
Polskie wioski równano z ziemią. 
Krwiożercze bandy prześcigały się 
w wyszukiwaniu takich sposobów 
uśmiercania, aby przedłużyć cier-
pienia. Zastrzelenie było łaską. Do-
konywali czynów, które nie mieściły 
się w żadnych normach cywilizowa-
nego narodu. Powszechnie znane jest 
okrucieństwo NKWD. Sołżenicyn 
podaje ponad 50 tortur stosowanych 
w śledztwie. Ale daleko im do OUN 
UPA. Aleksander Korman opisuje 
136 rodzajów banderowskich zbrod-
ni na Polakach. Na końcu podane są 
przykłady tego strasznego zestawu, 
z zachowaniem numeracji autora. 
Potworne czyny jakich się dopuścili, 
wskazują na skrajną dewiację części 
tego narodu ; na barak elementar-
nych pozytywnych cech ludzkich. 
Parę wołyńskich rodzin przetrwało 
w Milnie, do wkroczenia Rosjan. 
Zygmunt Bukowski z tej grupy, 
prowadził tajną naukę szóstej klasy. 
Pogłoski o kursach z zakresu gimna-
zjalnego, są nieprawdziwe. Zygmunt 
razem z wszystkimi został wcielony 
do Armii, w Riazaniu przeszedł prze-
szkolenie oficerskie i uczestniczył 
w walkach do końca wojny. Karierę 
wojskową na stanowisku general-
skim, zakończył w stopniu pułkow-
nika. Mieszka we Wrocławiu. Na 
przełomie 1943 i 44 roku, zapłonęło 
też Podole. Barbarzyństwo ukraiń-
skie zataczało coraz szersze kręgi i w 
miarę zbliżania frontu, natężenie rze-
zi się wzmagało. Nie wiedzieliśmy 
wówczas, że Czuprynka (Szuche-
wycz) właśnie ze względu na to, wy-
dał rozkaz przyspieszenia likwidacji 
Polaków. Rok 1944 niósł nadzieję i 
lęk. Nadzieję na poskromienie tego 
barbarzyństwa, likwidację bande-
rowców, spokojne noce i normalne 
życie. Natomiast lęk przed poznaną z 
najgorszej strony w latach 1939-41, 
stalinowską władzą. Wkrótce rze-
czywistość miała przekroczyć naj-
bardziej ponure przeczucia.
Front szybko się zbliżał. Niemcy ro-
bili się nerwowi i w pośpiechu, na 
okolicznych górach i wzniesieniach, 
budowali okopy i bunkry. Do roboty 
gnali miejscową ludność. Już wcze-
śniej wielu starszych chłopców wcie-
lonych do Baudinstu, budowało 
umocnienia wojskowe w różnych 
innych miejscowościach. Takie 
umocnienia robili też w oddalonej 
około 5 km Berezowicy Małej. 
Obecność Niemców osłabiła czuj-
ność Polaków. 22 lutego 1944 roku, 
gdy zmęczeni ludzie zapadli w głę-
boki sen, wieś zaatakowali bande-
rowcy. 30 osób spalili w oborze Se-
siuka, a ośmioosobową rodzinę 
Kwaśnickich powiązanych kolcza-
stym drutem i przyciśniętych kamie-
niami, w spchrzu. Siedmioro dzieci 
wdowy Tomków, porąbali na kawał-
ki siekierami. Dziecku Sowińskich 
wbili bagnet w główkę. Paulinę Ciu-
rys przerżnęli w poprzek piłą. Trzy-
letniego syna Kurylczuka trzymali 
nadzianego na bagnet karabinu, aż 
miotające się dziecko w krzyku, bó-
lach i konwulsjach skonało. Śmiali 
się, że polski orzeł uczy się latać. 

Słyszała to ukryta pod łóżkiem sio-
stra Kurylczuka. On uciekł w bieliź-
nie przez okno i biegnąc ulicą krzy-
kiem: Uciekajcie rżną!; - zaalarmował 
wieś. Jana Szymków rozpruli, owi-
nęli słomą i spalili jak pochodnię. 
Nowakowskiemu odcięli część gło-
wy siekierą. W sumie zamordowali 
131 Polaków. To barbarzyństwo opi-
sał naoczny świadek, Władysław 
Kubów, w książce „Polacy i Ukraiń-
cy w Berezowicy Małej”. 28.02.1943 
roku, 1500 żołdaków ukraińskiej dy-
wizji SS Galizien i kureń (batalion) 
UPA z Czernicy, dokonali zagłady 
polskiej wsi Huta Pieniacka w pobli-
ży Podkamienia. Rzeź rozpoczęli o 6 
rano, gdy nikt się tego nie spodzie-
wał. Nie otwierano też ognia, bo 
zbliżało się wojsko w niemieckich 
mundurach. Banda szła z tyłu. Tylko 
część zamordowali na miejscu. Resz-
tę spędzili do kościoła, skąd wycią-
gali organizatorów oraz wyróżniają-
cych się mężczyzn i bestialsko 
mordowali. Gdy już wszystko zagra-
bili, około czternastej kazali wszyst-
kim wyjść, oddzielili mężczyzn, a 
resztę grupami 40-50 osób wtłoczyli 
do stodół, zaryglowali i podpalili. 
Mężczyzn seriami zabili przed ko-
ściołem. Następnie spalili całą wio-
skę. Zginęło ponad 1000 osób. Więk-
szość w płomieniach i 
niewyobrażalnych mękach. Urato-
wało się 118, z tego 49 uciekło nocą 
przed napadem, gdy dowiedzieli się 
o koncentracji banderowców. Wio-
ska liczyła 760 osób. Reszta to zbie-
gli z sąsiednich wsi i z Wołynia. Po 
tej dużej wiosce ślad nie został. Póź-
niej wszystko zrównano spychaczem 
i urządzono kołchozowe pastwisko. 
10.03.1944 roku banda okrążyła 
klasztor w Podkamieniu. Skryła się 
tam miejscowa i okoliczna ludność 
polska z nadzieją, że uchroni ją miej-
sce i grube mury. W miasteczku stał 
wówczas oddział SS Galizien. Ponie-
waż próby podstępnego wejścia nie 
powiodły się, komendant niemiecki, 
pod presją bandy, wydał rozkaz 
opuszczenia klasztoru, bo jest po-
trzebny dla wojska. Dał też gwaran-
cję, że nie zostaną zaatakowani. Nie 
wszyscy w to uwierzyli, ale sytuacja 
była dramatyczna, bo SS Galizien 
miał działka i mogli rozwalić wej-
ście. 12 marca część zdecydowała się 
opuścić klasztor. Gdy już sporo wy-
szło na dziedziniec i ruszyło w kie-
runku bramy, ukryci Ukraińcy otwo-
rzyli ogień. Następnie wdarli się do 
środka i zamordowali pozostałych. 
Część ludzi i dzieci wrzucili do 
klasztornej studni. Zamordowany 
tam został również, ks. Stanisław Fi-
jałkowski z Nowego Poczajowa, 
prawdopodobnie ten, który przygo-
towywał nas do pierwszej komunii w 
1942 roku. Tylko niewielkiej grupie, 
pod osłoną wcześniejszej nocy, udało 
się przedostać za mury. W klasztorze 
i miasteczku zginęło około 250 osób. 
Ukraińcy po wymordowaniu ludzi, 
klasztor i kościół dokładnie ograbili. 
Według krążących pogłosek, wy-
wieźli około 200 furmanek różnego 
bogactwa. Sporo wynieśli też ukraiń-
scy mieszkańcy miasteczka. Po 
wkroczeniu Rosjan, zakonnicy 
wznowili działalność, ale na krótko, 
bo razem z pozostałą przy życiu lud-
nością polską, zostali wywiezieni na 
Zachód. Zabrali też cudowny obraz. 
Jest teraz w bocznej nawie kościoła 
św. Wojciecha we Wrocławiu. Koro-
ny i szaty zostały gdzieś ukryte, ale 
nie wiadomo gdzie i przez kogo. W 
tym samym dniu oddział SS Galizien 
z dwoma działkami i część czernic-
kiego kurenia, zaatakowała mieszaną 

wieś Palikrowy. Po krótkim oporze 
wdarli się do wioski i wszystkich 
spędzili na zebranie, na łąkę za wio-
ską. Tam oddzielili Polaków od 
Ukraińców i wysiekli 300 osób roz-
stawionymi karabinami maszynowy-
mi. Następnie wezwali żywych, aby 
udali się do domu. Ale kto się pod-
niósł, natychmiast go zabijali. Niedź-
wiedzki miał zgruchotaną nogę i ci-
cho leżał przywalony innymi. Gdy 
się ściemniło i wydostał się na 
wierzch, w pobliżu usłyszał płacz 
dziecka. Kilka razy zawołało mamo i 
ruszyło przed siebie. Co chwila poty-
kało się o zabitych, padało, wstawało 
i szło dalej. Nie mógł mu pomóc, bo 
z trudem utrzymywał się na jednej 
nodze. I tak skacząc na niej, padając 
i czołgając się, dowlókł się do domu. 
Chciał wejść, ale drzwi były za-
mknięte. Gdy otworzył kurnik i ptac-
two narobiło hałasu, pojawił się teść 
i wciągnął go do domu. Po chwili 
przyszedł sąsiad Piątkowski i zaczął 
wypytywać czy na łące jest jeszcze 
ktoś żywy. Powiedział mu o dziecku, 
które szło do wioski. Piątkowski na-
tychmiast pobiegł w tym kierunku. 
Następnego dnia przyszedł podzię-
kować. Była to jego córka. Dowódca 
czernickiego kurenia (kilkaset osób) 
Włodzimierz Czerniawski, znany był 
z okrucieństwa. Na jego rozkaz zdej-
mowano ludziom skórę z rąk (ręka-
wiczki), obcinano ręce, nogi, uszy, 
wydłubywano oczy i rozrywano koń-
mi. On dowodził wszystkimi akcja-
mi w obszarze Podkamienia. Przed 
frontem wycofał się razem z Niem-
cami i z rodziną wyjechał na zachód. 
W Nowej Rudzie rozpoznał go jeden 
z mieszkańców rejonu Podkamienia i 
zgłosił to milicji. Byli mocno zdzi-
wieni, bo to jeden z najlepszych 
urzędników. Sąd w oparciu o zezna-
nia świadków, wydał wyrok śmierci. 
Bandyta wył z przerażenia. Uszko-
dził sobie nawet żelaznym łóżkiem 
nogę, by odwlec egzekucję. Dopiero 
tam być może pojął, jakich zbrodni 
się dopuścił i co przeżyły torturowa-
ne przez jego oprawców ofiary. Żona 
z córką tam zostały. Nie raz zadawa-
łem sobie pytanie, czy normalny 
człowiek może dopuścić się takiego 
mordu? Te wszystkie przytoczone 
przykłady utwierdzają mnie w prze-
konaniu, że nie. Część tego narodu 
pozbawiona jest podstawowych, po-
zytywnych cech ludzkich. Normalny 
człowiek nie może sobie nawet tego 
wyobrazić, a oni to robili. Przybijali 
niewinne dzieci do drzew, roztrzaski-
wali główki o ścianę, rąbali na ka-
wałki i ucztowali przy stole, do któ-
rego nożem przybite było dziecko. 
We wsi Łozowa pow. Tarnopol, je-
sienią 1943 roku, banderowcy doko-
nali okrutnego mordu polskich dzie-
ci. W starej alei do każdego drzewa 
przybili wokół małe dzieci, tworząc 
makabryczne wianuszki. Aleję na-
zwali; Droga do Samostijnej Ukra-
iny;. Przytoczone wyżej wydarzenia, 
Tadeusz Gross opisuje w książce 
„Tragedia Podola”. Zamieszcza w 
niej również zdjęcie dzieci z tej alei. 
Milna i Gontowy nie zaatakowali w 
czasie okupacji niemieckiej. Jak na 
ironię chronił nas okupant r11; za-
przyjaźnione z Polakami placówki 
graniczne. Niemcy nie kryli, że w ra-
zie napadu otworzą ogień i Ukraińcy 
nie chcieli narażać się na pewne stra-
ty. Przykładem tego zaprzyjaźnienia 
jest poniższa historia. Bronek Raro-
gów - Mazur (Bukowina, Brójce 
Lub.) podobnie jak inni młodzi lu-
dzie, został zabrany na roboty do 
Niemiec, ale w drodze zwiał i ukry-
wał się w domu. W czasie jednego z 

nalotów gestapowskich, ukrył go w 
stajni w sianie, zaprzyjaźniony z 
nimi stajenny Willi. Na wojnie w 
1945 roku, Bronek był ordynansem 
gen. Popławskiego. Gdy przejeżdżali 
łazikiem obok kolumny jeńców nie-
mieckich, usłyszał wołanie: Bronek! 
Bronek! Był to Willi. Rosjanie nie 
chcieli go wydać, ale w końcu wy-
mienili na innego jeńca. Umieścili 
Willego przy kuchni w polskiej jed-
nostce i przykazali szanować, bo to 
porządny, zasłużony dla Polaków 
Niemiec. To uratowało go przed ka-
torgą i raczej pewną śmiercią. Niem-
cy w miarę jak zbliżał się front, robi-
li się coraz bardziej nerwowi. 5 lub 6 
lutego 1944 roku, Tadek Filków 
(Bieniaszewski) z Kamionki, odwo-
ził Niemca z placówki granicznej na 
jakieś wesele na Blichu. Później oka-
zało się, że przez Załoźce pojechał w 
kierunku Zborowa. Pod Olejowem 
Niemiec zastrzelił go, zwalił do rowu 
i pojechał dalej. U jakiegoś Ukraińca 
zostawił konie i kazał swoim zaprzę-
giem, odwieźć się na stację. Niemcy 
twierdzili, że był to dezerter ; wystra-
szył się zbliżających Rosjan. Nie-
miec bał się, że Tadek po powrocie 
powiadomi dowódcę gdzie go od-
wiózł, co ułatwi pościg, więc zlikwi-
dował świadka. Pogrzeb we środę 9 
lutego, zamienił się w wielką mani-
festację ludności. Kondukt pogrze-
bowy miał około kilometra długości.
U nas krótko przed wkroczeniem 
Rosjan, Niemcy zakończyli budowę 
bunkrów i okopów na Kułajowej Gó-
rze za wioską. W niedzielę 5 marca 
1944 roku, do wioski wkroczył duży 
ukraiński oddział SS Galizien, celem 
obsadzenia tych umocnień. Wiedzie-
liśmy już wówczas, że mordują oni 
ludność polską. Że uczestniczyli w 
rzezi Podkamienia i Palikrów. Wy-
twarza się, więc stan lęku i napię-
cia.    U Czerwińskich rozlokowała 
się kuchnia. Grupka dziewcząt idą-
cych na nieszpory, zatrzymała się 
przy kotle. My z chłopakami też 
przystanęliśmy na chwilę. W trak-
cie pozornie swobodnej rozmowy, 
jedna z dziewcząt zapytała: Co, 
przyjechaliście nas wyrżnąć?; Ku-
charz mieszający w kotle dużą ko-
pyścią odpowiedział: Ja sze nykoho 
ny zarizaw;, a stojący obok żołdacy 
wybuchnęli  śmiechem. O świcie z 
niedzieli na poniedziałek, Niemcy 
i Ukraińcy, w popłochu opuszczają 
wieś. Szóstego marca cisza przed 
burzą. Wszyscy są przekonani, że 
banda była w zmowie z wojskiem i 
może zaatakować. Przyjeżdża Gon-
towa. Ludzie szybko kopią schrony 
i przygotowują kryjówki. Mężczyźni 
wyciągają ze schowków nieliczną 
broń i przygotowują się do obrony. 
Jest ogólny niepokój. Pod wieczór z 
kierunku wsi Baszuki, dolatuje terkot 
karabinów maszynowych, wybuchy 
granatów, a nawet przytłumione urra. 
Byłem w tym czasie na Klińkowej 
Górze. Stojący tam mężczyźni zasta-
nawiali się, kto z kim walczy skoro 
Niemcy uciekli. O zmroku, ku na-
szemu zaskoczeniu, do wioski wpa-
da patrol rosyjski. Ruky w wierch! 
Wy kto? Polacy ; odpowiadają męż-
czyźni. Charaszo. Dawaj zakurim. 
Przy dymkach ze skrętów wszystko 
się wyjaśniło. Czołówka wojsk ro-
syjskich natknęła się pod Baszukami 
na duże zgrupowanie banderowców. 
Wywiązała się walka, w której sporo 
bandytów padło, a resztę pognali w 
głąb Rosji. Była to banda, która ra-
zem z wojskiem miała wymordować 
Polaków w Milnie i Gontowie. Zro-
zumiała stała się też ucieczka mun-
durowych. Bali się okrążenia.
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rodziłam się 24.12.1934 
r. w Komaszówce  pow. 
Dubno , woj. Wołyń  ( 

Ukraina).Rodzice moi byli rolni-
kami. Oprócz tego ojciec praco-
wał jako młynarz u Żyda Benza 
we wsi Ubowo. Matka Pracowała 
na  8- hektarowym gospodarstwie 
,  zajmowała się domem, wycho-
wywaniem mnie. Do ósmego roku 
życia byłam jedynaczką. Docze-
kałam się  brata, którego z przy-
jemnością niańczyłam, był moją 
zabawką. Mieszkaliśmy na tzw. 
Chutorze, do najbliższej miejsco-
wości  Lubomirki składającej się 
z kilku domow i tartaku było 1,5 
km.  Mimo że nie miałam koleża-
nek ani zabawek, to byłam  szczę-
śliwa , bawiąc się ulubionym 
kotkiem i szmacianymi lalkami 
uszytymi przez babcię. Rodzi-
cie moi byli mieszanym małżeń-
stwem. Matka była Polką, a ojciec 
miał korzenie niemieckie. Kiedy 
wybuchła II wojna światowa , 
miałam 5 lat. Zapamiętałam tylko 
, jak po jasnym, lazurowym niebie 
poruszały się samoloty niemiec-
kie, rzucając ulotki. Ojca mego 
zmobilizowano – poszedł rano, a 
do domu  wrócił wieczorem. Już 
była za późno, rząd polski uciekł 
do Rumunii. Zapamiętałam też 
moment, kiedy we wsi pojawiło 
się wojsko rosyjskie- to okupacja. 
Trwała niedługo. Wszelkie bieżą-
ce wiadomości nie były dostępne. 
Brak prasy, radia- byliśmy odcię-
ci od świata. Żyliśmy skromnie 
,ale chleb był zawsze. Poza tym 
matka natura żywiła. Nastały 
czasy o wiele gorsze, kiedy to na 
terenie Wołynia pojawiły się ban-
dy UPA. Początkowo zasięg ich  
„działań” był niewielki. Zaczęło 
się od pojedynczych ataków na 
rodziny – palenie domów, grabie-
nie mienia, aż po najgorsze mor-
dy. Z każdym miesiącem agresja 
band nasilała się. Napadali w biały 
dzień, palili całe wsie, ludzi spę-
dzali do kościoła. Pamiętam dzień, 
straszny dzień- o godz. 15 zaczę-
ły bić dzwony w sąsiedniej wsi, 
Kiryłówce, na niebie ukazała się 

krwawo-złota łuna, zaczęły wyć 
psy , ryczeć krowy , dzieci płaka-
ły, kto żyw – uciekał. Bandyci nie 
oszczędzali starców ani dzieci. W 
bestialski sposób, żywcem rzucali 
niemowlęta do mrowiska. Ludzi 
starszych, kobiety potrafili przybi-
jać gwoździami do drzew ( krzy-
żować) i skazywać na powolne ko-
nanie. Z każdym dniem czuliśmy 
coraz bardziej , że i nas niebawem 
spotka podobny los . Rodzice po-
stanowili uciekać do najbliższego 
miasta Dubna i tam zatrzymać się 
u krewnych ( siostra ojca).Dub-
no było pod okupacja niemiecką. 
Niemcy prowadzili podstępną po-
litykę, podsycali nienawiść  Po-
laków do Ukraińców i odwrotnie. 
Organizowali wyprawy na wsie 
ukraińskie, zaopatrując Polaków 
w broń i amunicję. Polacy z kolei 
mszcząc pomordowanych przez 
bandy UPA  bliskich, używali  jej 
do zabijania Ukraińców. W Dubnie 
, jak wcześniej wspomniałam, oj-
ciec dostał pracę we młynie, mama 
opiekowała się mną i młodszym 
bratem. Okupacja miasta trwała, 
ale widać było ,że zaczyna dziać 
się coś złego. Słychać było odgło-
sy dział, Niemcy urządzali łapan-
ki uliczne na mężczyzn, wywozili 
ich do kopania okopów przed zbli-
żającym się frontem rosyjskim. W 
jednej z takich łapanek mój ojciec  
został pojmany i wywieziony   w 
nieznanym kierunku. Nigdy wię-
cej już go nie widziałam . Praw-
dopodobnie zginął podczas nalotu 

na Berlin, ale to jedna z wersji… 
Front rosyjski się zbliżał, Rosjanie 
weszli na przedmieścia Dubna Sur-
micze. Miasto dzieliła rzeka  Ikwa. 
Po stronie niemieckiej wszyscy 
Polacy zostali przymusowo wy-
wiezieni do Rzeszy. Była mroźna 
noc, esesmani  spędzili wszystkich 
do kościoła na ulicy Panieńskiej. 
Stamtąd samochodami ciężaro-
wymi wywozili na stację Brody. 
Działy się wtedy dantejskie sceny. 
Rosjanie toczyli zacięte walki o 
zdobycie miasta, Niemcy bronili 
się. Pod gradem kul i błyskawic 
rozrywających się pocisków sły-
chać tylko jak esesmani odliczają:  
ein, zwei, drei itd. Do czterdziestu. 
Następna  tura wsiada do kolejne-
go samochodu. Były przypadki, że 
dziecko jak czterdzieste  pierw-
sze musiało znaleźć się w kolej-
nym samochodzie. Jęki , prośby, 
matek nie robią na bezdusznych 
Niemcach żadnego wrażenia Tak 
dowieziono nas na stację Brody, a 
tam załadowano do wagonów to-
warowych jak śledzie w beczce , 
na rozłożoną słomę. Jechaliśmy 3 
tygodnie z postojami w chłodzie i 
głodzie. Od czasu do czasu pociąg 
zatrzymywał się i pędzono nas do 
łaźni, a nawet zdarzało się, że po-
jawiał się niemiecki lekarz i badał 
– wszystkich. Kobiety, mężczyzn i 
dzieci gromadzono w jednym po-
mieszczeniu kazano się rozebrać 
się do naga , było to krępujące i 
poniżające godność ludzką. Dotar-
liśmy wreszcie do stacji docelowej 

– wsi niemieckiej LIchtenberg  (k. 
Kreisfreibergu  w Saksonii). Tam  
zostaliśmy ulokowani w drewnia-
nych barakach  otoczonych  kol-
czastym drutem. Zmęczeni dłu-
gą , ciężką podróżą o godz. 6.00 
usłyszeliśmy głos: „ Austhein, ar-
beit”! wszedł Niemiec, szef lagru 
, rozdał kobietom i mężczyznom 
drewniane buty ( holzschugi), ło-
paty i kazał odśnieżać drogi i tory 
kolejowe. Później przydzielono im 
już pracę stałą. Mężczyźni budo-
wali kolej, kobiety rozładowywały 
węgiel z wagonów. Ja jako sied-
mioletnie dziecko  , opiekowałam 
się bratem i obłożnie chorą babcią. 
Jak wyglądała nasza egzystencja? 
Racje żywieniowe- głodowe: rano 
miska brukwi i kromka chleba, 
deko margaryny i kawy czarnej, 
raz w tygodniu sos , ziemniaki i 
odrobina koniny. Babcia zmarła z 
głodu, organizmy młode przetrwa-
ły .Chodziłam z bratem na żebry, 
prosząc o kawałeczek chleba. Była 
to honorowa żebranina.  Nazbiera-
łam orzeszków laskowych do kie-
szeni  i weszłam do domu niemiec-
kiego, prosząc Niemkę , by wzięła 
orzechy i dała mi „brott”. Ona ow-
szem , orzeszki wzięła, jednak da-
remne było moje oczekiwanie na 
schodach- cisza grobowa , chleba 
nie ma. My jako dzieci ratowały-
śmy się jak mogłyśmy: kradłyśmy 
ziemniaki z kopców , groch z siew-
ników  na polach, mleko z rampy 
na dworcu kolejowym. Było to 
wielkie ryzyko , ale do czego może 

doprowadzić głód? Maj 1945 rok 
był czasem  radości. Nasz obóz 
wyzwoliła Armia Czerwona. Wy-
siedli „sołdaty”  z czołgu, kazali 
nam opuścić lagier i razem z nami 
udali się do wsi LIchtenberg do 
gospodarzy niemieckich. Kazali 
im zastawić stoły jadłem , jakie 
posiadali. Marzyliśmy tylko, żeby 
było dużo chleba .I było! Sielanka 
trwała parę dni, żołnierze rosyjscy 
dali nam konie, furmanki i kazali 
wracać do domu ( my na Wołyń). 
Jechaliśmy rodzinami na wozach, 
co jakiś czas wymieniano nam 
konie. Dotarliśmy do Rawicza, a 
tam powiedziano nam:” Stop! Nie 
możecie jechać na Wołyń. Zosta-
niecie na Ziemiach Odzyskanych, 
jedźcie do Świebodzina, tam jest 
punkt  repatriacyjny”. Dotarliśmy 
tam pociągiem, stamtąd cofnięto 
nas do Sulechowa. Wysiedliśmy  
na dworcu i udaliśmy się do sie-
dziby PCK na ulicy Konopnic-
kiej. Polecono rodzinom szukać 
gospodarstw do zasiedlenia. Wsie 
zamieszkałe wcześniej przez 
Niemców były opustoszałe. Moja 
mama z rodziną i sąsiadami z Wo-
łynia udała się do wsi Podlegórz. 
W kupie zawsze raźniej. My re-
patrianci mogliśmy wybierać dom 
do zamieszkania. Nas najbardziej 
interesowały budynki gospodar-
cze, duże podwórko ,sad. I takie 
gospodarstwo wybraliśmy. Życie 
nie należało do najłatwiejszych , 
ale ważne że byliśmy wolni i mie-
liśmy chęć działania. Wszystko 
to miało służyć naszemu dobru, 
szczęściu, bezpieczeństwu. Jak 
wspomniałam, początki nie były 
łatwe: brak maszyn, narzędzi rol-
niczych, nowe formy gospodaro-
wania ( spółdzielnie produkcyjne) 
na wzór rosyjskich kołchozów, 
brak komunikacji , obciążenia  
kontyngentami- to wszystko  mo-
gło zniechęcać, ale jeśli patrzyło 
się na to przez pryzmat młodości i 
optymizmu – dało się wytrzymać. 
Radość zapanowała, kiedy otwo-
rzono 3 klasy miejscowej szkoły. 
Dzieci były przerośnięte , ja mia-
łam 11 lat i rozpoczęłam naukę 
od razu w trzeciej klasie dlatego, 
że umiałam już czytać i pisać , bo 
nauczyła mnie tego moja mama. 
Inne musiały zaczynać edukację 
od początku i często kończyły ją 
na trzeciej klasie. Kto miał ambi-
cje i chciał coś w życiu osiągnąć, 
kontynuował naukę w pobliskim 
Sulechowie. Ja ukończyłam Li-
ceum Pedagogiczne i po latach 
wróciłam do rodzinnej wsi, by 
kształcić  nowe pokolenia Pola-
ków. Pracowałam jako nauczyciel-
ka 40 lat. Jestem u kresu drogi, ale 
mimo wszystko wracam bardzo 
często do „tych pagórków leśnych, 
do tych łąk zielonych”, szumiącej 
Ikwy ,mego Wołynia, mojej  Lu-
bomirki.

Wracam  myślami 
do mego Wołynia
Irena Pirzecka

U

/ Krzyż na skraju wołyńskiej wsi.- zdjęcie z kolekcji prof. W. Filara
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rudno przecenić rolę pol-
skiej prasy podziemnej   
pod okupacją hitlerowską. 

Informowała ona społeczeństwo 
polskie o wydarzeniach politycz-
nych i militarnych  w kraju i na 
świecie, mobilizowała Naród do 
oporu i walki z okrutnym oku-
pantem, podtrzymywała na duch, 
budziła i umacniała wiarę w osta-
teczne zwycięstwo nad wrogiem. 
I co trzeba również podkreślić, że 
w miarę swoich ograniczonych 
możliwości usiłowała zapobiegać 
eksterminacji ludności polskiej, 
dokonywanej najokrutniejszymi 
sposobami przez hajdamackich lu-
dobójców spod znaku OUN-UPA.
 Jak informuje Centralny Katalog 
Polskiej Prasy Konspiracyjnej pra-
sa podziemna była bardzo liczna, 
jak pewnie w żadnym kraju okupo-
wanym przez III Rzeszę i jej sateli-
tów. Już w pierwszych tygodniach 
po klęsce wrześniowej zaczęły 
pojawiać się podziemne pisma, 
których liczba szybko rosła, np. 
w 1939 r. ukazywało się ponad 30 
pism, w 1940 – ponad 200, w 1942 
– już 380, w 1940 – ponad 500, rok 
później -600. Historycy doliczyli 
się aż 1400 tytułów!
 Pod względem liczby tytułów 
pism konspiracyjnych dominowa-
ło Generalne Gubernatorstwo, a w 
nim oczywiście Warszawa. Kresy 
Wschodnie pod okupacją sowiecką 
(1939 – 1941), z wyjątkiem Lwo-
wa i Wilna, były niemal całkowi-
cie pozbawione prasy podziemnej, 
zwłaszcza Wołyń i Polesie, nasy-
cone wszędobylskimi ukraińskimi 
i innymi donosicielami, służący-
mi gorliwie okupantowi. Szczelna 
niemiecko-sowiecka granica unie-
możliwiała przerzut na Kresy prasy 
podziemnej, wydawanej w Gene-
ralnym Gubernatorstwie. Sytuacja 
radykalnie zmieniła się po wybu-
chu (22 VI 1941) wojny niemiec-
ko-sowieckiej, Szybkie zajęcie 
Kresów przez Niemców, urucho-
mienie arterii komunikacyjnych na 
wschód w celach militarnych oraz 
osłabienie dozoru na granicy mię-
dzy GG i Kresami umożliwiło nie 
tylko przerzut prasy podziemnej, 
ale i przetransportowanie na Wo-
łyń  drukarenki, skonstruowanej  
w Warszawie. Stało się to możli-
we, jak pisze Kazimierz Banach, 
dzięki licznej grupie młodzieży z 
Wołynia, którą okupacja zastała w 
Warszawie. Aktywną grupę two-
rzyli działacze przedwojennego 

Wołyńskiego Związku Młodzieży 
Wiejskiej (WZMW)  i innych orga-
nizacji związanych z działaczami 
Stronnictwa Ludowego. K. Banach 
podkreśla, że w Stolicy od samego 
początku okupacji działacze wo-
łyńscy  bardzo aktywnie włączyli 
się do działalności konspiracyjnej 
na rzecz Wołynia. Po 22 VI 1941 
odczuwali moralny obowiązek za-
interesowania się Wołyniem, gdzie 
pozostawili swoje rodziny, przyja-
ciół i kolegów. K. Banach jako szef 
Sztabu Komendy Głównej BCh 
postanowił w porozumieniu z Cen-
tralnym Kierownictwem Ruchu 
Ludowego (CKRL) wysłać parę 
osób na Wołyń w celu rozpoznania 
sytuacji i nawiązania kontaktów z 
tamtejszymi działaczami ludowy-
mi. Do tej trudnej i niebezpiecz-
nej misji zgłosił się na ochotnika 
Zygmunt Jan Rumel, absolwent 
Liceum Krzemienieckiego, poeta, 
oficer artylerii, uczestnik kampanii 
wrześniowej, zaprawiony już  w 
warszawskiej konspiracji. Po grun-
townym przygotowaniu, przybraw-
szy pseudonim „Krzysztof Poręba”, 
Rumel wczesną jesienią 1941 r. 
przedostał się za Bug. Na Wołyniu 
dotarł do wielu byłych działaczy 
WZMW, wychowanków Liceum 
Krzemienieckiego i Uniwersytetów 
Ludowych w Różynie, Michałów-
ce i Małyńsku. Spotkał się również 
– jak pisze K. Banach – z Ukraiń-
cami, aktywistami WZMW, którzy 
odnieśli się życzliwie, udzielając 
mu kwater, pożywienia i środków 
transportu. Zebrane wiadomości 
Rumel przedstawił Centralnemu 
Kierownictwu Ludowemu „Roch”, 
w skład którego wchodzili wów-
czas: Franciszek Kamiński, Kazi-
mierz Banach, Józef Niećko, Bar-
bara Poniatowska i inni. Z jego 
relacji jednoznacznie wynikało, że 
sytuacja ludności polskiej na Woły-
niu stawała się niebezpieczna, tra-
giczna. Wzmagała się antypolska 
propaganda uprawiana przez ban-
derowców, szerzyły się prześlado-
wania, pobicia, coraz częstsze mor-
dy i grabieże. Wobec takiej groźnej 
sytuacji CKRL „Roch” podjęło w 
czerwcu 1942 r. decyzje o przystą-
pieniu do organizowania na Woły-
niu sieci placówek Ruchu Ludowe-
go i Batalionów Chłopskich celem 
wsparcia samoobrony ludności pol-
skiej przed banderowcami. Chodzi-
ło również – jak pisze K. Banach 
– o przeciwdziałanie antypolskiej, 
ounowskiej propagandzie, nawołu-

jącej do eksterminacji ludności pol-
skiej. Decyzją CKRL i BCh skiero-
wano na Wołyń K.Banacha, byłego 
kierownika UL w Różynie, jako 
Delegata Rządu Londyńskiego na 
Wołyń, Z. Rumla i Władysława 
Brewczyńskiego „Ryszarda”, dru-
karza, który przetransportował tam 
drukarenkę, zwaną w Warszawie 
„wyżymaczką, również z polskim 
i ukraińskim zecerskim wyposaże-
niem. Wołyńskie dramatyczne losy 
tej grupy i drukarenki opisał w ob-
szernych listach do mnie 
W. Brewczyński. Poniższy tekst 
jest kompilacją jego relacji spisa-
nych pół wieku później.

„Byłem młodym człowiekiem – 
wspomina „Ryszard”- kiedy dosta-
łem polecenie wyjazdu na Wołyń, 
gdzie jako fachowiec-drukarz mia-
łem pomóc przy organizacji tajnej 
drukarni, a następnie przy druko-
waniu gazetki w językach polskim 
i ukraińskim. Na Wołyń zostałem 
przerzucony 11 listopada 1942 r. 
Granicę na Bugu przekroczyłem 
razem z Zygmuntem Rumlem ( i K. 
Banachem – F.B.), którego pozna-
łem na dwa dni przed przeprawą. 
Zgodnie z zasadami konspiracji 
nie znałem wtedy jego prawdziwe-
go  nazwiska, lecz tylko pseudonim 
„Krzysztof”. Przeprawa przez Bug 
była trudna i dramatyczna (Porów-
naj: K.Banach, s. 223 – F.B.) Po 
przekroczeniu granicy ”Krzysztof” 
umieścił mnie w gospodarstwie 
jakiejś  ukraińskiej rodziny, któ-
ra była konspiracyjnie związana 
ze sprawą, a sam udał się dalej 
załatwiać inne sprawy organiza-
cyjne. U tej rodziny przebywałem 
prawie miesiąc, a następnie zosta-
łem przerzucony do Różyna, gdzie 
w gospodarstwie Przybycieniów 
przystąpiliśmy do zorganizowania 
tajnej drukarni. Było to bardzo 
duże gospodarstwo i bardzo licz-
na rodzina, ale wtajemniczonych i 
zaprzysiężonych w sprawę było tyl-
ko troje ludzi: Edward Przybycień 
„Pomstowicz”, jego brat Włady-
sław i siostra Stanisława. Gazetka, 
którą drukowaliśmy, miała tytuł 
„Polska Zwycięży”, jej redaktorem 
była Maria Suszyńska „Przemcza”, 
zakwaterowana   w Kowlu ( U niej 
kwaterował K. Banach – F.B.). 
Pierwszy numer gazetki o obję-
tości 4 stronic,  w nakładzie 800 
egzemplarzy wyszedł spod naszej 
„wyżymaczki” na kilka dni przed 
Świętami Bożego Narodzenia 1942. 

Niestety, był to pierwszy i ostatni 
numer gazetki, który ukazał się w 
Różynie. Wyśledzili nas Ukraiń-
cy i w Wigilię Bożego Narodzenia 
aresztowała mnie policja ukraiń-
ska, razem z Przybycieniem i przy-
padkowym jego gościem.

( Tym „gościem” był Edward Bar-
toszewski, łącznik akowski z Ra-
dowicz, przyszły żołnierz 27.WD 
AK. Wspomina o tym zdarzeniu 
jego brat Henryk, również żołnierz 
tej Dywizji:

W Wigilię Bożego Narodzenia 
został aresztowany brat Edward 
„Figa”… był łącznikiem między 
Różynem i Radowiczami… U Przy-
bycieniów był też drukarz, który 
obsługiwał drukarnię… tego dnia 
skończono drukować gazetkę i inne 
pisma. Druki były porozkładane w 
sąsiednim pomieszczeniu i suszyły 
się. Całe szczęście, że nie było re-
wizji.

Wróćmy do relacji W.Brewczyń-
skiego:
Przekazano nas Niemcom  w Ma-
ciejowie ,a następnie odstawio-
no do Kowla pod zarzutem, że 
jesteśmy członkami bandy, która 
wysadzała pociągi. Wylądowali-
śmy w kowelskim więzieniu, gdzie 
przeżyliśmy bardzo trudne dni w 
pojedyńczych celach. Po dwóch ty-
godniach,z braku dowodów, Przy-
bycienia ( również E. Bartoszew-
skiego – F.B.) zwolnili do domu, a 
mnie przekazali do celi, gdzie było 
16 mężczyzn. Brali nas codzien-
nie na różne roboty, jak piłowanie 
drzewa, pomoc w szpitalu i inne. 
Po trzech tygodniach, korzystając 
z nieuwagi konwojenta i ubrania, 
w którym mnie aresztowali, dałem 
drapaka do Różyna, skąd organi-
zacyjnie zostałem skierowany do 
Osiecznika  i zakwaterowany u Ju-
liana Budzisza. Przy pomocy Nad-
ratowskich, Teofila  i Bolesława, 
na” wyżymaczce”, zainstalowanej 
u Hieronima Głowińskiego, zaczę-
liśmy drukować gazetki, również w 
języku ukraińskim, nawołujące do 
zaprzestania mordów ludności pol-
skiej i do wspólnej walki z Ukraiń-
cami przeciwko hitlerowskiemu 
okupantowi. Wkrótce jednak roz-
szalały się rzezie ludności polskiej, 
dokonywane przez banderowców 
i słowo drukowane, kierowane do 
Ukraińców, nie znajdowało ocze-
kiwanego odzewu. W Osieczniku 

widziałem się drugi i ostatni raz z 
Z. Rumlem przed jego wyjazdem na 
rozmowy z banderowcami, z któ-
rych już nie wrócił. Został  wraz 
ze swoimi dwoma towarzyszami, 
por. Krzysztofem  Markiewiczem i 
woźnicą Witoldem Dobrowolskim,  
zamordowany – rozerwany końmi.
 W lipcu 1943r. ,kiedy rzezie objęły 
kilka powiatów, udało mi się uciec 
do Kowla. Zamieszkałem u koleja-
rza, gdzie ukryłem drukarnię, którą 
następnie przetransportowano do 
Różyna. W grudniu tego roku zo-
stałem przerzucony pociągiem do 
Warszawy. W styczniu wróciłem do 
konspiracyjnej działalności dru-
karskiej w Stolicy. Brałem udział w 
Powstaniu Warszawskim, następnie 
przedostałem się do Puszczy Kam-
pinoskiej. Już jestem stary i odcho-
dzę…Życzę powodzenia w pokony-
waniu trudności.     

Władysław Brewczyński urodził 
się 31 VIII 1915 r. w Warszawie, w 
rodzinie           robotniczej. Ukoń-
czył średnią szkołę drukarską. 
Podczas okupacji organizował  w 
Stolicy punkty drukarskie. 11 XI 
1942 przetransportował na Wołyń 
drukarnię. Dwukrotnie aresztowa-
ny przez Niemców zdołał zbiec. Po 
powrocie do Warszawy pracował w 
drukarni Ruchu Ludowego „Roch” 
przy ulicy Piekarskiej oraz  w or-
ganizowaniu drukarni przy ulicy 
Grzybowskiej. Cześć Jego Pamię-
ci!  Gdy powstanie w przyszłości 
Muzeum Kresów Wschodnich, 
powinny znaleźć się w nim pamięt-
ne słowa o bohaterskim Drukarzu 
„Ryszardzie”.

 Osoby, które wiedzą coś więcej o 
Władysławie Brewczyńskim, pro-
szę o kontakt ze mną.

 Wykorzystana literatura:     

1.Kazimierz Banach, Z dziejów 
Batalionów Chłopskich, Warszawa 
1968.

2.Józef Turowski, Pożoga. Walki 
27. Wołyńskiej Dywizji AK. War-
szawa 1990.

3.Władysław  Siemaszko, Ewa Sie-
maszko, Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia 1939-
1945, Warszawa 2000.   

DRUKARZ Z WARSZAWY
Feliks Budzisz 

T

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

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

Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 

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

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej
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poglądając na kartki kalen-
darza w lutym każdego roku, 
nie sposób nie wspomnieć o 

wydarzeniach jakie miały miejsce 
w 1944 r. na Kresach Południowo- 
Wschodnich. 
Huta Pieniacka Wieś położona w 
powiecie złoczowskim w wojewódz-
twie tarnopolskim obecnie Ukraina 
28 lutego 1944 r. została dokonana 
tam masakra ludności polskiej w 
liczbie od 800 do 1200 osób przez 14 
Dywizję Grenadierów Waffen SS-
-Galizien oraz Ukraińską Powstań-
czą Armie . UPA w masakrze brali 
również udział policjanci ukraińscy 
w służbie okupanta. W sprawie ma-
sakry w Hucie Pieniacka śledztwo 
prowadzi Instytut Pamięci Naro-
dowej. Wieś wyglądała na opusz-
czoną. W powietrzu krążyły kruki i 
wrony. Słychać było wycie bezpań-
skich psów. Dopalały się domy. Na 
drogach leżeli martwi mężczyźni i 
kobiety. Na płotach wisiały starsze 
dzieci, a na śniegu leżały te całkiem 
malutkie. Wśród nich jedno wyrwa-
ne wprost z łona matki. Jego czaszka 
została rozgnieciona przez wojsko-
wy but. Wilhelm Kowalczykowski 
do Huty wrócił 29 lutego 1944 roku. 
Pod kościołem rozpoznał swojego 
dziadka. Starzec siedział skulony, 
twarz zakrywał dłońmi, a głowę trzy-
mał w kolanach. W wewnętrznej kie-
szeni spodni chował Krzyż Srebrny 
Orderu Virtuti Militari. Nazywał się 
Wojciech Szmigielski i brał udział 
w nieudanym Powstaniu Stycznio-
wym. Gdy pędzony był na Sybir, 
zdołał uniknąć śmierci i uciec. Teraz 
siedział nieruchomo, z wydłubanymi 
oczami i językiem przybitym do dol-
nej wargi zardzewiałym gwoździem. 
Tył głowy i plecy miał spalone. Klat-
kę piersiową i brzuch przestrzelone 
przez kule. Jego ubranie ociekało 
krwią. Niedaleko od tego miejsca, w 
swojej zagrodzie, przy ulicy Wercho-
buskiej, leżała trzydziestoletnia Zofia 
Hauptman. Jej włosy i ubranie spło-
nęły. Na ciele zostały tylko strzępki 
zwęglonego materiału. Obie nogi 
były przestrzelone powyżej kolan, 
a brzuch nienaturalnie nabrzmiały. 
Niedługo miała urodzić swoje pierw-
sze dziecko. Inna kobieta, kilkanaście 
minut wcześniej, lub później, zginęła 
zadźgana bagnetem. Nazywała się 
Rozalia Sołtys, miała 70 lat i szła 
zbyt wolno. Najpierw oprawcy po-
naglali ją uderzeniami karabinowych 
luf. Gdy to nie skutkowało, kilkakrot-
nie wbijano jej ostrze w plecy. Ale i 
to nie przynosiło rezultatu. Po kolej-
nym ciosie, zakrwawiona staruszka 
upadła, a jej brzuch przebił długi 
nóż. 28 lutego 1944 roku w podobny 
sposób zginęło jeszcze przynajmniej 
865 mieszkańców Huty Pieniackiej, 
a sama miejscowość przestała istnieć 
w ciągu kilkunastu godzin. 28 lutego, 
o 6.00 rano na niebie pojawiły się ko-
lorowe race świetlne. Zielone, żółte, 
czerwone. Jest to sygnał do ataku. 
Żołnierze otaczają Hutę Pieniacką 
pierścieniem. Zaczynają natarcie. Od 
strony sąsiedniego Majdanu . atak z 
moździerzy. Od strony Żarkowa sły-
chać karabiny maszynowe. Pociski 
zapalające i granaty lecą już z każdej 
strony. Zabudowania na skraju wsi 
stają w płomieniach. Pierścień zaci-
ska się coraz bardziej. Huta nie od-
piera ataku, więc żołnierze wchodzą 
do niej jak do siebie. Jeden z ofice-

rów wydaje rozkaz, żeby wszystkich 
mieszkańców wyciągnąć z chałup 
i spędzić do centrum. Przestraszeni 
ludzie powoli wypełniają kościół i 
szkołę. Przy okazji bojownicy krad-
ną ze wsi wszystko, co ma jakąkol-
wiek wartość. Zboże, ubrania, buty 
ładują na sanie i wywożą. Krowy 
i konie wypędzają z obór i stajni. 
Zrabowane mieszkania i stodoły 
puszczają z dymem. Jeśli w środku 
zostają ludzie . tym lepiej. Podczas 
ucieczki z płomieni będzie można 
przestrzelić im kolana i popatrzeć 
jak płoną żywcem. Do podziemnych 
schronów, w których kryją się ko-
biety i dzieci wpadają granaty. Dla 
pewności najemnicy podpalają cały 
budynek, pod którym wykopana jest 
kryjówka i strzelają do każdego, kto 
przeżył wybuch granatu i ośmielił 
się wydostać z płonącego schronu. 
W tym samym czasie, inni miesz-
kańcy tłoczą się w kościele i szkole. 
Dwudziestosześcioletnia Franciszka 
Michalska na schodach świątyni nie-
spodziewanie zaczęła rodzić. Była 
przy niej położna, ale to nie jej było 
dane odebrać poród. Gdy oprawcy 
usłyszeli krzyki i jęki rodzącej, to 
..podszedł do niej jeden z nazistów, 
siłą wyrwał z niej dziecko, rzucił na 
posadzkę przed ołtarzem i rozgniótł 
esesmańskim butem.. Położna za-
częła krzyczeć, więc obie zostały 
zastrzelone. W środku kościoła, na 
ławie, siedział partyzant sowiecki. 
Głowę miał całą zabandażowaną. 
Obok niego z twarzą przysłoniętą 
dłońmi kucał dziewięćdziesięciocz-
teroletni Wojciech Szmigielski. 
Zanim żołnierze znaleźli ich obu, 
starzec ukrywał partyzanta w swo-
im łóżku. Teraz, w kościele, trwało 
przesłuchanie. Szmigielski próbował 
zataić tożsamość Sowieta, tłumacząc 
żołnierzom, że nie wie, kto to jest, bo 
ten jest ranny i nic nie mówi. Chwilę 
później obaj byli już torturowani na 
placu przed kościołem. Szmigielskie-
mu .wykłuli oczy, a język wyciągnęli 
na zewnątrz i przybili gwoździem do 
brody. Po torturach wprowadzili ich 
do kościoła i posadzili partyzanta w 
konfesjonale, a starca obok niego, na 
ławce. Następnie obu żywcem spa-
lili. O 13.00 ludzi w kościele ciągle 
przybywa. Esesmani chodzą między 
ławami i kolbami tłuką po głowach. 
Ludzie padają na ziemię, a na ich 
miejsca wprowadzani są kolejni. Jest 
duszno i tłoczno. Ukrainiec podający 
się za Polaka informuje, że świątynia 
jest zaminowana. Wybucha panika, 
ale tłum nie jest w stanie sforsować 
drzwi. Godzinę później oprawcy 
zaczynają wyprowadzać ludzi z 
kościoła. Grupy 40-50 Polaków są 
eskortowane przez kilkunastu Ukra-
ińców uzbrojonych w karabiny. Żoł-
nierze zapewniają kobiety i dzieci, 
że są prowadzeni do swoich domów. 
Tym razem to nie było kłamstwo. 
Większość ten marsz rzeczywiście 
zakończyła w swoich chatach i sto-
dołach. Gdzie następnie podpalono 
ich żywcem. Około godziny 17.00 
mord dobiegł końca. Pijackie śpiewy 
oznaczały zakończenie akcji. Eses-
mani urządzili jeszcze defiladę na 
.cześć zwycięstwa. i powoli zaczęli 
opuszczać wieś. Najazd trzech bata-
lionów ukraińskiej dywizji SS-Gali-
zien przetrwało tylko kilka domów i 
kilkudziesięciu mieszkańców. [1]

Franciszek Bąkowski; To była le-

śna osada otoczona wioskami ukra-
ińskimi, ale w samej Hucie mieszkali 
niemal wyłącznie Polacy i kilka osób 
pochodzenia żydowskiego. W sto-
sunkach z Ukraińcami z sąsiednich 
wsi nie było niechęci. Mój ojciec 
był kowalem, miał kuźnię i warsztat 
– remontował powozy m.in. dla se-
natora Edwarda Dubanowicza, który 
mieszkał w pobliskiej Hucie Szkla-
nej oddalonej od naszej wioski o 
trzy kilometry. I pamiętam, że ojciec 
podkuwał konie również dla Ukraiń-
ców, niekiedy bardzo tanio, po kosz-
tach – płacili 2 złote, tyle co za dwie 
podkowy. Huta była rozbudowana, 
szkoła, sklepy, sady i ogrody, ludzie 
pracowici – Ukraińcy z pobliskich 
miejscowości przyjeżdżali do niej 
kupować codzienne produkty, zała-
twiać różne sprawy u szewca, kraw-
ców. (…)Stosunki pogorszyły się w 
1943 roku, kiedy zaczęły się też na-
pady UPA na Polaków na Wołyniu. 
Docierało do nas wielu uciekinie-
rów z Wołynia, którym UPA spaliło 
domy. Czuliśmy się jednak w miarę 
bezpiecznie, w okolicy Huty działał 
oddział Samoobrony AK z dowódcą 
Kazimierzem Wojciechowskim, któ-
rego Ukraińcy spalili potem w dniu 
masakry żywcem przed kościołem: 
oblali benzyną i podpalili. Ale wartę 
wystawialiśmy – pamiętam, że przed 
28 lutego przynajmniej cztery razy 
podnoszono alarm, bo szykował się 
napad, wtedy mama brała nas ma-
łych za ręce i biegliśmy się schronić 
do kościoła. Tydzień przed mordem 
mały oddział ukraiński wszedł do 
wsi i zaczął rabować. Oddział Sa-
moobrony podjął walkę i zastrzelił 
dwóch żołnierzy z dywizji SS Gali-
zien. Ukraińcy ze Lwowa zrobili im 
propagandowy pogrzeb, a siedem 
dni później postanowili skarcić Hutę 
Pieniacką. Była czwarta rano. W bia-
łych kombinezonach, niezauważeni 
na śniegu, żołnierze i dużo cywilów 
Ukraińców. Otoczyli wioskę, weszli 
do nas na podwórze. Byliśmy: ja – 
najmłodszy w rodzinie, moi bracia 
Kazik i Józef i siostra Stefcia. Mama 
powiedziała: „Idźcie do pani Polań-
skiej”, naszej krewnej. Mnie i Kazi-
ka do niej wysłała. Pamiętam jak dziś 
słowa Józka: „Ja idę z rodzicami”. 
Spędzili wszystkich mieszkańców, 
wzięli mojego ojca, matkę, brata 
do jednej ze stodół, jako jednych z 
pierwszych. I podpalili. Stefcia była 
w innej grupie z dziewczynami, 40 
osób, Ukraińcy zadrutowali wierze-
je, polali benzyną i podłożyli ogień. 
To była stodoła rodziców koleżanki 
mojej siostry, więc znała dokładnie 
to pomieszczenie – jak zobaczyła 

dym, języki płomienia, wiedząc, że 
w stodole jest wyjście do ogrodu, 
otworzyła te drzwi i wraz z kilkoma 
osobami uciekła. Oczywiście, Ukra-
ińcy ich zauważyli, strzelali, ale w 
Hucie są debry, czyli wyżłobione 
doliny, tam leżał śnieg, więc udało 
im się ukryć. Polaków mordowano 
wyjątkowo okrutnie. Jedna kobieta, 
która się ukryła w kościele, zaczęła 
rodzić u stóp ołtarza. Żołdak dosłow-
nie wyrwał jej to dziecko i rozdep-
tał. Opowiedziała mi o tym po la-
tach dziewczynka – dziś oczywiście 
już dorosła kobieta – której jeden z 
Ukraińców kazał wynieść z kościoła 
zwłoki noworodka. najbliżsi krew-
ni z dziećmi.  A mnie chyba ocaliła 
opatrzność: pani Polańska stała na 
podwórzu ze mną i moim bratem 
oraz trojgiem własnych dzieci. I 
żołnierz SS Galizien powiedział ze 
śląskim akcentem: „Matka, schowaj 
się z tymi dziećmi”. Ukryliśmy się 
w skrytce na ziemniaki. Po jakimś 
czasie się uciszyło, więc przez pa-
stwiska, lasem uciekliśmy do Majda-
nu Pieniackiego. Do Huty wróciłem 
trzy dni później – nasz dom i jeszcze 
dwa stały, ale zrabowane. Spalono 
je kilka dni później. Widok straszny. 
Tylko pogorzeliska i trupy, pomor-
dowane dzieci, kobiety. (…)Dzisiaj 
po Hucie Pieniackiej nie został już 
żaden ślad, ocalał tylko cmentarz, 
jeszcze z okresu przedwojnia. (….)
Śledztwo krakowskiego Instytu-
tu Pamięci Narodowej niezbicie 
wskazuje, że w mordzie wzięli 
udział Ukraińcy z SS Galizien pod 
niemieckim dowództwem i co naj-
mniej jedna sotnia UPA.

To byli ukraińscy żołnierze i wielu 
cywilów. A Ukraińcy z sąsiednich 
wsi stali z podwodami i rabowali. Nie 
pomagali Polakom, przeciwnie – po-
magali wyszukiwać tych, którzy się 
ukrywali, bo znając wioskę, wiedzieli, 
gdzie mogliśmy się schować.[2]

Sulimir Stanisław Żurek; …..wte-
dy runęła na nas lawina tej zarazy z 
Wołynia. 13 lutego, w niedzielę, gdy 
większość dorosłych była na Sumie 
w kościele w Ponikwie, nacjonaliści 
ukraińscy napadli na Hucisko Brodz-
kie, zwane szlacheckim zaściankiem. 
Mieszkańcy uprosili o interwencję 
oddział Wehrmachtu, mówiąc, że to 
atak partyzantów sowieckich. Dzię-
ki Niemcom udało się przepędzić 
banderowców, zanim wymordowali 
wszystkich Polaków. Byłem tam z 
ojcem następnego dnia. Wioska była 
spalona. Ludzie znosili zabitych, któ-
rych było ok. 40. Na furmanki zbie-

rano rannych. Wokół słychać było 
ich jęki i krzyki. Z lasu rozlegały się 
strzały w naszym kierunku. Trzeba 
się było szybko wycofywać. Lu-
dzie uratowani z napadu na Hucisko 
Brodzkie w większości schronili się 
w Hucie Pieniackiej i później podzie-
lili tragiczny los jej mieszkańców... 
O masakrze w Hucie Pieniackiej? - 
Doniesiono nam dopiero nazajutrz, 
1 marca. Mama od razu zemdlała. 
Tam przecież mieszkali jej rodzice 
oraz brat z żoną i dzieckiem. Chociaż 
między naszym domem w Urszulinie 
a Hutą Pieniacką odległość wynosiła 
zaledwie 3-4 km, to jednak oddzie-
lało nas pasmo wzgórz porośniętych 
lasem i u nas w ogóle nie było sły-
chać wystrzałów.  - Mama, gdy do-
szła do siebie, zaraz chciała tam je-
chać. Ale nie mieliśmy koni, zresztą 
podróż byłaby bardzo niebezpieczna. 
Mnie rodzice nie chcieli puścić, a bez 
ojca bylibyśmy praktycznie bezbron-
ni. Rodzice postanowili, że nikt z nas 
nie pójdzie do Huty. To była drama-
tyczna decyzja…….. popełniłem akt 
niesubordynacji. Nie wytrzymałem 
i nad ranem 2 marca cicho ubrałem 
się, pomodliłem i okrążając szerokim 
łukiem ukraińską wieś Żarków, po-
szedłem do Huty Pieniackiej. Wzią-
łem ze sobą trochę jedzenia i jeden 
granat, żeby w razie czego nie wzięli 
mnie żywcem. Po drodze z ukrycia 
widziałem sanie pełne uzbrojonych 
ludzi kursujące do Huty i z powro-
tem. Było już widno, gdy doszedłem 
na skraj lasu. Rozchyliłem gałęzie 
drzew i zamarłem. Ugięły się pode 
mną kolana, ukląkłem, zaparło mi 
oddech, łzy popłynęły po policzkach. 
Nie było stodół, nie było domów, tyl-
ko tlące się gdzieniegdzie zgliszcza i 
usmolone kominy sterczące ku niebu. 
Z domu dziadków, który był zbu-
dowany na wysokiej podmurówce, 
zostały tylko popękane mury dolnej 
części. Od wsi do lasu wiał łagodny 
wietrzyk niosący swąd spalonych ciał. 
(…) ……….. kręcili się tam uzbroje-
ni ludzie mówiący do siebie po rusku, 
więc uznałem, że gdyby mnie rozpo-
znali, to byłoby po mnie. [3]

1] http://www.irekw.internetdsl.pl/
huta_pieniacka.html
2] Rzeczpospolita- Polaków spa-
lili tam żywcem-Wojciech Wy-
branowski   http://www.rp.pl/arty-
kul/269584.html?print=tak&p=0
3]To ludobójstwo przyszło z Woły-
nia-  Adam Kruczek
http://stary.naszdziennik.pl/index.
php?dat=20090228&typ=my&i-
d=my42.txt

BYŁ LUTY 1944 ROKU
Redakcja

/ Miejsce po spalonej wsi  Foto: http://www.radiolwow.org/archiwum/67-rocznica-zaglady-huty-pieniackiej/
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

 ózef Kobylański urodził się 19 
marca 1935 r. w Hucie Pieniac-
kiej w powiecie Brody. Jest jed-

ną z nielicznych osób, które ocalały 
z pogromu 28 lutego 1944 r.

 Huta Pieniacka była miejscowo-
ścią, w której w 1939 r. mieszkało 
ponad 800 Polaków (około 170 nr 
domów). Wieś była biedna, a więk-
szość jej mieszkańców trudniła się 
pracą na własnym gospodarstwie. 
Do czasu wybuchu II wojny świa-
towej dobrosąsiedzkie stosunki z 
Ukraińcami układały się popraw-
nie. Mieszkańcy razem bawili się na 
zabawach, odwiedzali się i poma-
gali sobie przy pracach polowych. 
Zimą, ci co mieli konie jeździli do 
lasu na wywózkę drzewa. Wujek 
J. Kobylańskiego wypalał węgiel 
drzewny, którym handlował w oko-
licy. Mieszkańcy wsi spotykali się 
na targowisku, kupując i sprzedając 
zboże, bydło i płody rolne. „We wsi 
okolonej lasem, była szkoła 4. kla-
sowa, kościół, cmentarz, 5 kuźni, 
warsztaty kołodzieja i cieśli, 4 skle-
py, z czego jeden należał do Żyda 
Goldmana. Był to sklep kolonialny, 
w którym można było kupić wszyst-
ko. Żyd mieszkał w pięknym mu-
rowanym domu z zajazdem. Miał 
sześcioro, czy siedmioro dzieci. 
Niestety Ukraińcy go zamordowa-
li”. Jego syna (nazywali go Josio), 
przechowywał wuj Stanisław. Josio 
chodził z lasu do Huty i ostrzegał 
wszystkich przed niebezpieczeń-
stwem. Kobylański mieszkał na 
przysiółku w Helence, „ale były też: 
Chlaby, Szmigle, Gościniec i Lisy. 
Mieszkańcami byli sami Polacy”. 
Stryj pana Józefa - Antoni Kobylań-
ski udzielał się społecznie i pełnił 
wiele funkcji: był radnym, kościel-
nym, wójtem. We wsi nazywali go 
Francem Józefem. „Potrafił wszyst-
ko załatwić. Skrzyknął wieś do pra-
cy przy murowaniu szkoły, która do 

1938 roku była jeszcze drewniana. 
W miejscowej cegielni chłopi for-
mowali cegły i je wypalali. Potem 
wszyscy ciężko pracowali na budo-
wie. Do świetlicy przywiózł ławki i 
szafy, a szkołę ubezpieczył”.
 Ojciec pana Józefa – Kazimierz, 
pracował ciężko na gospodarstwie, 
aby wyżywić 6 synów. Matka – Bro-
nisława z domu Kowalczykowska 
zajmowała się gospodarstwem do-
mowym.
 Początek wojny rozpoczął się dla 
pana Józefa wraz z niezwykłą histo-
rią. Nad Hutą Pieniacką trwała wal-
ka powietrzna. Dwa samoloty polski 
i niemiecki strzelały do siebie, aż 
w końcu Niemiec został strącony. 
„Samolot się roztrzaskał, a lotnika 
szybko zabrali Ukraińcy do domu, 
by go przechować”.
 Potem przyszła okupacja sowiecka. 
„Jesienią 1939 r., gdy bolszewicy 
weszli do Huty, Ukraińcy witali ich 
chlebem. Żyli dobrze ze sobą. Za-
częli donosić na Polaków, prowoko-
wali naszych. Profesora lwowskiego 
Dubanowicza wysłali do Kazachsta-
nu, a jego dwór rozszabrowali. Póź-
niej dowiedziałem się, że profesor 
pomagał Polakom od Sikorskiego i 
wyjechał do Anglii”.
 Z Huty Pieniackiej deportowano w 
głąb ZSRR tylko 5 rodzin. Według 
badaczy IPN wieś stała się w tym 
okresie „bazą wypoczynkową i re-
konwalescencyjną dla rannych par-
tyzantów radzieckich”. Od czerwca 
1941 roku, czyli wybuchu wojny 
niemiecko – sowieckiej, miejsco-
wość była azylem dla uciekinierów 
z Wołynia. „Rosjanie tak przed 
Niemcami uciekali, że wszyscy się 
śmiali. Matka mi opowiadała, że w 
Pieniakach jeden chłopak przepła-
cił to nawet życiem. Enkawudzista 
z nerwów przyłożył mu pistolet do 
skroni i go zabił”.
 W okresie stycznia i lutego 1944 
roku stacjonował we wsi oddział 
partyzantów radzieckich liczących 
około 1000 żołnierzy. Ich dowód-
cą był pułkownik NKWD Dimitrij 
Miedwiediew.
 We wsi działał oddział samoobrony 
oraz oddział Armii Krajowej z Huty 
Wierchobuskiej, którego celem była 
m.in. obrona przed napadami grasu-
jących band. „Huta Pieniacka była 
mocno uzbrojona. Handlowano, aby 
pozyskać broń np. ckm. Mój ojciec, 
brat Henryk, kolega Gustaw, kuzyn 

Michał i Kowalczykowski mieli po 
2 karabiny i pistolety”.
 Dowódcą miejscowego oddziału 
był Kazimierz Wojciechowski, ps. 
„Satyr”, który przyjechał do Huty 
wraz z żoną Riwą - Żydówką i jej 
liczną rodziną. Oddział „Satyra” 
liczył 40 osób i wchodził w skład 
8 kompanii AK Inspektoratu Zło-
czów. Oddział ten współpracował z 
partyzantką sowiecką i to dzięki niej 
był dobrze uzbrojony.
 Z badań IPN wynika, że 23 lutego 
1944 r. Niemcy wraz z policjantami 
ukraińskimi próbowali sprowoko-
wać mieszkańców wsi, podejmując 
z nimi 6 godzinną walkę. W wyniku 
strzelaniny zginęło dwóch żołnierzy 
niemieckich. Ze znalezionych przy 
nich dokumentów wynikało, że byli 
oni żołnierzami z Brodów stacjonu-
jącymi w XIV SS Schutzen Division 
Galizien („Hałyczyna”). W Brodach 
zorganizowano im uroczysty po-
grzeb z udziałem gubernatora gali-
cyjskiego Otto Wachtera. Według 
badaczy błędnym jest pogląd, że 
śmierć dwóch esesmanów była pre-
tekstem do odwetu na mieszkańcach 
wsi. Dla Ukraińców Huta Pieniacka 
była „gniazdem polskości”, do któ-
rego przenosili się Polacy z pobli-
skich miejscowości. Prowokacja na 
pięć dni przed masakrą była jedynie 
usprawiedliwieniem dla późniejsze-
go mordu na Polakach.
 W nocy z 27 na 28 lutego do Kazi-
mierza Wojciechowskiego przybył 
łącznik z Inspektoratu AK w Zło-
czowie z informacją, że w kierunku 
Huty Pieniackiej podąża duży od-
dział SS Galizien z Brodów w sile 
około 500-600 żołnierzy. Założenia 
dowództwa były takie, aby ukryć 
broń, nie podejmować walki, a we 
wsi pozostawić jedynie kobiety, 
dzieci i starców. Spodziewano się 
w ten sposób grabieży i nielicznych 
represji wśród miejscowej ludności. 

Informacja łącznika przyszła jednak 
za późno (2 godziny przed atakiem 
SS Galizien). Tylko nieliczni zdoła-
li uciec do lasu lub schować się w 
piwnicach. „W lasach chowali się 
Wołyniacy, nasi partyzanci, bolsze-
wicy pod dowództwem Krukikowa 
i Żydzi, którzy czasami przychodzili 
do wsi po żywność”.
 Rankiem 28 lutego 1944 roku od-
dział 4 pułku policji SS wspoma-
gany przez chłopów z okolicznych 
wsi, sotnię UPA „Siromanci” oraz 
policjantów z Podhorzec, otoczył 
wieś ze wszystkich stron. Sygnałem 
do rozpoczęcia pacyfikacji była wy-
strzelona rakietnica. Zaatakowano 
moździerzami i bronią maszynową. 
„Mieliśmy na podwórku pod kop-
cem schron, który mógł pomieścić 
z 15 osób. Był dobrze zamaskowa-
ny. Ślady po sankach i nartach za-
sypaliśmy śniegiem. W pierwszej 
części schronu rodzice trzymali 
ziemniaki, zboże, zastawę stołową, 
kożuch, drobny sprzęt i szatę litur-
giczną dla księdza ze strony kuzyna. 
W drugiej części było stare łóżko, 
koce, stół i ława. Mama początko-
wo była namawiana przez sąsiada, 
abyśmy wszyscy schowali się u 
niego w kryjówce, ale odmówiła i 
kazała przyprowadzić stryja oraz 
swojego brata. Stryjek miał 56 lat 
i był pewien, że mu nic nie zrobią, 
nie rozstrzelają, nawet na roboty nie 
wezmą. Chwilę później zabili go 
w stajni. Za to do schronu przyszła 
żydowska rodzina aptekarzy, którzy 
w Hucie prowadzili potajemnie lek-
cje matematyki i języka polskiego. 
Brat Julian schował się w domu, a 
drugi – Władysław poszedł z Woły-
niakami do lasu. Wszyscy siedzieli-
śmy cicho. Mój starszy brat widział 
przez otwór w kryjówce, jak bande-
rowcy stali na podwórku , podpalili 
dom i stodołę. Jeden chciał wejść 
do kopca i krzyczał wylezaj. Zaczę-

liśmy krzyczeć, bo myśleliśmy, że 
tam jest ojciec. Banderowiec jednak 
nie słyszał. Chwilę potem wszyst-
kich złapanych prowadzili kolumną 
do centrum wsi”.
 Uciekających cywilów rozstrze-
liwano na miejscu. Tych, którzy 
chowali się w domach wyprowa-
dzano grupkami i doprowadzano 
do kościoła lub zamykano w stodo-
łach, szopach i szkole. Stawiających 
opór rozstrzeliwano na miejscu. 
„Sąsiadka Orłowska wyskoczyła z 
płonącego budynku poraniona i po-
parzona. Ludzie jej jakoś pomogli”. 
W bestialski sposób obchodzono 
się z ciężarnymi kobietami, którym 
rozpruwano brzuchy lub zadawa-
no ciosy bagnetami. Niemowlęta 
zabierano matkom i trzymając je 
za nóżki uderzano o mur. Starcom 
rozbijano głowy o kant muru. 23 
osobom z pośród licznej grupy stło-
czonej w kościele udało się ukryć 
w piwnicy i na dzwonnicy. „Jeden 
z Niemców (J. Kobylański twier-
dzi, że był Ślązakiem) próbował 
odciągnąć Ukraińca, który spraw-
dzał piwnicę i dzwonnicę. Mówił, 
że nikogo tam nie ma. Inna kobie-
ta krzyczała, że jest folksdojczką i 
może pokazać papiery. Ukrainiec 
kazał jej przynieść dokumenty, ale 
ona nie mogła ich znaleźć. Sąsiadkę 
Michalewską ostrzegł mówiąc: ty 
matka bierz dzieci i uciekaj”. Wśród 
zgromadzonych wybuchła panika, 
gdyż dowiedzieli się, że kościół jest 
zaminowany i lada chwila zostanie 
wysadzony w powietrze. Uwięzie-
ni chcąc wydostać się na zewnątrz 
zaczęli napierać na zamknięte ko-
ścielne drzwi przeraźliwie krzycząc. 
Krzyk i płacz było też słychać w 
całej Hucie. „U Orłowskiego był 
schron pod kopcem, w którym ukry-
wało się ze 40 osób. Dla oznaczenia 
kopca był wbity pal, o którego oparł 
się jeden z banderowców. Wszyst-

Józef Kobylański - pacyfikacja 
Huty Pieniackiej

Arkadiusz Szymczyna
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ko pod ziemią zaczęło się sypać. W 
kryjówce dziecko straszliwie płaka-
ło, a ludzie byli przerażeni. Ukraiń-
cy zorientowali się i wszystko pod-
palili. Na szczęście jakiś człowiek 
leżał pod blachą na oborniku i ich 
wypuścił”.
 Napastnicy okrutnie rozprawili się 
z dowódcą samoobrony Kazimie-
rzem Wojciechowskim. Oblano go 
benzyną i podpalono na placu przed 
kościołem. Zginął w okropnych mę-
czarniach. Wcześniej w jego domu 
banderowcy zamordowali żonę, 
córkę oraz trzy ukrywające się Ży-
dówki.
 Po południu stłoczonych w koście-
le mieszkańców Huty Pieniackiej 
zaczęto wyprowadzać grupami i 
zamykać w stodołach. Następnie 
zabudowania oblano benzyną i pod-
palono. Ludzie umierali w niepraw-
dopodobnych męczarniach. Tych, 
którzy chcieli uciec rozstrzeliwano 
na miejscu z broni maszynowej. 
Oprawcy używali również wideł i 
toporów. Słychać było przerażające 
krzyki żywcem palonych mieszkań-
ców wsi.
 W Hucie Pieniackiej tragiczny los 
dosięgnął także księży. „Pierwszy z 
nich nazwiskiem Wojtuś został za-
mordowany przez UPA wieczorem 
w kościele. Drugi – Wieczorek zo-
stał zabity przez bolszewików, jak 
się cofali pod Maleniskami. Zacze-
pili go do koni i ciągnęli po bruku. 
Natomiast księdza Pikota bande-
rowcy pocięli na kawałki z rozkazu 
Czerniawskiego z Czernicy. Po woj-
nie nasi ludzie go rozpoznali i zo-
stał skazany przez Sąd Apelacyjny 
w Katowicach w 1950 r. na śmierć”.
 Do godziny 17.00 upowcy splądro-
wali wszystkie gospodarstwa Huty 
Pieniackiej. Zabierano żywność, 
bydło i trzodę chlewną. Zagrabio-
ny sprzęt gospodarstwa domowego 
ładowano na wozy. Esesmani i ban-
derowcy uformowali kolumny mar-
szowe i ze śpiewem odmaszerowali 
do Pieniak, gdzie tamtejsi Ukraińcy 
przygotowali dla nich bramę powi-
talną. Tej nocy prawie wszystkie za-
budowania mieszkalne i gospodar-
cze spaliły się lub legły w gruzach. 
Sterczały tylko kominy. Ocalało je-
dynie kilka budynków na przysiółku 
Helenka.
 Pod wieczór z ukrycia powychodzili 
nieliczni, którym udało się przeżyć. 
Bali się i w nocy opuścili wieś, szu-
kając schronienia w Hucie Wiercho-
buskiej, Złoczowie i innych okolicz-
nych miejscowościach. W rozpaczy 
zajęli się pogrzebem ofiar, których 
zwłoki umieszczono w dwóch zbio-
rowych mogiłach. Do pochówku 
wykorzystano doły po wapnie, które 
użyto do budowy kościoła i szkoły. 
Wyścielono je słomą i poukładano na 
niej zwłoki lub tylko ludzkie zwęglo-
ne szczątki. Następnie przykryto je 
słomą i przysypano ziemią. „Ojciec z 
innymi schował się w jarze, widział 
banderowców w białych maskow-
nicach. Mówił, że tylko im daszki z 
czapek wystawały. Po rzezi chciał 
zobaczyć, czy przeżył jego kolega, 
który mieszkał kilka domów dalej. 
Okazało się, że dom banderowcy mu 
spalili, a jego nie było. Za to 50 m 
dalej leżał Andrzej Fedyczkowski. 
Miał rozrąbaną głowę, a mózg leżał 
na podłodze. Nie mogłem patrzeć, 
matka strasznie krzyczała. Ojciec za-
raz nas stamtąd zabrał do Huty Wier-
chobuskiej, żebyśmy tych okropno-
ści nie oglądali. Natomiast bracia 
Władek i Heniek poszli chować po-
palonych”.
 Historycy oceniają, że masakry 

uniknęło ok. 161 osób. Z tego 49 
osób, które wcześniej opuściły Hutę, 
15 osób ocalało na wieży kościelnej, 
7 w piwnicach kościoła, 1 w piwni-
cy szkolnej, 61 osób w schronach 
uprzednio przygotowanych, 19 w 
innych kryjówkach i 9 w wyniku 
desperackiej, szczęśliwej ucieczki. 
„Z mojej najbliższej rodziny nikt nie 
ucierpiał. Może dlatego, że mieliśmy 
dobrze zamaskowany schron w kop-
cu i może dlatego, że mieszkaliśmy 
dalej od centrum. Zamordowani na-
tomiast w bestialski sposób zostali: 
matki brat, ojca brat, jego syn z żoną 
i dziećmi, kuzyni i kuzynki”.
 Badania prowadzone od wielu lat 
przez IPN wykazują, że ofiarą mordu 
w Hucie Pieniackiej padło nie mniej, 
jak 800 osób zamieszkujących wieś. 
Natomiast z relacji świadków wyni-
ka, że ich liczbę należy szacować na 
ok. 1100 osób.
 Po pogromie Huta Pieniacka prze-
stała praktycznie istnieć. Ocaleni 
mieszkańcy musieli szukać sobie 
miejsca w innych miejscowościach, 
u swoich bliskich lub sąsiadów. Na-
dal byli prześladowani i mordowani 
przez grasujące ukraińskie bandy. 
„Latem 1944 r. podczas żniw, grupa 
Polaków ukradkiem zwoziła zboże 
z pól i robiła zapasy, aby przetrwać. 
Razem było 13 osób. Banderowcy 
wszystkich  połapali. Mojemu ku-
zynowi – Franciszkowi Kobylań-
skiemu wydłubali oczy, ucięli uszy 
i język, a z rąk ściągnęli skórę (tzw. 
rękawiczki). Podobnie było z Tade-
uszem Michalewskim. Jednej ze zła-
panych kobiet obcięli piersi. Resztą 
rozprawiła się grupa 7-8 upowców 
zabijając w okrutny sposób. Moi 
trzej bracia i ludzie z Podhorzec i 
Majdanu Pieniackiego pojechali 
sprawdzić zabudowania pod lasem. 
W jednym miejscu zauważyli pełno 
much, aż czarno było. Jak podeszli 
bliżej to okazało się, że leżą tam 3 
zmasakrowane trupy. Załadowali 
zwłoki na furmankę i zawieźli do wsi 
pod eskortą. Nikt już z Polaków zbo-
ża nie zwoził, tak się bali”.
 Pod koniec lipca 1944 r. w okolicach 
Brodów przechodził front. Przez ty-
dzień, trwały ciężkie walki. Samo-
obrona broniła wsie przed atakami 
nacjonalistów z OUN-UPA oraz 
prowadziła destrukcyjne działania na 
tyłach Niemców. „Do mojego ojca 
do domu przychodził major NKWD, 
który brał udział w okrążeniu. Oka-
zało się, że jedna Ukrainka chodziła 
na skraj lasu do małego domu i nosi-
ła w wiadrze żywność dla banderow-
ców. Rosjanie część z nich wybili, a 
część połapali i wywieźli do obozów 
na Wschód. W okrążeniu zginęło ok. 
7 tys. Niemców. Po bitwie widziałem 
esesmanów, którzy leżeli na kup-
kach, jak po przejeździe snopowią-
załki, w stogach”.
 Rodzina Kobylańskich wędrowała 
wraz z innymi szukając pracy oraz 
nowego miejsca do zamieszkania. 
Byli m.in. w: Majdanie Pieniackim, 
Hucie Wierchobuskiej, Pieniakach, 
Podkamieniu i Podhorcach. W Krze-
mieńcu Józefowi Kobylańskiemu 
udało się załatwić pracę w kuchni 
u czerwonoarmistów. Nosił wodę, 
sprzątał, pilnował ognia. „Kiedyś 
jeden Ukrainiec zaczął się awanturo-
wać i krzyczeć. Przyszedł jakiś star-
szyna i powiedział mu, że to przez 
ciebie on tak prosi o jedzenie”.
 Sytuacja na froncie szybko ulegała 
zmianie. Armia Czerwona przesuwa-
ła się na Zachód pozostawiając wiele 
nierozwiązanych problemów miesz-
kańcom Kresów.
 Koniec wojny zastał pana Józefa 

Kobylańskiego w Brodach. „Pamię-
tam, jak bolszewicy łapali chłopa-
ków do wojska. W dniu ogłoszenia 
kapitulacji Niemiec krzyczeli kaniec, 
kaniec. Wszyscy się cieszyli”. Potem 
przyszedł czas wyjazdu na Ziemie 
Odzyskane. „Myśmy dostali zawia-
domienie od Sowietów, aby stawić 
się do PUR-u. Dali nam dokumenty 
i kazali się załadować do wagonu. 
Jechała cała rodzina, bo baliśmy się 
banderowców. Dom i gospodarstwo 
było spalone. Do Brodów eskorto-
wały nas Istriebitielnyje Bataljony. 
Wieźliśmy konia i krowę od stryjka, 
zboże oraz podręczny bagaż. Z ubrań 
tylko to, co mieliśmy na sobie, bo 
wszystko się spaliło. Młodzi chłopcy 
jechali na dachu wagonów. Skład był 
długi, po 3-4 rodziny w wagonie. 2 
wagony były specjalnie eskortowane 
przez Rosjan. Wieźli w nich specja-
listów niemieckich do uruchomienia 
fabryk i zakładów produkcyjnych. 
Transport jechał prawie miesiąc za-
trzymując się po parę dni na różnych 
stacjach. Czerwoni przepuszczali 
swoje transporty i blokowali tory. Po 
kilku dniach dojechaliśmy do Ka-
towic. Podczas postoju pracownicy 
PUR-u dali nam gorącą zupę. Sie-
dzieliśmy na dyktach i zastanawia-
liśmy się co z nami będzie. W Reń-
skiej Wsi odczepili kilka wagonów. 
Tam został mój kolega nazwiskiem 
Zawadzki z Majdanu Pieniackiego. 
W końcu 9 czerwca 1945 r. trafili-
śmy do Głubczyc. Skład pociągu 
był bardzo długi, dlatego wysadzili 
nas na torach. Zabraliśmy z braćmi 
nasz dobytek i zeszliśmy na nocleg 
do dołu obok nasypu kolejowego. 
Ojciec z braćmi poszli rozejrzeć się 
po okolicznych wsiach, bo nie chcie-
liśmy mieszkać w mieście. Zależało 
nam na gospodarstwie, tym bardziej, 
że w PUR powiedzieli nam, abyśmy 
szukali sobie domu na własną rękę. 
Rozglądaliśmy się w Bogdanowi-
cach, Kietrzu i innych miejscowo-
ściach, aż wylądowaliśmy w Berna-
cicach. Ojciec uważał, że to dobra 
miejscowość, bo przy niej była stacja 
kolejowa”.
 Kobylańscy w Głubczycach nie 
chcieli mieszkać. „Miasto było bar-
dzo zniszczone, jak przyjechaliśmy, 
to na końcu ulicy palił się jeszcze 
młyn. Stary Smołka z ul. Grunwaldz-
kiej opowiadał, że go Rosjanie naj-
pierw splądrowali, a potem spalili. 
Władza kradła co się dało. To nie 
byli nasi, ale ludzie z Czerwonego 
Zagłębia. Cegły z domów zabrali na 
handel do Zawiercia. Jeden z ube-
ków, to miał specjalną dźwignię do 
burzenia murów. Wywozili maszyny 
i cegły w przykrytych słomą wago-
nach. Wszystko na Śląsk”.
 Kobylański wraz ze swoimi kole-
gami bawił się często na gruzach 
miasta. Byli młodzi, chodzili wszę-
dzie po Głubczycach. „W piwnicy 
jednego ze zburzonych domów (dzi-
siaj Nowy Świat) znaleźliśmy buty. 
Pomieszczenie było zamykane na 
specjalną zasuwkę. Zleciało się kupę 
ludzi, aż w końcu przyjechało 13 z 
UB i wszystko zabrało na handel”.
 Pan Józef zapamiętał także ciężki 
okres władzy sowieckiej. „Rosjanie 
swoje magazyny mieli w różnych 
częściach miasta. Kradli i tam zwo-
zili co popadło. Jeden z nich był za 
mostem w parku obok domu proku-
ratora Deja. Trzymali w nich maszy-
ny do szycia albo rowery”.
 Według niego „Rosjanie to była 
ciemnota i zacofanie. Za zegarek 
wszystko by oddali. Na ręce mieli po 
2-3 sztuki. Pili wodę kolońską. W na-
szym domu mieszkał jeden, to cho-

wał w zakopanej na ogródku walizce 
pobite filiżanki i talerzyki, bo myślał, 
że pomalowane szlaczki są ze złota. 
Inny zamienił się rowerem z kolegą, 
bo jeździł bez trzymanki. Rusek my-
ślał, że rower jeździ bez kierownicy. 
Takich historii było wiele. Raz do 
naszego domu w Bernacicach przy-
jechał radziecki komendant Głub-
czyc Borinow i do ojca mówił „ma-
jesz wodku, dawaj 7 l. spirtu i bieri 
szto chaciesz”. Innym razem udało 
mi się złożyć rower i jak wracałem z 
Głubczyc zatrzymała mnie ciężarów-
ka. Wyszedł z niej czerwonoarmista 
i zabrał mi go. Chwilę potem jechał 
jeep też z Ruskimi. Oficer zobaczył, 
że płaczę i pyta co się stało, to ja, że 
wasze złodzieje mi rower ukradli. 
Wsiedliśmy wszyscy do samochodu 
i dogoniliśmy ciężarówkę. Żołnierz 
wyciągnął pistolet, przyłożył zło-
dziejowi go do głowy i mówi: jak 
ty mogłeś dziecku zabrać rower, od-
dawaj bo rozwalę. Ze strachu zaraz 
oddał rower”.
 Po wojnie pan Józef Kobylański roz-
począł studia we Wrocławiu. Miał 
wilczy bilet i nie mógł znaleźć pracy. 
Po powrocie do domu chciał zostać 
piekarzem. Ostatecznie rozpoczął 
pracę w Zakładach Dziewiarskich 
w księgowości, a następnie w maga-
zynie i na produkcji. Do Baborowa 
w powiecie głubczyckim przyjechał 
w 1958 r., gdzie do dzisiaj mieszka. 
Cieszy się dobrym zdrowiem. Bierze 
udział w spotkaniach kresowych, z 
głębokim żalem opowiadając mło-
dzieży o trudnych i okrutnych cza-
sach, które przeżył w Hucie Pieniac-
kiej.
 Akcja pacyfikacyjna w Hucie Pie-
niackiej SS Galizien z Brodów oraz 
banderowców ukraińskich nie miała 
nigdy takiego rozmiaru w całej cy-
wilizowanej Europie. Podobnych, 
masowych zbrodni dokonano także 
w innych miejscowościach powiatu 
brodzkiego m.in.: Podkamień, Za-
lesie, Palikrowy, Czernica, Hucisko 
Brodzkie, Majdan Pieniacki, Poni-

kwa, Maleniska, Bołdury i Sucho-
wola. Śledztwo w sprawie zbrodni 
ludobójstwa popełnionych przez 
nacjonalistów ukraińskich na tere-
nie tegoż powiatu w latach 1943-
1945 prowadzi krakowski oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej (pion 
śledczy - Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu). 
Badania nad zbrodnią ludobójstwa 
zajmuje się od wielu lat Stowarzy-
szenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów we Wro-
cławiu, a relacje świadków publiku-
je m.in. Fundacja im. Św. Andrzeja 
Boboli, która wydaje kwartalnik „Na 
Rubieży”.
 Ocaleni z pogromu mieszkańcy 
Huty Pieniackiej i okolic osiedli-
li się m.in. w Wschowej, Sycowie 
i podgłubczyckich Babicach. 28 
lutego każdego roku, w rocznicę 
pogromu, stają przed tablicami upa-
miętniającymi te wydarzenie i mo-
dlą się za duszę pomordowanych 
Polaków. Pod pomnikiem ofiar w 
Hucie Pieniackiej od kilku lat do-
chodzi do prowokacji ze strony 
zwolenników S. Bandery. Środowi-
ska kresowe nieustannie apelują do 
władz obu narodów o uznanie dzia-
łalności OUN-UPA za zbrodnie lu-
dobójstwa. W tej sprawie Światowy 
Związek Kresowian wystosował list 
do premiera Donalda Tuska. Nieste-
ty ostatnie wydarzenia na Ukrainie i 
bierna postawa władz RP pokazuje, 
jak dalekie są rozbieżności pomię-
dzy interesem politycznym, a praw-
dą historyczną.

Źródło:
Wywiad z panem Józefem Kobylań-
skim mieszkańcem Baborowa prze-
prowadzono 26.07.2010 r.
H. Komański, S. Siekierka, Ludo-
bójstwo dokonane przez nacjona-
listów ukraińskich na Polakach w 
województwie tarnopolskim 1939-
1946, t. II, Wrocław 2006.
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodo-
wej nr 1/2001.

/ Kazimierz Orłowski i Józef Kobylański podczas zorganizowanej prelekcji dla młodzieży w 
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach w 2011 r.

/ Uroczystości w Babicach. Urna z ziemią z Huty Pieniackiej. www.isakowicz.pl

http://www.isakowicz.pl
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o dzisiaj mało znanym fak-
tem jest, że wśród około 15 
tysięcy jeńców sowieckich 

przywiezionych do KL Auschwitz 
w latach 1941-1944 r. była dość 
znaczna ilość Polaków, pochodzą-
ca głównie z Kresów Południowo-
-Wschodnich II Rzeczypospoli-
tej, które zostały zajęte w wyniku 
agresji z dnia 17 września 1939 r., 
a następnie w wyniku sowiecko-nie-
mieckich ustaleń w Moskwie z dnia 
28 września 1939 r. włączone do 
Związku Sowieckiego. Mieszkańcy 
tych terenów poddani zostali repre-
sjom przez sowieckiego okupanta. 
Pogwałceniem międzynarodowego 
prawa ludności do określenia swej 
przynależności narodowej był de-
kret Rady Najwyższej ZSRR z dnia 
29 listopada 1939 r., na mocy któ-
rego obywatelom zajętych terenów 
II Rzeczypospolitej nadawano przy-
musowo obywatelstwo sowieckie. 
Narzucanie obywatelstwa miało na 
celu m.in. usankcjonowanie powo-
łania tysięcy młodych Polaków do 
Armii Czerwonej. Część z nich w 
trakcie działań wojennych dostała 
się wraz z innymi jeńcami sowiec-
kimi do niemieckiej niewoli.
Pisząc o martyrologii Polaków z 
Kresów, którzy jako jeńcy sowiec-
cy zginęli w KL Auschwitz, należy 
przypomnieć wydarzenie datowa-
ne na pierwsze dni września 1941 
r., kiedy to przy pomocy cyklonu 
B zabito w podziemiach bloku nr 
11 około 600 jeńców sowieckich i 
ponad 250 polskich więźniów poli-
tycznych. W większości opracowań 
zbrodnia ta jest opisana jako pierw-
sza próba masowego mordowania 
uwięzionych w KL Auschwitz przy 
pomocy gazu. Jej świadectwa - to 
liczne zeznania, relacje i wspomnie-
nia byłych więźniów, którzy na po-
lecenie władz obozowych wynosili 
zwłoki zagazowanych z piwnic blo-

ku nr 11, rozbierali je, a następnie 
odwozili na platformach do kre-
matorium nr 1. Zwłoki jeńców so-
wieckich były w mundurach, a w 
kieszeniach znajdowały się m.in. 
dokumenty, fotografie rodzinne i 
różne drobiazgi.

Były więzień Kazimierz Hałgas (nr 
5670) zapamiętał: „Wyjmowaliśmy 
te dokumenty, oglądali i oddawali 
esesmanom. (...) W pewnej chwili 
zauważyłem podpis pisany alfa-
betem łacińskim. (...) Co najmniej 
trzecia część tych dokumentów, co 
przeszły przez moje ręce miała pol-
skie podpisy i polskie imiona. Ma-
riany, Kazimierze, Zbigniewy, Sta-
nisławy, Wojciechy powtarzały się 
bardzo często. Byli to młodzi chłop-
cy z okolic Stanisławowa, Stryja, 
Sambora i Lwowa”.
Nie zachowały się żadne doku-
menty obozowe, które pozwoliłyby 
odtworzyć wykaz nazwisk jeńców 
sowieckich wówczas pomordowa-
nych. Stąd też wspomniani Polacy 
na zawsze pozostaną anonimowymi 
ofiarami KL Auschwitz. Nigdy już 
nic bliżej nie dowiemy się o ich kre-
sowych korzeniach, podobnie jak i 
o pozostałych jeńcach sowieckich, 
którzy wraz z nimi zginęli.
W początkach września 1941 r. 
dziewięć bloków znajdujących się 
po lewej stronie za bramą główną 
obozu macierzystego w Oświęci-
miu oddzielono od reszty obozu 
drutem kolczastym, rozpiętym na 
izolatorach, które były umieszczo-
ne na betonowych słupach. Brama 
wejściowa do tej wydzielonej części 
obozu mieściła się pomiędzy bloka-
mi, oznaczonymi numerami 24 i 14. 
Umieszczono nad nią napis „Rus-
sisches Kriegsgefangenen Arbeit-
slager” (obóz pracy dla sowieckich 
jeńców wojennych). Wielkie, kilka 
tysięcy liczące, transporty jeńców 

sowieckich przywieziono do KL 
Auschwitz dopiero 7 i 8 paździer-
nika 1941 r. z obozu jenieckiego w 
Lamsdorf (Łambinowice koło Opo-
la) oraz Neuhammer (Świętoszów 
koło Żagania). W sumie w ciągu 
tego miesiąca przywieziono do KL 
Auschwitz 10 tysięcy sowieckich 
jeńców wojennych, którym numery 
obozowe tatuowano na lewej piersi.

Kiedy z początkiem marca 1941 r. 
wspomniany powyżej obóz dla so-
wieckich jeńców na terenie obozu 
macierzystego w Oświęcimiu zli-
kwidowano, pozostałych jeszcze 
przy życiu około 900 jeńców so-
wieckich przeniesiono do budowa-
nego wówczas KL Auschwitz II-
-Birkenau w Brzezince.
Śmiertelność wśród jeńców so-
wieckich była bardzo duża, przede 
wszystkim jej powodem był głód, 
katorżnicza praca oraz brak opieki 
lekarskiej. Jeńców sowieckich bar-
dzo często zabijano bez żadnego 
powodu, podobnie postępowano ze 
znajdującymi się wśród nich Pola-
kami, co tak zrelacjonował jeden z 
więźniów: „Przechodziłem pewne-
go razu obok rozpoczętego wykopu 
pod budowę nowej pralni. Pracowali 
przy wykopie wyłącznie jeńcy pod 
dozorem „kapów”. Na dnie wykopu 
leżało już kilkanaście trupów. Gdy 
przechodziłem – właśnie „kapo”, je-
den ze słynnych morderców, skinął 
na jednego z Rosjan. Ten zrozumiał 
od razu, o co chodzi, podszedł po-
słusznie ze słowami: „Pan daruj, ja 
nie winien, mam dzieci, żonę, ja nie 
winien”. (Kapo ów rozumiał po pol-
sku). W odpowiedzi dostał cios w 
głowę styliskiem od łopaty i spadł 
na dno wykopu, gdzie go wykoń-
czyli inni „vorarbeiterzy”. – Gdy po 
dwu godzinach wracaliśmy, liczba 
trupów wzrosła do 45-ciu (...)”.
Szacuje się, że w KL Auschwitz 

więziono co najmniej 15 tysięcy 
jeńców sowieckich, z czego około 
12 tysięcy zostało objętych ewiden-
cją obozową, natomiast około 3 ty-
siące z nich nie zarejestrowano. Byli 
to ci jeńcy, których rozstrzelano lub 
zabito w komorze gazowej wkrótce 
po przywiezieniu ich do obozu.

Na temat Polaków, więzionych 
w mundurach jeńców sowieckich  
w KL Auschwitz, można znaleźć 
cenne informacje m.in. w dwóch 
relacjach przechowywanych w ar-
chiwum Muzeum oświęcimskiego. 
Zostały one złożone przez Polaków, 
którzy przeżyli koszmar tej gehen-
ny. Należą oni do nielicznych szczę-
śliwie ocalałych, bowiem z liczby 
około 15 tysięcy jeńców sowieckich 
przeżyło obóz oświęcimski tylko 
kilkudziesięciu, a wśród nich co naj-
mniej 5 Polaków.
Są to: Stanisław Aleksandrowicz 
(R-2123), urodzony w Równem na 
Wołyniu i Franciszek Gut-Biernat 
(R-1261), pochodzący ze wsi Kre-
towce koło Zbaraża, województwo 
tarnopolskie, który po wojnie miesz-
kał w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie 
zmarł w ubiegłym roku. Obydwaj 
wymienieni pozostali po wojnie w 
Polsce, ponieważ nie mogli już wró-

cić do swoich rodzinnych stron.
Przeżyć obóz oświęcimski udało się 
także kilku innym Polakom - jeń-
com sowieckim, którzy również nie 
wrócili już na Kresy. Byli to: Miko-
łaj Krasucki (R-10093) ze Zborowa 
koło Tarnopola i Piotr Czerniecki 
(R-2444) ze Stanisławowa, a tak-
że Kazimierz Nieratka (R- 1264), 
pochodzący z Kowla na Wołyniu,. 
Ponadto wolności doczekali naj-
prawdopodobniej także Anatol 
Stankiewicz, co do którego nie uda-
ło się ustalić dokładnego miejsca 
pochodzenia i Jan Komarzański ze 
Lwowa.

Idzi Gieca pisze: „Podczas gdy 
jeszcze żyli ci biedacy, ruch oporu 
wspomagał ich według skromnych 
możliwości. Jak kto mógł, pod stra-
chem śmierci podrzucał jeńcom so-
wieckim miniaturowe porcje chleba 
lub coś z paczek. Wielu z nich mó-
wiło dobrze po polsku”.
Ta pomoc niewątpliwie przyczyni-
ła się do tego, że z liczby około 15 
tysięcy jeńców sowieckich, pobyt w 
KL Auschwitz przeżyło jednak kil-
kudziesięciu jeńców, a wśród nich 
kilku Polaków.

Adam Cyra - Oświęcim

Polacy wśród 
jeńców 

sowieckich 
w KL Auschwitz
Adam Cyra

D

/ Jeńcy sowieccy

/ Mikołaj Krasucki (R-10093)

/ Franciszek Gut-Biernat (R-1261)
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Inicjatywa potępienia opera-
cji „Wisła”, zgłoszona przez 
Komisję Mniejszości Naro-
dowych i Etnicznych Sejmu, 

skłania do bliższego zwrócenia 
uwagi na przewodniczącego tej 
komisji, posła Platformy Obywa-
telskiej i działacza Związku Ukra-
ińców w Polsce Mirona Sycza. 
Do mediów z trudem przedostały 
się informacje, że jest on synem 
Ołeksandra Sycza, członka OUN 
i UPA, działającego w szeregach 
kurenia UPA „Mesnyky” (Mści-
ciele). Ten oddział UPA miał na 
swoim koncie wiele zbrodni po-
pełnionych na ludności polskiej 
na Rzeszowszczyźnie. Jedną z 
nich – będącą zarazem najwięk-
szą zbrodnią popełnioną przez 
UPA w granicach Polski po 1945 
roku – była zbrodnia w Wiązow-
nicy w powiecie jarosławskim. 
Kureń (odpowiednik batalionu 
w regularnym wojsku) „Mesny-
ky” został zorganizowany wiosną 
1945 roku w ramach 27. (Luba-
czowskiego) Odcinka Taktyczne-
go UPA „Bastion”, który z kolei 
wchodził w skład 6. Okręgu UPA 
„San”, działającego w ramach 
Grupy Operacyjnej UPA-Zachód. 
Terenem działania GO UPA-
-Zachód był tzw. „Zakerzoński 
Kraj”, którą to nazwą nacjonali-
ści ukraińscy określali terytorium 
leżące na zachód od południowe-
go odcinka tzw. linii Curzona, 
będące według nich etnicznym i 
historycznym obszarem ukraiń-
skim. Były to zatem tereny, któ-
re po 1945 roku pozostały przy 
Polsce, obejmujące wschodnią 
Rzeszowszczyznę i południowo-
-wschodnią Lubelszczyznę. Na 
tym obszarze w latach 1945-1947 
UPA toczyła bezwzględną wojnę 
z państwem i narodem polskim, 
której kres położyła dopiero ope-
racja „Wisła”. 

Dowódcą GO UPA-Zachód był 
Wasyl Sydor ps. „Szełest” (1910-
1949), natomiast dowódcą 6. 
Okręgu UPA „San” został Myro-
slaw Onyszkiewicz ps. „Orest” 
(1911-1950). Ten ostatni miano-
wał dowódcą Odcinka Taktyczne-
go „Bastion” i zarazem dowódcą 
kurenia „Mesnyky” Iwana Szpon-
taka ps. „Zalizniak” (1919-1989) 
– byłego sierżanta Ukraińskiej 
Policji Pomocniczej (Ukrainische 
Hilfspolizei) w służbie Niemiec 
hitlerowskich. Członkowie kure-
nia „Mesnyky” także w większo-
ści rekrutowali się spośród byłych 
funkcjonariuszy Ukrainische Hil-
fspolizei, których na przełomie 
lutego i marca 1944 roku Szpon-
tak-„Zalizniak” wyprowadził do 
lasu i podporządkował UPA. O 
wysokim zaufaniu, jakim Szpon-
tak-„Zalizniak” cieszył się u 
W. Sydora i M. Onyszkiewicza 
świadczy chociażby fakt, że objął 
także funkcję szefa sztabu Okrę-
gu UPA „San”. Bezpośrednio jed-

nak dowodził tylko sotnią, a po-
tem kureniem „Mesnyky”. Kureń 
ten był szczególnie aktywny na 
terenie powiatów lubaczowskiego 
i jarosławskiego, gdzie prowadził 
walki tak z polską partyzantką 
antykomunistyczną jak i z MO, 
wojskami KBW i NKWD oraz po-
pełnił szereg zbrodni na ludności 
polskiej. 
Pierwszą akcją „Mścicieli” było 
spalenie 19 kwietnia 1944 roku 
wsi Rudka i wymordowanie 58 
Polaków, w tym kobiet i dzieci. 
W napadach przeprowadzonych 
30 kwietnia i 7 maja 1944 roku 
na miejscowości Chotylub i Ko-
walówka w powiecie lubaczow-
skim zginęło co najmniej 27 Po-
laków. 3 maja 1944 roku sotnia 
„Zalizniaka” dokonała napadu na 
opuszczony przez ludność polską 
Cieszanów w powiecie lubaczow-
skim, paląc 120 domów i zabija-
jąc około 20 Polaków, którzy nie 
zdążyli wcześniej uciec. Po przej-
ściu frontu sowiecko-niemieckie-
go „Zalizniak” ukrył się ze swo-
ją sotnią w okolicach Werchraty 
w powiecie lubaczowskim. Tam 
prowadził intensywne szkolenie i 
werbunek tak, że w marcu 1945 
roku mógł przekształcić sotnię 
(kompanię) w kureń (batalion). 
Pozwoliło mu to na podjęcie dal-
szych działań zaczepnych wobec 
administracji i ludności polskiej. 
W nocy z 27 na 28 marca 1945 
roku kureń „Mesnyky” uderzył 
równocześnie na wszystkie poste-
runki MO w powiecie lubaczow-
skim, niszcząc 18 placówek oraz 
zabijając 30 funkcjonariuszy MO 
oraz od 43 do 72 osób cywilnych. 
W ten sposób „Zalizniak” rozpo-
czął krwawą wojnę ukraińsko-
-polską, która trwała na wschod-
niej Rzeszowszczyźnie przez dwa 
lata. Opanowanie całego powiatu 
lubaczowskiego przez UPA spo-
wodowało natychmiastową kontr-
akcję ze strony polskiej. Do walki 
z kureniem „Mesnyky” przystą-
piły współdziałające ze sobą od-
działy Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego, poakowskiej samo-
obrony i Milicji Obywatelskiej. 
Był to chyba jedyny przypadek, 
gdzie w jednym szeregu stanęli 
obok siebie członkowie polskiego 
podziemia antykomunistycznego 
i milicjanci. 

W polskiej Wikipedii jest napraw-
dę trudno znaleźć informacje na 
temat zbrodni w Wiązownicy. Ta-
kie hasło w ogóle tam nie istnieje. 
Informacje o zbrodni w Wiązow-
nicy można znaleźć pod hasłem 
„zbrodnia w Piskorowicach”. Ob-
szerny artykuł w Wikipedii opisu-
je zbrodnię dokonaną 18 kwietnia 
1945 roku na ludności ukraińskiej 
Piskorowic w powiecie leżajskim 
przez oddział Narodowego Zjed-
noczenia Wojskowego pod do-
wództwem Józefa Zadzierskiego 
ps. „Wołyniak” (1923-1946). Po-

daje informację, że zamordowano 
tam ponad 170 Ukraińców i że był 
to polski odwet za dokonaną dzień 
wcześniej przez kureń „Zaliznia-
ka” zbrodnię w Wiązownicy, pod-
czas której spalonych zostało 150 
gospodarstw i zamordowanych 
91 Polaków, w tym 20 kobiet i 
20 dzieci. Zbrodnia w Wiązow-
nicy miała natomiast być ukraiń-
skim odwetem za polskie ataki na 
ukraińskie wsie: Kobylnica Ru-
ska, Lubliniec Stary i Nowy oraz 
Gorajec. W Wiązownicy ponadto 
miało dość do bitwy z „miejsco-
wym polskim oddziałem”. 

Jak zatem wyglądały te wydarze-
nia? 

W Internecie jest dostępne ten 
temat opracowanie autorstwa 
Mieczysława Samborskiego pt. 
„Wiązownica (pow. Jarosław) 
17.IV.1945 r. Największy jedno-
razowy mord Polaków na terenie 
dzisiejszej Polski dokonany przez 
nacjonalistów ukraińskich”. Au-
tor oparł się na źródłach publiko-
wanych oraz źródłach z archiwum 
rzeszowskiego Oddziału Instytu-
tu Pamięci Narodowej. Uważam 
jego opracowanie za solidne i do-
brze udokumentowane. 
M. Samborski zwraca uwagę, że 
do 17 kwietnia 1945 roku zgi-
nęło w powiecie jarosławskim 
216 Polaków i 65 Ukraińców, w 
tym 28 Ukraińców z rąk nacjo-
nalistów. Eskalacja przemocy ze 
strony UPA i strony polskiej na-
stąpiła w kwietniu 1945 roku. 17 
kwietnia 1945 roku zginęło jego 
zdaniem nie mniej niż 120-130 
Polaków w Wiązownicy, a na-
stępnego dnia około 121 Ukraiń-
ców w Piskorowicach. Eskalacja 
przemocy została spowodowana 
przybyciem w trzeciej dekadzie 
marca 1945 roku do Lasów Sie-
niawskich jednej z sotni kurenia 
„Zalizniaka”, której dowódcą był 
Iwan Szymanśkyj ps. „Szum”. 
Upowcy szukali nowego miejsca 
pobytu po tym jak zostali usu-
nięci z dotychczas zajmowanego 
terenu przez 2. samodzielny bata-
lion operacyjny KBW. To dlatego 
zapadła decyzja o oczyszczeniu 
powiatu lubaczowskiego z pol-
skiej administracji, której rezul-
tatem był wspomniany atak na 
posterunki MO w nocy z 27 na 
28 marca 1945 roku. W następ-
nych dniach UPA kontynuowała 
ataki na MO i cywilnych Pola-
ków. Wpłynęły one – jak pisze 
M. Samborski – „na radykaliza-
cję czynów innych Ukraińców”. 
Zapewne ta „radykalizacja” mu-
siała wpłynąć z kolei na podjęcie 
decyzji o zagładzie Wiązownicy. 
Wiązownica oraz pobliska wieś 
Szówsko były bowiem jedynymi 
miejscowościami z przewagą lud-
ności polskiej na nowym terenie 
działania kurenia „Mesnyky”. 
W napadzie na Wiązownicę wzię-

ła udział sotnia Szymańskiego-
-„Szuma”, osobiście dowódca 
kurenia „Zalizniak” z ochroną 
oraz terenowe bojówki OUN-B 
i Slużby Bezpeky OUN. Łącznie 
siły nacjonalistów ukraińskich 
liczyły od 154 do 169 ludzi. W 
Wiązownicy była niewielka pol-
ska samoobrona AK, posterunek 
MO (tej nocy nie obsadzony) 
oraz 28 żołnierzy KBW, stacjo-
nujących w spichlerzu na terenie 
pobliskiego folwarku. Akcja pod 
dowództwem „Zalizniaka” rozpo-
częła się 17 kwietnia o czwartej 
rano (sam napad zaczął się o go-
dzinie piątej i trwał dwie godzi-
ny). Napastnicy podpalili zabudo-
wania wsi specjalnymi pociskami 
zapalającymi (fosforowymi), sto-
sowanymi też przez niemieckie 
oddziały pacyfikacyjne. Część 
upowców była ubrana w polskie 
mundury wojskowe, co spowodo-
wało zamieszanie wśród obroń-
ców i ludności cywilnej. Wielu 
cywilów zginęło zwracając się 
o pomoc do swoich morderców, 
których wzięli za żołnierzy pol-
skich. Wielu mieszkańców zginę-
ło też chroniąc się w piwnicach, 
gdzie udusili się od dymu lub 
znaleźli śmierć w płomieniach. 
Po pierwszych strzałach i wznie-
ceniu pożarów do wsi weszła 
grupa cywilów ukraińskich, któ-
ra przystąpiła do rabunku mienia 
mordowanych Polaków. Obro-
nę wsi próbował zorganizować 
spontanicznie ksiądz proboszcz 
Józef Miś. Zebrał on kilkuna-
stu mężczyzn i rozdał im broń 
oraz amunicję z opuszczonego 
posterunku MO. To był właśnie 
ten „miejscowy polski oddział”, 
o którym pisze polska Wikipe-
dia sugerując, że w Wiązownicy 
doszło do zwykłej bitwy polsko-
-ukraińskiej, a nie ukraińskiej 
zbrodni na ludności cywilnej. Do-
piero w chwili wycofywania się 
oddziału UPA z Wiązownicy na 
pomoc księdzu Misiowi przybył 
30-osobowy oddział Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego pod 
dowództwem Bronisława Glinia-
ka ps. „Radwan” oraz pojedyncze 
osoby z samoobrony AK. Nato-
miast żołnierze KBW, otoczeni 
przez upowców w folwarku, nie 
mogli przyjść mieszkańcom wsi z 
jakąkolwiek pomocą. Do wali po-
między prowizorycznie zorgani-
zowanymi siłami polskimi a UPA 
doszło już po spaleniu przez od-
dział UPA Wiązownicy i wymor-
dowaniu części jej mieszkańców. 
Walka ta miała miejsce w przy-
siółku Bednarowo. 

Jak pisze M. Samborski, stro-
na polska mogła przeciwstawić 
napastnikom „28-osobową gru-
pę żołnierzy stacjonujących w 
spichlerzu folwarku (…), która 
szachowana ogniem nie była w 
stanie przyjść z pomocą wsi. W 
końcowym etapie napadu ks. Miś 

i Ochęduszko zorganizowali ad 
hoc grupę zbrojną z mieszkań-
ców przede wszystkim Wiązow-
nicy, nie większą jak 25-30 ludzi, 
a z pomocą przyszedł z Piwody 
30-osobowy oddział NZW „Ra-
dwana”. Łącznie więc Polacy 
dysponowali nie więcej niż 72 
ludźmi z tym, że interes politycz-
ny Wojska Polskiego i oddziału 
„Radwana” był rozbieżny”. 

Wedle ustaleń M. Samborskiego 
w walce z UPA zginęło czterech, 
a ratując swój dobytek dwóch 
mieszkańców Wiązownicy. Ran-
nych ponadto zostało trzech 
obrońców z grupy zorganizowa-
nej przez księdza Misia. Ponadto 
zginęło czterech żołnierzy KBW 
i dwóch członków samoobrony 
AK, a sześciu zostało rannych. 
Strona ukraińska straciła od 8 do 
13 zabitych i od 13 do 17 ran-
nych. Pozostałe polskie ofiary 
– szacowane przez Autora na co 
najmniej 120 (ustalił 106 nazwisk 
zabitych i 12 rannych) – to osoby 
zamordowane przez UPA. Różni-
cę pomiędzy swoim szacunkiem, 
a przyjętą przez IPN minimalną 
liczbą 91 ofiar tłumaczy tym, że 
większość ofiar zginęła w ogniu 
i szczątków części z nich nigdy 
nie zidentyfikowano. Liczba ofiar 
musiała być zatem większa o 20-
30 proc. Cytując prokuratora IPN, 
który stwierdził, że sprawcy ata-
kując Wiązownicę zmierzali do 
zabicia miejscowej ludności ze 
względu na narodowość polską i 
czyn ten wypełnia znamiona lu-
dobójstwa, M. Samborski stanow-
czo dodaje: to było ludobójstwo! 

Tyle Autor moim zdaniem bardzo 
rzetelnego opracowania. Postu-
luje on na koniec upamiętnienie 
ofiar zbrodni przez postawienie 
pomnika. 
Ze swej strony muszę dodać, że o 
ile ofiary zbrodni UPA w Wiązow-
nicy nie mają do dzisiaj pomnika, 
to mają go na polskiej ziemi pod-
komendni „Zalizniaka”. Postawili 
im go Ukraińcy w ruinach mona-
steru w Werchracie (gmina Ho-
ryniec-Zdrój, powiat Lubaczów). 
Upamiętnia on 62 członków UPA 
z sotni „Bisa” (wchodzącej w 
skład kurenia „Mesnyky”), któ-
rzy zginęli w walce z wojskami 
NKWD, stoczonej 2 marca 1945 
roku we wsiach Mrzygłody i 
Gruszka. 
Pomnik postawiono legalnie. 
Polskie władze się zgodziły, bo 
upamiętnieni członkowie sotni 
„Bisa” walczyli z „Sowietami”, a 
więc byli to „dobrzy chłopcy”. 

Nieważne, że z UPA. Ważne, że 
bili „Ruskich” i bolszewików. 
Oto do czego prowadzi parano-
idalna rusofobia, która jest treścią 
polskiej polityki po 1989 roku. 

Nawiązując do potępienia opera-

Zbrodnia w Wiązownicy 
17 kwietnia 1945 roku.
BOHDAN PIĘTKA

I
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cji „Wisła”, które chce nam za-
serwować syn weterana kurenia 
„Mesnyky” mam tylko jedno py-

tanie: kto potępi zbrodnię w Wią-
zownicy? 

/ Pomnik upamiętniający poległych członków sotni „Bisa” z kurenia UPA „Mesnyky”, zlokalizo-
wany w ruinach monasteru greckokatolickiego na terenie przysiółka Monasterz w miejscowości 
Werchrata (gmina Horyniec-Zdrój, powiat Lubaczów). Źródło: http://fotoroztocze.wordpress.
com/2012/05/18/monasterz-werchrata/

/ Pomnik poległych członków UPA z sotni „Bisa” w okolicach przysiółka Monasterz w Wre-
chracie. Źródło: http://www.apokryfruski.org/kultura/nadsanie/werchrata/

/ Pomnik poległych członków UPA z sotni „Bisa” w Wrechracie. Napis na tablicy z nazwiska-
mi głosi: „Polegli za wielką Ukrainę”. Źródło: http://www.apokryfruski.org/kultura/nadsanie/
werchrata/ 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

iemcy napadli na ZSRR 
w dniu 22 czerwca 1941r. 
Ofensywa była tak bły-
skawiczna, że po kilku 

dniach Niemieckie czołówki były 
już w Turmoncie. Pamiętam jak 
byłem świadkiem jak stojąc przy 
koszarce kolejowej[1] pierwsi 
Niemcy jechali na motocyklach 
z wystawionymi karabinami ma-
szynowymi. Niemcy nie pozosta-
wiali na zajętych terenach żadnej 
swojej władzy. Ponieważ zajmo-
wali formalnie teren Litwy, a na-
sza gmina Smołwy z siedzibą w 
Turmoncie należała już do Litwy. 
Niemcy pozwalali na tworzenie 
władz gminy miejscowej ludno-
ści. Na terenie gminy Smołwy jak 
i po stronie Litewskiej i Łotew-
skiej nie było Litwinów ani Łoty-
szy nie było komu tworzyć władz 
gminy (Turmont leżał przed woj-
ną na granicy Litewsko - Łotew-
skiej). Stan „bezkrólewia” trwał 
ponad trzy tygodnie. Organizo-
waniem władz gminy podjął się 
przedwojenny sekretarz gminy 
Józef Sidorkiewicz. Oprócz biura 
zorganizował kilku uzbrojonych 
chłopaków do pilnowania po-
rządku. Uważał, że skoro nie ma 
tu miejscowych Litwinów  gminę 
należy z powrotem przyłączyć do 
powiatu Brasławskiego, który za 
czasów ZSRR należał do Biało-
rusi gdzie dominowali Polacy. Po 
podziale Wileńszczyzny gminę 
Smołwy z powiatu Brasławskiego 
przydzielono do powiatu w Jezio-
rosach po Litewsku Zarasaj po 
stronie litewskiej.

 Gdy wiadomość o organizacji 
władz Polskich w Turmoncie 
dotarła do władz w Jeziorosach 
natychmiast wysłano grupę para-
militarną Litewskich Szaulisów, 
którzy po przyjeździe podstępnie 
rozbroili istniejącą  grupkę uzbro-
jonych chłopaków aresztowali nie 
tylko organizatorów ale i poważ-
nych Polaków między innymi 
nauczyciela Chowańskiego by-
łego legionistę, którego sowieci 
nie zdążyli wywieźć o 4-tej rano. 
Wyprowadzili wszystkich aresz-
towanych za miasteczko na łąkę 
i tam rozstrzelano bez żadnego 
sądu. Z tej grupy około 20 osób 
jednemu udało się uciec chociaż 
został ranny. 

 To był pierwszy mord dokonany 
na Polakach przez Litwinów. Tego 
faktu nie znajdzie nikt w żadnym 
archiwum. Następny mord Pola-
ków na większą skalę dokonany 
został w Świecinach. 
 W maju 1943r. w zasadzce zor-
ganizowanej  przez partyzantów 
sowieckich zginęło dwóch Niem-
ców, oficer i urzędnik, którzy je-
chali samochodem.
 Niemcy zalecili Litwinom w 
odwecie aresztować wszystkich 
podejrzanych o sympatie komu-
nistyczne i ich zlikwidować. Li-

twini korzystając z okazji zamiast 
komunistów aresztowali Polaków  
nie tylko ze Święcian ale i oko-
licznych miasteczek w tym dwóch 
księży między innymi księdza 
Jana Naumowicza, który do 1937 
roku uczył Religi w Turmontach. 
Wszyscy zostali rozstrzelani łącz-
nie około 1500 osób.

 Dzisiaj w miejscu kaźni stoi po-
mniczek poświęcony oczywiście 
ofiarom faszyzmu, a nie ofiarom 
Litwinów. Takich mordów było 
wiele. W jednej wsi wymordowa-
no całą ludność w tym kobiety i 
dzieci.

 Zorganizowanym mordem na 
większą skalę były podwileńskie 
Ponary. 

W Ponarach sowieci mieli zamiar 
wybudować bazę paliw dla po-
trzeb niedalekiego lotniska.
Zdążono wykopać ogromne doły 
gdzie miały być zakopane zbior-
niki. Doły te Litwini wykorzysta-
li do przeprowadzenia masowych 
egzekucji. W tym czasie to jest w 
1943r. rozpoczęto masową ekster-
minację Żydów. W małych mia-
steczkach tak, jak w Turmoncie 
przyjeżdżali Szaulisi litewscy i 
wyganiali całe rodziny żydowskie 
i za miasteczkiem rozstrzeliwano. 
W Wilnie istniało getto, w którym 
mieszkało około 80 tys. Żydów. 
Z chwilą rozpoczęcia likwidacji 
getta ładowano ich do wagonów 

i przewożono do Ponar i tam roz-
strzeliwano. Do akcji tej utwo-
rzono specjalny batalion tzw. 
strzelców ponarskich, złożony z 
ochotników litewskich, którzy 
w zorganizowany sposób doko-
nywali egzekucji. W Ponarach 
zginęło też dużo Polaków, szcze-
gólnie młodych AKowców m. 
in. został tam rozstrzelany stryj 
obecnego Prezydenta Polski Bro-
nisława Komorowskiego. Prze-
śladowaniem Polaków zajmowała 
się „Sauguma” zorganizowana na 
wzór niemieckiego Gestapo. Po 
aresztowaniu zamykano w wię-
zieniu na Łukiszkach a stamtąd  
po ciężkich przesłuchaniach gru-
pami odsyłano do Ponar na roz-
strzelanie . Łącznie w Ponarach 
i okolicy rozstrzelano około 150 
tys. osób w tym 80 tys. Żydów. 
Najgorsze jest to, że po wojnie 
Litwini nie musieli nikogo prze-
praszać, przed nikim się tłuma-
czyć i co gorsze jeszcze w prasie 
atakowali Polaków nazywając 
AKowców bandytami.

 To błąd zaniechania z Polskiej 
strony. Przesadnie zajmujemy się 
Katyniem, a o większej zbrodni w 
Ponarach nic się nie mówi i to nas 
byłych żołnierzy AK najbardziej 
boli.

1. Koszarka kolejowa – mieszka-
nie dróżnika kolejowego

Okres okupacji 
Niemieckiej
Czesław Wieliczko

N

http://fotoroztocze.wordpress.com/2012/05/18/monasterz-werchrata/
http://fotoroztocze.wordpress.com/2012/05/18/monasterz-werchrata/
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tym roku przypada 69 
rocznica powstania 27 
Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty AK, dywizji utwo-

rzonej na wykrwawionej ziemi przez 
trzech wrogów narodu polskiego. Dy-
wizji zapomnianej, niedocenionej ale 
nadal żyjącej we wspomnieniach swo-
ich żołnierzy i ich bliskich. Zarówno 
we wspomnieniach rodzinnych jak 
obcych przeczytanych, jawi się obraz 
tej formacji wojskowej stworzonej 
dosłownie na popiołach polskich osad 
na Wołyniu. Ofiary, jakie złożyli Pola-
cy z Wołynia, dla swojej ojczystej zie-
mi, z dzisiejszej perspektywy wydają 
się niektórym nie potrzebne, czy tak 
jest naprawdę? Przeczytałem wiele 
wspomnień o walkach i potyczkach 
tej dywizji i mimo tragicznego koń-
ca jaki nastąpił w Skrobowie, jestem 
pełen podziwu dla wyczynu jakiego 
dokonali żołnierze wołyńskiej ziemi. 
Podtrzymali wielowiekową tradycję. 
Dziś pragnę zaprezentować jeden z 
opisów utrwalony w pamięci jednego 
z żołnierzy tej dywizji. Henryk Kata 
ps. „Prima” z batalionu „Jastrzębia” 
po latach spisał swoje wspomnienia 
opatrując je tytułem : „Wojenne Wi-
chry”. Trudno znaleźć tę pozycję bo 
wydano zaledwie 200 egzemplarzy  
w Urzędzie Miasta Otwock w 2001 r. 
Trzy lata temu autor tego opracowa-
nia odszedł na „ wieczną wartę”. Dziś 
w rocznicę potyczki o której poniżej, 
prezentuję fragment jego wspomnień.
Połowa lutego 1944 roku w Ossie za-
pisała się w mojej pamięci mroźną, 
śnieżną zimą. Już od południa wie-
dzieliśmy, że musimy być gotowi do 
dalszego wymarszu w pełnym ekwi-
punku bojowym. Jak zwykle uzupeł-
niłem amunicję w magazynku rkm. 
Sprawdziłem, czy co piaty jest zapala-
jący, przeczyściłem zamki, rygle, 
przecierając wszystko lekko naoli-
wioną szmatką. Warto też wspomnieć, 
że na apelu został odczytany rozkaz 
założenia na rękaw zewnętrznego 
ubioru biało-czerwonej opaski. Roz-
kaz miał obowiązywać na czas nie-
określony. Był warunkiem porozu-
mienia zawartego pomiędzy 
dowództwem 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK a dowództwem oddzia-

łów partyzancko-armijnych radziec-
kich, którymi to oddziałami teren ten 
był nasycony w miarę zbliżającego 
się frontu wschodniego. Konkretnie 
chodziło o to, żebyśmy się nie zwal-
czali podczas przypadkowych spo-
tkań. Obowiązek zakładania opasek 
czerwonych mieli także partyzanci 
radzieccy. Wszystko to było wykony-
wane w myśl zobowiązań koalicji an-
tyhitlerowskiej aliantów, z którymi 
byliśmy w sojuszu my i ZSRR. O 
zmierzchu batalion „Jastrzębia” zała-
downy na sanie długim kilometro-
wym wężem przebijał się przez zasy-
pane śniegiem Lasy 
Świniarzyńsko-Osiekrowskie na po-
łudniowy wschód, do miejsca, w któ-
rym za kilka godzin rozegra się bój z 
upowcami. Takie wiadomości krążyły 
wśród naszego oddziału, że po uciecz-
ce z miejscowości, które myśmy zaję-
li, sotnie banderowców koncentrują 
się we wsi Ośmigowicze  i wokół niej, 
żeby powetować sobie na nas ponie-
sione straty. Noc była bardzo mroźna. 
Zmarznięci tuliliśmy się do siebie. Po-
nieważ amunicyjnym do rkm. był Ta-
dzio Różański „Świda”, to przed i w 
czasie akcji byliśmy zdani na siebie 
jak dwie nierozłączki. Na zmianę ze-
skakiwaliśmy z sań trzymając się kło-
nicy i biegliśmy dla rozgrzewki. 
Wreszcie długa zimowa bardzo mroź-
na noc skłaniała się ku końcowi, jak 
też cel podróży zaczął majaczyć nam 
przed oczami przez rzedniejący las. Z 
mroków wczesnego ranka, na skraju 
lasu wyłoniła się kryta strzechą wiej-
ska chata. Sanie zatrzymały się. 
Chłopcy szybko wychodząc z lasu 
drużynami, spokojnie, na cichy roz-
kaz swoich dowódców, rozeszli się w 
tyralierę. Ja ze Świdą wpadliśmy na 
moment do ciepłej jeszcze w środku, 
chaty. Błyskawicznie zdjąłem ze ścia-
ny szklaną , typową wówczas, lampę 
naftową. Stłukłem ją o zamek rkm, 
kilka jałowych ruchów zamkiem i do-
łączyliśmy do tyraliery, która posuwa-
ła się po lekkim ośnieżonym wznie-
sieniu. Zza wzniesienia widoczne 
były słomiane strzechy zabudowań 
wsi Ośmigowicze. Posuwaliśmy się 
tak tyralierą, aby osiągnąć wzniesie-
nie, a za nim wioska, gdy nagle zosta-

liśmy ostrzelani gęstym ogniem broni 
maszynowej. W trzaskający mróz, na 
nagim wzniesieniu zasypanym śnie-
giem, wystawieni byliśmy jak przy-
słowiowe kaczki na cel. Z pierwszego 
silnego ognia broni maszynowej byli 
zabici i ranni, między innymi mój 
amunicyjny Tadzio Różański „Świ-
da” – pocisk rozszarpał mu lewy nad-
garstek. Chyba intuicyjnie oddałem w 
wystające zza wzgórza strzechy zabu-
dowań kilka krótkich serii pocisków 
zapalających. Rezultat nadspodzie-
wanie zbawczy; nim ochłonąłem z 
wrażenia, co zrobić z rannym kolegą 
pod gradem pocisków, nagle pojawił 
się kłębek dymu. Za chwilę już kłęby 
ciemnego dymu, niesione podmu-
chem lekkiego wiatru, całkowicie 
okryły nas, przygniecionych seriami 
do śniegu. Wiedzieliśmy, że osiągnię-
cie wzniesienia jest możliwe pod 
osłoną dymną, która będzie się utrzy-
mywała tylko do momentu, gdy wy-
strzelą do góry ponad strzechy pło-
mienie. Toteż wykorzystaliśmy 
zasłonę dymna jak na ćwiczeniach. 
Zabrałem od „Świdy” magazynki z 
amunicją, upewniłem się, czy jest w 
stanie sam dojść poniżej, na skraj lasu, 
gdzie udzielą mu doraźnej pomocy. 
Widziałem, że już ochłonął z pierw-
szego szoku po zranieniu, wycofał się 
szybko i zniknął za osłoną dymną. Z 
kolegami z lewa i z prawa w kilku su-
sach do przodu osiągnęliśmy wznie-
sienie, gdzie zauważyłem uciekają-
cych uzbrojonych w „pepesze” ludzi. 
Tu już strzelaliśmy do siebie z odle-
głości kilkunastu metrów, ale my byli-
śmy w nieco lepszej sytuacji – oni 
uciekali ostrzekiwując się z półobro-
tu. My pędziliśmy za nimi w prze-
świadczeniu, że wreszcie mamy oka-
zję do bezpośredniego zwarcia z 
rezunami. Nie żałowaliśmy naboi na 
uciekających morderców niewinnych 
ludzi. Warto wspomnieć, że już na 
polu walki zastanawiał nas ubiór tych 
ludzi, taki jak armii sowieckiej. Płasz-
cze, kufajki, czapki czubate, a zamiast 
plecaka na plecach tak zwany wieszcz 
mieszok (rodzaj plecaka) używany w 
armii sowieckiej. Ponad to każdy z 
uciekających trafiony pociskiem 
„dum dum” eksplodował, jakby był 

nafaszerowany trotylem, co nieba-
wem się wyjaśniło. Odcinek walki na 
prawym skrzydle, który wyżej opisa-
łem, poniósł poważne straty w czasie 
pierwszego zmasowanego ognia bro-
ni maszynowej. Było wielu rannych i 
zabitych. Dym płonących zabudowań 
pomógł nam szybko uporać się z 
przeciwnikiem na naszym prawym 
odcinku. Jednak na odcinku środko-
wo – lewym, gdzie nieprzyjacielska 
linia obrony przebiegała miejscowym 
cmentarzem, a każdy grobowiec był 
naturalną osłoną, nasze oddziały za-
niechały walki u schyłku krótkiego 
mroźnego lutowego dnia. Rannych 
odesłano natychmiast do szpitala w 
Kupiczowie. Byli to Henryk Frej 
„Husarz”, Czesław Grudzień „Ty-
grys” ( obaj zmarli w kupiczowskim 
szpitalu ). Ponadto ranni zostali: Tade-
usz Różański „Świda”, Zygmunt 
Adamski „Burza”, Czesław Błasz-
czyk „Szczupak”, Leon Karłowicz 
„Rydz”, Ryszard Bojkowski „Jodła”, 
Tadeusz Nadzieja „Sowa”, Wacław 
Rakowski „ Wicher”. Zginęli na polu 
walki: Wacław Kulesza „Szampan”, 
sierżant Jan Siwek „Mostowicz”, 
Mieczysław Szwarc „Kozioł”, Stani-
sław Woźniakowski „Tur” oraz nie-
znany mi z nazwiska „Wilczek”. Po 
całym dniu walki i zebraniu pole-
głych, zmęczeni fizycznie i psychicz-
nie po stracie kolegów, w powrotnej 
drodze z mina wisielca komentowali-
śmy przebieg walki na odcinku, który 
zajmowaliśmy plutonem Jana Bed-
narka „Kowińskiego”. W rozmowach 
doszliśmy do wniosku, że kiedy pod 
osłoną dymną zajęliśmy wzgórze, to 
wśród wycofujących się słyszeliśmy 
nawoływania w języku rosyjskim: 
nieudieraj, dawaj agnia. Język rosyj-
ski, ubrania, uzbrojenie i styl walki 
nasuwały logiczne wnioski, że nie 
byli to banderowcy. Były to raczej od-
działy armijno-partyzanckie (radziec-
kie), którymi sowieci nasycali zaple-
cze frontowe Niemców, w celach 
operacyjno-taktycznych, jak też do 
zwalczania niewygodnych sowietom 
ugrupowań , jakimi była między inny-
mi 27 Dywizja Wołyńska AK. Mieli-
śmy na to wiele dowodów, o czym 
później. Chociaż my w pierwszym 

ogniu ponieśliśmy bardzo bolesne 
straty, to oni odczuli swoje bardziej 
dotkliwie, dostając tęgie lanie i naucz-
kę, że z nami należy się też liczyć i 
dotrzymywać zawartych porozumień, 
chociażby tych w sprawie opasek roz-
poznawczych. Do tego zobowiązywa-
ła nas przynależność do koalicji anty-
hitlerowskiej. Już na drugi dzień 
sprawę Ośmigowicz wyjaśnili sami 
dowódcy partyzantki radzieckiej. 
Przyjechali do naszego dowództwa w 
Ossie tłumacząc pokrętnie, że zaszła 
oszybka (nieporozumienie), czego nie 
komentuję w tych wspomnieniach, bo 
na przestrzeni czasu miedzy Polską a 
Rosją sowiecką zaszło wiele podob-
nych i gorszych w skutkach oszybek. 
Po dłuższym odpoczynku w Ossie 
ranni w Ośmigowiczach koledzy po-
wrócili do swoich macierzystych od-
działów. Niektórzy jeszcze w banda-
żach. Był już początek marca 1944 
roku. Pomruki frontu wschodniego 
przybliżały się, osiągając linię Kowla, 
Turzyska, Włodzimierza Wołyńskie-
go. Bandy rezunów OUN-UPA jakby 
się rozpływały, znikały w strachu 
przed armią sowiecką. Ludność pol-
ska, zgromadzona wokół samoobrony 
w Zasmykach i Przebrażu koło Łuc-
ka, poczuła się bardziej bezpieczna. 
Oddziały nasze przeformowane w re-
gularne wojsko 27 Dywizji Wołyń-
skiej AK po uprzednich  uzgodnie-
niach naszego dowódcy Dywizji 
pułkownika „Oliwy” z dowództwem 
radzieckim odcinka frontu w Koło-
deżnie, otrzymały zadanie walki z 
Niemcami w trójkącie Kowel-Wło-
dzimierz Wołyński- Luboml. Tak 
więc po przejściowych walkach na-
szych oddziałów o Turzysk, stację ko-
lejową Turpin oraz most na rzece Tu-
rii, trakcji kolejowej 
Kowel-Włodzimierz Wołyński, po-
wróciliśmy na kilka dni do miejsca 
postoju w Ossie, przygotować się do 
opuszczenia tych miejscowości i wy-
marszu za rzekę Turię, do wspomnia-
nego trójkąta działań wojennych.

Henryk Kata ps „Prima” Batalion „Ja-
strzębia” 27 WDP.AK.

W

BÓJ W 
OŚMIGOWICZACH

Bogusław Szarwiło

Nie zapomnij wydrukować bieżącego numeru 
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tu. To nie tylko Twoja gazeta, 
to gazeta  która łączy wszystkich Kresowian
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Mirosław Reszko, Zimna Woda, 
19-10-2007 roku:
„My walczyliśmy, wy pracujcie …”

Część IV
olejny raz Mirosław opo-
wiada o więźniach, a wła-
ściwie o ich kategoriach, 
które on sam wymyślił 

– były trzy. Po pierwsze postacie 
wielkie, sztandarowe – wytrzy-
mywali wszystko podtrzymując 
na duchu słabszych, po drugie 
osoby, które na sama groźbę bi-
cia zaczynali mówić i po trzecie 
osoby bite najgorzej. Przeważnie 
najciężej było ludziom wywodzą-
cym się z inteligencji. Fizycznie 

słabsi, nie przyzwyczajeni do nie-
wygód ani do parszywego jedze-
nia, niektórym aż dzwoniły zęby 
ze strachu na myśl o przesłucha-
niu. Zatrzymując się na chwilę 
przy pierwszym przykładzie warto 
przytoczyć nazwisko człowieka, 
którego losy, postawa i hart ducha 
wywarły bardzo duży wpływ na 
życie pana Mirosława zarówno w 
więzieniu, jak i po wyjściu z nie-
go. Człowiekiem tym był Witold 
Lis-Olszewski, wybitny adwokat 
zmarły 21 kwietnia 1986 roku. 
Postać ta przeszła swoją drogę 
naukową poprzez praktykowanie 
prawa, jako sędzia, prokurator, 
a później adwokat. Droga ta, jak 
sam wspomniał miała na celu lep-
sze poznanie prawa z wielu róż-
nych perspektyw, co pozwalało 
sprawiedliwiej oceniać popełniane 
przez oskarżonych czyny – z ich 
punktu widzenia.
Witold Lis-Olszewski był przed-
stawicielem Delegatury Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej na kraj, 
członkiem Armii Krajowej ściga-
nym przez gestapo i Abwherę za 
działalność niepodległościową.  
Wg wspomnień Mirosława Resz-
ko, który przyjaźnił się z nim także 
po wyjściu z więzienia, człowiek 
niezwykle silny „nic nie mogło go 
złamać”. Oskarżony z art.86 Ko-

deksu Karnego Wojska Polskiego 
za rzekomy udział w wywiadzie 
gospodarczym na szkodę Polski 
Ludowej. 6 miesięcy trzymany w 
odosobnieniu, pozbawiony paczek 
i widzeń. Funkcjonariusze Urzę-
du Bezpieczeństwa uważali go za 
człowieka o tak wielkiej inteligen-
cji i charyzmie, że obawiali się, iż 
może on stanąć na czele antypań-
stwowego powstania. „Pamiętaj 
Mirek, cokolwiek nie stanęło by 
na Twojej drodze, jakiekolwiek 
przeciwności, Ty musisz się moc-
no zaprzeć i wytrzymać. Pamiętaj 
Mirek, nigdy się nie poddawaj”.
W trakcie rozprawy Reszko, skład 
sędziowski zarządził taki wyrok, 
którego nie objęła amnestia z 1947 
roku. Pomimo to jego siostra Bar-
bara nie spoczywała w poszukiwa-
niu możliwości wydostania brata z 
więzienia. 
„Zobaczycie! Baśka mnie wycią-
gnie.” – tak o swojej siostrze mó-
wił Mirosław, a ona sama uważa 
się do dzisiaj za „osobę niespo-
kojnego ducha” i wszelkimi do-
stępnymi metodami próbowała 
wydostać brata z więzienia. Po-
mimo przekonań jej cioci, u której 
mieszkała, że tego typu działa-
nia nie mają sensu,  że wszystkie 
żony, matki płacą pieniądze, od-
wołują się do władz, zdzierają 
sobie nerwy i wszystko na próżno 
Basia nie poddawała się. Szukała 
możliwości, by dojść do kogokol-
wiek, kto mógłby pomóc, urucha-
miała nawet znajomości zmarłego 
ojca. Wreszcie poradzono jej, że 
najlepiej byłoby dostać się do Naj-
wyższego Sądu Wojskowego, co 

jednak nie było proste.
Budynek był pilnie strzeżony 
przez żołnierzy – nie każdy mógł 
tam wejść. Biuro przepustek znaj-
dowało się przy drzwiach wejścio-
wych. Ostatecznie Barbara dotarła 
do pracownika Sądu, pochodzące-
go z Wilna, który niegdyś adoro-
wał starsza kuzynkę Mirka. Ko-
bieta ta (na ten czas już mężatka), 
mieszkająca w Poznaniu wyraziła 
zgodę, by powołać się na nią i w 
ten sposób próbować cokolwiek 
załatwić. Człowiek ten okazał się 
na tyle życzliwy, że załatwił Basi 
przepustkę na swoje nazwisko. 
Kobieta zaraz po przekroczeniu 
progu skierowała się do gabine-
tu prezesa Sądu. Poradził jej to 
dawny znajomy zmarłego ojca 
uważając, że tylko prezes może 
zarządzić rewizję wyroku. Urząd 
ten piastował Oskar Karliner. Po 
pewnym czasie nerwowego wy-
czekiwania mężczyzna zjawił się 
w pokoju. Siostra pana Mirka po-
stawiła wszystko na jedną kartę – 
opowiedziała o nim jako o bardzo 
młodym człowieku, który został 
namówiony tylko do jednej po-
mniejszej akcji, a który otrzymał 
za nią bardzo duży niewspółmier-
ny wyrok. Ponadto powrót brata 
do domu argumentowała trud-
ną sytuacją rodzinną – jej matka 
była ciężko chora, praktycznie nie 
wstawała z łóżka, ojciec nie żyje, 
młodsza siostra nie pracowała.
Po wyjściu pani Barbary z gmachu 
sądu, jej znajomy dowiedział się, 
że Karliner zarządał akt sprawy 
Mirosława, z których wynikało, że 
jego sędzia mjr Widaj orzekł wyrok 

o rok dłuższy, ażeby nie zakwalifi-
kować go pod ustawę amnestyjną. 
W związku z powyższym zarzą-
dzono rewizje rozprawy, o czym 
Basia zniechęcana przez swoją 
ciocię, nawet nie marzyła. Był to 
luty roku 1950. Mimo wszystko, 
miesiące płynęły, a pan Mirosław 
dalej siedział w więzieniu. Pewne-
go dnia w maju pani Basia szyko-
wała się właśnie do wyjścia na 11 
listopada by zanieść bratu paczkę. 
Jej przygotowania przerwał dzwo-
nek do drzwi, które otworzyła cio-
cia: „A Ty skąd się wziąłeś?” – w 
progu stał nie kto inny, jak Miro-
sław Reszko. Później okazało się, 
że Basia ujęła prezesa Sądu nie 
tylko swoja osobą, ale także praw-
dą. I tak bez żadnej protekcji, ani 
pieniędzy udało się wydostać żoł-
nierza Narodowych Sił Zbrojnych 
z więzienia.
Później po wyjściu w/w mecenas 
Witold Lis-Olszewski opowia-
dał, jak nagle, niespodziewanie 
kazano „Sambusiowi” spakować 
rzeczy i wyjść. Nikt nie wiedział, 
jakie będą tego konsekwencje. 
Dopiero, gdy Witold zauważył go 
przez mała szparkę w oknie pro-
wadzonego do bramy wyjściowej, 
niespodziewanie (również dla za-
interesowanego), okazało się, że 
Mirek jest wolny.

Kiedy Mirosław wyszedł z wię-
zienia, wrócił do Wrocławia i tam 
zaczął szukać pracy. Gdziekol-
wiek nie zwracał się z podaniem, 
odsyłano go z kwitkiem, dlatego, 
że był skazany, jako wróg ludu. 
W końcu udało mu się znaleźć 

Mirosław Reszko – pseudonim 
„Żbik”, żołnierz Armii 

Krajowej na Wileńszczyźnie
Tekst autorstwa Emilii Niecieckiej, udostępniony przez Mirosława Reszko, 
opracowanie dla KSI Maciej Prażmo.

K

/ 12 Mirosław Reszko prezes SZŻAK WMO pogrzeb generała Wilka



Strona    16  - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 lutego  2013                                                                           www.ksi.kresy.info.pl    

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
zajęcie, dzięki koledze, który był 
kierownikiem ds. technicznych w 
pewnym przedsiębiorstwie leśnym 
„Nie drzewny las”. Był to zakład 
trudniący się eksploatacja lasów 
państwowych z runa leśnego. Tra-
fiała tam też zwierzyna upolowana 
przez myśliwych. W ten sposób 
Mirosław dostał się na tzw. sezo-
nową zbiornice jagód, jako agent 
skupu. Za zarobione przez całe 
lato pieniądze mógł kupić sobie 
ubrania itp. rzeczy, gdyż po wyj-
ściu z więzienia posiadał tylko 
stare i już zniszczone. Po okresie 
letnim nie znalazł już żadnej innej 
pracy, dlatego wrócił do Warsza-
wy. Odnalazł tam swojego byłego 
kwatermistrza „COL-a” – Czesła-
wa Olesza. On pracował wtedy 
w Państwowej Komisji Planowa-
nia Gospodarczego i Mirosław 
zamieszkał u niego, gdyż w tym 
czasie nie wolno było meldować 
żadnych nowo przybyłych osób. 
Jeśli wyszło by na jaw, że ktoś ko-
goś przetrzymywał bez zameldo-
wania, to miałby duże problemy i 
nieprzyjemności.
Dzięki znajomościom Olesza,  Mi-
rosławowi Reszko udało się dostać 
pracę w Państwowym Przedsię-
biorstwie Robót Kolejowych, któ-
rego biuro mieściło się w barakach 
koło Dworca Głównego w War-
szawie. Zajmowali się remontem 
torowisk, mostów, budynków, itd. 
Mirosław trafił do działu zaopa-
trzenia. „Działu personalnego nie 
obchodziło to, że byłem w więzie-
niu. A ja nie mogłem tego ukryć, 
no bo co robiłem przez te lata? 
Musiałem powiedzieć, że siedzia-
łem w  więzieniu”. – wspomina. 
Tam pracował trzy dni, gdyż dostał 
wezwanie z Wojskowej Komendy 
Uzupełnień we Wrocławiu, gdzie 
musiał się stawić. Dostał urlop, 
pomimo, że posiadał zbyt krótki 
staż pracy. Nie przypuszczał, aby 
wzięto go do wojska, bo przecież 
był więźniem politycznym, lecz 
formalności musiał pozałatwiać.
We Wrocławiu razem z dwoma 
mężczyznami ze swojej rodziny 
– wujkiem Staśkiem i szwagrem 
poszedł do punktu zbiórki. Zebra-
ła się tam masa ludzi, w różnym 
wieku – sierżanci, oficerowie, itp. 
Wtedy wiadomo było dopiero, 
że to pobór. Na miejscu poddano 
ich powierzchownym badaniom 
prowadzonym przez Komisję Le-
karską. Mirosława przydzielono 
do jednostki. „Zacząłem pytać: 
Panowie czy to nie jest jakaś po-
myłka? Przecież ja dopiero zosta-
łem zwolniony z więzienia, byłem 
więźniem politycznym, itd. A on 
do mnie: „Nie gadać!” I to był ko-
niec”.
Oficerowie i podoficerowie, którzy 
wszystkich nowo wcielonych do 
wojska musieli do swoich jedno-
stek doprowadzić, zapakowali ich 
do wagonów i przywieźli ich do 
Olsztyna. Z Olsztyna przemieścili 
się do Mrągowa i tam w 53 Pułku 
Piechoty wcielono ich jako rekru-
tów. Musieli przez trzy miesiące 
odbyć musztrę, ćwiczenia, zajęcia 
polityczne, itd. Później była przy-
sięga i jako pełnoprawnych żoł-
nierzy skierowano ich do Biskup-
ca. W Biskupcu był w 4 Batalionie 
Budowlanym. Nie było to wojsko 
liniowe tylko Bataliony Budowla-
ne. Dowodził tam kpt. Mikuczew-
ski. Wielu żołnierzy z tej jednost-
ki szkolonych było na murarzy, 
cieśli, hydraulików i elektryków 
oraz innych fachowców budowla-

nych. Z tymi ludźmi jeździli póź-
niej na wszelkie roboty budowla-
ne. W różnych miejscowościach 
remontowali obiekty wojskowe, 
budowali nowe, itd. Mirosława, 
dowódca kompanii ze względu na 
fakt, iż posiadał maturę, miano-
wał na stanowisko „pisarczyka”.  
Pisał rozkazy dzienne w księdze 
rozkazów, wystawiał przepustki i 
załatwiał wiele innych biurowych 
spraw. Cieszył się, że przypadło 
mu w udziale takie zajęcie, ponie-
waż dzięki temu, iż siedział w kan-
celarii i zajmował się papierkami, 
omijały go zajęcia polityczno-wy-
chowawcze. „Bo to były nonsensy. 
Był taki porucznik, który wykładał 
właśnie te wiadomości z życia po-
litycznego i z historii, i on mówił, 
że hitlerowskie czołgi walczyły za 
czasów Piastów na Śląsku wśród 
książąt. Jak on nam to powiedział, 
to cała sala wybuchła śmiechem, 
chłop pojęcia zielonego nie miał. 
Stopnie oficerskie dawano bez wy-
kształcenia, byle tylko był swój, 
tzw. partyjny. I on takie bzdury 
opowiadał, że mdło się robiło”.
Po jakimś czasie Mirosław Resz-
ko został wezwany do szefa szta-
bu porucznika Jaworskiego, który 
przeniósł go do kwatermistrzo-
stwa. Dział kwatermistrzowski to 
są wszystkie sprzęty, szafy, łóżka, 
taborety, itd., które znajdowały 
się w koszarach. Poza tym węgiel, 
koks, deputaty dla oficerów - jeże-
li mieszkali gdzieś na mieście mu-
sieli dostawać deputaty węglowe, 
żeby ogrzać swoje mieszkanie. 
W sztabie była tajna kancelaria, i 
tam Mirek miał swoich kolegów, 
z którymi pracował. Do tego, żeby 
mógł pracować przy tajnych doku-
mentach trzeba było mieć specjal-
ne zezwolenie z Informacji Woj-
skowej, a żeby je zdobyć, należało 
napisać od trzech do pięciu razy 
życiorys, żeby się nie pomylić, i 
zlikwidować wszelkie nieścisło-
ści czy przeinaczenia. Wszystko 
to szło razem z opinią dowódcy 
jednostki, czyli Batalionu Bu-
dowlanego do Komendy Okręgu 
w Warszawie, do wydziału infor-
macji. Informacja prześwietlała to 
wszystko i dopiero dawała swoje 
adnotacje oraz wyrażała zgodę 
na dostęp do tajnych akt. Kiedyś 
jeden z jego kolegów wyszedł z 
kancelarii z jakimś dokumentem 
i pokazał go Mirkowi. To był roz-
kaz z Warszawy, z komendy okrę-
gu wojskowego, mówiący o tym, 
że do batalionów budowlanych, 
do batalionów budowy lotnisk i do 
kopalni uranu przyjmować nale-
ży element niepewny politycznie 
i wrogi społecznie czyli ludzi ta-
kich, jak Mirosław. Niepoprawny 
politycznie znaczy wróg ludu, i 
społecznie czyli wszyscy ludzie 
bogaci, sklepikarze i ich synowie, 
itd. Ten właśnie element stanowił 
załogi tych wszystkich batalio-
nów. I tak jedni budowali lotniska, 
drudzy najrozmaitsze obiekty woj-
skowe, a trzecia grupa pracowała 
w kopalni uranu. W związku z tym 
zginęło bardzo wielu ludzi, którzy 
byli napromieniowani. Dzięki do-
stępowi do tajnych dokumentów 
znajomi Mirosława, a tym samym 
również i on miał dostęp do infor-
macji, z których okazywało się, że 
wszyscy oficerowie mieli jakieś 
nieporozumienia z UB.
Kolejną i ostatnią posadą, jaka 
objął Mirek, była praca podofi-
cera żywnościowego. W „żyw-
nościówce”, jak sam to nazywa, 

zawodowym oficerem był pluto-
nowy Józef Rębacz. On prowadził 
wszystkie magazyny żywnościo-
we z warzywami, jeden ogromny 
magazyn, w którym znajdowały 
się mąki, kasze, itd. Wszystko to 
było zawsze pobierane z Komendy 
Garnizonu w Olsztynie. Magazyny 
znajdowały się na obecnej ulicy 
Armii Krajowej. Stamtąd pobiera-
no wszystko i przewożono samo-
chodami. Rębaczowi zrobili rema-
nent i okazało się, że są braki. Szef 
sztabu zdjął go z tego stanowiska 
i nie było nikogo na jego miejsce, 
bo to stanowisko to etat starszego 
sierżanta zawodowego. Mirosław 
był kapralem, ale czynnej służby. 
W zasadzie nie miał żadnych pod-
staw do tego, żeby zajmować tak 
odpowiedzialne stanowisko. Kwa-
termistrz wezwał go do siebie i po-
wiedział: „Słuchajcie Reszko – bo 
inaczej się nie mówiło – będziecie 
podoficerem żywnościowym, bo 
Rębacza musieliśmy zabrać. Ja 
mówię: Ja? Panie kapitanie chy-
ba pan się myli (ja do nich na pan 
mówiłem, bo mi obywatelu przez 
gardło nie przechodziło). Dlacze-
go ja? Przecież ja jestem w czyn-
nej służbie.  To jest etat starszego 
sierżanta zawodowego, a sierżant 
zawodowy na takim stanowisku 
zarabiał znacznie więcej, a ja co 
mam zarabiać jako kapral 15 zł? 
Jak mi się rozleje czy rozsypie, to 
ja mam za to odpowiadać? Z cze-
go? Matka nie ma gospodarstwa, 
krowy nie sprzeda. To ja mam 
materialnie odpowiadać? Ja nie 
mam z czego odpowiadać choć-
bym nawet chciał. Ja mogę zgło-
sić się na prowadzenie magazynu 
żywnościowego, ale pod jednym 
warunkiem – pan weźmie odpo-
wiedzialność za mnie, bo pan jest 
kapitanem, kwatermistrzem, za-
rabia pan, itd. Ja mogę złożyć na 
piśmie takie zobowiązanie wobec 
pana, że dołożę wszelkich starań, 
żeby to wszystko prowadzić uczci-
wie, rzetelnie, przyzwoicie, żeby 
nie robić żadnych przekrętów i o 
wszystkim będę informował, ale 
odpowiedzialności materialnej za 
to wziąć nie mogę, a pan do tego 
nie ma prawa mnie zmusić. 
Po dwóch tygodniach kwater-
mistrz przystał na warunki Miro-

sława i podpisał zobowiązanie, że 
bierze za niego odpowiedzialność. 
Służba w wojsku była dwuletnia i 
większość żołnierzy odliczała dni 
do jej końca. Kiedy nadszedł ten 
moment okazało się, że podofice-
rom przedłużą służbę o rok. Nic 
nie można było poradzić. W 1953 
roku przyszedł rozkaz z dowódz-
twa okręgu, żeby wymienionych 
podoficerów wcielonych do woj-
ska w roku 1950 zwolnic do cy-
wila w przeciągu trzech dni. Mi-
rosław swoje cywilne ubranie już 
dawno wysłał do domu i chodził 
cały czas w mundurze. Na miejscu 
nie miał nic swojego, dlatego po-
szedł do kwatermistrza i oznajmił, 
że do domu jedzie w mundurze, 
bo nie posiada cywilnego ubra-
nia, a w samej bieliźnie paradował 
nie będzie. Po powrocie do Wro-
cławia, spakował mundur, buty 
i resztę rzeczy i wysłał na adres 
swojej jednostki. „I tak skończyła 
się moja przygoda wojskowa … 
a byłem przekonany, że mnie do 
wojska nie wezmą.” – wspomina 
Mirosław Reszko.
W 1989 roku przy kościele Naj-
świętszego Serca Jezusowego 
w Olsztynie spotkała się grupa 
kolegów z Armii Krajowej dzia-
łających na terenie całej polski. 
Utworzony Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej. W roku 1990 odby-
ło się spotkanie w Warszawie, na 
mocy którego powstał Światowy 
Związek Żołnierzy Armii  Krajo-
wej, skupiający żołnierzy wszyst-
kich organizacji militarnych 
podporządkowanych legalnemu 
rządowi Rzeczpospolitej Polskiej 
na emigracji w czasie wojny, jak 
również osoby, które walczyły o 
odzyskanie niepodległości pozo-
stające wiernymi, ideałom Armii 
Krajowej. Stowarzyszenie Związ-
ku umożliwiało kombatantom, 
rozrzuconym po całym świecie 
utrwalanie pamięci żołnierzy, 
usprawnienie pracy, która obej-
muje pomoc osobom starszym, 
samotnym - tj. byłym żołnierzom, 
fundowanie pomników i miejsc 
upamiętniających zasługi Armii 
Krajowej, uczestnictwo w różne-
go rodzaju świętach państwowych 
i jubileuszowych oraz przede w 
wszystkim nauka historii i współ-

praca ze szkołami. Ujednolicenie 
nazwy miało więc na celu stwo-
rzenie jednej organizacji, która 
sięgała poza granice Polski.
(…)
Mirosław Reszko w roku 1989 
został prezesem Koła Armii Kra-
jowej miasta Olsztyn i rok później 
wiceprezesem Zarządu Okręgu 
Warmińsko Mazurskiego Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Od roku 2006 jest pre-
zesem w/w okręgu. W roku 2008 
został awansowany do stopnia 
kapitana na wniosek jednego z 
członków Armii Krajowej. 
Wyrok skazujący Mirosława na 
kare więzienia został w latach 90-
tych zgodnie z orzeczeniem sądu 
unieważniony, a sam były więzień 
polityczny otrzymał pieniężne od-
szkodowanie za pobyt w wiezie-
niu. 
Kapitan Mirosław Reszko pseu-
donim „Żbik” (lub dla niektórych 
„Sambuś”), po wyjściu z więzienia 
wychował czworo dzieci, pocho-
wał dwie żony, doczekał się dzie-
więciorga wnuków. Dziś mieszka 
w Olsztynie, z ostatnią miłością 
swojego życia panią Aleksandrą, 
cieszy się dobrym zdrowiem, a 
stare więzienne czasy wspomina 
spokojnie – nie zniszczyły mu ży-
cia … 

____

Suplement do cz. I materiału o 
Mirosławie Reszko 

W czasie, gdy w listopadzie pu-
blikowaliśmy pierwszą część ma-
teriału o panu Mirosławie Reszko, 
nie byłem w posiadaniu zdjęcia 
rozbrojonych Litwinów po bi-
twie pod Murowana Oszmianką.  
Zdjęcie pokazujące pogrom Li-
twinów otrzymałem podczas mo-
jego grudniowego pobytu w Wil-
nie.  Mając na uwadze wagę tego 
materiału, w nadziei, że uzupełni 
on obraz opisywanych wcześniej 
wydarzeń, pozwalam sobie dodać 
zdjęcie wraz z opisem do czwartej 
ostatniej części historii Mirosława 
Reszko. 

Maciej Prażmo, KSI
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

tanisław Pigoń w rozmowie z 
Kazimierzem Wyką o Krzysz-
tofie Baczyńskim powiedział: 
Cóż, należymy do narodu, któ-

rego losem jest strzelać do wrogów 
z diamentów. Wiele lat później te 
„skrzydlate słowa” powtórzył Jaro-
sław Iwaszkiewicz w odniesieniu do 
Zygmunta Jana Rumla z okazji uka-
zania się jego zbiorku poezji. Jednym 
słowem – pisał Iwaszkiewicz 
- był to jeden z diamentów, którym 
strzelano do wroga. Diament ten mógł 
zabłysnąć pierwszorzędnym blaskiem.
Nie będzie pewnie przesadą odniesie-
nie tych słów i do Jerzego Sobieskiego, 
świetnie zapowiadającego się poety, 
któremu jednak, jak i Z. Rumlowi, nie 
było dane zabłysnąć pełnym poetyc-
kim blaskiem. Jak wielu z pokolenia 
Kolumbów, Jerzy Sobieski zginął ma-
jąc 21 lat, zastrzelony przez hitlerowca 
16 sierpnia 1943 r. na ulicy w Kowlu, 
gdzie poeta mieszkał i działał w akow-
skiej konspiracji.
 Był to czas Apokalipsy: Wołyń płonął 
i spływał obficie krwią polskich dzie-
ci, kobiet, mężczyzn mordowanych 
masowo, bestialsko przez nazistow-
sko-hajdamacką tzw. UPA, stworzoną 
przez Organizację Ukraińskich Nacjo-
nalistów jako jej zbrojne, zbrodnicze 
ramię. Już od wczesnej wiosny 1943 
Kowel stał się jednym   z ważniejszych 
miast-garnizonów niemieckich, dokąd 
ludność polska uciekała przed rzezia-
mi, dokonywanymi przez OUN-UPA. 
Warunki bytowania zbiegłej ludności  
w przepełnionym i osaczonym przez 
banderowców Kowlu, podobnie jak i 
w innych wówczas niemieckich garni-
zonach, były niewyobrażalnie trudne, 
brakowało wszystkiego do przetrwa-
nia. Wielu Polakom, dzięki polskim 
kolejarzom, udało się przedostać do 
Generalnej Guberni, część uciekinie-
rów Niemcy wywieźli na przymusowe 
roboty do Rzeszy.
Z Kowla, największego po Lwowie 
węzła kolejowego Kresów, prowadzi-
ło sześć linii kolejowych: do Chełma, 
Brześcia, Kamienia Koszyrskiego, 
Lwowa, Sarn  i Równego. Dwie ostat-
nie były w latach 1941-43 głównymi 
arteriami dofrontowymi. Transporty 
na tych liniach były często wysadzane 
przez sowieckich partyzantów, bazują-
cych wokół Kowla i wzdłuż strategicz-
nych linii kolejowych. Dlatego miasto  
i kolej były pilnie strzeżone przez silne 
i liczne garnizony Wehrmachtu, żan-
darmerii, policji ukraińskiej, jednostek 
litewskich,  węgierskich, kozackich. 
Mimo trudnych 
i niebezpiecznych warunków w Kow-
lu działała liczna i sprawna konspiracja 
akowska. Mieściło się tam głęboko za-
konspirowane dowództwo Okręgu AK 
na cały Wołyń 
i siedziba Inspektoratu dla obwodów 
kowelskiego i lubomelskiego. Niem-
cy, informowani przez wszędobyl-
ski wywiad ukraiński, zdawali sobie 
sprawę  z rozrastającej się konspiracji 
akowskiej, również sowieckiej, ale w 
trudnej sytuacji militarnej, zwłaszcza 
po klęsce stalingradzkiej, nie byli już 
w stanie metodycznie  i skutecznie 
zwalczać konspiracji i partyzantki. 
Stosowali więc ślepy terror: rozstrze-
liwali bez powodu zatrzymanych lub 
przechodniów na ulicy. W Kowlu bu-
dził grozę sadysta Fritz Manthei, szef 
żandarmerii, z-ca gebietskomisarza 
Ericha Kassnera. Manthei, jeżdżąc po 

Kowlu na motocyklu, zabijał napo-
tkanych mężczyzn, którzy wydali mu 
się podejrzani. Na warkot jego motoru 
przechodnie i wożnice kryli się, gdzie 
kto mógł, byle zejść mu z oczu. Za 
zbrodnie w powiecie kowelskim sąd 
okręgowy w Oldenburgu skazał oby-
dwu w 1966 r. na dożywocie. Trzon 
kowelskiej, akowskiej konspiracji sta-
nowili głównie wychowankowie ko-
welskich przedwojennych szkół śred-
nich: Gimnazjum Państwowego im. J. 
Słowackiego,Gimnazjum Kupieckie-
go,   Gimnazjum Związku Osadników 
Wojskowych im. Pułkownika Lisa-
-Kuli,Szkoły Mierniczej i Drogowej. 
Jerzy Sobieski, uczeń przedwojennego 
gimnazjum im. J.Słowackiego, dzia-
łał w konspiracji, wykonując ważne i 
niebezpieczne zadania. Był znany w 
środowisku młodzieżowym Kowla. 
Możliwe, że został zadenuncjowany 
Niemcom przez ounowców, aktywnie 
współpracujących z okupantami prze-
ciwko polskiej konspiracji. Jednym ze 
sposobów OUN w depolonizacji Kre-
sów były częste donosy do Sowietów, 
a następnie Niemców na Polaków, 
nieraz specjalnie sfabrykowane, z po-
daniem adresów, charakterystyk, ryso-
pisów. O spisie Polaków, którzy mieli 
być wymordowani w Kowlu, sporzą-
dzonym przez tamtejszych ounowców, 
piszą Władysław i Ewa Siemaszko w 
swojej fundamentalnej, dokumentalnej 
pracy. O tragicznej śmierci J. Sobie-
skiego wspomina mjr Tadeusz Sztum-
berk-Rychter, szef sztabu 27.WD AK: 
W jesieni 1943 został zastrzelony przez 
Gebietskomissara Kassnera uczeń 
Gimnazjum „Florian” (Jerzy So-
bieski), przy którym znaleziono dwie 
kenkarty, przygotowane do wręczenia 
ukrywającym się ludziom. Mówiono, 
że ten młody chłopiec wykazywał duże 
zdolności literackie, co stwierdził w 
jednym z listów Kornel Makuszyński.
Istnieje rozbieżność co do daty jego 
śmierci Najpewniejszą jest data 16 
sierpnia 1943 r., którą podała osoba mu 
najbliższa – jego sympatia, mieszkan-
ka Kowla, Halina Grabowska, której 
on poświęcił wiele swoich wierszy. 
Pani Halina (zmarła trzy lata temu) 
uczestniczyła 
w kowelskiej konspiracji, po wojnie 
ukończyła medycynę i pracowała w 
Akademii Medycznej w Gdańsku.W 
2002r.wydała zbiorek jego wierszy, 
wśród których znalazły się utwory jej 
dedykowane czy pisane na jej temat. 
We wstępie zamieściła kilka informa-
cji o Autorze.
 Ojciec Jerzego został aresztowany 
przez Sowietów w 1940 r.,  wywie-
ziony do ZSSR i słuch po nim zaginął. 
Jerzy był nad swój wiek oczytanym, 
interesował się polityką, socjologia, hi-
storią. Oprócz wierszy pisał rozprawki 
historyczne, również  o tym, jak sobie 
wyobrażał Polskę po wyzwoleniu - jej 
konstytucję, ustrój, społeczeństwo. 
Wszystko to zaginęło w czasie działań 
wojennych podczas oblężenia Kowla, 
które trwało od 19 marca do 6 lipca  
1944 r. Kowel, liczący wówczas około 
40 tys. rodowitych kowelan i ucieki-
nierów przed rzeziami, został zrówna-
ny z ziemią 
i wyludniony.
 Serdeczny przyjaciel Jerzego, sędziwy 
już Eugeniusz Kudelski, zamieszkały 
obecnie w Warszawie, wspomina go 
jako wiernego, niezawodnego kolegę, 
niezwykle uczynnego, pomagającego 

swoim bliskim i znajomym w trud-
nych, konspiracyjnych warunkach. 
Miał bardzo żywy temperament, dy-
namiczną osobowość, nieprzeciętny 
intelekt, czym górował nad otocze-
niem. Miał doskonałą pamięć, uczył 
się szybko, opanował kilka języków. 
Był po prostu fenomenalnym uczniem 
w gimnazjum, a następnie w sowiec-
kiej dziesięciolatce. Przylgnął do niego 
przydomek Meteor. 
W konspiracji podejmował się trud-
nych i niebezpiecznych zadań. 16 
sierpnia, idąc  z ważnym organizacyj-
nym zadaniem, natknął się niespodzie-
wanie  na polującego na przechodniów 
Kassnera, który z bliskiej odległości 
skierował do niego pistolet. Jerzy 
chwycił go za rękę, chcąc zapewne 
wyrwać mu broń, która w drama-
tycznej szarpaninie wypaliła raniąc 
Kassnera w nogę. Ten zaś kilkoma 
strzałami zabił desperata. Możliwe, 
że do desperackiego kroku popchnęła 
go świadomość posiadania przy sobie 
niebezpiecznych dokumentów (ken-
karty), które pociągnęłyby najgorsze 
następstwa, również dla innych człon-
ków konspiracji.
 W wydanym zbiorku znalazło się tyl-
ko 30 wierszy, które Jerzy podarował 
swojej urodziwej, ukochanej Halince. 
Większość  wierszy tchnie melancho-
lią, głębokim smutkiem; niektóre mó-
wią o braku wzajemności ze strony 
ukochanej. Melancholią, smutkiem i 
nieokreśloną tęsknotą nasącza przyro-
dę, krajobrazy, zwłaszcza jesienny:

Nad ziemią nisko, nad polami
sunie poczwarna czarna chmura,
niebo brzemienne obłokami,
to jesień przyszła już ponura.
 …………………………………..
Duchy jesieni mkną na sabat,
u bram ogrodu stoi groza
i drzewa płaczą, płaczą, stabat
nad nami Mater Dolorosa.

Nawet majowy sad wiśniowy jest 
smutny i łzawy:

Wiśniowy sad majowym śniegiem kwitnie,
w wiśniowym sadzie rośnie biały bez,
po krzewach malin wiatr łomoce,
w wiśniowy sad spadają krople łez.

Nietrudno się domyśleć, skąd się brał 
smutek w młodzieńczych wierszach. 
Jego głównym źródłem na pewno nie 

była młodzieńcza chandra, spleen, 
lecz dramatycznie trudne warunki, w 
jakich znalazła się eksterminowana  
ludność polska, zwłaszcza Wołynia.
Tragedia Narodu położyła się piętnem 
głębokiego przygnębienia  i smutku 
na twórczości wielu poetów tamtych 
tragicznych czasów. Smutek  i przy-
gnębienie w wierszach młodego poety 
wynikać może i z jego ciężkiej, upoka-
rzającej sytuacji materialnej, „ubogiej 
chaty”’ która miała się nijak do „pała-
cu” ukochanej Haliny, której rodzicom 
powodziło się całkiem nieźle, nawet  w 
okupacyjnym Kowlu, gdzie prowadzi-
li dobrze prosperującą restaurację. W 
wierszu Lecą skry z komina napisał:

Powiedz mi Droga, czy nie miła Ci chata?
Choć ma chatka uboga, ale sercem bogata.
…………………
Lecz gdy znudzi Cię pustka pałacowej kom-
naty,
Zawsze możesz, Maleńka, siąść na progu 
mej chaty
   
W wierszach, ofiarowanych Halinie, 
nie ma odniesienia do wojny, okupan-
tów  i masowych rzezi ludności pol-
skiej, które do sierpnia 1943 r. objęły 
już cały Wołyń  i południowe Polesie, 
sąsiadujące z Kowlem. Możliwe, że 
okupacyjna Apokalipsa znalazła wyraz 
w utworach, które zaginęły w czasie 
ciężkich walk podczas oblężenia Kow-
la. W wierszach nie ma też ani słowa 
o chęci czy potrzebie wymierzenia 
sprawiedliwości sprawcom krzywdy, 
zbrodni dokonanych na ludności pol-
skiej przez okupantów i ounowskich 
nazistów. Wprost przeciwnie, w jed-
nym z wierszy domaga się nawet:

Dzisiaj przebaczmy wszystkim w imię Krzyża,
niech w sercach gorycz przemieni się w blask.
……………
Kiedy po latach w dal odbiegnie świat,
a my staniemy nad kresem istnienia,
niech będzie za nami jasny ,gwiezdny ślad,
kwiat przebaczenia.

Taki apel o przebaczenie jest wzru-
szający, ale trąci naiwnością. Mieści 
się on wprawdzie we franciszkań-
skim nurcie chrześcijaństwa, jednak 
przebaczanie zbrodniarzom bez ich 
przyznania się do winy i odbycia 
pokuty jest nie do przyjęcia, bo jest 
sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, 
elementarną etyką i ziemskim ładem 

prawnym. Z tych powodów formuła 
polskich biskupów o wzajemnym 
przebaczaniu nie może mieć odnie-
sienia do hajdamackich ludobój-
ców spod znaku OUN-UPA, którzy 
nie przyznają się do ludobójczych 
zbrodni i traktują je jako bohaterską 
walkę narodowowyzwoleńczą.
Apel o przebaczenie, mimo roman-
tycznej naiwności, świadczy o głę-
bokiej szlachetności młodego poety 
i wzbogaca jego świetlaną postać 
.Kiedyś, gdy powstanie Muzeum 
Kresów Wschodnich, godne miejsce 
znajdzie w nim i Jerzy Sobieski, po-
eta kowelski z Rodziny Kolumbów, z 
Rodu Anhellich.

Szukając wiadomości  o Jerzym So-
bieskim, doszedłem do smutnego 
wniosku, że tak mało jest informacji 
źródłowych o tamtym, okupacyjnym 
Kowlu i Polakach, którzy w nim 
żyli, walczyli, cierpieli i umierali za 
Polskę. Gdyby nie świetna książka 
„Kowel” Eugeniusza Rachwalskie-
go, wiedziano by o wiele mniej o 
Kowlu z  tamtych dramatycznych, 
okupacyjnych czasów. A przecież 
Kowel, po Równem i Łucku, był 
wówczas bardzo ważnym ośrodkiem 
miejskim, komunikacyjnym, admini-
stracyjnym, 
handlowym i konspiracyjnym.

Wykorzystana literatura:

1.Jarosław Iwaszkiewicz, Jeszcze 
jeden, Życie Warszawy,16 XI 1975.
2. Eugeniusz Rachwalski, Kowel, 
Wrocław 2004, passim.
3. Wincenty Romanowski, ZWZ-
-AK na Wołyniu 1939-1944, Lubli-
n1993,passim.
4. Józef Turowski, Pożoga ,Warsza-
wa 1990, passim
5. Władysław Siemaszko, Ewa Sie-
maszko, Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia 1939-
1945, t. I, s.329 i nast.  
6. Tadeusz Sztumberk-Rychter, Ar-
tylerzysta piechurem ,Warszawa 
1967,s.157. 
7. Jerzy Sobieski, Wiersze młodzień-
cze, Gdańsk 1992.
8. Eugeniusz Kudelski, relacja ustna.

TO TEŻ BYŁ STRZAŁ DIAMENTEM
Feliks Budzisz
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Drodzy Przyjaciele, Szanowni 
Państwo, z przyjemnością infor-
muję, że w dystrybucji jest
nr 4/52 ZNAD WILII
ISSN 1392-9712, indeks 327956, 
cena 12 Lt/15 zł

Zapraszam do nabywania kwar-
talnika w salonikach i kioskach 
RUCHu, w sieci Garmond Press 
(markety, stacje benzynowe 
itp.).Proszę pytać!
Ponadto do nabycia w Polsce w:  
Księgarni Naukowej im. Prusa w 
Warszawie  (Krakowskie Przed-
mieście 7, również wcześniejsze 
numery);
w Domu Spotkań z Historią (ul. 
Karowa 20);
Kolportaż prowadzi Krzysz-
tof Jankowski, tel. 89 5344878 
(Olsztyn/Gdańsk).
Wysyłamy pocztą i to najlepszy 
sposób jego posiadania.
ZNAD WILII można oczywiście 
zaprenumerować! Przypominam 
Szanownym Prenumeratorom o 
przedłużeniu subskrypcji, zapra-
szam nowych Czytelników.

ZNAD WILII w Wilnie:

W Polskiej Galerii Artystycznej 
Znad Wilii, Isganytojo 2/4 (k. 
Bakszty,lit. Boksto, na Starym 
Mieście); w Domu Kultury Pol-
skiej (ul. Naugarduko 76), 
w księgarni ELEPHAS (Olandu 
11).

Nabyć pismo można bezpośred-
nio u wydawców:
48 508764030 (Polska) i 370 5 
2123020 (Litwa)

Spis treści, także innych nume-
rów: www.znadwiliiwilno.lt
http://znadwiliiwilno.lt/kwartal-
nik/spis-tresci-kwartalnika

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

ZNAD  WILII 4/52 
- w dystrybucji
Romuald Mieczkowski

Książka Marka A. Koprowskie-
go jest biografią Ireny Sandeckiej 
(1912-2010), która urodziła się po-
nad sto lat temu w Humaniu na Po-
dolu, wybitnej obrończyni polskości 
w Krzemieńcu na Wołyniu. Sandec-
ka dla jednych była ofiarną działacz-
ką społeczną i wielką patriotką, dla 
drugich zaś – szczególnie Ukraiń-
ców i poprawnym politycznie Pola-
kom – siejącą nienawiść pomiędzy 
narodami staruszką. Tak naprawdę 
Irena Sandecka była osobą odda-
ną polskim Kresom, a szczególnie 
Krzemieńcowi. Polska ludność za-
mieszkująca ten stary gród wiele za-
wdzięcza tej współczesnej „Siłacz-
ce”. Irena Sandecka należała do osób 
niezwykłych. Siła jej ducha nieraz 
pomagała przetrwać w najtrudniej-
szych czasach. Jako nauczycielka i 
działaczka społeczna wyjechała tuż 
przed wybuchem wojny do Belgii, 
aby tam zadbać o świadomość na-

rodową dzieci polskich emigrantów. 
Tam również zastał ją 1 września 
1939 r. Wbrew ogólnie przyjęte-
mu trendowi, niejako pod prąd tras 
ucieczek z ogarniętego wojną kraju 
powróciła do Polski. Wzięła udział 
w obronie Lwowa. Nie była boha-
terką przelewającą krew na bary-
kadzie. Do kapitulacji miasta nie 
wychodziła z kuchni, gotując obroń-
com posiłki. Początkowy okres tzw. 
pierwszego Sowieta (czyli pierw-
szej okupacji sowieckiej) przetrwa-
ła we Lwowie, skąd wiosną 1940 r. 
wróciła do Krzemieńca. Pracowała 
jako nauczycielka w białokrynickiej 
szkole aż do wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej. Okres okupacji 
niemieckiej przyniósł rozkwit dzia-
łalności nacjonalistów ukraińskich. 
Niejednokrotnie Sandecka jeździła 
do miejsc, w których bandy UPA 
dokonały mordów. W tych wypra-
wach niejednokrotnie pomagali jej 

Niemcy, którzy też nieraz pomaga-
li w zwalczaniu ludobójców spod 
znaku UON-UPA. W swojej pracy 
na rzecz polskich Kresów nie usta-

Irena Sandecka, 
„Siłaczka”  z Kresów
Daria Czarnecka

ła również podczas drugiej okupacji 
sowieckiej. To dzięki niej utrzyma-
ła się parafia krzemieniecka, wokół 
której gromadzili się Polacy. 
Działalność Sandeckiej pomogła 
zbudować w Krzemieńcu bastion 
polskości. Ze wspomnień Sandec-
kiej poznajemy również ofiarnych 
księży Jakuba Macyszyna i Bro-
nisława Mireckiego. To ich dzia-
łalność pozwoliła na utrzymanie 
w dobrej kondycji parafii krzemie-
nieckiej i zachowanie w niej języka 
polskiego podczas liturgii. Te dzia-
łania uzupełniała Irena Sandecka 
nielegalnie ucząc dzieci religii, ję-
zyka polskiego, polskiej historii i 
kultury. Mówiła również twarde nie 
gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku 
UON-UPA. Nie zgadzała się na wy-
baczenie bez wyraźnego nazwania 
mordów na Wołyniu ludobójstwem. 
Z książki Koprowskiego wyłania 
się obraz dzielnej polskiej patriot-
ki, która jak u Norwida ma „tak 
za tak, nie za nie, bez światło-cie-
nia”. Biografia Sandeckiej napisana 
jest w sposób zajmujący. Niekiedy 
można dostrzec nieznaczne literów-
ki czy brak odpowiedniego ułoże-
nia tekstu. Szczególnie fragmenty 
stanowiące niejako motto danego 
rozdziału winny być oddzielone od 
całości tekstu. Rozpraszać mogą 

również powtórzenia fragmentów 
narracji, które rzadko, bo rzadko, 
ale się zdarzają. Jednak ten drobne 
potknięcia nie powinny wpłynąć w 
żaden sposób na odbiór książki. Jest 
to pozycja nader ważna. Mało jest 
bowiem osób w Polsce, które zdają 
sobie sprawę z tego jak ciężka jest 
praca nad zachowaniem polskości 
na Kresach. Dlatego warto żeby 
jak największa liczba osób prze-
czytało biografię Ireny Sandeckiej 
– prawdziwej „Siłaczki” z Kresów. 
Zwłaszcza przed powtórzeniem te-
lewizyjnych informacji o odwiecz-
nych dobrosąsiedzkich stosunkach 
polsko-ukraińskich. 
___

Od redakcji: Irena Sandecka uro-
dziła się.1 kwietnia 1912 w Huma-
niu. Polska poetka, nauczycielka, 
pracownik naukowy Liceum Krze-
mienieckiego, działaczka społeczna 
i katolicka, od 1942 mieszkająca 
i działająca w Krzemieńcu. Przed 
wojną studiowała biologię i filozo-
fię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Wojna zastała ją w Belgii, skąd wró-
ciła na Wołyń.  W czasie II wojny 
światowej pracowała w Powiatowej 
Delegaturze Rządu w Krzemieńcu, 
zajmując się m.in. pomocą Polakom 
atakowanym przez nacjonalistów 
ukraińskich. Po wojnie pozostała w 
Krzemieńcu nie zaprzestając pra-
cy na rzecz Polaków i polskości. 
Dzięki jej staraniom w Krzemień-
cu przetrwało prężne środowisko 
polskie.  Autorka ręcznie napisane-
go  i ilustrowanego  "Elementarza 
Krzemienieckiego". Założycielek 
Towarzystwa Odrodzenia Kultury 
Polskiej im. Juliusza Słowackiego. 
Zmarła 25 marca 2010 w wieku 98 
lat. Irena Sandecka bez wątpienia  
jest symbolem polskiego trwania na 
dawnych Kresach Rzeczpospolitej. 
Przez całe swoje życie dawała świa-
dectwo kresowej polskości, która 
w Krzemieńcu nigdy nie wygasła - 
także dzięki niej

/ Bielsko-Biała. Zdjęcie  OkładkiMarek A. Koprowski Od Humania do Krzemieńca: Irena 
Sandecka, Biblioteka „Wołanie z Wołynia” tom 75, Biały Dunajec-Ostróg 2012, stron 86.

/ Zdjęcie- http://wspolnotapolska.org.pl/wp-content/uploads/2011/09/sand5.jpg
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lipca 1943 Roku  Dzień 
Pamięci Męczeństwa 
Kresowian nie został 
do dzisiaj uchwalony 

przez Sejm III RP bez podania przy-
czyny (przyczyn). 

11 lipca 2013 roku  będziemy ob-
chodzili 70  rocznicę „krwawej 
niedzieli” czyli najbardziej bestial-
skiego i krwawego epizodu tzw. 
rzezi wołyńskiej. Siedemdziesiąt lat 
temu na Wołyniu doszło do kulmi-
nacji etnicznych zbrodni, których 
dokonywała Ukraińska Powstańcza 
Armia. Jednego dnia Ukraińcy za-
atakowali około 100 polskich miej-
scowości, w bestialski sposób mor-
dowali mężczyzn, kobiety, dzieci i 
starców. Polskie wsie były palone, 
a wobec mieszkańców okazywano 
niebywałe okrucieństwo. Pisaliśmy 
na naszych łamach wielokrotnie o 
tej ponurej zbrodni. Apelowaliśmy 
do Pana Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego o upamiętnienie 11 
lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian, jednakże bez odpowie-
dzi i odzewu. Apelowaliśmy o upa-
miętnienie  11 Lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian do Sejmu 
RP – niestety również bez odpowie-
dzi. 

Na Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie w 2004 roku posadowiono 
pomnik dla uczczenia pamięci ludo-
bójstwa ukraińskich nacjonalistów 
(foto poniżej). Na cokole pomnika 
wyryto transkrypcję: „Nie o ze-
mstę, lecz o pamięć wołają ofiary. 
Ojczyzna to ziemia i groby – naro-
dy tracąc pamięć tracą życie”. Dla 
narodowej pamięci oraz w hołdzie 
ofiarom ludobójstwa, którego do-
puściły się w latach II wojny świa-
towej na Polakach – mieszkańcach 
południowo – wschodnich woje-
wództw Rzeczypospolitej Polskiej 
– Organizacja Ukraińskich Nacjo-
nalistów i Ukraińska Powstańcza 
Armia. W 61 rocznicę tej tragedii 
– Kraków 2004”.

 Pamięć o tym dniu i całej operacji 
Ukraińców, przez długie lata była 
tłamszona. Władzom komunistycz-
nym zależało na wymazaniu tej 
krwawej zbrodni z historii. Kłam-
stwo i zapomnienie na szczęście 
przegrało, Polacy pamiętają, i 11 
lipca każdego roku oddają hołd po-
mordowanym rodakom. Niestety w 
upamiętnieniu tego Dnia nie bierze 
udziału Głowa Państwa Polskiego 
Bronisław Komorowski. Natomiast 
całkowicie bez podstaw prawnych 
i upoważnienia Narodu Polskiego 
Bronisław Komorowski 10 lipca 
2011 z udziałem 3 rabinów i  przed-
stawiciela Konferencji Episkopatu 
Polski prosili o przebłaganie Żydów 
w Jedwabnem o rzekomy mord do-
konany przez Polaków w Jedwab-
nem. „Podstawę prawną” owego  
mordu rzekomo dokonanego w Je-
dwabnem przez Polaków stanowi 
grafomańska książka Jana Tomasza 
Grossa „Sąsiedzi”.

Klub Parlamentarny Prawo i Spra-
wiedliwość złożył do laski mar-
szałkowskiej projekt uchwały usta-
nawiający 11 lipca dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian. Ten sym-
boliczny gest byłby wyrazem pa-
mięci i szacunku dla poświęcenia i 
cierpień tysięcy naszych rodaków. 
Trudno sobie wyobrazić aby ktoś 
sprzeciwiał się takiej inicjatywie i 
próbował uniemożliwić Sejmowi 
przyjęcie wspomnianej uchwały. 
Dlaczego więc dzisiaj na początku 
2013 roku nie możemy mówić o 
dniu Pamięci Męczeństwa Kreso-
wian? Dlaczego od czasu złożenia 
projektu uchwała nie została podda-
na pod głosowanie Sejmu? Niestety 
projekt uchwały podzielił los wielu 
inicjatyw opozycji. Nie przeprowa-
dzono pierwszego czytania w ko-
misji i szanse aby 11 lipca 2013 był 
pierwszym dniem pamięci o rzezi 
wołyńskiej są w dalszym ciągu ilu-
zoryczne. Dlaczego tak się stało? 
Dlaczego uchwała w tak ważnej, 
symbolicznej i honorowej sprawie 

została potraktowana w obcesowy 
sposób? Trzeba o to zapytać Prezy-
denta Rzeczypospolitej Bronisława 
Komorowskiego, liderów PO, pre-
miera Tuska i marszałek Sejmu Ewy 
Kopacz. Czy uchwała padła ofiarą 
bezmyślnego sekowania projektów 
opozycji i trafiła do „zamrażarki 
sejmowej” z rozdzielnika, jak każdy 
projekt opozycji? Nie wyobrażam 
sobie innego wyjścia, bo jak sądzę, 
walcząca z pamięcią o wielu wyda-
rzeniach Platforma Obywatelska, 
nie obawia się chyba kultywowania 
wspomnień o wydarzeniach sprzed 
siedemdziesięciu lat.

Szkoda, że walka z opozycją i uczy-
nienie z Sejmu maszynki do głoso-
wania rządowych projektów, spra-
wiły, że  Dzień 11 lipca  nie został 
do dzisiaj ogłoszony dniem pamięci 
o ofiarach ukraińskiego nacjona-
lizmu. Mimo tych działań pamięć 
nie zginie. Nie zginęła przez 70 lat i 
żyć będzie nadal w naszych sercach. 
Wstyd jednak przed ofiarami mor-
dów wołyńskich, wstyd przed ich 
rodzinami i wszystkimi kresowiaka-
mi. Wstyd przed Polakami. Wstydzę 
się siebie.

Wstyd zgotowany nam przez rzą-
dzącą PO.

Pomniki chwały posadowione dla 
uczczenia pamięci naszych bolsze-
wickich okupantów otaczają Polskę 
wzdłuż i wszerz. Okupanci bolsze-
wiccy mordowali Polaków podob-
nie jak bandy OUN – UPA. Owe 
„pomniki chwały” zwyrodnialców 
bolszewickich okalają nasz kraj , w 
Starzyńskim Dworze, Warszawie,  
Nowym Sączu, Ossowie etc. W nie-
których polskich miastach istnieją 
jeszcze ulice i place nazwane imio-
nami „bohaterów” bolszewickich, 
którzy nas ciemiężyli i mordowali. 
I co i nic. Jakie zdanie w tych spra-
wach, łącznie z uchwaleniem  11 
lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian ma Pan Prezydent RP? 
Jakie zdanie  ma parlament RP? 
Zorganizowane środowiska kreso-
we wielokrotnie występowały do 
Pana Prezydenta m.in. listem otwar-
tym z 2008 roku w którym wyraża 
się ubolewanie nad zignorowaniem 
próśb Ogólnopolskiego Komitetu 
Obchodów 70. Rocznicy Ludobój-
stwa Dokonanego Przez OUN –
UPA na Ludności Polskiej Kresów. 
List został zignorowany, pozostał 
bez odpowiedzi.

Niżej podpisany 82-letni dzienni-
karz akredytowany w Polsce (nr 
legitymacji 328), zwracał się niejed-
nokrotnie o upamiętnienie tej Rocz-
nicy. 
Szanowny Panie Prezydencie RP 
pragnę przypomnieć Panu i Parla-
mentowi RP w jaki sposób OUN – 
UPA mordowali nie tylko moich, ale 
przecież i pańskich Rodaków:

001. Wbijanie dużego i grubego 
gwoździa do czaszki głowy.

002. Zdzieranie z głowy włosów ze 
skórą (skalpowanie).

003. Zadawanie ciosu obuchem 
siekiery w czaszkę głowy.

004. Zadawanie ciosu obuchem 
siekiery w czoło.

005. Wyrzynanie na czole "orła".

006. Wbijanie bagnetu w skroń 
głowy.

007. Wyłupywanie jednego oka.

008. Wybieranie dwoje oczu.

009. Obcinanie nosa.

010. Obcinanie jednego ucha.

011. Obrzynanie obydwu uszu.

012. Przebijanie kołami dzieci na 
wylot.

013. Przebijanie zaostrzonym 
grubym drutem ucha na wylot 
drugiego ucha.

014. Obrzynanie warg.

015. Obcinanie języka.

016. Podrzynanie gardła.

017. Podrzynanie gardła i wycią-
ganie przez otwór języka na ze-
wnątrz.

018. Podrzynanie gardła i wkła-
danie do otworu szmaty.

019. Wybijanie zębów.

020. Łamanie szczęki.

021. Rozrywanie ust od ucha do 
ucha.

022. Kneblowanie ust pakułami 
przy transporcie jeszcze żywych 
ofiar.

023. Podcinanie szyi nożem lub 
sierpem.

024. Zadawanie ciosu siekierą w 
szyję.

025. Pionowe rozrąbywanie sie-
kierą głowy.

026. Skręcanie głowy do tyłu.

027. Robienie miazgi z głowy 
przez wkładanie głowy w ściski 
zaciskane śrubą.

028. Obcinanie głowy sierpem.

029. Obcinanie głowy kosą.

030. Odrąbywanie głowy siekierą.

031. Zadawanie ciosu siekierą w 
szyję.

032. Zadawanie ran kłutych w 
głowie.

033. Cięcie i ściąganie wąskich pa-
sów skóry z pleców.

034. Zadawanie innych ran cię-
tych na plecach.

035. Zadawanie ciosów bagnetem 
w plecy.

036. Łamanie kości żeber klatki 
piersiowej.

037. Zadawanie ciosu nożem lub 
bagnetem w serce lub okolice ser-
ca.

038. Zadawanie ran kłutych no-
żem lub bagnetem w pierś.

039. Obcinanie kobietom piersi 
sierpem.

040. Obcinanie kobietom piersi i 
posypywanie ran solą.

041. Obrzynanie sierpem genitalii 
ofiarom płci męskiej.

042. Przecinanie tułowia na wpół 
piłą ciesielską.

043. Zadawanie ran kłutych brzu-
cha nożem lub bagnetem.

044. Przebijanie brzucha ciężar-
nej kobiecie bagnetem.

045. Rozcinanie brzucha i wycią-
ganie jelit na zewnątrz u doro-
słych.

046. Rozcinanie brzucha kobiecie 
w zaawansowanej ciąży i w miej-
sce wyjętego płodu, wkładanie np. 
żywego kota i zaszywanie brzu-
cha.
047. Rozcinanie brzucha i wlewa-
nie do wnętrza wrzątku - kipiącej 
wody.
048. Rozcinanie brzucha i wkła-
danie do jego wnętrza kamieni 
oraz wrzucanie do rzeki.
049. Rozcinanie kobietom ciężar-
nym brzucha i wrzucanie do wnę-
trza potłuczonego szkła.

050. Wyrywanie żył od pachwiny, 
aż do stóp.

http://wolyn1943.eu.interii.pl/arty-
kuly.html

W ten sposób zostało zamordo-
wanych na Kresach Południo-
wo-Wschodnich i w Małopolsce 
Wschodniej II RP ok. 200 tys. Pola-
ków, w tym mniejszości narodowe, 
Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Czesi, 
Ormianie. I co najdramatyczniej-
sze – dzieci, nawet te jeszcze nie-
narodzone! Ilu z nich pomordowali 
nacjonaliści ukraińscy w „Krwawą 
Niedzielę” w 100 miejscowościach  
11 lipca 1943 roku w kościołach, 
chałupach, domach, czy spalonych 
wsiach i stodołach? 

Tekst ten stanowi równocześnie 
protest na nieuchwalenie do dnia 
dzisiejszego przez Sejm Rzeczy-
pospolitej 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian sygnowany 
przez:

- Jerzego Korzenia – prezesa To-
warzystwa Pamięci Narodowej im. 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego,

- Autora Pomnika poświęconego 
„Ofiarom Ludobójstwa”  w Krako-
wie prof. Czesława Dźwigaja,

-Aleksandra Szumańskiego redak-
tora działu „Barwy Kresów” KSI,

-Bogusława Szarwiło redaktora na-
czelnego Kresowego Serwisu Infor-
macyjnego.

ZBRODNIE BEZ PAMIĘCI
Aleksander Szumański

11

http://wolyn1943.eu.interii.pl/artykuly.html
http://wolyn1943.eu.interii.pl/artykuly.html
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ak nagle jak się pojawi-
ło do sprawozdania przed 
Wysoką Izbą, tak samo 
szybko "spadło" z porząd-

ku obrad Sejmu sprawozdanie 
przewodniczącego Komisji MNE 
Mirona Sycza.

Kolanem przepychany i zarazem 
skandaliczny projekt Uchwały po-
tępiającej operację "Wisła" może 
okazać się fatalnym w skutkach 
marzeniem sennym posła Sycza. 

To że  w styczniu nie doszło do 
sprawozdania nie oznacza wca-
le, że za czas jakiś, Polski parla-
mentarzysta Sycz nie wróci do 
snu o "wielkiej Ukrainie" pod 
przywództwem wyznawców kultu 
Bandery. Jest to więcej niż pewne 
że syn banderowca nie odpuści. 
Nie odpuści tym bardziej, że pro-
banderowscy koledzy posła Sycza 
z ukraińskiej Swobody przeżywają 
ciężkie chwile. 
Oto, "Europejski Sojusz Ruchów 
Narodowych (Alliance of Europe-
an National Movements, AENM), 
w którego skład wchodzi spora 
część nacjonalistycznych partii 
politycznych w Europie, usunął ze 
swoich szeregów ukraińską partię 
Swoboda. Ugrupowanie nacjo-
nalistów z Ukrainy należało do 
AENM od 2010 roku.

Podjęcie decyzji o usunięciu Swo-
body z międzynarodowej koalicji 
partii o profilu narodowym i “eu-
rosceptycznym” zapadło już w 
2012 roku, na jednym ze spotkań 
Europejskiego Sojuszu Ruchów 
Narodowych, w którym uczestni-
czyli również działacze Swobody. 
Najprawdopodobniej nie są to 
ostatnie zmiany, jakie w najbliż-
szym czasie zaobserwujemy w sze-
regach powstałego w 2009 roku 
AENM.

Nacjonaliści z kilku europejskich 
krajów zauważyli, że program 
polityczny ukraińskiej Swobody 
zdaje się zbyt mocno odstawać od 
poglądów prezentowanych przez 
pozostałe obecne w koalicji ugru-
powania oraz “nie pasować” do 
samej idei, jaką kieruje się AENM. 
Zdaniem przewodniczących soju-
szu, ukraińscy nacjonaliści wyka-
zywali się również nie do końca 
szczerymi intencjami w nawiązy-
waniu kontaktów z poszczególny-
mi europejskimi ugrupowaniami. 
Głównie z tych powodów Swobo-
da “pożegnała się” z Europejskim 
Sojuszem Ruchów Narodowych.

[...] Informując o usunięciu ze 
swoich szeregów Swobody, prze-
wodniczący AENM zaznaczyli, że 
wykluczenie jednego ukraińskie-
go ugrupowania nie oznacza za-
mknięcia się na pozostałe naro-
dowe ugrupowania funkcjonujące 
na Ukrainie. Zaznaczyli jednak, iż 
w najbliższym czasie Ukraina nie 
będzie posiadać swoich przedsta-
wicieli w Europejskim Sojuszu Ru-

chów Narodowych.

Jeżeli do powyższego dodamy 
fakt, że Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu (dalej 
ETPC) 9 lutego 2012 roku zadecy-
dował, że wniesiona przez Zwią-
zek Ukraińców w Polsce (dalej 
ZUwP) 

skarga przeciwko 
państwu polskiemu 

została oddalona, Ukraińcy w Pol-
sce mają "doła".

W co więc gra poseł Sycz i jego 
koledzy ze Związku Ukraińców 
w Polsce?

Hojnie dotowany przez Polski 
Rząd 
ZUwP kompromituje w sposób 
skandaliczny nasz Kraj i na doda-
tek za nasze-podatników pienią-
dze.
Np w 2011 roku organizacje 
mniejszości ukraińskiej w Polsce 
otrzymały na swoją działalność, w 
tym na utrzymanie lokali, wydaw-
nictwo gazet itd.: 
- ZUP - ponad 1 mln 590 tys. zło-
tych. 
- Stowarzyszenie  Łemków - 830 
tys. złotych. 
- Związek Ukraińców Podlasia - 
337 tys. zł.
Podczas gdy z braku funduszy na 
statutową działalność Związek 
Polaków na Ukrainie wyrzucany 
jest kijowski bruk, organizacje 
ukraińskie w Polsce tworzą eta-
towe struktury i mają się całkiem 
dobrze.

Jak to się dzieje, że obywatele RP 
ale z ukraińskim pochodzeniem 

mają w sobie tyle pogardy dla 
POLSKI, Polski która jak rodzona 
matka ich wykarmiła, wychowała, 
wykształciła i daje dzisiaj całkiem 
spore kieszonkowe.
Jak to jest możliwe, że za pienią-
dze polskiego podatnika  poseł 
Sycz, pan Tyma, pan Czech....... 
wykonują krecią dla Polski robotę. 
W uzasadnieniu przepychanym 
kolanem projekcie uchwały potę-
piającej akcję "Wisła" czytamy:
Akcja „Wisła” rozpoczęła się 28 
kwietnia 1947 roku i trwała do 31 
lipca 1947 roku. Wedle najnow-
szych danych łącznie wysiedlono 
ponad 140 tysięcy osób. Powra-
cający Ukraińcy i Łemkowie byli 
wyłapywani i osadzani w obozie w 
Jaworznie.
Cywilną ludność narodowości 
ukraińskiej, jak również osoby 
należące do łemkowskiej grupy 
etnicznej wysiedlono, by jak gło-
siła oficjalna propaganda pozba-
wić zaplecza oddziały Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. Przez lata 
głoszono, że było to jedyne roz-
wiązanie konfliktu. Tymczasem ko-
munistyczne władze poświęcały się 
przede wszystkim walce z polskim 
podziemiem i opozycją polityczną. 
Do zwalczania UPA – które kwe-
stionowało integralność teryto-
rialną kraju – nie skierowano od-
powiednich sił. Już w czasie zimy 
poprzedzającej akcję „Wisła” ist-
niała szansa przywrócenia spoko-

ju na spornych terenach. 
Mimo to dopiero w kwietniu zde-
cydowano się na spektakularną 
akcję, licząc na szerokie poparcie 
społeczne ludności pamiętającej 
okrucieństwa wojny. Motywowane 
politycznie wysiedlenia były nie 

tylko pogwałceniem praw człowie-
ka  i obywatela, ale również nie 
miały uzasadnienia militarnego.
 Akcja „Wisła” pokazuje, jak de-
strukcyjne jest stosowanie wła-
ściwej dla systemów totalitarnych 
zasady odpowiedzialności zbioro-
wej. Wysiedlenia trwale naznaczy-
ły kolejne pokolenia Ukraińców i 
Łemków, utrudniając im zacho-
wanie tożsamości. Stanowią one 
bolesny cierń, utrudniający pojed-
nanie narodów, które nawzajem od 
siebie wiele wycierpiały w historii. 
Rzeczpospolita Polska wspiera 
dziś zachowanie i rozwój tożsamo-
ści narodowej mniejszości narodo-
wych i grup etnicznych. Chroni ich 
dziedzictwo kulturowe oraz wspie-
ra upamiętnianie osób i wydarzeń 
ważnych dla wspólnot mniej-
szościowych. Senat RP w swojej 
uchwale z dnia 3 sierpnia 1990 
r. potępił akcję „Wisła”, dlatego 
szczególnie ważne jest oficjalne 
potępienie akcji „Wisła” również 
przez Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Należy obowiązkowo zapytać, jak 
Rzeczpospolita Polska wspiera 
dziś zachowanie i rozwój tożsa-
mości narodowej polskiej mniej-
szości na Ukrainie.  Jak chroni ich 
dziedzictwo kulturowe oraz wspie-
ra upamiętnianie osób i wydarzeń 
ważnych dla polskiej wspólnoty 
mniejszościowej na dawnych Kre-
sach IIRP. 

W uzasadnieniu projektu uchwały  
Sycza wytłuściłem "sporne tere-
ny".
Zastanawia mnie, dlaczego w XXI 
wieku, poseł polskiego parlamentu 
pisze o "spornych terenach". Wię-

cej. Podczas posiedzenia komisji 
Sycza w dniu 6 grudnia ub.r. zapy-
tałem komisję o to co ma na myśli 
pisząc o "spornych terenach" jed-
nak pan Sycz zbył mnie odpowia-
dając  że właśnie "są w głosowa-
niu". 
Sprawdziłem więc na ukraińsko-
-języcznych stronach interneto-
wych co może kryć się za pojęciem 
"sporne tereny" i znalazłem jeden 
z wielu "kwiatków" dokumentują-
cych dokąd zmierza ukraiński na-
cjonalizm (mapka poniżej).
To nic, że na kresowych nagrob-
kach od kilkuset lat widnieją na-
zwiska polskich rodów, bo kult 
Bandery wyjaławia ukraińskie 
mózgi skutecznie. Mit o wielkiej 
Ukrainie wpajany jest ukraińskiej 
młodzieży skutecznie i aż dziw, 
że władze RP na to nie reagują. 
Marsze z płonącymi pochodniami 
organizowane przez nacjonalistów 
ze Swobody jako żywo przypomi-
nają marsze niemieckich nazistów 
śniących o potędze III Rzeszy. 
Wrogie Polsce hasła umieszczane 
na transparentach, mapy z Krako-
wem jako prastarym grodem ukra-
ińskim wytyczają jedyną i słuszną 
dla ukraińskiego nacjonalizmu 
drogę.
Czy właśnie w TO gra Sycz Mi-
ron, poseł polskiego parlamentu? 
Czy właśnie w TO gra Platforma 
Obywatelska posiadająca więk-
szość w komisjach i w całym par-
lamencie RP?
W Przemyślu i bez żadnego skrę-
powania Pan poseł Tomański 
uczestniczy w pochodzie Ukraiń-
ców.
Tomański nawołuje do potępie-
nia operacji Wisła a jednocześnie 
maszeruje razem - ramię w ramię 
- z członkami zbrodniczej orga-
nizacji, uczestnikami OUN-UPA, 
współuczestnikami Holokaustu 
Żydów i sprawców ludobójstwa 
polskiej ludności na Kresach.

Normalne "qui pro quo" tylko dla 
8. milionowej populacji rodaków 
z Kresowymi korzeniami, to wcale 
nie jest do śmiechu.
  

W co gra Miron Sycz 
- poseł Sejmu RP
Andrzej Łukawski

T
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etro Fedorowicz Miszczuk 
po dwóch latach nieobec-
ności pojawił się wczoraj 
w Muzeum [Auschwitz-

-Birkenau], zakwaterowano go w 
pokoju gościnnym. Chodził po te-
renie Muzeum z flagą ukraińską, 
ubrany w pasiak, szukając kontaktu 
z mediami. Dzisiaj widziałem go 
w towarzystwie naszej pracowni-
cy – historyk Wanda Hutny, która 
otrzymała polecenie służbowe, aby 
zwracała na Miszczuka uwagę i nie 
dopuściła, aby spowodował jakiś 
incydent. Wanda Hutny zabroniła 
mu chodzić z flagą ukraińską po 
terenie Muzeum, Widziałem go 
uczestniczącego w dzisiejszych 
uroczystościach w Muzeum już 
bez tej flagi. Kim jest Miszczuk? 
Czy naprawdę był więźniem Au-
schwitz? Przypomnijmy artykuł na 
ten temat . 

pt. „Petro Fedorowicz 
Miszczuk z Czerwono-
grodu”

Petro Fedorowicz Miszczuk przy-
jeżdża od pewnego czasu na uro-
czystości organizowane na terenie 
Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu z okazji 
kolejnych rocznic wyzwolenia tego 
obozu przez żołnierzy Armii Czer-
wonej w dniu 27 stycznia 1945 roku. 
Ubrany jest zawsze w pasiak obozo-
wy, a na więźniarskiej bluzie obok 
czerwonego trójkąta z literą R w 
środku ma naszyty numer 105105; w 
ręku trzyma zazwyczaj flagę ukraiń-
ską. Podczas oficjalnych uroczysto-
ści na terenie byłego obozu w Brze-
zince 27 stycznia 2005 roku stał się 
jednym z głównych jej bohaterów. 
Ubrany w pasiak z flagą ukraińską, 
przewiązaną pomarańczową wstążką 
(obchody zbiegły się z „pomarań-
czową rewolucją” na Ukrainie) przy-
witał się osobiście z prezydentem 
Polski, Aleksandrem Kwaśniewskim 
i prezydentem Ukrainy, Wiktorem 
Juszczenko, co spotkało się z dużym 
zainteresowaniem mediów relacjo-
nujących to wydarzenie. Petro Fe-
dorowicz Miszczuk podaje się za 

więźnia KL Auschwitz, oznaczo-
nego w tym obozie numerem 2949, 
innym razem mówi, że numeru z 
tego obozu nie pamięta.
Twierdzi także, że został aresztowany 
przez Niemców za pomoc partyzan-
tom Stefana Bandery w maju 1942 
roku i był więźniem najpierw jakie-
goś getta, a potem nie tylko przeby-
wał w Auschwitz, lecz również był 
więziony w obozach koncentracyj-
nych: Buchenwald, Mittelbau-Dora 
i Sachsenhausen, gdzie wyzwolili 
go rzekomo żołnierze amerykańscy 
wiosną 1945 roku.
W rzeczywistości ten Ukrainiec, 
urodzony 10 lipca 1926 roku w 
Kisielinie na Wołyniu, będący do 
1939 roku obywatelem II Rzeczy-
pospolitej, nie jest notowany ni-
gdzie w zachowanej dokumentacji 
KL Auschwitz, przechowywanej 
w archiwum Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu.
Pobyt Miszczuka w obozach Mit-
telbau-Dora i Sachsenhausen też nie 
znajduje żadnego potwierdzenia w 
zachowanych dokumentach z tych 
obozów. Można jedynie potwierdzić 
w oparciu o informacje uzyskane z 
Międzynarodowego Biura Poszuki-
wań w Arolsen w Niemczech i ar-
chiwum Muzeum w Buchenwaldzie, 
a także z Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Warszawie, że od 9 marca 
1944 roku przebywał w obozie pracy 
przymusowej w Ohrdruf w Turyn-
gii. Później ten obóz stał się samo-
dzielnym obozem koncentracyjnym, 
a potem podobozem KL Buchen-
wald. Petro Fedorowicz Miszczuk 
najpierw był oznaczony w Ohrdruf 
numerem 2949, a 15 stycznia 1945 
roku nadano mu w podobozie bu-
chenwaldzkim Ohrdruf nowy nu-
mer 105105. W pierwszych dniach 
kwietnia 1945 roku Miszczuk został 
najprawdopodobniej wyzwolony 
na trasie ewakuacyjnej z podobozu 
Ohrdruf do obozu macierzystego w 
Buchenwaldzie przez żołnierzy ame-
rykańskich. Żadna ze wspomnia-
nych powyżej instytucji, zarówno 
niemieckich, jak i polskich, nie po-
twierdza pobytu Miszczuka w trzech 
innych wymienianych przez niego 
obozach: Auschwitz, Mittelbau-Dora 

i Sachsenhausen. 
Petro Fedorowi-
cza Miszczuka 
dobrze pamięta 
Aniela Dębska, 
mająca dzisiaj 85 
lat, która obecnie 
mieszka w Lu-
blinie. Jest matką 
znanego kompo-
zytora Krzesimira 
Dębskiego. Na 
temat Miszczuka 
napisała: „Ukra-
ińca Petro Fedoro-
wicza Miszczuka 
znam jeszcze z 
czasów wołyń-
skich. Do szkoły 
nie chodził. Był 
analfabetą. Jego 
matka pracowała 
dorywczo w domu 
rodziców mojego 
przyszłego męża. 
Kiedy Niemcy 
wyznaczyli kon-
tyngenty Polaków 
na roboty do Rze-
szy, sołtys – Ukra-
iniec, aby spełnić 
wymagania ilo-
ściowe transportu zmuszony był do-
brać kilku Ukraińców do polskiego 
kontyngentu. Wtedy to, w 1942 roku 
Petro Fedorowicz Miszczuk został 
wywieziony na roboty do Niemiec. 
Potem słuch o nim zaginął. (…) W 
latach dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku, pewnego styczniowego 
dnia do naszych drzwi zadzwonił 
człowiek, który przedstawił się jako 
Petro Fedorowicz Miszczuk. Roz-
poznaliśmy go z mężem. Zaprosi-
liśmy do środka i zaczęły się wspo-
mnienia. Pan Miszczuk opowiadał o 
swoich wojennych losach. W czasie 
przymusowych robót w Niemczech 
jak obywatel Związku Radzieckie-
go był bardzo źle traktowany przez 
niemieckich pracodawców. Mówił, 
że dlatego uczestniczył w kradzieży 
żywności (wraz z innymi – przyp. 
AC) z wagonów kolejowych . (…) 
Niestety za którymś razem został 
schwytani (…), a on Petro Miszczuk 
zostal zesłany do obozu. Ale do ja-
kiego obozu nie powiedział. (…) W 
trakcie wielogodzinnej rozmowy nie 
wspomniał ani słowem, że był zwo-
lennikiem, a tym bardziej członkiem 
UPA”. Petro Fedorowicz Miszczuk 
mieszka od 1952 roku w Czerwono-
grodzie na Ukrainie. Miasto to nale-
żało do Polski, nosząc nazwę Krysty-
nopol i dopiero w 1951 roku wyniku 
korekty granicznej włączono je do 
ZSRR. Ten starszy już człowiek był 
również na rocznicowych obchodach 
w Muzeum Auschwitz-Birkenau w 
dniu 27 stycznia 2010 roku. Zawsze 
towarzyszy mu Ukrainka, o której 
mówi, że jest jego żoną. – Dwa lata 
temu, 27 stycznia 2010 roku opro-
wadzałem szwedzkich dziennikarzy 
i przy okazji spotkałem „naszego” 
Ukraińca odzianego w obozowy pa-
siak. Nie muszę chyba dodawać, że 
znów stał „atrakcją” mediów, a ja 
zadebiutowałem jako tłumacz z ję-
zyka ukraińskiego na szwedzki. Pan 
Miszczuk bardzo dobrze czuł się w 
tej roli i z dumą opowiadał, że do 
obozu trafił jako „partizan u Stiepa-
na Banderu” – relacjonuje Michał 

Kubica, przewodnik po Państwo-
wym Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Petro Fedorowicza Miszczuka pod-
czas uroczystości rocznicowych w 
Oświęcimiu w dniu 27 stycznia 2011 
roku spotkała także Daria Czarnec-
ka, pracująca w Muzeum Auschwitz-
-Birkenau jako wolontariuszka: „Ten 
Miszczuk się do mnie doczepił w 
dniu 27 stycznia 2011 roku, ponie-
waż ja tam jakąś mieszaniną rosyj-
skiego i ukraińskiego władam – to 
trochę ze mną rozmawiał i nawet 
byłam „tawariszcz” dopóki nie zoba-
czył, że noszę znak „Polski Walczą-
cej”, ponieważ jestem wiceprezesem 
Towarzystwa Przyjaciół Armii Kra-
jowej w Bielsku-Białej. Zapytał się, 
co to jest i jak mu odpowiedziałam, 
że AK – to mi powiedział, że to ban-
dyci i mordercy. Powiedziałam mu, 
że rezunem jest Stephan Bandera. Na 
to mi powiedział, że on jest „komba-
tantem Samostijnej Ukrainy”. Kiedy 
to usłyszałam – odpowiedziałam, że 
Bandera to „ukrainskij Gitler” i roz-
mowa się skończyła”. Warto jeszcze 
przytoczyć dalszy fragment relacji 
cytowanego już Michała Kubicy: 
„W 2011 roku Petro Miszczuk też 
był bardzo popularny. Realizatorzy 
z TVN24 wielokrotnie pokazywali 
go podczas transmisji z Brzezinki, a 
w głównym wydaniu „Faktów” lub 
„Wiadomości” mogliśmy go zoba-
czyć, jak w skupieniu przemierzał 
dziedziniec bloku 11 – bardzo po-
ruszający i tym samym „medialny” 
obraz. Kiedy szesnastoletni Petro 
Miszczuk miał przebywać w nie-
mieckich obozach koncentracyjnych 
jako „partyzant Bandery”, w czasie 
gdy niemal cała polska ludność Ki-
sielina przebywała na mszy św. w 
dniu 11 lipca 1943 roku, miastecz-
ko to i kościół w nim znajdujący się 
zostały otoczone podwójnym kordo-
nem upowców. Gdy po zakończeniu 
mszy św. Polacy zaczęli wychodzić 
z kościoła, otworzono do nich ogień. 
Około 90 osób wówczas zostało 
zamordowanych przez Ukraińców 
nacjonalistów; część z nich rozebra-
nych pod przymusem rozstrzelano 

pod dzwonnicą lub zakłuto bagneta-
mi. Zbrodnie na Polakach w Kisie-
linie trwały także po 11 lipca 1943 
roku, m.in. dwa tygodnie później 
porwano i zamordowano polsko-
-ukraińskie małżeństwo, Leopolda i 
Anisję Dębskich. Upamiętnieniem 
zbrodni w Kisielinie zajmował się 
Włodzimierz Dębski, syn Leopol-
da i Anisji. W 2006 r. wydano jego 
monografię o Kisielinie, zatytułowa-
ną „Było sobie miasteczko”. Na jej 
podstawie w 2009 roku powstał film 
dokumentalny tak samo zatytułowa-
ny (scenariusz i reżyseria: Tadeusz 
Arciuch i Maciej Wojciechowski), 
przedstawiający przebieg zbrodni 
w Kisielinie. Kompozytorem mu-
zyki do tego filmu jest syn Anieli i 
Włodzimierza, Krzesimir Dębski, 
który również napisał muzykę do 
filmu „Ogniem i mieczem”. Petro 
Fedorowicz Miszczuk z Czerwo-
nogrodu dawał dowody, że uważa 
Stefana Banderę za bohatera i jest 
dumny z dokonań OUN-UPA, co 
stoi w sprzeczności z prawdą histo-
ryczną i ustaleniami prokuratorów 
z Instytutu Pamięci Narodowej w 
sprawie zbrodni popełnionych 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach. Warto też przypo-
mnieć, że art. 55 ustawy z 18 grudnia 
1998 roku o Instytucie Pamięci Na-
rodowej – Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu 
mówi: „Kto publicznie i wbrew fak-
tom zaprzecza zbrodniom, o których 
mowa w art. 1 pkt 1, podlega grzyw-
nie lub karze pozbawienia wolności 
do lat 3. Wyrok podawany jest do pu-
blicznej wiadomości.” Czynami zaś 
określonymi we wspomnianym art. 1 
pkt 1 ustawy są zbrodnie popełnione 
na osobach narodowości polskiej 
lub obywatelach polskich innych 
narodowości w okresie od 1 wrze-
śnia 1939 roku do 31 lipca 1990 
roku, w tym „zbrodnie przeciwko 
pokojowi, ludzkości lub zbrodnie 
wojenne”.

fot. autor

Banderowiec w Auschwitz
Adam Cyra, Oświęcim
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stycznia br. Papież 
Benedykt XVI wy-
głosił orędzie z oka-

zji 99 Światowego Dnia Migranta 
i Uchodźcy.  „Hannah Arendt pisa-
ła, że uchodźcy nie mają ojczyzny, 
państwa ani prawa. Konwencja 
ONZ o statusie uchodźców, w skró-
cie nazywana konwencją genewską, 
została uchwalona latem 1951 roku 
i stanowi, że „uchodźcą jest oso-
ba, która żywi uzasadnioną obawę 
przed prześladowaniem z powo-
du swej rasy, religii, narodowości, 
przynależności do określonej grupy 
społecznej lub poglądów politycz-
nych, znajduje się poza terytorium 
kraju, którego jest obywatelem i – z 
powodu tych obaw- nie chce lub nie 
może do tego kraju powrócić.” To 
fragment z reportażu Klausa Brink-
baumer’a „Afrykańska Odyseja”, 
rozdział „Krótka historia wędrówki 
ludów”. Klaus wyrusza w podróż z 
Johnem Ekow Ampanem, Afryka-
ninem z Ghany. „Będziemy podró-
żować tropem tych, którzy rzucają 
wszystko, byle dotrzeć do Europy. I 
wierzą, że gdy tylko opuszczą ojczy-
znę, w której doświadczają piekła, 
biedy i wojen, znajdą raj, bezpie-
czeństwo i dobrobyt. Klaus Brink-
baumer  analizuje stosunek „tej 
lepszej”  części świata czyli Ame-
ryki i  Europy (UE), w tym swego 
kraju urodzenia, czyli Niemiec,   do 
uchodźców z Afryki. Jego refleksje 
nie są pocieszające. Po opubliko-
waniu w „ Der Spiegel” reportażu, 
Klaus Brinkbaumer  otrzymał jed-
ną z najbardziej prestiżowych nie-
mieckich nagród dziennikarskich 
za najlepszy reportaż roku 2006. 
„Zaczęli napływać do naszej wsi 
uciekinierzy, którzy wręcz cudem 
wydostali się spod ciosów bandy-
tów. Widok był straszny. Ranni, 
okaleczeni, kobiety i dzieci, ude-
rzeni różnymi tępymi narzędziami, 
a także widłami i siekierami. Ban-
dyci byli uzbrojeni w siekiery, koł-
ki, noże. W dodatku towarzyszyły 
im kobiety, wyrostki a nawet dzieci 
zajmujące się rabunkiem i podpala-
niem. „ To nie jest opis polowania 
Hutu na Tutsi, to wspomnienie Wła-
dysława Gadzała ps. „Skowronek”, 
rodowitego Wołyniaka, który, jako 
16-letni chłopiec złożył przysię-
gę wojskową stając się żołnierzem 
Obwodu Kowelskiego Armii Kra-
jowej, a następnie 27 Wołyńskiej 
Dywizji AK. 26 stycznia 2013 roku 
podczas Mszy św. odprawionej w 
katedrze polowej modlono się za 
poległych i zmarłych żołnierzy 
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. Celebrze Mszy 
św. przewodniczył ks. płk Andrzej 
Jakubiak wraz z ks. kmdr. Janu-

szem Bąkiem, ks. ppłk. Andrze-
jem Puzonem i ks. ppłk. SG Mi-
rosławem Kurjaniukiem. Udział 
wzięli kombatanci, członkowie ich 
rodzin liczne poczty sztandarowe 
z całej Polski oraz grupy rekon-
strukcyjne. Wzruszające kazanie 
okolicznościowe wygłosił ks. ppłk 
Andrzej Puzon, który jako dziec-
ko był świadkiem tragicznych wy-
darzeń na Kresach. „Cała ludność 
polskich Kresów miała być wycię-
ta w pień, zgodnie z założeniami 
uchwały centralnej zarządu OUN z 
grudnia 1942 roku. Od połowy 1943 
roku pustoszała większość polskich 
wsi i kolonii. Po opuszczeniu swych 
domostw uchodźcy tracili cały swój 
dobytek, najczęściej dorobek wielu 
pokoleń, który był rabowany przez 
miejscowych sąsiadów. Apogeum 
ludobójstwa nastąpiło 11 lipca 1943 
roku, w około 170 polskich wsiach 
ukraińscy nacjonaliści w sposób 
sadystyczny zamordowali około 11 
tysięcy osób narodowości polskiej. 
Często ludzie ginęli w ogniu palą-
cych się domów. Ocalały jedynie te 
osoby, które zdołały uciec lub ukryć 
się np. pod stosem trupów członków 
rodziny, często okaleczone fizycz-
nie i psychicznie. Zwykle przed za-
mordowaniem ludobójcy ukraińscy 
dokonywali brutalnych gwałtów na 
dziewczętach i kobietach (siostrach, 
matkach, narzeczonych), obcinali 
nosy, uszy, chłopców (braci, synów) 
wieszano za genitalia, niemowlę-
tom (rodzeństwu) rozbijano główki 
na oczach matek, studnie klasztor-
ne wypełnione były ciałami dzieci, 
które wrzucano tam żywcem. Wedle 
zgodnej opinii ocalałych świadków 
mordu, ludobójcy mordowali sposo-
bami, o jakich się czyta w opisach 
praktyk dzikich plemion (Hutu, 
Tutsi?). Ocaleli z pożogi uchodź-
cy polscy szukali schronienia w 
bezpieczniejszych miasteczkach i 
wsiach gdzie naprędce zaczęto or-
ganizować samoobronę. „ (Stani-
sław Jastrzębski-Dzieje ludności 
polskiej na Kresach Południowo-
-Wschodnich i Ziemi Wołyńskiej w 
latach 1939-1946) „Podporucznik 
Michał Fijałka w 1939 roku został 
zmobilizowany do swojego pułku. 
Po zakończeniu wojny obronnej 
przedarł się do Paryża do 2 Dywi-
zji Piechoty gen. Prugar-Ketlinga. 
W czerwcu 1940 r. walczył pod 
sławnym Compiegne. Z kilkoma 
swoim żołnierzami i działem ppanc 
przeszedł ponad 700 km do Borde-
aux, skąd na zarekwirowanej barce 
dotarł z działem do Szkocji!. Na 
własną prośbę został skierowany 
na kurs cichociemnych. Ćwiczenia 
w Brygadzie Generała Stanisława 
Sosabowskiego, w różnych ośrod-

kach Wielkiej Brytanii. Odbył prze-
szkolenie strzeleckie, minerskie, 
dywersyjne, spadochronowe, łącz-
nościowe, konspiracyjne, dywer-
syjno-narciarskie i czekał w Andley 
End na przerzut do Polski. Z rąk gen. 
Władysława Sikorskiego otrzymał 
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego 
Virtuti Militari. Z 1 na 2 września 
1942 r. por. Fijałka „Kawa” zostaje 
zrzucony w pięcioosobowej grupie 
cichociemnych w okolice Grójca. 
Bierze udział w jednej z najbardziej 
brawurowych i niebezpiecznych 
akcji odbicia z więzienia w Pińsku 
trójki ludzi z „Wachlarza”. Akcja 
dowodzona przez legendarnego 
cichociemnego Jana Piwnika „Po-
nurego” uwieńczona sukcesem bez 
strat w ludziach, mimo, iż w Pińsku 
stacjonowało ponad 3 tysiące uzbro-
jonych Niemców. Od marca 1943 
r. OUN-UPA nasila eksterminację 
ludności polskiej, której grozi cał-
kowita zagłada. Słabe samoobrony 
padają pod ciosami UPA. By rato-
wać ludność przed zagładą Komen-
da Główna AK kieruje por. Fijałka 
(teraz „Sokół”) do samoobrony w 
Zasmykach, gdzie wspólnie z legen-
darnym „Jastrzębiem”, por. Wła-
dysławem Czermińskim tworzą ze 
zbiegłych rozbitków zdyscyplino-
wany oddział samoobrony. Oddział 
jest zdeterminowany by walczyć na 
śmierć i życie, by ocalić przed za-
gładą rodziny, sąsiadów, rodaków. 
W oddziale są ci, którzy byli świad-
kami „piekła”, rzezi dokonywanych 
na ich najbliższych, to często mło-
dzi chłopcy i dziewczyny, których 
domy zostały spalone, wsie zrów-
nane z ziemią. Wyruszają z Zasmyk  
po ludność polską do wsi  jeszcze 
niezdobytych przez bandytów UPA, 
po ludność ukrywającą się po ba-
gnach, lasach, schowkach. Nie za-
wsze udaje im się zdążyć, często 
atakowani są w trakcie ewakuacji 
Polaków do Zasmyk. W lutym 1944 
roku baony „Jastrząb” i „Sokół” 
tworzą trzon kowelskiego zgrupo-
wania „Gromada”, które ze zgrupo-
waniem włodzimierskim „Osnowa” 
utworzyły legendarną 27 Wołyńską 
Dywizję Piechoty Armii Krajowej. 
(Feliks Budzisz) 27 Wołyńska Dy-
wizja Piechoty Armii Krajowej 
(27 WDP AK)  liczyła 6,5 tyś żoł-
nierzy. W jej ramach utworzono 
dwa ugrupowania „Kowelskie” 
i „Włodzimierskie” liczące w 
sumie 9 batalionów piechoty, 2 
szwadrony kawalerii, pododdzia-
ły łączności, saperów, rozpozna-
nia, kwatermistrzostwa, służby 
zdrowia, żandarmerii oraz dusz-
pasterstwa. 27 WDP AK była naj-
większą jednostką partyzancką, 
nieprzerwanie działającą przez 

7 miesięcy jako zwarty związek 
taktyczny. Zapoczątkowała akcję 
„Burza” i najdłużej realizowa-
ła jej założenia. Poniosła straty 
wynoszące 626 zabitych, około 
400 rannych, 195 wziętych do 
niewoli i 1300 zaginionych. Po II 
wojnie światowej wielu żołnierzy 
aresztowano, „osądzono” i zesła-
no w głąb Związku Sowieckiego. 
Miejscem pamięci o wszystkich 
Polakach, którzy ponieśli ogrom 
ofiar w obronie swoich stron oj-
czystych oraz Wołyniaków repre-
sjonowanych po lipcu 1944 r., stał 
się pomnik 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej w War-
szawie, przy Alei Armii Krajowej.
http://www.katedrapolowa.pl/
kalendarium.php?id=1546

Fragment wspomnień Jana Wierni-
ka. „We wrześniu 1943 roku miałem 
3 lata, z naszej posiadłości zabrali 
nas partyzanci 27 Dywizji Wołyń-
skiej AK już pod ostrzałem bulbow-
ców. Z płaczem i strachem kolum-
na 40 furmanek ruszyła w stronę 
Zasmyk- skazana na śmierć lub 
przeżycie. W lesie bulbowcy wzięli 
nas w ostrzał z trzech stron, kto je-
chał prosto ten przeżył, kto skręcił 
był zamordowany. Tak szczęśliwie 

dojechaliśmy do Groszówki, gdzie 
zgromadziło się dużo ludzi z oko-
licznych wsi, które zostały spalone 
a mieszkańcy wymordowani. Wszy-
scy byli poranieni, pokrwawieni, 
dzieci bez rodziców płakały – jed-
nym słowem gehenna. Z Zasmyk  
widzieliśmy w nocy tylko łuny pa-
lących się wiosek. Często w dzień 
lub w nocy przychodzili do nas boso 
w koszulach, poranieni starsi i dzie-
ci opowiadając, jak zmasakrowano 
ludzi, a jak im się udało uratować. 
Kto przeżył, do dziś ma w sobie lęk, 
a koszmarne sny po nocach targa-
ją ciałem.” Jan Wiernik chory na 
dyzenterię, w bydlęcym wagonie, 
przy 30 stopniowym mrozie dotarł 
z mamą i 4-ma siostrami z Kowla 
do Włodawy. Bez jedzenia „a do 

picia był tylko śnieg, który mama 
rozpuszczała w dłoniach i kropel-
kami dawała do ust”. We Włodawie 
uchodźcy spędzili 5 dni w szkole 
na kawałku podłogi 2x2m a potem 
zawieziono ich do „pustostanu” 
we wsi Korolówka. Dom pusty, na 
środku kupka śniegu. Obok sąsiad, 
dał trochę drewna, ziemniaków kil-
ka. „Pomału dochodziliśmy do sie-
bie, chodząc po prośbie lub pracując 
u bogatych gospodarzy. Najstarsza 

Europejska Odyseja 
- 27 Wołyńska Dywizja 
Piechoty Armii Krajowej
Bożena Ratter

14

/ Pomnik 27 Dywizji AK przy Trasie Armii Krajowej w Warszawie

http://www.katedrapolowa.pl/kalendarium.php?id=1546
http://www.katedrapolowa.pl/kalendarium.php?id=1546
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dyskusji nad i projek-
tami, które dotyczyły 
opieki rządu polskie-
go nad Polakami po-

zostającymi poza granicami. w 
Programie Pomost i na łamach 
KSI w minionym oku 2012 udział 
wzięło wielu słuchaczy, czytelni-
ków oraz specjalne zaproszonych 
gości.  O wyrażenie swojej opinii 
poprosiliśmy jednego z człon-
ków Sejmowej Komisji do spraw 
Łączności z Polakami poza Gra-
nicami  posła PiS, Pana Adama 
Kwiatkowskiego : 

„Dla Polonii i Polaków miesz-
kających poza granicami Polski 
najważniejszym wydarzeniem 
ubiegłego roku było przesunię-
cie dysponowania środkami fi-
nansowymi z gestii Senatu RP na 
rzecz Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. Jest to sprawa bardzo 
bulwersująca, ponieważ rząd 
dokonał tej zmiany przy pomocy 
posłów rządzącej koalicji PO-
-PSL, pomimo głośnego sprzeciwu 
opozycji oraz prawie wszystkich 
organizacji polonijnych z całego 
świata. Dotychczasowa praktyka 
dzielenia środków, wypracowana 
przez Senat RP w ciągu ostatnich 
20 lat, została wymieniona na 
ścisłe polityczne wskazania PO i 
kalkulacje oszczędności. Dla wie-
lu polskich organizacji i mediów 
na Wschodzie był to bardzo ciężki 
rok. Rok dramatycznej „walki” 
o fundusze na przetrwanie, w sy-
tuacji w której dotacje ze strony 

państwa polskiego to często jedy-
ne źródło finansowania ich dzia-
łalności.
 MSZ wprowadziło nowy system 
konkursowy, który rezygnując z 
doświadczeń lat ubiegłych spowo-
dował, że wiele 
organizacji na 
Wschodzie, za-
miast realizować 
swoje cele, zmu-
szone było wal-
czyć o pieniądze 
na zapewnienie 
możliwości dal-
szego realizowa-
nia prowadzo-
nych projektów. 
W efekcie tych 
zmian oraz 
znacznego opóź-
nienia MSZ w 
przekazywaniu 
funduszy, wiele 
z nich miało po-
ważne kłopoty 
finansowe. Nie-
którym się uda-
ło, często uzy-
skano znacznie 
mniejsze kwoty 
niż dotychczas, 
jednak niestety, 
wiele szczegól-
nie polskich me-
diów nie prze-
trwało ubiegłego 
roku, np. Radio 
Minusińsk na 
Syberii. 
Ta skandalicz-
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siostra Walercia orała, siała, jeździła 
na zarobki końmi. To ona pomagała 
Mamie nas wychowywać, mamie, 
która przed wojną była gospodynią 
na 23 ha urodzajnej ziemi wołyń-
skiej.” W 1947 roku wieś Koro-
lówka została spalona w 70% przez 
bandy UPA, dom Wierników ocalał, 
nikt nie został zamordowany. Mamy 
tysiące relacji świadków wędrówki 
Polaków – uchodźców, Europejskiej 
Odysei, cudem ocalałych z pie-
kła na wschodnich terenach II RP. 
Nie jest potrzebna długa podróż na 
inny kontynent, wystarczy zapytać 
babcię, wujka, sąsiada, zajrzeć do 
dokumentów gromadzonych przez 
lata, zapytać sąsiadów ze wschodu, 
zapytać rządzących wtedy i dzisiaj. 
Kiedy zostaną nagrodzone wspa-
niałe reportaże polskich autorów 
dokumentujących i analizujących, 
tak jak Klaus Brinkbaumer, histo-
rię, przyczynę, losy i stosunek „no-
woczesnej” Europy do uchodźców 
z Europejskiej Odysei? Kiedy za-
czniemy głośno mówić, pytać, kie-
dy pozwolimy mówić o traumie po-
szkodowanym? Czemu nie chcemy 
im pomóc ? Doświadczyli piekła, 
biedy i wojny i nie znaleźli w PRL-
-u ani w III RP raju, bezpieczeństwa 
i dobrobytu.
_____

Od redakcji; 27 WDP AK, fenomen 
II wojny światowej, jak pisze W. Fi-
lar , dywizja która nigdy nie została 
doceniona i właściwie uhonorowa-
na. Żołnierze tej formacji okresie 
okupacji walczyli z kilkoma oku-
pantami na raz, a po wyzwoleniu 
płacili za to bardzo wysoką cenę, 
własnej wolności a nawet życia. 
Po odzyskani prawdziwej wolności 
niestety również o nich zapomnia-
no, jak i o całej tragedii Polaków na 

Wołyniu. Ci co doczekali tej wolno-
ści musieli podjąć ponownie wal-
kę o prawdę historyczną wydarzeń 
których byli bohaterami i pamięć 
o tych wszystkich co polegli.  Po-
niżej jeden z przykładów: W 1990 
r. założyłem w Niemodlinie śro-
dowisko żołnierzy 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK - mówi Mi-
rosław Łoziński. - Było nas wtedy 
44. Zaczęliśmy działać. Jako jego 
prezes wydeptywałem różne ścieżki 
(…) Wycierałem różne klamki, ale 
sporo rzeczy udało mi się załatwić. 
Szkoła Podstawowa w Graczach 
otrzymała imię 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty AK. (…) Musiałem 
jednak przekonać do tej idei nie 
tylko dyrekcję szkoły, ale jej miesz-
kańców, głównie zaś młode matki 
uczniów, z których nie wszystkie 
słyszały coś o 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty AK. Kiedy im wy-
łożyłem sprawę, zgodziły się i nie 
robiły żadnych trudności. Odbyła 
się w szkole podniosła uroczystość. 
W jej trakcie została w niej wmuro-
wana okolicznościowa tablica, póź-
niej szkołą otrzymała sztandar…. 
(Strażnik pamięci Przebraża- Marek 
A. Koprowski    http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojna-
-swiatowa?zobacz/straznik-pamie-
ci-przebraza ) Zamiast stosownych 
honorów musieli i muszą walczyć 
o pamięć dla pomordowanych ro-
daków przez nacjonalistów z OUN-
-UPA. Zostało ich niewielu ale są 
następne pokolenia które w każdą 
rocznicę powstania 27 WDP AK, 
zrodzonej na samoobronie polskiej, 
systematycznie przejmują całą sche-
dę historyczną i tradycję kresową. 
Dywizja powstała jak feniks z po-
piołów spalonych osiedli polskich 
na Wołyniu, jej historia nie może 
zaginąć.

na sytuacja, w jakiej znalazły się 
polskie organizacje na Wscho-
dzie, boli wszystkich, którzy są 
zainteresowani sprawami naszych 
Rodaków mieszkających poza 
granicami kraju.  
Dbanie o Polaków, którzy prze-
cież nie z własnej woli pozostali 
na Wschodzie, powinno być pod-
stawowym obowiązkiem polskie-
go państwa. Także podczas polo-
nijnej akcji letniej w 2012 roku 
przyjechało do Polski mniej dzie-
ci niż dotychczas. Było to bardzo 
przykre, bo wiele spraw związa-
nych z akcją wakacyjną było za-
łatwianych w ostatniej chwili, a 
wiele zwyczajnie za późno.  
Sprawy związane z nauczaniem 
polskich dzieci i młodzieży ze 
wschodu są mi szczególnie bli-
skie. W grudniu ub.r. uczestni-
czyłem w spotkaniu opłatkowym z 
nauczycielami i uczniami jedyne-
go liceum polonijnego w Polsce. 
W Liceum Ogólnokształcącym 
Św. Stanisława Kostki w Warsza-
wie uczy się młodzież z rodzin z 
polskimi korzeniami, pochodząca 
m.in.  z Ukrainy, Białorusi, Ka-
zachstanu, Armenii i Kirgistanu. 
Obecnie szkoła znajduje się w 
trudnej sytuacji finansowej, dla-
tego włączyłem się w akcję jej ra-
towania.”

Pan Adam Kwiatkowski pod-
sumowując swoją wypowiedź 
wyraził chęć dalszej współ-
pracy z naszą redakcją i Pro-
gramem Pomost. Zaprosił 
także do kontaktu i przesyła-
nia wszelkich pytań:

 Adam Kwiatkowski:
„Jako przedstawiciel środowisk 
polonijnych w polskim Sejmie, je-
stem otwarty na wszelkie kwestie 
dotyczące współpracy z organi-
zacjami polonijnymi i Polakami 
mieszkającymi za granicą. Zapra-
szam do bezpośredniego kontaktu 
ze mną podczas internetowych dy-
żurów poselskich, które odbywają 
się w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca. We wszystkich nurtują-
cych i ważnych dla Państwa spra-
wach proszę o bieżący kontakt na 
adres mailowy: adam.kwiatkow-
ski@sejm.pl.”

Otrzymaliśmy także serdeczne 
życzenia, które zgodnie ze zwy-
czajem styczniowych spotkań 
tzw. noworocznych  przekazuję 
Rodakom z Kresów 

„Stary Rok odszedł wielkimi 
krokami, dlatego już dziś życzę 
Czytelnikom wszystkiego co naj-
lepsze. Powodzenia w życiu oso-
bistym i zawodowym, mam na-
dzieję, że każdy z nas będzie miał 
okazję spełnić w nadchodzących, 
nowych 12 miesiącach swoje pla-
ny i marzenia. Niech w nadcho-
dzącym Nowym Roku szczęście 
i pomyślność nigdy Państwa nie 
opuszcza, a wiara codziennie 
daje sił do realizacji nowych po-
mysłów.

Adam Kwiatkowski Poseł na 
Sejm RP

Zapraszamy do Programu Po-
most  gdzie można posłuchać 
audycji z udziałem 

Gości , a byli nimi:  Anna Laddy 
Widajewicz, Wojciech Zagała z 
Fundacji Polcul z Australii o na-
grodzonych Nagrodą  im. Jerzego 
Bonieckiego. W 2012 roku nagro-
dę tę otrzymało dwoje mieszkań-
ców miasta Mrągowa. Do studia 
przybyli przedstawiciele Fundacji 
Polcul, której siedziba mieści się 
w Australii. 

Telefonicznie połączyliśmy się z 
Barbarą Chludzińską - prezesem 
Fundacji "Dziedzictwo Nasze" w 
Węgorzewie, by porozmawiać o 
wartościach kultury ludowej. 

W audycji wielce zasłużony dla 
ruchu polonijnego Stanisław Lis- 
prezes Stowarzyszenia Media 
Polanie twórca Światowego Fo-
rum Mediów Polonijnych, który  
przedstawia nowe koncepcje po-
lonijnych spotkań opracowanych 
na rok 2013 przez Małopolskie 
Forum Współpracy z Polonią.  
Razem z nami Wojciech Kujawski 
- autor historycznego przewodni-
ka po Mazurach oraz nasi słucha-
cze na internetowym "skypowym 
pomoście"  http://www.radiow-
net.pl/#/publikacje/noworoczne-
w y d a n i e - p r o g r a m u - p o m o s t -
podsumowanie-roku-2012

W Programie Pomost  uruchamia-
my pocztę polonijną przekazując 
listy m..in adresowane do Adam 
Kwiatkowskiego w/w członka 
Sejmowej Komisji Łączności z 
Polakami za granicami. program-
pomost@gmail.com

Debata Polonijna-2012 
Podsumownie
Zofia Wojciechowska

W

 http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/straznik-pamieci-przebraza 
 http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/straznik-pamieci-przebraza 
 http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/straznik-pamieci-przebraza 
 http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/straznik-pamieci-przebraza 
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/noworoczne-wydanie-programu-pomost-podsumowanie-roku-2012
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/noworoczne-wydanie-programu-pomost-podsumowanie-roku-2012
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/noworoczne-wydanie-programu-pomost-podsumowanie-roku-2012
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/noworoczne-wydanie-programu-pomost-podsumowanie-roku-2012


Strona    24  - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 lutego  2013                                                                           www.ksi.kresy.info.pl    

masz Nałęcz (ur. 29 paź-
dziernika 1949 w Goły-
minie) – polski historyk, 
publicysta i polityk, pro-

fesor Uniwersytetu Warszawskie-
go, poseł na Sejm II i IV kadencji, 
wicemarszałek Sejmu IV kadencji, 
doradca Prezydenta RP ds. historii 
i dziedzictwa narodowego. 

Tomasz  Nałęcz  szukał możliwo-
ści podzielenia się swoimi prze-
myśleniami na temat wypowiedzi 
Jarosława Marka Rymkiewicza 
i niestety, znalazł ją w Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Ma-
rii Grzegorzewskiej. Właśnie na 
tej uczelni wygłosił wykład in-
auguracyjny „Oblicza polskiego 
patriotyzmu” rozpoczynając od 
„najbardziej znamiennego cyta-
tu” wypowiedzi Jarosława Marka 
Rymkiewicza. „Przywołuję stano-
wisko Rymkiewicza w pierwszej 
kolejności po to, aby postarać się je 

zrozumieć. W każdym przypadku, 
zanim człowiek zechce polemizo-
wać, powinien starać się zrozumieć 
druga stronę… jestem w tej kom-
fortowej sytuacji, że reprezentuję 
specjalność, która pozwala bardzo 

łatwo objaśnić słowa Rymkiewi-
cza”. To łatwe objaśnienie sprowa-
dziło się do analizy różnych form 
„dramatycznej walki, aby polskie 
państwo nie zostało wykreślone z 
mapy Europy a potem wróciło na 
mapę, jako niepodległe, suweren-
ne”. I wskazane dwie drogi walki, 
zbrojna i droga powolnych reform 
oraz dwie grupy spierające się o 
„kamień filozoficzny pomyślności 

narodowej”. Cytuję wypowiedź 
Tomasza Nałęcza: „Im dłuższy był 
upływ czasu, tym ten spór był bar-
dziej gorący i tym bardziej grał na 
emocjach. Socjolog czy psycholog 
bardzo łatwo wyjaśni ten fenomen. 
Im bardziej polityka jest udziałem 
mas, tym więcej jest w niej emocji. 
Tam, gdzie o politykę spierają się 
elity, tam ten spór jest w miarę sto-
nowany, ale gdy polityka zaczyna 
się upowszechniać to tam jest co-
raz większa doza emocji. Także, 
dlatego, że im mniej wyrobiony 
odbiorca, tam bardziej można się 
odwoływać do jego emocji, a nie 
intelektu, w związku, z czym ta 
emocja jest rozżarzona coraz bar-
dziej.” Po czym w wykładzie nastę-
puje analiza „wielkich strat” w wy-
niku walk bratobójczych w latach 
1905-1907 („zginęło więcej osób 
niż z wyroków sądów carskich”) i 
podkreślenie przeniesienia sporu, 
kto jest zdrajcą a kto patriotą do 
1922 roku. Tomasz Nałęcz konklu-
duje: „Dlatego też postanowiłem 
zwrócić uwagę- zwłaszcza Pań-
stwu studentom-na wywiad Rym-
kiewicza. Wydaje mi się, że gdzie 

jak gdzie, ale właśnie w murach 
Waszej szkoły tamto pojmowanie 
patriotyzmu brzmi bardzo anachro-
nicznie, bardzo historycznie”. Ja 
dodałabym walki bratobójcze wy-
nikające z wieloletniego podziału 
Polski między walczące ze sobą 
kraje, które ogłaszały mobilizację 
i Polacy zmuszeni byli walczyć.  I 
zupełnie nie rozumiem, czemu To-
masz Nałęcz pominął czas po 1922 
roku, czas  II wojny światowej i 
to, co po niej nastąpiło. Zwykle 
nauczycielowi historii w szkole 
udawało się przerobić materiał naj-
wyżej do I wojny światowej, ale 
Tomasz Nałęcz miał chyba więcej 
czasu na przygotowanie wykładu. 
A może zauważył, że ten okres w 
historii Polski nijak się ma do wy-
głoszonej wcześniej w wykładzie 
opinii na temat udziału elit i mas w 
polityce? Bo w PRL polityką zaj-
mowały się tylko „elity”(inni chęt-
ni, np. PSL czy władze Państwa 
Podziemnego, wykluczani byli 
wyrokami śmierci) a ile tam było 
emocji! I czy spór był stonowany? 
Te plakaty nawołujące do niena-
wiści do karłów reakcji i wrogów 

Anachronizmy i historyczny 
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onad pół roku temu w serwi-
sie http://kresy.info.pl/ na
bieżąco śledziliśmy przebieg
obchodów 69. Rocznicy Lu-

dobójstwa na Kresach. Wraz z por-
talem http://isakowicz.pl/ informo-
waliśmy Kresowian o zbliżających 
się uroczystościach oraz zamiesz-
czaliśmy fotorelacje z samych ob-
chodów.
Zważywszy na fakt alergicznej nie-
chęci publicznych mediów do zaj-
mowania się tematyka kresową, sta-
raliśmy się w ten sposób wypełnić 
przedziwną lukę informacyjną która 
trwa „od zawsze”.
Oto niektóre tytuły naszych donie-
sień:
11 lipca w Gdańsku, Sopocie, 11 
lipca w Oświęcimiu, 11 lipca w 
Essen (Niemcy), 11 lipca w Kę-
dzierzynie- Koźlu, 11 lipca w Gli-
wicach, Tychach, Pyskowicach i 
Myszkowie, 11 lipca w Warszawie, 
Krakowie, Niemodlinie, 11 lipca w 
Gliwicach, Tychach, Pyskowicach i 
Myszkowie (…).
Mimo obojętności władz państwo-
wych oraz -nie bójmy się tego 
powiedzieć- władz kościelnych 
również Kresowianie pokazali, że 
pamięci o dziesiątkach tysięcy ofiar
na Kresach II RP nie da się zamieść
pod dywan i wymazać z umysłów i
serc Kresowian.
Za niespełna pół roku będziemy ob-
chodzić 70. Rocznicę Ludobójstwa
na Kresach. Czy ta okrągła rocznica
będzie obchodzona godnie zależy 
od samych Kresowian, miłośników
Kresów i wszystkich Polaków któ-
rzy wypaczeniom historii powiedzą 

gromkie NIE!!!.
Aby tak się stało, należy już teraz 
przystąpić do działań zmierzających
do godnego spełnienia obowiązku 
i złożenia należnego hołdu ofiarom
rzezi wołyńskiej i ludobójstwa na 
całych Kresach. Zdajmy się więc 
na stowarzyszenia i ludzi doświad-
czonych, ludzi którzy przełamując 
opór władz świeckich i kościelnych 
od lat działają na rzecz Kresów, lu-
dzi dzięki którym pamięć o ofiarach 
zbrodni OUN-UPA nigdy nie zginie.
Teraz nie znaczy jednak stosowania
i to za wszelką cenę „zasady na 
wczoraj”.
Teraz oznacza wyważone i bez nie-
potrzebnego chaosu wyznaczenie 
priorytetów i ich koordynowanie.

Tylko przemyślane i skoordynowa-
ne działania mają sens, bo zachowu-
ją powagę chwili i oddają należny 
szacunek ofiarom ludobójstwa.
Mimo że jeszcze przez cały luty 
będziemy zbierać podpisy pod 
Obywatelką Inicjatywą w sprawie 
uchwalenia 11 lipca „Dniem Pa-
mięci Męczeństwa Kresowian” (w 
roku obchodów 70. Rocznicy Ludo-
bójstwa podpisy i uchwalenie Dnia 
Pamięci Męczeństwa Kresowian są 
jednym z priorytetów), to już poja-
wiają się pierwsze plany i scenariu-
sze obchodów 70. Rocznicy Ludo-
bójstwa.
Dziwne jest to, że „animatorzy” 
tych działań już w styczniu wiedzą
co, gdzie i kiedy. Nikt z nich nie 
wspomina o trwającej właśnie walce
Kresowian o każdy podpis przybli-
żający nas do uchwalenia Dnia Pa-

mięci Męczeństwa Kresowian ale 
każdy chce by jego przedsięwzięcie
było tym najważniejszym i ogólno-
polskim.
Symptomatyczne jest to, że podob-
nie wyglądało to podczas obchodów 
65. Rocznicy Ludobójstwa.  Nieład-
nie kiedy dokonuje się kosmetyki 
nazewnictwa corocznych i z wiel-
kim trudem organizowanych przed-
sięwzięć. 
Przecież rok, dwa....., lata temu,  
stowarzyszenia Kresowe przezwy-
ciężając wszelkie trudności i z ol-
brzymią determinacją i oddaniem 
sprawie Kresów już organizowali 
coroczne obchody i co, w nich było 
złego?
Czym ofiary ludobójstwa zasłużyły 
sobie, by komitety pamiętały o nich 
tylko podczas okrągłych rocznic.?!
Czy na tym polegać ma oddawanie 
hołdu ofiarom ludobójstwa..? 

Kresom potrzebne są gorące serca 
ludzi szczerze sprawie Kresów od-
danych.
Czy tak ciężko zrozumieć, że tu 
chodzi o to co TY możesz dać 
Kresom a nie o to co Kresy da-
dzą Tobie.

Podczas środowej audycji w Pro-
gramie POMOST Radia Wnet roz-
mawiano m.in. o tegorocznych ob-
chodach. Prowadząca program red. 
Zofia Wojciechowska podczas roz-
mowy z ks. Isakowiczem użyła cie-
kawego ale niezwykle celnego okre-
ślenia określającego działania
księdza. http://www.radiownet.
pl/publikacje/apel-kresowy-z-

bieramy-podpisy-pod-ustawa-
1 1 - l i p c a - d n i e m - p a m i e c i -
meczenstwakresowian.
Za panią redaktor potwierdzam to, 
że ks. Isakowicz jak nikt inny nada-
je się do pełnienia roli „generała”, 
a rozwijając myśl Pani Zosi, do roli 
KOORDYNATORA przedsięwzięć 
związanych z obchodami. 
Musi być JEDEN dowódca bo ina-
czej czeka nas chaos, bałagan a tego 
chcielibyśmy uniknąć podczas tego-
rocznych uroczystości. Pod koniec 
lutego zaproponuję, by Komitet Ini-
cjatywy Ustawodawczej w sprawie 
ustanowienia dnia „11 lipca Dniem 
Pamięci Męczeństwa Kresowian"  
którego jestem pełnomocnikiem 
przekształcić w Komitet Koordynu-
jący obchody 70. Rocznicy Ludobój-
stwa. Szefem pełnomocnikiem
takiego Komitetu byłby oczywiście 
ks. Isakowicz. 
Co rok, ks. Isakowicz robi gigantycz-
ną robotę w procesie koordynowania 
obchodów w miastach i miastecz-
kach począwszy a na wielkich aglo-
meracjach miejskich skończywszy.
Estyma jaką Kresowianie darzą księ-
dza Isakowicza, plus determinacja i 
zaangażowanie pojedynczych Kre-
sowian jak też kresowych stowarzy-
szeń gwarantują, że 70. Rocznica bę-
dzie godnym i przepojonym
szczerym szacunkiem oddaniem czci 
ofiarom ludobójstwa. To nasz wobec 
ofiar ludobójstwa nie tylko przywilej 
ale obowiązek.
Nie może być też tak, że przebudzo-
ne nagle z uśpienia rządowe organi-
zacje będą narzucać Kresowianom
gdzie, kiedy i z kim mają się bratać.

Gdyby tak  Prezydent RP zechciał 
Zająć wreszcie stanowisko w spra-
wie Ludobójstwa i objął swoim pa-
tronatem obchody, to byłby uczciwy 
gest dobrej woli wobec Kresowian
  
Nie może być tak, że jak grzyby po
deszczu powstają różne komitety  
obchodów 70. Rocznicy Ludobój-
stwa z których jeden chce być waż-
niejszy od drugiego. Nie może być 
tak, że nagle przychodzą ludzie „z 
nikąd” i przejmują z takim trudem 
i determinacją organizowane przez 
Kresowian coroczne obchody.
Jedne Kresy, jeden koordynator, jed-
ne obchody w miastach i miastecz-
kach a wszystkie ze względu
na powagę chwili są sobie równe.

Nie można dać satysfakcji Ukraiń-
skim nacjonalistom którzy aż za-
cierają ręce widząc niczym nie uza-
sadnioną i niepotrzebną rywalizację 
organizacyjną. 
Nie łudźmy się, że e-mailingowy 
chaos ze sprzecznymi informacjami 
jest czytany tylko przez zdezoriento-
wanych Kresowian.
Ukraińska Swoboda też je czyta i 
zrobi wszystko, żeby prawdę o Kre-
sach ukryć albo ją wypaczyć.
Pisałem nie raz, żeby jedności Kre-
sowian i Prawdy o Kresach bronić 
tak, jak Swoboda broni i czci kult 
Bandery.
Patronat medialny nad obchodami 
przyjął już PROGRAM POMOST 
Radia Wnet i Kresowy Serwis In-
formacyjny. Należy mieć nadzieję, 
że  tradycyjnie dołączą też pozostałe 
niezależne media patriotyczne.

70. Rocznica Ludobójstwa na 
Kresach - Godnymi obchodami. 
Andrzej Łukawski

P

T

/ Foto- http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Na%C5%82%C4%99cz

patriotyzm
    Bożena Ratter
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klasowych, którymi okazywały się 
autentyczne elity intelektualne Pol-
ski? Te paznokcie wyrywane, dnie 
i noce spędzane w karcerach, te 
obrzydliwe przesłuchania i oskar-
żania moich Rodaków, dzięki któ-
rym nie jestem zgermanizowana 
ani zsowietyzowana, ludzi najwyż-
szej klasy, oskarżanych o zdradę 
po powrocie z obozów koncentra-
cyjnych i oflagów a potem strzał w 
tył głowy, worek i wapno w dole? 
Lub skazywanie ich na margines 
życia? Obywatele światowej nauki, 
sztuki, kultury, wojskowi, leśni-
cy, urzędnicy, rolnicy ,robotnicy, 
uczniowie (kobiety i mężczyźni)   
ginęli w męczarniach z rąk Pola-
ków wychowanych na nienawiści 
do „myślących inaczej” lub trak-
towani byli jak ludzie trzeciej ka-
tegorii. To czas niepowetowanych 
strat na wiele pokoleń, czas zastra-
szania i łamania narodu, najwięk-
szych walk bratobójczych, w 1945 
roku 25 000 młodych Polaków w 
szeregach UB przygotowywało się 
do katowania, mordowania tysięcy 
innych Polaków. A potem na szczę-
ście "masy" zaczęły się interesować 
polityką, zaczęły zadawać pytanie, 
„czemu wykonujemy 400 procent 
normy a nie mamy chleba”, „ nie 

chcemy igrzysk, chcemy chleba” „ 
chcemy wolności słowa „przestań-
cie nas mordować za to ze chcemy 
być wolni” i dzięki nim mieliśmy 
rok 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 
kolejne wydarzenia. 

Czyżby uczestnicy (łącznie z wy-
dawcą gazety) wydarzeń 1989 roku 
(ależ były wtedy rozżarzone emo-
cje) według Tomasza Nałęcza byli 
mniej wyrobionymi odbiorcami? 
Bez intelektu? Mimo zapewnień 
o łatwości w wyjaśnianiu i repre-
zentowaniu jakiejś „specjalności” 
nie zrozumiałam wykładu Tomasz 
Nałęcza. Szkoda mi też studentów.
A rozumiem i czuję twórczość 
Jarosława Marka Rymkiewicza, 
jego naukowe eseje literackie, 
powieści humorystyczne, piękne 
wiersze i postrzegany przez niego 
potencjał miłości. 27.01.2013 r. o 
godz. 18.45, w sali konferencyj-
nej Hotelu Mazurkas w Ożarowie 
Mazowieckim (dzięki wspólnocie 
mieszkańców Ożarowa opartej na 
wielkiej życzliwości i bezintere-
sowności możliwe było przeniesie-
nie z powodu chłodu uroczystości 
z kościoła do Hotelu)  odbył  się 
piękny koncert polskich chórów z 
Wilna, Lwowa, Baranowicz i Ka-

tedry Warszawskiej. „Powstanie 
styczniowe – Pamiętamy!” to ty-
tuł tegorocznego zjazdu chórów 
polonijnych organizowanego 
przez Fundację Ave Patria. W 
ten sposób twórcy wyjątkowego 
spotkania uczcili przypadającą w 
tym roku 150. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego.

Wspaniały zespół teatralny mło-
dych z Błonia przedstawił emocje 
uczestników Powstania Stycznio-
wego wypowiedziane słowami na-
rodowych twórców, dla Tomasza 
Nałęcza zapewne „bardzo ana-
chronicznie, bardzo historycznie”. 
Uroczystość organizowana przez 
Fundację Ave Patria oraz Stowarzy-
szenie Łagierników Żołnierzy AK 
poprzedzona była mszą w intencji 
żołnierzy z  pięknym kazaniem wy-
głoszonym przez proboszcza.

http://www.muzeum-ak.pl/wyda-
rzenia/formatka.php?idwyb=241
 
Wykład Tomasza Nałęcza wydany 
w zbiorze wykładów inauguracyj-
nych przez Instytut Problemów 
Współczesnej Cywilizacji.

/ Jarosław Marek Rymkiewicz (ur. 13 lipca 1935 w Warszawie jako J.M. Szulc) – polski 
poeta, eseista, dramaturg, krytyk literacki i profesor nauk filologicznych. Foto-wikipedia.

tym roku mija kolejna 
rocznica przywiezie-
nia i osadzenia w KL 
Auschwitz pierwszych 

sowieckich jeńców wojennych.  Na 
temat ich tragicznego losu w nie-
mieckim nazistowskim obozie w 
Oświęcimiu napisano bardzo wiele. 
Do dzisiaj jednak prawie nieznanym 
wydarzeniem jest fakt, że wśród 
nich byli także Polacy, mieszkający 
przed wojną na Kresach Południo-
wo-Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Poniżej chcemy zaprezentować na-
szym czytelnikom mały przegląd 
prasy i faktów związany z tymi  
wydarzeniami. Media donoszą o 
międzynarodowych rocznicowych 
obchodach, ale pozostaje przy tym 
właśnie to „ale”. 

Wiadomosci.wp.pl :Uroczy-
stości z okazji 68. roczni-
cy wyzwolenia Auschwitz 
Obóz koncentracyjny Au-
schwitz-Birkenau jest naj-
potworniejszym ostrze-
żeniem dla wszystkich 
przyszłych pokoleń - mówił 
przewodniczący rosyjskiej 
Dumy Siergiej Naryszkin 
podczas uroczystości 68. 
rocznicy wyzwolenia b. 
hitlerowskiego obozu Au-
schwitz. Z kolei ambasa-
dor Izraela w Polsce Zvi 
Rav-Ner stwierdził, że Au-
schwitz to najstraszliwsze 

miejsce w historii ludzkości.
(…) Nasz minister; Zdrojewski 
wyraził zadowolenie z przygoto-
wania i otwarcia stałej wystawy 
rosyjskiej "Tragedia. Męczeń-
stwo. Wyzwolenie" przygotowanej 
przez Centralne Muzeum Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej w Moskwie 
we współpracy z Państwowym 
Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Podkreślił znaczenie obecności 
na niedzielnych uroczystościach 
rosyjskich gości, dla których - jak 
mówił - II wojna światowa to okres 
najkrwawszego doświadczenia w 
historii Rosji [1].

PAP, tvn24.pl: W rocznicę 
wyzwolenia obozu rosyjska 
wystawa otwarta w Au-
schwitz

(…) Rosyjska wystawa narodowa 
"Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie" 
upamiętnia ofiary Auschwitz z 
dawnego ZSRR. . Byli to przede 
wszystkim sowieccy jeńcy wojen-
ni. Szacuje się, że do obozu trafiło 
ich co najmniej 15 tys., a przeżyło 
niespełna stu. (….) Władimir Iwa-
nowicz Zabarowski, dyrektor Cen-
tralnego Muzeum Wielkiej Wojny 
Ojczyźnianej, które przygotowało 
ekspozycję poinformował, że jej 
uruchomienie wymagało przepro-
wadzenia wieloplanowych prac ba-
dawczych.
Wzięto pod uwagę ponad 2,5 tys. 
różnorodnych źródeł dokumental-
nych z wielu archiwów, muzeów, 
prywatnych kolekcji Rosji, Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau Niemała ich część jest 

publikowana po raz pierwszy - w 
gablotach, na ekranach, w kompu-
terowych bazach danych. Łącznie 
uruchomiono 45 środków multime-
dialnych. Ekspozycja jest umiesz-
czona w bloku nr 14 - jednym z 
dziewięciu bloków, w których w 
październiku 1941 r. ulokowano 10 
tysięcy radzieckich jeńców wojen-
nych. (…)
- Rolą i zobowiązaniem współ-
cześnie żyjących pozostaje kulty-
wowanie pamięci o wydarzeniach, 
które nie mają prawa się powtórzyć 
- mówił z kolei minister kultury 
Bogdan Zdrojewski. Szef resortu 
kultury zaznaczył, że musimy pa-
miętać o tych wydarzeniach "nie 
tylko przez wzgląd na ofiary Ho-
lokaustu, ale również w trosce o 
obecne i przyszłe pokolenia, dla 
których wiedza o przeszłości musi 
stanowić memento. [2]

Nasz Dziennik:  Zapomniani  
jeńcy Auschwitz 

Jak mówi dr Adam Cyra z oświę-
cimskiego muzeum, wśród około 
15 tys. jeńców sowieckich przy-
wiezionych do KL Auschwitz w 
latach 1941-1944 byli Polacy po-
chodzący głównie z Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich, zajętych 
przez Sowietów po 17 września 
1939 roku. Osobom tym na pod-
stawie dekretu Rady Najwyższej 
ZSRS z 29 listopada 1939 r. nada-
wano przymusowo obywatelstwo 
sowieckie i wcielano do armii. Tra-
fili do Auschwitz i zginęli w nim 
jako jeńcy sowieccy….. tłumaczy, 
że nie zachowały się jednak żadne 

dokumenty obozowe, na podstawie 
których można by zrekonstruować 
indeks nazwisk zamordowanych 
polskich jeńców. Dlatego osoby te 
do dziś pozostają anonimowymi 
ofiarami KL Auschwitz. – Niestety, 
połowa kartotek niemieckich jest 
zniszczona, połowa jest zachowa-
na. Analizowałem je. Polacy byli 
wśród zabitych jeńców sowieckich, 
ginęli w mundurach sowieckich. 
Więźniowie, sanitariusze polscy, 
wyciągali później ciała ludzi za-
gazowanych za pomocą cyklonu B 
i ściągali z nich mundury. Mamy 
relacje, że znajdowali w kiesze-
niach listy polskie, dokumenty, 
fotografie rodzinne etc. – mówi 
Adam Cyra. Mowa tutaj o relacjach 
dwóch świadków, Polaków, którzy 
przeżyli Oświęcim: Stanisława 
Aleksandrowicza, urodzonego w 
Równem na Wołyniu, i Franciszka 
Gut-Biernackiego ze wsi Kretowce 
koło Zbaraża. Ich relacje przecho-
wywane są w muzeum w Oświęci-
miu. „Nasz Dziennik” zwrócił się z 
pytaniem do Muzeum Auschwitz, 
czy na otwieranej (..)  wystawie 
podniesiona zostanie problema-
tyka polskich jeńców. Muzeum 
przyznaje, że nie było w stanie 
zrekonstruować nazwisk polskich 
jeńców w sowieckich mundurach. 
– Archiwa zachowane tylko czę-
ściowo nie pozwalają ustalić ponad 
wszelką wątpliwość pochodzenia 
lub pierwotnej przynależności na-
rodowej jeńców sowieckich w Au-
schwitz. Byli oni przywożeni do 
obozu jako jeńcy, żołnierze Armii 
Czerwonej. Pod taką nomenklatu-
rą byli rejestrowani i segregowani 
w obozie – słyszymy.      – Kwe-

Zapomniane ofiary polskich 
Kresów w Auschwitz
Redakcja

W

/ fot. PAP / Jacek Bednarczyk Byli więźniowie podczas obchodów 68. rocznicy wyzwolenia 
KL Auschwitz w Oświęcimiu

http://www.muzeum-ak.pl/wydarzenia/formatka.php?idwyb=241
http://www.muzeum-ak.pl/wydarzenia/formatka.php?idwyb=241
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stia, o którą pan pyta, nie została 
poruszona na wystawie i nie doty-
czy to tylko Polaków, ze względu 
na jej duży stopień komplikacji 
związany ze składem etnicznym i 
narodowościowym Związku So-
wieckiego. Ogólnie rzecz biorąc, 
problem ten jest duży nie tylko na 
dawnych Kresach, gdzie mieszkali 
Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Ży-
dzi, Tatarzy, Ormianie i wiele in-
nych narodowości, ale zasadniczo 
wśród jeńców sowieckich. Wysta-
wa traktuje o jeńcach sowieckich 
w samym obozie Auschwitz. Gru-
pom Polaków i obywateli polskich, 
którzy w różny sposób i z różnych 
przyczyn trafiali do obozu, jest po-
święcona wystawa polska w bloku 
15, której głęboka nowelizacja jest 
w tej chwili opracowywana – do-
daje w swoim stanowisku Muzeum 
Auschwitz. (…)

. Doktor Maciej Korkuć z Biura 
Edukacji Publicznej IPN w Krako-
wie nie jest zdziwiony, że główny 
nacisk położono na wkroczenie do 
obozu Armii Czerwonej. – Wszak 
teza o „wyzwoleniu Auschwitz” 
jest ważnym elementem rosyjskiej 
propagandy historycznej wyko-
rzystywanej jako argument tak-
że w dzisiejszej polityce Putina. 
Tymczasem Rosjanie weszli do 
niemieckiego obozu ot tak, z mar-
szu. Lokalni dowódcy nawet nie 
wiedzieli, że tam taki obóz zastaną. 
Nie przeprowadzano jakiejś spe-
cjalnej operacji uwolnienia więź-
niów. Gorzej. Od razu zmieniono 
warty i w obozach niemieckich 
natychmiast zorganizowano w Au-
schwitz-Birkenau dwa własne obo-
zy NKWD – zauważa Korkuć. – Do 
willi komendanta Rudolfa Hoessa 
wprowadził się sowiecki komen-
dant Masłobojew. Po wojnie wciąż 
tam ginęli ludzie – byli wśród nich 
również obywatele Rzeczypospoli-
tej wymieszani z Niemcami i ludź-
mi innych narodowości. Jak poka-
zują dokumenty, do tych obozów i 
do obozów tworzonych tam przez 
UB zwyczajni czerwonoarmiści 
wracali, bo uważali, że należą im 
się więźniarki do gwałtów. Tego 
na wystawie zapewne nie będzie – 
dodaje nasz rozmówca. – W ogó-
le Polska zbyt słabo upomina się 
o obywateli RP – ofiary Związku 
Sowieckiego. Dotyczy to także 
Polaków siłą wcielonych do Armii 
Czerwonej – konkluduje historyk. 
(…)  Organizatorem ekspozycji 
jest Centralne Muzeum Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 w 
Moskwie, którego dyrektorem jest 
Władimir Iwanowicz Zabarow-
skij. Scenariusz powstał w ścisłej 
współpracy z pracownikami Mu-
zeum Auschwitz. Projekt wystawy 
oraz jej montaż wykonało Republi-
kańskie Centrum Muzealne GIM 
pod dyrekcją Olgi Sokołowej. (…) 
Scenariusz wystawy przyjęto w 
lipcu 2012 r., po kilku latach roz-
mów i ustaleń ze stroną rosyjską. 
Pozwoliło to przezwyciężyć impas 
od 2005 r., kiedy z przyczyn hi-
storycznych nie doszło do otwar-
cia poprzedniej wersji wystawy 
przygotowanej przez inną rosyjską 
instytucję. Rozbieżności dotyczy-
ły nazewnictwa ziem i ludności, 
które w wyniku działań Sowietów 
wynikających z paktu Ribbentrop-
-Mołotow znalazły się pod kon-
trolą Moskwy. Chodzi o ziemie 
państw bałtyckich, wschodnie te-
reny Rzeczypospolitej i część Ru-
munii. Obywateli tych państw nie 

można traktować jako obywateli 
ZSRS, bo nie zrzekli się dobro-
wolnie obywatelstwa. Stanowisko 
muzeum poparła wówczas Mię-
dzynarodowa Rada Oświęcimska. 
Do rozmów na temat nowej wysta-
wy rosyjskiej powrócono w 2007 
roku. [3]

Opracowanie- Polacy wśród 
jeńców sowieckich w KL 
Auschwitz 

(…) Duży transport, liczący oko-
ło 600 sowieckich jeńców wojen-
nych, przywieziony został do KL 
Auschwitz w dniu     3 września 
1941 r. i przeprowadzony do pod-
ziemi bloku 11. Dołączono do nie-
go około 250 więźniów Polaków 
wyselekcjonowanych ze szpitala 
obozowego. Następnie  esesma-
ni w maskach przeciwgazowych 
wsypali do piwnicznych pomiesz-
czeń cyklon B. Na drugi dzień, 4 
września, stwierdzono, że część 
jeńców jeszcze żyje i wsypano 
następną dawkę cyklonu B, któ-
ra ostatecznie spowodowała zgon 
wszystkich zamkniętych tam jeń-
ców i więźniów. Była to grupa 
jeńców sowieckich, zamordowana 
w trakcie sprawdzania skuteczno-
ści cyklonu B, który miał być po-
tem wykorzystywany do masowej 
zagłady Żydów.(…) W połowie 
września dziewięć bloków znajdu-
jących się za bramą główną obo-
zu macierzystego w Oświęcimiu 
zostało oddzielonych od reszty 
obozu drutem kolczastym, a po-
między blokami 24 i 14 zbudowa-
no bramę, nad którą umieszczono 
napis „Russisches Kriegsgefange-
nen Arbeitslager” (obóz pracy dla 
sowieckich jeńców wojennych). 
Wielkie, kilka tysięcy liczące 
transporty jeńców sowieckich 
przywieziono do KL Auschwitz 
dopiero  7 października 1941 r. 
z obozu jenieckiego w Lamsdorf 
(Łambinowice) oraz Neuthammer 
am Quais. W sumie w ciągu tego 
miesiąca przywieziono tu oko-
ło 10 tysięcy sowieckich jeńców 
wojennych. Byli oni pierwszymi 
więźniami w KL Auschwitz, któ-
rym tatuowano numery. Podczas 
rejestracji otrzymywali oni nume-
ry obozowe z serii wprowadzonej 
specjalnie dla tej grupy więźniów. 
Początkowo były one stemplowane 
na kawałkach materiału, które jeń-
cy musieli naszyć na bluzy mun-
durowe. Powodowało to ogromny 
chaos w ewidencji, ponieważ jeń-
cy zamieniali swoje zniszczone 
mundury na ubrania zmarłych ko-
legów. Dlatego obozowe władze 
SS postanowiły jeńcom tatuować 
numery, które początkowo nakłu-
wano im na lewej piersi, poprzez 
uderzenie stemplem zaopatrzonym 
w ostre igły, po czym w krwawią-
ce miejsce na skórze wcierano 
tusz. Później tatuowano jeńcom 
numery przez nakłuwanie ich igłą. 
W Archiwum Państwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau znajdu-
ją się częściowo zachowane doku-
menty obozowe dotyczące jeńców 
sowieckich. Kartoteka jeńców so-
wieckich, uwzględniająca około 
7500 osób, zawiera na ich temat 
szereg istotnych informacji np. 
numer obozowy, datę przywiezie-
nia do obozu, datę śmierci, stopień 
wojskowy, miejsce pochodzenia, 
zawód; w arkuszach personalnych 
także cechy szczególne, przyna-
leżność partyjną, pełnione funk-

cje, itp. Wiemy stąd, iż większość 
osadzonych  w obozie jeńców była 
w wieku od 19 do 37 lat, że po-
chodzili głównie z terenów cen-
tralnych  i południowych ówcze-
snego Związku Sowieckiego oraz 
z terenów Litwy, Białorusi i Ukra-
iny, będącymi wcześniej częścią 
II Rzeczypospolitej.  (…)   Wśród 
jeńców sowieckich była pewna 
ilość Polaków, pochodząca z Kre-
sów Południowo-Wschodnich II 
Rzeczypospolitej. Tereny te zosta-
ły zajęte w wyniku agresji z dnia 
17 września 1939 r., a następnie 
w wyniku sowiecko-niemieckich 
ustaleń w Moskwie z dnia 28 wrze-
śnia 1939 r. włączone do Związku 
Sowieckiego. Mieszkańcy tych te-
renów poddani zostali represjom 
przez sowieckiego okupanta. Po-
gwałceniem międzynarodowego 
prawa ludności do określenia swej 
przynależności narodowej był de-
kret Rady Najwyższej ZSRR z 29 
listopada 1939 r., na mocy którego 
obywatelom zajętych terenów II 
Rzeczypospolitej nadawano przy-
musowo obywatelstwo sowieckie 
i do maja 1940 r. przeprowadzano 
tzw. paszportyzację (wydawanie 
dowodów osobistych). Przymuso-
we narzucanie obywatelstwa mia-
ło na celu m.in. usankcjonowanie 
powołania tysięcy młodych Pola-
ków do Armii Czerwonej. Część z 
nich w trakcie działań wojennych 
dostała się wraz z innymi jeńcami 
sowieckimi do niemieckiej niewo-
li.(….)  Na temat Polaków - wię-
zionych w KL Auschwitz jako 
jeńcy sowieccy - można znaleźć 
cenne informacje  m.in. w dwóch 
relacjach przechowywanych w ar-
chiwum Muzeum oświęcimskiego. 
Zostały one złożone przez Pola-
ków, którzy sami przeżyli kosz-
mar tej gehenny. Należą oni do 
nielicznych szczęśliwie ocalałych, 
bowiem z liczby około piętnastu 
tysięcy jeńców sowieckich prze-
żyło obóz oświęcimski tylko kil-
kudziesięciu, a wśród nich sześciu 
Polaków. Są to: Stanisław Alek-
sandrowicz, urodzony w Równem 
na Wołyniu, oznaczony numerem 
obozowym R-2123   i Franciszek 
Gut-Biernat, pochodzący ze wsi 
Kretowce  koło Zbaraża, nr obozo-
wy R-1261. Obydwaj wymienie-
ni pozostali po wojnie w Polsce, 
ponieważ nie mogli już wrócić do 
swoich rodzinnych stron. Przeżyć 
obóz oświęcimski udało się także 
czterem innym Polakom-jeńcom 
sowieckim, którzy również nie 
wrócili już na kresy. Byli to: Ana-
tol Stankiewicz, co do którego nie 
udało się ustalić dokładnego miej-
sca pochodzenia,  Mikołaj Kra-
sucki (nr R-10093) ze Zborowa 
koło Tarnopola, a ponadto Piotr 
Czarnecki ze Stanisławowa i Jan 
Komarzański ze Lwowa. Dwaj 
ostatni zamierzali zbiec z KL Au-
schwitz w dramatycznych okolicz-
nościach wieczorem 6 listopada 
1942 r., lecz nie można ustalić, 
czy wówczas im się to udało. (…)   
Pisząc o martyrologii Polaków z 
Kresów, którzy jako jeńcy sowiec-
cy zginęli w KL Auschwitz, należy 
przypomnieć wydarzenie datowa-
ne na pierwsze dni września 1941 
r., kiedy to przy pomocy cyklonu 
B zabito w podziemiach bloku nr 
11 około 600 jeńców sowieckich 
i ponad 250 polskich więźniach 
politycznych. W większości opra-
cowań zbrodnia ta jest opisana 
jako pierwsza próba masowego 
mordowania uwięzionych w KL 

Auschwitz przy pomocy gazu. Jej 
świadectwa  są liczne zeznania, re-
lacje i wspomnienia byłych więź-
niów, którzy na polecenie władz 
obozowych wynosili zwłoki za-
gazowanych z piwnic bloku nr 11, 
rozbierali je, a następnie odwozili 
na platformach do krematorium 
nr 1. Zwłoki jeńców sowieckich 
były           w mundurach, a w 
kieszeniach znajdowały się m.in. 
dokumenty, fotografie rodzinne i 
różne drobiazgi. Były więzień Ka-
zimierz Hałgas (nr obozowy 5670) 
zapamiętał: „Wyjmowaliśmy te 
dokumenty, oglądali i oddawali 
esesmanom.(...) W pewnej chwili 
zauważyłem podpis pisany alfa-
betem łacińskim. (...) Co najmniej 
trzecia część tych dokumentów, 
co przeszły przez moje ręce miała 
polskie podpisy i polskie imiona. 
Mariany, Kazimierze, Zbigniewy, 
Stanisławy, Wojciechy powtarzały 
się bardzo często. Byli to młodzi 
chłopcy z okolic Stanisławowa, 
Stryja, Sambora i Lwowa”. (….)  
Cytowany poprzednio Kazimierz 
Hałgas jeszcze napisał: „Prawie 
wszyscy jeńcy radzieccy byli bar-
dzo młodzi, najczęściej  w gra-
nicach około 18 lat i bez stopni 
wojskowych. (...) Spotykało się 
najczęściej nazwiska o polskim 
brzmieniu, ponadto były także 
nazwiska o brzmieniu rosyjskim i 
ukraińskim. (...) Na korytarzach i 
w piwnicach, w których leżały tru-
py, widoczne były porozsypywane 
jakieś granulki. Zwłoki jeńców 
leżały w różnych pozycjach, (...). 
Esesmani bardzo nas popędzali          
w pracy”.  W KL Auschwitz jako 
jeńcy sowieccy ginęli również Po-
lacy z terenów Białostocczyzny, 
które we wrześniu 1939 r. zosta-
ły przyłączone także do Związku 
Sowieckiego. Zmobilizowano ich 
przymusowo do Armii Czerwonej 
przed napaścią Niemiec hitlerow-
skich na Związek Sowiecki 22 
czerwca 1941 r.  Były więzień Ka-
zimierz Brzeski (nr obozowy 753) 
zapamiętał: „Jeńcy radzieccy byli 
jeszcze gorzej od nas traktowa-
ni. (...) Dostawali tylko odrobinę 
chleba i wody z brukwią. Ginęli 
jak muchy. Było wśród nich wielu 
Polaków z okolic Białegostoku w 
wieku 18-20 lat. Raz zbuntowali 
się (coś około 70) pracując przy 
ciężkich lorach, na które ładowa-
li ciężką, mokrą glinę. Niemcy 
niezwłocznie (...) ich rozstrzelali. 
(…)  Idzi Gieca, w swoich wspo-
mnieniach pisze: „Podczas gdy 
jeszcze żyli ci biedacy, ruch opo-
ru wspomagał ich według skrom-
nych możliwości. Jak kto mógł, 
pod strachem śmierci podrzucał 
jeńcom miniaturowe porcje chle-
ba lub coś z paczek. Wielu z nich 
mówiło dobrze po polsku”. (…) 
Należy jeszcze raz przypomnieć, 
że z liczby około piętnastu tysięcy 
jeńców sowieckich przeżyło KL 
Auschwitz tylko kilkudziesięciu, a 
wśród nich sześciu Polaków. [4]

Na podsumowanie, Nasz 
Dziennik: Fałszywe klisze: 

Przy biernej aprobacie polskich 
władz przedstawiciele rosyjskiego 
rządu wykorzystują rocznicę wkro-
czenia Armii Czerwonej do KL 
Auschwitz do utrwalania fałszy-
wego stereotypu żołnierzy sowiec-
kich jako „wyzwolicieli” narodów 
Europy. (….) Zdaniem prof. Mie-
czysława Ryby, historyka, wykła-

dowcy z WSKSiM i KUL, narracja 
strony rosyjskiej zmierza w kie-
runku pokazania Związku Sowiec-
kiego jako głównego wyzwolicie-
la Europy. Stąd podkreślanie skali 
zbrodni hitlerowskich bez jakiej-
kolwiek wzmianki o zbrodniach 
sowieckich, które albo są w ogóle 
przemilczane – jak w tym wypad-
ku – albo ukazane wyłącznie jako 
wewnętrzne sprawy byłego ZSRS. 
–W tym sensie wszelkie obchody 
związane z drugą wojną światową 
mają pokazać bohaterską Armię 
Czerwoną, która wyzwala Europę. 
To ze strony Rosji nieprawdziwa, 
ale na pewno konsekwentna poli-
tyka historyczna – zaznacza prof. 
Ryba.(…) Ale w naszym interesie 
jest to, by ukazać, że Polska była 
poddana zbrodniczej presji dwóch 
systemów totalitarnych: sowiec-
kiego i niemieckiego. I na poka-
zaniu tej prawdy powinna polegać 
nasza polityka historyczna. Trudno 
jednak powiedzieć, byśmy w tym 
zakresie byli konsekwentni – oce-
nia prof. Ryba. (…)Doktor Maciej 
Korkuć z Biura Edukacji Publicz-
nej IPN w Krakowie przypomina, 
że teza o „wyzwoleniu” Auschwitz 
jest ważnym elementem rosyjskiej 
propagandy historycznej, wyko-
rzystywanej jako argument także 
w dzisiejszej polityce Władimira 
Putina. Tymczasem – podkreśla 
dr Korkuć – Rosjanie natychmiast 
zorganizowali w Auschwitz-Bir-
kenau dwa własne obozy NKWD. 
(… ) Ekspozycja rosyjska „Tra-
gedia. Męczeństwo. Wyzwolenie” 
jest umieszczona w bloku nr 14 
– jednym z dziewięciu bloków, 
w których w październiku 1941 
r. ulokowano 10 tys. sowieckich 
jeńców wojennych. Jak niedawno 
zaznaczył w rozmowie z „Naszym 
Dziennikiem” dr Adam Cyra z 
oświęcimskiego muzeum, wśród 
około 15 tys. jeńców sowieckich 
przywiezionych do KL Auschwitz 
w latach 1941-1944 byli Polacy 
pochodzący głównie z Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich, zajętych 
przez Sowietów po 17 września 
1939 roku. Osobom tym na pod-
stawie dekretu Rady Najwyższej 
ZSRS z 29 listopada 1939 r. nada-
wano przymusowo obywatelstwo 
sowieckie i wcielano je do armii. 
Trafili do Auschwitz i zginęli w 
nim jako jeńcy sowieccy. [5]

1] http://wiadomosci.wp.pl/
kat,134

2,opage,2,title,Uroczystosci-z-
okazji-68-rocznicy-wyzwolenia-
Auschwitz,wid,15287109,wiadom
osc.html#czytajdalej

2] http://www.tvn24.pl/
w i a d o m o s c i - z - k r a j u , 3 / w -
rocznice-wyzwolenia-obozu-
rosyjska-wystawa-otwarta-w-
auschwitz,302618.html

3] Piotr Czartoryski-Sziler- Zapo-
mniani  jeńcy Auschwitz 
Nasz Dziennik- http://www.
n a s z d z i e n n i k . p l / p o l s k a - k r a -
j/22100,zapomniani-jency-au-
schwitz.html

4]Adam Cyra, historyk z Oświę-
cimia.  - Polacy wśród jeńców so-
wieckich w KL Auschwitz

5] Anna Ambroziak- Fałszywe kli-
sze- http://www.naszdziennik.pl/
wp/22306,falszywe-klisze.html
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nawiązaniu do ostat-
nich działań Komisji 
Mniejszości Naro-
dowej w Sejmie RP 

dotyczących projektu uchwały 
potępiającej operację  „Wisła” 
poniżej prezentujemy materiał 
przedstawiający faktyczne skutki 
działań ówczesnej władzy. Mamy 
nadzieję, że pozwoli on, nie tyl-
ko naszym czytelnikom, dokonać 
stosownego osądu krzywd jakich 
doznali przesiedleńcy z terenów 
objętych walkami  nacjonalistów 
Ukraińskich  z ówczesnymi siła-
mi porządkowymi PRL.

Przesiedlenie ludności, w ra-
mach operacji „Wisła”, pozwo-
liło na likwidację antypolskiego 
podziemia OUN-UPA i zwartych 
grup ludności ukraińskiej przy 
wschodniej granicy państwa pol-
skiego uniemożliwiając odrodze-
nie się tendencji odśrodkowych 
i oddalając groźbę irredenty w 
sprzyjających warunkach. Po-
wstały też możliwości zagospo-
darowania ziem 17 omawianych 
powiatów, odbudowy mostów 
drogowych i kolejowych, dróg, 
linii telefonicznych, normalnego 
działania administracji samorzą-
dowej i państwowej. Stopniowo 
uruchamiano szkoły powszechne. 
Zgodnie z koncepcją administra-
cji leśnej, przystąpiono do zale-
siania terenów mało urodzajnych, 
a także zasiedlania gospodarstw 
poukraińskich osadnikami z in-
nych powiatów i „repatriantami” 
przy równoczesnym tworzeniu 
większych obszarowo gospo-
darstw i likwidacji występujące-
go na tym terenie przeludnienia. 
Według J. Petrusa zbędna ludność 
w rolnictwie w latach 1944-1945 
wynosiła w województwie rze-
szowskim 655 tys. osób55, a w 
1946 roku163 390 osób. Z tego 
w powiecie jarosławskim 41 083 
osoby, a w2 sanockim 34 085 
osób (56). 
Zakładano, że otrzymywane 
przez przesiedlone z USRR rodzi-
ny polskie gospodarstwa powinny 
posiadać wraz z zabudowaniami 
obszar 5 ha, a w terenie górskim 
do 15 ha (57). Osadnictwo na 
gospodarstwach poukraińskich 
było w latach 1944-1945 bardzo 
trudne z uwagi na działalność 
OUN-UPA skierowaną tak prze-
ciwko Polakom miejscowym, jak 
i też repatriantom. Palenie przez 
OUN-UPA gospodarstw po wy-
siedlonych Ukraińcach w latach 
1945-1946, a następnie w trak-
cie operacji „Wisła”, utrudniało 
zasiedlanie tych ziem. Ogółem 
spalono w latach 1945-1947 po-
nad 50 tys. gospodarstw poukra-
ińskich i polskich(58.) Brak bez-
pieczeństwa, odczuwany przez 
osadników, skłaniał ich do za-
siedlania wsi leżących w pobliżu 
miast i miasteczek oraz w samych 
miastach. Akcję osadnictwa pol-
skiego utrudniał wyjazd ludności 
polskiej na ziemie odzyskane z 
uwagi na działalność OUN-UPA. 
Często palono ich gospodarstwa. 
Inna przyczyną wyjazdu rodzin 
polskich na ziemie odzyskane 

była błędna polityka władz usiłu-
jących zaludnić je również Pola-
kami z powiatów, z których wy-
siedlano ludność ukraińską. Do 
końca 1946 roku z województwa 
rzeszowskiego na ziemie odzy-
skane przesiedlono 145 072 oso-
by, a z województwa lubelskiego 
221 246 (59). Z pewnością część 
przesiedlanych pochodziła z oma-
wianych powiatów. Było to błę-
dem administracji państwowej, 
gdyż przenoszenie tych Polaków 
na tereny poukraińskie przynio-
słoby większe korzyści. Ustale-
nie liczby repatriantów, którzy 
osiedlili się na stałe na terenie 
województwa lubelskiego i rze-
szowskiego jest niemożliwe. We-
dług niepełnych danych w roku 
1946 osiedlono w województwie 
rzeszowskim 6 260 rodzin (30 
654 osoby), a w omawianych po-
wiatach, bez miasta Przemyśla 26 
626 osób (60). W latach 1945-
1948, a więc również po operacji 
„Wisła” osadzono w powiatach 
województwa lubelskiego (bez 
powiatu zamojskiego) 4 861 ro-
dzin, czyli około 19 444 osoby 
(61), a w 9 powiatach wojewódz-
twa rzeszowskiego 9 711 rodzin, 
38 696 osób (62), łącznie 58 140 
osób. Natomiast do 31 stycznia 
1946 roku przesiedlono z oma-
wianych 7 powiatów wojewódz-
twa rzeszowskiego na ziemie za-
chodnie 66 959 Polaków, w tym 
z wiosek 43 552 (63). Ogółem 
liczba mieszkańców zmniejszyła 
się w stosunku do roku 1931. 
Przyczyną spadku liczby miesz-
kańców były skutki wojny oraz 
przesiedlenia ludności ukraińskiej 
do USRR i na ziemie zachodnie 
oraz dobrowolne wyjazdy ludno-
ści polskiej na ziemie zachodnie 
(64). Nie można się zgodzić z 
uzgodnieniami seminariów pol-
sko-ukraińskich (65), które po-
dają, że „działalność podziemia 
ukraińskiego i przeciwdziałanie 
władz polskich (...) doprowadziły 
do zrujnowania ziem Polski połu-
dniowo-wschodniej” (66). Znisz-
czenie ziem Polski południowo-
-wschodniej nastąpiło w wyniku 
działań OUN-UPA, a nie polskich. 
Mówiąc prościej, władze polskie 
nie były zainteresowane niszcze-
niem infrastruktury tego terenu. 
Nie można też zgodzić się z tezą, 
że w efekcie wysiedlenia Ukraiń-
ców, tereny omawianych powia-
tów posiadają najmniejszą liczbę 
ludności w Polsce przypadają-
cą na 1 km². Teza, że w wyniku 
przesiedleń Ukraińców do USRR 
w latach 1944-1946 i na ziemie 
północne i zachodnie Polski w 
ramach operacji „Wisła” tereny 
południowo-wschodniej Polski 
mają jedną z najniższych w kra-
ju gęstość zaludnienia (67) nie 
jest prawdziwa. W województwie 
rzeszowskim najniższą gęstość 
zaludnienia miał powiat leski: 11 
osób na 1 km2, a w województwie 
lubelskim powiat włodawski 27,1 
osób na 1 km². Pozostałe posia-
dały większą liczbę mieszkańców 
przekraczającą 40 osób na 1 km², 
dochodzącą w niektórych powia-
tach do 109 (powiat krośnieński) 

(68). Według spisu powszechnego 
z 1950 roku poniżej 40 mieszkań-
ców na 1 km² miały m. in. powia-
ty województw: białostockiego, 
gdańskiego, olsztyńskiego, szcze-
cińskiego, warszawskiego i zie-
lonogórskiego. Ogółem było to 
kilkadziesiąt powiatów. Najniż-
sze zaludnienie miał w roku 1950 
powiat ełcki, bo 9,4 mieszkańców 
na 1 km2. Stan ten utrzymywał 
się również w latach następnych, 
o czym świadczą dane zawarte w 
roczniku statystycznym wydanym 
w 1963 roku (69.) 

Na podstawie jednego powiatu – 
leskiego nie można stawiać tezy 
o najmniejszym zaludnieniu po-
wiatów południowo-wschodniej 
Polski obejmując nią wszystkie 
powiaty. Operacja „Wisła” ocaliła 
życie wielu polskim i ukraińskim 
mieszkańcom terenów południo-
wo-wschodniej Polski, gdyż po-
łożyła kres toczącym się walkom. 

Przesiedlenie było szokiem cywi-
lizacyjnym dla ludności ukraiń-
skiej. Warunki życia przeniesio-
nych na nowe gospodarstwa były 
znacznie lepsze od tych, które 
pozostawili. Część rodzin ukra-
ińskich otrzymała często znisz-
czone i zdewastowane gospodar-
stwa poniemieckie, ale pomoc 
materialna państwa pozwoliła na 
szybkie remonty i przywrócenie 
budynków do stanu normalnego 
użytkowania. Zdarzały się jednak 
przypadki, że przesiedlona lud-
ność ukraińska traktowała swój 
pobyt na nowych gospodarstwach 
jako tymczasowy i łudziła się 
możliwością powrotu do opusz-
czonych wiosek. Zaangażowanie 
tych ukraińskich rodzin w za-
gospodarowanie się na nowych 
miejscach było opieszałe, a nawet 
zdarzało się, że otrzymane gospo-
darstwa popadały w dalszą ruinę. 
Dyskusję wywołuje asymilacja 
wysiedlanej ludności. Niektórzy 
historycy polscy i w zasadzie 
większość ukraińskich twierdzi, 
że dążeniem władz polskich była 
asymilacja narodowa ludności 
ukraińskiej. Inni natomiast, że 
władza dążyła do asymilacji pań-
stwowej. Rozstrzygnięcie tego 
problemu jest trudne. Nie ulega 
wątpliwości, że rodziny mieszane 
asymilowały się bardzo szybko w 
nowym środowisku. Ulegały jej 
też rodziny ukraińskie, oderwane 
od swych środowisk i pozbawio-
ne opieki duszpasterskiej księży 
greckokatolickich i prawosław-
nych. Jedynie w tych miejsco-
wościach, w których mieszkało 
więcej rodzin ukraińskich i przed-
stawiciele inteligencji oraz du-
chowni uniccy lub prawosławni, 
utrzymywały się tradycje naro-
dowe ukraińskie i istniało mocno 
ugruntowane poczucie odrębno-
ści narodowej. 

Na niewynarodawianie ludności 
ukraińskiej mieli wpływ osiedleni 
w tych samych wioskach Polacy, 
którzy byli niechętnie, a nawet 
wręcz wrogo ustosunkowani do 
przybyłej w ramach operacji „Wi-

sła” ludności. Stosunek ten u „re-
patriantów” ze Wschodu – ZSRR 
wynikał z doświadczeń wyniesio-
nych przez ludność polską z Wo-
łynia i Małopolski Wschodniej, 
która doznała różnych krzywd 
ze strony nacjonalistów z OUN-
-UPA. Przesiedlenie Ukraińców 
na ziemie północne i zachodnie 
Polski pozwoliło na ich szybsze 
zagospodarowanie. Przeniesienie 
z ubogich wiosek do bogatszych 
i lepiej zagospodarowanych ziem 
zachodnich umożliwiło w krótkim 
czasie podniesienie na wyższy po-
ziom życia Ukraińców, a ich dzie-
ci zachęciło do podjęcia nauki w 
szkołach średnich i wyższych. 
Trzeba tu dodać, że osiedleni na 
gospodarstwach rodzinnych i w 
Państwowych Nieruchomościach 
Ziemskich Ukraińcy, korzystali 
z przywilejów uzyskiwania przez 
ich dzieci dodatkowych punktów 
za pochodzenie robotnicze, a to 
z kolei umożliwiło im łatwiejszy 
dostęp na wyższe uczelnie.  [...] 

Położenie ludności przesiedlonej 
w operacji „Wisła”, szczególnie 
ukraińskiej, było bardzo trud-
ne. Przyczyny tego były złożo-
ne. Składały się na nie: wyższy 
standard domów mieszkalnych, 
których przesiedleńcy poprzed-
nio nie posiadali (elektryczność, 
wodociągi, kanalizacja itp.), 
przywiązanie do miejsc poprzed-
niego zamieszkania, zerwanie 
istniejących poprzednio więzi 
sąsiedzkich, trudne warunki do-
stosowania otrzymanych gospo-
darstw, często zrujnowanych, do 
zamieszkania oraz zagospodaro-
wanie otrzymanej ziemi. Nowe 
otoczenie było w stosunku do 
osiedlanych Ukraińców wrogie. 
Byli to bowiem m. in. „repa-
trianci” z Wołynia, Małopolski 
Wschodniej, a często osadnicy 
z ziem  południowo-wschodniej 
Polski, którym ludność ukraiń-
ska kojarzyła się z poczynaniami 
OUN-UPA. Przesiedleni Ukraińcy 
traktowali państwo polskie jako 
wrogie. Rodziny mieszane asy-
milowały się szybko i wchodzi-
ły bez problemów w środowisko 
polskie. Opierając się o zasadę 
internacjonalizmu oraz pragnąc 
pozyskać ludność ukraińską dla 
budowy „Polski Ludowej”, Biuro 
Polityczne KC PZPR postanowi-
ło stworzyć mniejszości ukraiń-
skiej możliwość nauki dzieciom 
ukraińskim języka ukraińskiego 
oraz rozwoju kultury ukraińskiej 
i uczestniczenia w życiu społecz-
nym, w tym w pracach rad naro-
dowych i spółdzielniach. Tenden-
cje te spotkały się z negatywnym 
odbiorem aktywu PZPR, władz 
administracyjnych oraz ludności 
polskiej.

Fragment art.: Dr Zdzisława Ko-
niecznego  - Operacja „Wisła”
 Z książki : „Ludobójstwo OUN-
-UPA na Kresach Południowo-
-Wschodnich Dawne Kresy Połu-
dniowo Wschodnie.”  W Optyce 
Historycznej i Współczesnej
Seria Pod redakcją Witolda Li-
stowskiego  Kędzierzyn-Koźle 

2012
55 J. Petrus, Migracje i zmiany 
struktury źródeł utrzymania lud-
ności..., s. 208, 211.
57 E. Laska,Działalność Pań-
stwowego Urzędu Repatriacyjne-
go..., s. 170.
58 Z. Konieczny, Przyczyny i 
skutki akcji „Wisła”. Przyczyny, 
przebieg, konsekwencje. Mate-
riały z konferencji naukowej zor-
ganizowanej 23-24 lutego 2007 
roku w Przemyślu, Przemyśl 
2007, s. 202.
59 S. Banasik, Działalność osad-
nicza Państwowego Urzędu Re-
patriacyjnego na ziemiach odzy-
skanych
w latach 1945-1947, Poznań 
1963, s. 141.
60 APP, OW PUR, sygn. 424, s. 
13.
61 APL, UWL Wydział Społecz-
no-Polityczny, sygn. 66,s. 13 ( 
dane z 3.X.1947):APZ SP Toma-
szów
Lubelski, sygn. 136, s. 2
62 APP, WO PUR, sygn. 424, s. 
80.
63 Tamże, s. 9.
64 Z..Konieczny, Zmiany demo-
graficzne..., s. 114-117.
65 Uzgodnienia i rozbieżności 
zanotowane w czasie IX i X se-
minarium historycznego. Stosun-
ki polsko- -ukraińskie w latach II 
wojny światowej, Warszawa 6-10 
listopada 2001. Geneza i przebieg 
akcji „Wisła” oraz polityczne, 
ekonomiczne i demograficzne na-
stępstwa akcji „Wisła”, (:) P-U, t. 
9, 2002, s. 401-402.
66 Tamże,s.402.
67 . Palski, Polityczne..., s. 196; 
J. Makar, Polityczne..., s. 216
68 GUS RP, Narodowy Spis Po-
wszechny z 3 XII 1950, Zeszyt 1, 
Warszawa 1952, s. 82-84. Według 
tego spisu następujące powiaty 
województwa rzeszowskiego po-
siadały liczbę mieszkańców na 1 
km²: brzozowski 101, gorlicki 76, 
jarosławski 72, jasielski 96, kro-
śnieński 109, lubaczowski 30, le-
ski 11, przemyski 40 (bez miasta), 
sanocki 44, a w województwie lu-
belskim powiaty: bialskopodlaski 
44, biłgorajski 47, chełmski  48, 
hrubieszowski 46,6, tomaszowski 
49,9, włodawski 27, zamojski 77.
69 Rocznik Statystyczny 1963, 
Warszawa 1963, s. 15-21. Poniżej 
40 mieszkańców na 1 km² miało 
w województwie białostockim 
5 powiatów, w bydgoskim 1 po-
wiat, w poznańskim 2, w olsz-
tyńskim 7, w koszalińskim 9, w 
szczecińskim 6, w zielonogór-
skim 5, w gdańskim 1 powiat. Z 
omawianych powiatów południo-
wo-wschodniej Polski poniżej 
40 mieszkańców na 1 km² w tym 
roku posiadały 4 powiaty: luba-
czowski 39, włodawski 31, leski 
26, a wyłączony z niego powiat 
ustrzycki 13 mieszkańców na 1 
km². W Polsce w tym czasie było 
40 powiatów o zaludnieniu 39 i 
mniej mieszkańców na 1 km², 16 
powiatów z 31 mieszkańcami i 
mniej, 5 powiatów z 26 i mniej.

Skutki operacji „Wisła”
Redakcja

W
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dniu 09. 01.2013 r w 
Lublinie nieopodal 
Poczty Głównej przy 
pomniku Lubelskiego 

Poety Józefa Czechowicza (1903 – 
1939) który jako ochotnik w 1920 
roku wyruszył na wojnę z bolsze-
wikami zbierane były podpisy pod 
projektem ustawy „ Dnia Pamięci 
Męczeństwa Kresowian„ 

Przez około 3 godzin zebrano 129 
podpisów oraz rozdano 56 list do 
zbierania w gronie osób którzy wy-
razili taką wole. Na uwagę zasłu-
guję fakt że nasz punkt zbierania 
podpisów odwiedziła Pani Poseł dr 
Gabriela Masłowska która złożyła 
podpis poparcia oraz zadeklarowała 
zbieranie tych podpisów w swoim 
biurze poselskim. Swoje podpi-

sy złożyło również kilku byłych i 
obecnych radnych Lublina.  Należy 
nadmienić, że nasz punkt zbierania 
podpisów odwiedzały również róż-
nej maści prowokatorzy i znawcy 
historii poddający w wątpliwość 
zbrodnię wołyńską. Snuli różne 
teorie nawet i takie, że to Polacy 
mordowali Ukraińców. Generalnie 
chodziło o wytworzenie wokół na-

szego punktu atmosfery wzajem-
nych oskarżeń i wrogości. 
Nie dajmy się sprowokować!!! 
Neobanderowcom tylko o to cho-
dzi aby zniweczyć podjęte tak 
szlachetne dzieło.   
Dalej  oczywiście nieznani sprawcy 
rozsypali dużo ziarna pszenicy do 
którego zaczęli zlatywać się gołębie. 
Po zakończeniu zbierania podpisów 
około godziny 15, 30  po załadowa-
niu stolika, krzesełek i bannerów  
do samochodu stwierdziłem, że od 
strony pasażera bardzo drastyczne 
zarysowano w moim aucie tylną 
część maski samochodu. 
Tak więc neobanderowcy w lublinie 
czynią wiele aby zbrodnia wołyń-

ska nie ujrzała światła dziennego. 
Ostatnio otrzymałem informację od 
pracownika Urzędu Miasta w Lu-
blinie że nieznani penitenci ( czytaj 
neobanderowcy )  kładą ogromny 
nacisk aby  usunąć Krzyż Wołyński 
z cmentarza wojskowego przy ulicy 
Białej postawiony tam 1 listopada 
2012 r. W tym celu zamierzają wy-
korzystać  instytucie Konserwatora 
Zabytków tak aby było udokumen-
towane że  powyższy krzyż zmienia 
charakter tego miejsca.  Jeżeli na-
tomiast nie uda się jego usunąć na-
leży dołożyć wszelkich starań aby 
zmienić jego miejsce  w bardziej 
ustronne. Chodzi o to aby mieszkań-

cy Lublina idąc pod krzyż katyński 
po drodze nie mijali Krzyża Woły-
skiego który jest symbolem jeszcze 
większej zbrodni. Należy nadmie-
nić, ze od dnia postawienia Krzyża 
Wołyńskiego nie gasną przy nim 
znicze a miejsce jest z pietyzmem 
utrzymywane w czystości.  
 
Dnia 12 stycznia zbieraliśmy pod-
pisy na cmentarzu wojskowym tuż 
obok krzyża wołyńskiego od godzi-
ny 11. Na uwagę zasługuje fakt, że 
na powyższe otrzymaliśmy zgodę 
od administracji cmentarza i tą dro-
gą składam Podziękowanie. 

Z. K. 

Neobanderowcy 
w Lublinie 

trzymają się mocno !
Korespondencja z Lublina
Zdzisław Koguciuk

W

/ Zarysowane auto

/ Podpisy zbierano także koło kościoła Świętego Krzyża w Lublinie (foto wyżej) oraz przed 
kościołem Najświętszej Marii Panny - Matki Kościoła w Świdniku
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lat temu, płk „Luboń” 
na odprawie oficerów 
w dniu 28 stycznia 
1944 r. podjął decyzję 

o organizowaniu wojska w ramach 
dywizji piechoty. Przyjęto nazwę 
jednostki nawiązującą do przedwo-
jennej kowelskiej 27 Dywizji Pie-
choty. 27 WDP AK była najwięk-
szą jednostką partyzancką, która 
od stycznia 1944 r. do lipca 1944 r. 
działała nieprzerwanie jako zwarty 
i zorganizowany związek taktycz-
ny. Zapoczątkowała akcję „Burza” 
i najdłużej realizowała jej założenia 
na Wołyniu i Lubelszczyźnie, pisze 
w swoich pracach prof. Władysław 
Filar. 
27 lutego 2013 r. już po raz czwar-
ty z okazji rocznicy powstania 27 
WDP AK, odbyła się uroczysta 
msza w kościele p.w. Św. Wincen-
tego a'Paulo w Otwocku. Mimo, że 
główne uroczystości zostały prze-
niesione do katedry polowej w War-
szawie to kościół w Otwocku był pe-
łen wiernych. Przybyli tu nie tylko 
kresowianie, w kościele znajduje się 
bowiem obraz cudownie ocalonej 
Matki Bożej Swojczowskiej będącej 
od 1993 r. patronką Otwocka. Obraz 
pochodzi ze Swojczowa, polskiej 
parafii na Wołyniu, leżącej w oko-
licach Włodzimierza Wołyńskiego. 
Swoje modlitwy wznosili przed 
nim chrześcijanie różnych wyznań: 
katolicy, unici, nawet prawosławni. 
Przywędrował on z Kresów razem 
z żołnierzami 27 WDP AK.Przez 
lata historia i pochodzenie obrazu 
otoczone były tajemnicą, którą znali 

jedynie byli mieszkańcy Swojczowa 
i żołnierze, przyjeżdżający rokrocz-
nie 8 września do Otwocka, w świę-
to Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny, by pokłonić się swojej Pani. 
Dlatego Otwock zawsze będzie dla 
kresowian ważnym miejscem.
  W miejscowości Kowalewko w 
województwie kujawsko-pomor-
skim , w powiecie nakielskim, w 
gminie Kcynia istnieje:  Jednostka 
Ratownictwa Medycznego (JRM) 
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. Jak można wyczy-
tać na ich internetowej stronie: jed-
nostka realizuje zadania statutowe 
na rzecz bezpieczeństwa powszech-
nego i obrony narodowej. Została 
powołana do życia w 2003 roku i od 
tego czasu prowadzi działania ope-
racyjne na terenie całego kraju. Jest 
jedyną tego typu jednostką w regio-
nie. Kadra JRM wywodzi się z sze-
regów 141 BDH „HABAS” im. 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej, a także żołnierzy rezerwy, 
funkcjonariuszy  Policji oraz Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Jednostka 
powstała z inicjatywy kadry ,,Ha-
basu ''(…),. Już na etapie tworzenia 
Jednostki większość przyszłej kadry 
tworzyli spadochroniarze oraz ab-
solwenci elitarnego Kursu Działań 
Specjalnych "TRAWERS" dla kan-
dydatów do wojsk powietrznode-
santowych i jednostek specjalnych. 
JRM czynie uczestniczy w różnych 
zawodach i szkoleniach lotniczych, 
także spadochronowych, odnosząc 
w tej dziedzinie duże sukcesy. Na 
podkreślenie zasługuje fakt prowa-

dzenia przez Jednostkę form działań 
prewencyjnych wśród dzieci i mło-
dzieży głównie z terenów wiejskich 
np. realizacja szkoleń wspieranych 
przez Departament Wychowania i 
Promocji Obronności Ministerstwa 
Obrony Narodowej. (…)Jednostka 
jest formacją ochotniczej straży po-
żarnej. (…)

Z okazji 69 
rocznicy po-
wstania 27 
Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty 
Armii Krajowej 
delegacje ra-
towników JRM 
zapaliły sym-
boliczne znicze 
na grobach by-
łych żołnierzy 
,,27 WDP AK 
"  znajdujących 
się na terenie 
naszego woje-
wództwa ku-
jawsko-pomor-
skiego. Pierwszy symboliczny znicz 
pamięci zapłoną na grobie ppłk. 
Jana Szatowskiego ps. Kowal , Za-
gończyk, Jemioła -byłego dowódcy 
dywizji, który spoczywa w Janowcu 
Wielkopolskim.  W ramach tego-
rocznych obchodów ratownicy JRM 
ufundowali symboliczną tablicę pa-
mięci oraz zaplanowali uroczystości 
jej odsłonięcia na wiosnę br. tablica 
jest poświęcona wszystkim Żołnie-
rzom Wołyńskiej Dywizji oraz ich 
walce o Niepodległą Ojczyznę.
 
Wiadomości zaczerpnięte z http://
www.jpr-kowalewko.pl/

ŻOŁNIERZOM 
WOŁYNIA  
Redakcja

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

69

/ Członkowie tej jednostki pamiętają o swoim patronie:
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Jesteśmy młodą rodziną z podwileń-
skiej miejscowości Wiktoryszki,
wychowująca dwójkę dzieci: Emil-
ka 8 lat i Kornelia 4 lat.

17 grudnia ubiegłego roku spalił 
się nam dom. Spłonęło dosłownie 
wszystko. Dom nie był ubezpieczo-

ny, bo w wyniku kry-
zysu gospodarczego na 
Litwie straciłem stałą 
pracę, a moja małżonka 
musiała przejść na nisko 
płatną posadę (700 litów 
miesięcznie), i nie stać 
nas było na ubezpiecze-
nie.
Apeluję o pomoc z góry 
dziękując za dobroć i 
współczucie.

Mój numer konta:

LT954010044100209818, 
DNB NORD bank, 
SWIFT AGBLLT2X, 
Republika Litewska

Adres: Republika Litewska, Vil-
niaus rajonas, Mickunų seniunija, 
Viktariškių kaimas,
Viktariškiu 7.
Tel. +37068341544
Tadeusz Zadranowicz

Z prasy polonijnej
Apel o pomoc

Kurier Wileński

Od momentu pojawienia się prelimi-
narnych wyników październikowych 
wyborów do litewskiego Sejmu, w 
czasie rozmów koalicyjnych i formo-
wania koalicji — polscy obserwatorzy 
niemal jednogłośnie wyrażali swój 
optymizm, że oto dzięki historyczne-
mu zwycięstwu AWPL nastąpi „nowe 
otwarcie” (cokolwiek by to miało zna-
czyć) i poprawa relacji polsko-litew-
skich.

Niektórzy nawet wyrażali nadzieję na 
mniej, ich zdaniem, ważną realizację 
postulatów polskiej mniejszości — 
tak, jakby sama obecność AWPL w 
koalicji automatycznie rozwiązywała 
problemy, z którymi od lat boryka się 
polska społeczność na Litwie. Jednym 
z tych problemów jest reforma oświa-
ty, odbierana przez Polaków jako anty-
polska.

Komentarze ucichły, a optymizm 
pozostał. Może się okazać, że był to 

optymizm przedwczesny. W harmono-
gramie ministra oświaty czytamy: „14 
stycznia o godzinie 16 minister oświa-
ty i nauki Dainius Pavalkis w minister-
stwie spotka się z prezesem towarzy-
stwa »Vilnija« Kazimierasem Garšvą”. 
Kto zaprzeczy, że uderzające w polską 
szkołę założenia reformy oświatowej 
realizują część z postulatów „Vilniji”? 
Nietrudno się domyślać, w jakim celu 
Garšva udaje się do ministerstwa, któ-
rego kierownik podejmuje go na równi 
z rektorami wyższych uczelni i eksper-
tami międzynarodowych konsorcjów.

Pokazuje to tylko, że „Vilnija” nie jest 
marginalnym ugrupowaniem, jak to 
niektórzy tłumaczą. Dlatego, mimo 
wygranych wyborów, nie wolno nam 
tracić czujności i pozwalać się na za-
ślepienie optymizmem. Trzeba jeszcze 
dużo pracy i wysiłku, by mogło być 
normalnie. 
Rajmund Klonowski

Nie dajmy się zaślepić 
optymizmowi

Kurier Wileński

Nad Litwinami w Polsce zawisł 
miecz Damoklesa - podawały w 
tym tygodniu litewskie media. 
Polskie władze żądają od wydaw-
ców litewskiego pisma "Aušra" 
- od Stowarzyszenia Litwinów w 
Polsce 
- zwrotu części dotacji za rok 
2011. Żądanie to może się przy-
czynić nawet do zamknięcia pi-
sma - przekonują jego twórcy..

Doniesienia w mediach litew-
skich brzmiały dramatycznie. Pa-
dały słowa o dyskryminowaniu i 
przypieraniu do muru. Dziennik 
"Lietuvos žinios" cytował re-
daktor naczelną "Aušry" Irenę 
Gasparavičiūtė: "Decyzja o zwro-
cie kosztów była dla redakcji 
nieoczekiwana, a jej motywy są 
niejasne".

Irena Gasparavičiūtė wyraziła 
przypuszczenie, że żądania pol-
skiego Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji (MAC) - bo wła-
śnie z jego środków dotowana jest 
działalność pisma "Aušra" - są 
bezpośrednio związane z napię-
tymi stosunkami między Litwą a 
Polską. Według redaktor, stowa-
rzyszenie nie dysponuje wyma-
ganą sumą pieniędzy (około 16 
tysięcy złotych) i "najprawdopo-
dobniej" gazeta będzie zmuszo-
na zakończyć działalność. Tym 
samym Litwini w Polsce stracą 
podstawowy dostęp do litewskie-
go słowa drukowanego.

Wypowiedź prezesa litewskiej 
wspólnoty w Polsce, Jonasa Vy-

dry, przywoływana jest w arty-
kule "Lietuvos žinios": "Jesteśmy 
przypierani do muru. Z jednej 
strony zwiększa się liczba ata-
ków antylitewskich, niszczone są 
tablice z nazwami miejscowości, 
pomniki kultury, bezczeszczona 
pamięć zmarłych na cmentarzach, 
a z drugiej strony doświadczamy 
otwartych nacisków ze strony ad-
ministracji państwowej".

Tymczasem infor-
macja uzyskana 
z MAC pozwala 
przypuszczać, że 
sytuacja redakcji 
pisma "Aušra" nie 
jest tak tragiczna, 
jak przedstawiły 
to media litewskie. 
R z e c z y w i ś c i e , 
zgodnie z przepisa-
mi, stowarzyszenie 
musi zwrócić część 
dotacji, jest to jed-

nak zaledwie 6,5 procenta otrzy-
manego przez nie wsparcia finan-
sowego, którego całość wyniosła 
ponad ćwierć miliona złotych.

Jak poinformował "Wilnotekę" 
rzecznik MAC Artur Koziołek, 
decyzja dotycząca zwrotu czę-
ści dotacji została podjęta na 
podstawie przepisów prawnych 
oraz zgodnie z umową podpisaną 
przez Stowarzyszenie Litwinów 
w Polsce i ministra administracji 
i cyfryzacji RP.

"Zgodnie z tą umową w przy-
padku obniżenia kosztów zada-
nia finansowanych z przyznanej 
dotacji środków własnych oraz 
środków z innych źródeł, wyso-
kość dotacji ulega zmniejszeniu 
o taki sam procent, o jaki został 
obniżony koszt całkowity zada-
nia. Z wyliczeń Departamentu 
Budżetu i Finansów Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji wyni-
ka, że Stowarzyszenie dokonało 
obniżenia kosztu całkowitego 
zadania o 6,12 proc., co skutku-
je proporcjonalnym obniżeniem 
kwoty przyznanej dotacji o taki 

sam procent, tj. do 242 221,04 zł, 
natomiast różnica w kwocie 15 
789,60 zł podlega zwrotowi na 
rachunek ministerstwa" - wyja-
śnił A. Koziołek.

Rzecznik MAC dodał, że decyzja 
w tej sprawie dotarła do stowa-
rzyszenia 8 stycznia bieżącego 
roku i obecnie stowarzyszenie ma 
14 dni, by prosić o ponowne roz-
patrzenie sprawy. "Z informacji 
uzyskanych od stowarzyszenia, 
z którym Departament Wyznań 
Religijnych oraz Mniejszości Na-
rodowych i Etnicznych MAC po-
zostaje w stałym kontakcie, wyni-
ka, że zamierza ono skorzystać z 
przysługującego mu prawa" - po-
informował A. Koziołek.

W tym kontekście wypowiedzi 
przytaczane wcześniej przez li-
tewski dziennik "Lietuvos žinios" 
wydają się być nieco naciągane. 
Na przykład komentarz byłego 
ministra spraw zagranicznych 
Audroniusa Ažubalisa, przeko-
nującego, że "sytuacji litewskiej 
mniejszości w Polsce nie da się 
porównać z tym, co ma polska 
mniejszość na Litwie".

Istotnie, 250 tys. złotych dotacji 
państwowych dla gazety mniej-
szości narodowych w Polsce nie 
da się porównać z sytuacją me-
diów polskich na Litwie. Te ostat-
nie otrzymują jedynie okazyjne 
wsparcie docelowe (na przykład 
dofinansowanie od Samorządu 
Miasta Wilna za audycje poświę-
cone tematyce stołecznej w Ra-
diu "Znad Wilii") oraz skromne 
sumy z instytucji państwowych. 
Jedynym polskim medium wspie-
ranym finansowo przez Litewski 
Fundusz Wspierania Prasy, Radia 
i Telewizji był w roku 2011 kwar-
talnik "Znad Wilii". Otrzymał on 
40 tys. litów dotacji.

Na podstawie: Inf.wł. Małgorzata 
Kozicz,

Prawdziwe kłopoty czy 
manipulacja faktami?

Wilnoteka

Irena Gasperavičiūtė, fot. wilnoteka.lt

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 
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Przewodniczący sejmowego Komi-
tetu Spraw Europejskich (Euro-
pos reikalų komitetas) Gediminas 
Kirkilas ma nadzieję, że w czasie 
litewskiego przewodnictwa w Unii 
Europejskiej prasa nie będzie roz-
dmuchiwała lokalnych problemów.

„Pokładamy dużą nadzieję na po-
moc mediów. Jestem przekonany, 
że przewodnictwo będzie pomyślne 
i stworzymy wszelkie warunki, aby 
przyjmować i dyskutować nad aktami 
prawnymi tu na Litwie. Chcielibyśmy 
jednak, aby Litwa wyglądała pięknie. 
Często tak się zdarza, że niby prze-
wodniczymy i wszystko jest w po-
rządku, ale coś gdzieś się stało i cała 
prasa zaczyna o tym mówić” – powie-

dział Kirkilas.
Były premier RL wytłumaczył, że 
nie jest przeciwny pisaniu o miej-
scowych problemach, ale jest prze-
ciwko ich wyolbrzymianiu. „Trzeba 
powiedzieć, że zagraniczna prasa 
będą uważnie śledziły litewskie me-
dia. Duża część artykułów będzie 
po prostu tłumaczona i zamiesz-
czana. Mówię tak nie dlatego, aby 
nas przestaliście krytykować, czy 
coś w tym rodzaju. Gdyby tak sta-
ło się to powiedziałoby „cóż to za 
niedemokratyczny kraj”, mi chodzi 
o to, żeby te problemy nie były roz-
dmuchiwane… Sądzę, że to byłoby 
sprawiedliwe” – wyjaśnił Gedimi-
nas Kirkilas. W piątek (19.01) członkowie Komi-

tetu Spraw Europejskich spotkali się 
z prezydent RL.
W trakcie swego przewodnictwa 

Litwa planuje zorganizować 18 róż-
nych imprez. Z nich 16 to będą spo-
tkania na szczeblu ministerskim.
Największym litewskim przedsię-
wzięciem będzie szczyt Partnerstwa 
Wschodniego w Wilnie, który od-
będzie się 28 – 29 listopada 2013 r. 
Być może na szczyt przyjadą głowy 
najważniejszych państw Unii.

„Partnerstwo Wschodnie zostało 
stworzone po to, aby rządy współ-
pracowały ze sobą. Na spotkanie 
jednak nie zostaną zaproszone oso-
by, które mają pewne ograniczenia 
w poruszaniu się” – powiedziała 
Jovita Neliupšienė , doradczyni pre-
zydent RL.

Zdaniem Neliupšienė Litwa powin-
na bardzo poważnie przyszykować 
się do przewodnictwa. „Przewod-
nictwo w Unii Europejskiej to jest 
sprawdzian dla dyplomatycznych 
i administracyjnych umiejętności 
kraju. Po to, żeby prace szły normal-
nie, potrzebne jest dobre przyszy-
kowanie się oraz skoordynowanie 
działań” – dodała doradczyni.

pl.delfi.lt

Kirkilas apeluje do dziennikarzy, aby nie 
rozdmuchiwali lokalnych problemów.

Litwa szykuje się do przewodnictwa w UE
DELFI 

/ Gediminas Kirkilas

Nasza fundacja pragnie 
wesprzeć
inicjatywę zielonogór-
skiego bibliofi
la, fi lokartysty i wiel-
kiego miłośnika Kresów 
Południowo-Wschod-
nich – pana Tadeusza 
Marcinkowskiego.
Inicjatywa ta, związana 
jest z wydaniem książki 
pt ,,Skarby pamięci”,
będącej podsumowa-
niem ponad
50-letniej działalności 
pana Tadeusza, na rzecz 
ocalenia prawdy o
historii, kulturze, a tak-
że tragicznych wydarze-
niach rodzinnego Wołynia.
Autor tejże publikacji urodził się w 
Łucku. Na Ziemie Odzyskane przy-
jechał w 1945 i przez wszystkie lata 
życia tutaj, pozostał wierny miejscu 
swego dzieciństwa, zajmując się ak-
tywnie tematyką kresową.
Całkowity koszt wydrukowania 300
egzemplarzy książki [kolor] o cha-
rakterze albumowym, zamyka się w
kwocie 15 000 zł. Jest to ważna pu-
blikacja dla środowiska kresowego,

a szczególnie dla tych, których losy
związane są z urokliwymi miejsca-
mi nad Styrem i Horyniem.
Pomóżmy spełnić marzenie pana 
Tadeusza. Jeśli ktoś chciałby wes-
przeć tę inicjatywę, prosimy o wpła-
ty na nasze konto:
BGŻ SA 23 2030 0045 1110
0000 0222 0700 z dopiskiem
– ,,Pan Tadeusz”
Monika Narmuntowska- Michalak
www.fundacjamosinga.zgora.eu

Pamięć o kresach 
Wschodnich
- pomoc w wydaniu książki
KURIER GALICYJSKI

Zwracamy się z serdeczną prośbą
o pomoc dla 6-letniego Mikołaja
Kowieni z Szepetówki.

Chłopiec w tym roku zachorował
na cukrzycę I stopnia. By normalnie
funkcjonować, dziecko potrzebuje
pompę insulinową. Koszt pompy –
ok. 10 tys. zł. Rodzina Mikołaja nie
jest w stanie samodzielnie zebrać
takich środków.
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc

w zakupie tegoż urządzenia, prosi-
my o wpłaty na nasze konto:

BGŻ SA 23 2030 0045 1110
0000 0222 0700
z dopiskiem „Mikołaj Ko-
wieni”

Monika Narmuntowska- Michalak
www.fundacjamosinga.
zgora.eu

Wspomóżmy małego Mikołaja!
KURIER GALICYJSKI

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
w rozmowie z „KG” przypomniał, że 
w zeszłym roku Ignacy Tokarczuk ob-
chodził 70. lecie święceń kapłańskich, 
otrzymanych 21 czerwca 1942 roku 
w kościele seminaryjnym p.w. Matki 
Boskiej Gromnicznej we Lwowie, z 
rąk ówczesnego lwowskiego biskupa 
pomocniczego, Eugeniusza Baziaka.
„Z księdzem arcybiskupem Tokar-
czukiem miałem możność spotykać 
się bliżej podczas mego pobytu w se-
minarium w Przemyślu, gdzie przez 
dwa lata studiowałem, jako alumn 
archidiecezji lwowskiej z siedzibą 
w Lubaczowie – przypomniał arcy-
biskup Mokrzycki. – Ten kapłan i 
biskup imponował mi zawsze swoją 
osobowością, swoim stylem kontaktu 
z klerykami, swoją troską o powierzo-
ną sobie diecezję przemyską.
Walczył o wolność Kościoła, o prawa 
człowieka. Przykładem uczył nas jak 
otoczyć troską wszystkich wiernych.
Stąd w malutkich wioseczkach w 
Bieszczadach budował świątynie i 
zawsze wspominał o Kościele na 
Wschodzie. Cieszył się dużą liczbą 
kleryków, a kiedy studiowałem było 
nas w seminarium przemyskim 420 
i przeczuwał, że przyjdą czasy, kie-

dy będzie mógł przynajmniej dwustu 
księży posłać na Wschód” – powie-
dział arcybiskup Mokrzycki. Dodał, 
że rzeczywiście wielu kapłanów ar-
chidiecezji przemyskiej w latach dzie-
więćdziesiątych wyruszyło do ar-
chidiecezji lwowskiej. Mieczysław 
Mokrzycki z wdzięcznością mówił 
o hojności arcybiskupa Ignacego To-
karczuka, przekazywał on na Wschód 
kielichy, monstrancje, szaty liturgicz-

ne. „Zawsze, kiedy się spotkaliśmy 
interesował się sytuacją Kościoła 
lwowskiego” – powiedział
arcybiskup Mokrzycki.

Inf.
Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 
1918 roku w Łubiankach Wyższych koło 
Zbaraża. Studia we Lwowie odbywał w 
Wyższym Seminarium Duchownym oraz 
na wydziale teologii na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza. Po wojnie uzyskał sto-
pień doktora fi lozofi i na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim.
Abp Ignacy Tokarczuk kierował diecezją 
przemyską w latach 1966- 1993. W okre-
sie Polski Ludowej wymieniano go wśród 

najbardziej bezkompromisowych bisku-
pów polskiego kościoła. W 2006 roku za 
swoją pracę został odznaczony Orderem 
Orła Białego. Zmarł 29 grudnia w Prze-
myślu, miał 94 lata.

Pamięci abpa Ignacego 
Tokarczuka

KURIER GALICYJSKI

http://www.fundacjamosinga.zgora.eu
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radycyjnie Kresowianie 
pięknej Ziemi Szczeciń-
skiej spotkali się 12 stycz-
nia 2013r na opłatku. W 

gościnne progi  zaprosił Zespół 
Szkól Nr.4 przy Ul Kusocińskie-
go w Szczecinie .Szkoła nosząca 
im. Armii Krajowej bardzo ładnie 
wpisuje się w przekazywanie etosu- 
prawdziwej historii Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. To właśnie w 
tej szkole odbywają się liczne apele, 
spotkania rocznicowe budujące pa-
triotyzm wśród młodego pokolenia 
Polaków. Niewątpliwie jest to zasłu-
gą dyrekcji szkoły i licznego grona 
nauczycielskiego zaangażowanego 
w przygotowywanie tych uroczy-
stości. Oprócz licznie przybyłych 
Kresowiaków reprezentujących 

różne rejony dawnych województw 
wschodnich na spotkanie przybyli 
min;
-Przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego Pani Elżbieta  Stam-
czewska-Malutko
-Prezes Okręgu Szczecińskiego 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK-Pani Stanisława Kociełowicz
-Prezes Honorowy Okręgu Szcze-
cińskiego Pan Pawłowski
-Pani Aleksandra Białonowicz-
-wielka orędowniczka spraw ogól-
nie związanych z kombatantami i 
kresami-organizatorka wielu wy-
staw spotkań w Szczecinie
Głównym moderatorem spotkania 
była Pani V-ce Prezes Koła Żołnie-
rzy Kresowych ŚZŻAK –Jolanta 
Szyłkowska

Gościem  szczególnym który po-
prowadził liturgię spotkania opłat-
kowego był Ks. Kanonik Kazimierz 
Łukjaniuk. Proboszcz Parafii p. w. 
św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie. Należy w tym miejscu 
wspomnieć , iż Ks. Kazimierz zo-
stał mianowany Kapelanem Kreso-
wian przez Arcybiskupa Andrzeja 
Dzięgę. Ksiądz Kazimierz Łukja-
niuk kontynuuje dzieło swojej ro-
dziny pochodzącej z Wołynia. Na 
spotkaniu poruszono bardzo wiele 
ważnych tematów.
Min. mówiono o obchodach 70.  
rocznicy Rzezi na Wołyniu, a tak-
że o inicjatywie ustawy obywatel-
skiej-ustanawiającej ,,Dzień 11lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian ’’Zaapelowano o pełną mo-
bilizację przy zbieraniu podpisów 
do w/w ustawy. Spotkanie co warto 
podkreślić odbyło się w bardzo sze-
rokim gronie co może świadczyć 
o małym kroku w kierunku pełnej 
integracji środowisk kresowych w 
Szczecinie i całym województwie 
zachodniopomorskim. Jak zawsze 
na tego typu spotkaniach domino-
wał klimat bardzo rodzinny jaki 
potrafią między sobą wytworzyć 

kresowianie. Oprócz wyśpiewanych 
kolęd , spożywania smacznych po-
traw przygotowanych przez kuchnię 
szkolną były liczne wspomnienia 
jak to było kiedyś na kresach obcho-
dzone b. uroczyście święta Bożego 
Narodzenia. Były również te tra-
giczne wspomnienia o których już 
niestety coraz mniej światków może 
potwierdzać tę tragiczną prawdę 

historyczną dot. Wołynia i tego co 
wydarzyło się na całych Kresach. 
W licznych życzeniach przewija-
ło się określenie ,,Oby nigdy to się 
nie powtórzyło’’. Na pożegnanie ja 
co roku życzono sobie nawzajem 
do spotkania za rok w tym samym 
gronie. 
Zdjęcia: Jerzy Sołtysiak

Opłatek  Kresowy  w Szczecinie
Jerzy Sołtysiak

T
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ak doniosły Interia. Pl. Fakty w 
sobotę, 5 stycznia 2013 r.: 
Upamiętnienie ofiar rzezi wo-
łyńskiej będzie najważniej-

szym wydarzeniem historycznym 
2013 roku - uważa prezes IPN. 
Łukasz Kamiński przypomina, że w 
tym roku mija 70 lat od zamordo-
wania przez ukraińskich nacjonali-
stów około 60 tysięcy Polaków. Do 
największych tragedii i skomaso-
wanych ludobójczych akcji Ukra-
ińców doszło w lecie 1943 roku na 
terenach byłego województwa wo-
łyńskiego. Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej powiedział Informacyj-
nej Agencji Radiowej, że uroczysto-
ści rocznicowe mają kilka aspek-
tów. Przede wszystkim pojawia się 
problem otwartego postawienia tej 
sprawy w stosunkach między Polską 
a Ukrainą. 70. rocznica rzezi jest 
jedną z ostatnich okazji dla państwa 
polskiego, by oddać sprawiedliwość 
ofiarom tych okrutnych zbrodni. Pre-
zes IPN dodał, że wiadomości o tej 
zbrodni są cały czas na marginesie 
społecznej świadomości, dlatego nie-
zbędne są działania edukacyjne. W 
70. rocznicę rzezi wołyńskiej IPN za-
mierza wydać materiały dla nauczy-
cieli i uruchomić portal internetowy 
poświęcony tamtej tragedii.[1]

Dobrze, że chociaż jedna ważna 
osoba w naszym kraju wyraziła w 
tak oczywisty sposób swoje zdanie, 
z poszanowaniem dla martyrologii 
Polaków na Kresach Wschodnich. 
Przypomnijmy o co chodzi : Po-
cząwszy od września 1939 r., kiedy 
wschodnie tereny II RP zostały zaję-
te przez ZSRR, obserwowano wzrost 
liczby morderstw dokonywanych na 
Polakach przez ukraińskich nacjona-
listów. Były to jednak pojedyncze, 
nieskoordynowane ataki. Cytując za 
wybitnym brytyjskim historykiem, 
Timothym Snyderem: „Kampania 
przeciwko Polakom zaczęła się na 
Wołyniu, a nie w Galicji, prawdopo-
dobnie właśnie dlatego, że tutaj poli-
cja ukraińska odegrała większą rolę 
w wydarzeniach Holokaustu. Łączy 
to zagładę Żydów z rzezią Polaków i 
wyjaśnia obecność na Wołyniu tysię-
cy doświadczonych w ludobójstwie 
Ukraińców”. Masowe, zorganizowa-
ne mordy na Polakach datuje się od 
pierwszych miesięcy 1943 r. Wów-
czas to Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN) – polityczna 
reprezentacja nacjonalistów, której 
podlegała m.in. UPA – podjęła decy-
zję o eksterminacji ludności polskiej. 
Preludium do ludobójstwa na-
stąpiło już 9 lutego 1943 r., kiedy 
banderowcy zamordowali 149 pol-
skich mieszkańców kolonii Paro-
śla. Jaki był epilog ? Udokumentowa-
ne wymordowanie 130 tys. Polaków 
na Wołyniu i Kresach Południowo 
Wschodnich, chociaż nie wykluczo-
ne jest że liczba ta sięga 200 tys. To 
wydarzyło się 70 lat temu ale władze 
naszego państwa jakby tego nie za-

uważały. Od ponad pół roku projekty 
poselskie kilku partii dotyczące usta-
nowienia 11 lipca „Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian” błąkają się 
jak ubodzy krewni po Sejmie RP. A 
warto w tym miejscu przypomnieć, że 
dziesiątki tysięcy Kresowian zostało 
zamordowanych nie tylko na Woły-
niu, ale na całych Kresach z rąk trzech 
wrogów, którym Polacy przeszkadza-
li w realizacji swoich celów. Wołyń i 
data 11 lipca to symbol, bo jednego 
dnia zbrodniarze z OUN-UPA na raz 
zaatakowali blisko 100 miejscowości. 
Środowiska kresowe i patriotyczne 
rozpoczęły już swoje obchody jedy-
nie władze państwowe w cieniu swo-
ich gabinetów nadal zastanawiają się 
co zrobić z niewygodnym rozdziałem 
naszej narodowej historii. Inaczej tego 
niestety nie można tego wytłumaczyć. 
Doraźna polityka i ambicje niektórych 
polityków spychają na boczny tor 
obowiązek pamięci wobec martyrolo-
gii narodowej. Po PRL-owskie meto-
dy prowadzenia polityki zagranicznej 
są tak głęboko zakorzenione w świa-
domości rządzących, że nie potrafią 
nic innego jak tylko „przepraszać” za 
to że jeszcze żyjemy. Inne państwa i 
narody potrafią walczyć o pamięć jed-
nostek, nasze państwo nie potrafi tego 
czynić dla dziesiątków tysięcy wła-
snych rodaków. Zamordowano nam 
naszą „dumę narodową i autorytety” 
pozostały tylko nie wydarzone resztki 
niskich lotów i ambicje małych ludzi 
o lodowatym sercu. Dowodem tego 
jest chociażby fakt, że nie tylko wła-
dze państwowe milczą w tej sprawie 
ale i media opiniotwórcze czynią to to 
samo. Nie z mediów ale na zasadzie 
dociekliwości dziennikarskiej usta-
liliśmy, że dopiero w połowie lutego 
ma się odbyć spotkanie przedstawi-
cieli środowisk kresowych z przed-
stawicielami Kancelarii Prezydenta i 
ROPWiM. Lista przedstawicieli jest 
bardzo krótka, zgodnie z wolą w/w 
kancelarii. Pomijając fakt, że dzie-
je się to potocznie mówiąc „rychło 
wczas”, to jeszcze po cichu, jakby w 
obawie by tego ktoś nie usłyszał. Nie-
oficjalne udało się nam również usta-
lić,co nieco ,o programie obchodów 
70 rocznicy banderowskiego ludobój-
stwa w 2013 roku, ponoć spisanym w 
polskim MSZ, wydział wschodni. Co 
poniżej na zasadzie „wieści gminnej” 
prezentujemy naszym czytelnikom.
Instytucje odpowiedzialne - IPN, RO-
PWiM, DDPiK MSZ, Ambasada RP 
na Ukrainie
1) Huta Pieniacka - Konsulat Gene-
ralny Lwów - 2 marca 2013 - uczest-
nicy środowiska kresowe 
2) Odsłonięcie pomnika pomordo-
wanych w Palikrowach, ROPWiM, 
Konsulat Generalny Lwów, obwód 
lwowski, maj 2013, środowiska kre-
sowe, UWAGA - realizacja zależy od 
wydania zgód administracyjnych stro-
ny ukraińskiej
3) Obchody rocznicowe w Podka-
mieniu, Konsulat Generalny Lwów, 

obwód lwowski, maj 2013, środowi-
ska kresowe
4) Odsłonięcie pomnika na mogile 
Polaków wymordowanych w Bary-
szu, ROPWiM, Konsulat Generalny 
Lwów, obwód tarnopolski, maj-czer-
wiec  2013, środowiska kresowe, 
UWAGA - realizacja zależy od wy-
dania zgód administracyjnych strony 
ukraińskiej
5) Pielgrzymka do Huty Stepańskiej, 
ROPWiM, obwód równieński, rejon 
Sarny, 12-14 lipca 2013, miejscowość 
w planie uroczystości z udziałem Pre-
zydentów plus środowiska kresowe, 
6) Pielgrzymka do Ostrówek i Woli 
Ostrowieckiej, ROPWiM, obwód 
łucki, 30 sierpnia 2013, będą obec-
ne władze obwodowe z Łucka plus 
środowiska kresowe, UWAGA Nadal 
brak zgody władz ukraińskich na za-
montowanie tablic z nazwiskami po-
mordowanych
7) Ekshumacja i powtórne pocho-
wanie Polaków pomordowanych w 
kolonii Gaj, ROPWiM, obwód ko-
welski, środowiska kresowe, UWAGA 
Nadal brak zgody władz ukraińskich 
na zamontowanie tablic z nazwiskami 
pomordowanych.
8) Opublikowanie w języku ukraiń-
skim książki Grzegorza Motyki "Od 
Rzezi Wołyńskiej do Akcji Wisła", 
odpowiada za realizację ambasa-
da w Kijowie, Kijów, Lwów, Równe, 
Łuck, wiosna 2013, promocja książki 
z udziałem autora, 
9) Organizacja konferencji między-
narodowej w Kijowie, pt doświadcze-
nia pojednania, organizuje Ambasada 
Kijów, jesień 2013, dwa dni, pierwszy 
dzień poświęcony doświadczeniu po-
jednania niemiecko-francuskiego, 
polsko-niemieckiemu, Chorwatów z 
Serbami, Sebów z Bośniakami, drugi 
dzień poświęcony tragedii wołyńskiej 
i pojednaniu polsko-ukraińskiemu
10) Wydanie dodatku historycznego 
do tygodnika "Ukraiński Tydzień", 
Instytut Polski w Kijowie, nakład 35 
000 egzemplarzy, wkładka 32 stroni-
cowa, 
11) Polsko-ukraiński koncert w Na-
rodowej Operze Ukrainy, zostanie 
złożone zamówienie u polskiego i 
ukraińskiego kompozytora na Requ-
iem na chór i orkiestrę , praca wspól-
na , IP w Kijowie, kwiecień - maj 
2013, przewidziani Krzysztof Pende-
recki, Zbigniew Preisner, Myrosław 
Skoryk, Jewhen Szynkowycz, Jeszcze 
nie wiadomo, czy Instytut Polski w Ki-
jowie rozpoczął już rozmowy z kom-
pozytorami, 
12) Msza święta w Katedrze Łuckiej,
Ambasada w Kijowie, Konsulat w 
Łucku, 14.07.2013, msza i odwiedza-
nie miejsc pamięci związanych z mor-
dami na Polakach, 
13) Prezentacja publikacji powsta-
łej w ramach projektu "Pojednanie 
przez trudną pamięć"- Wołyń 1943", 
Konsulat w Łucku, wykonawca pro-
jektu Stowarzyszenie "Panorama Kul-
tur", okres całego roku 2013

14) Prezentacja ukraińskiego wy-
dania książki W. Pestki "Do zoba-
czenia w piekle", Konsulat w Łuc-
ku, wiosna 2013, 
15) Koncert w Katedrze Łuckiej, 
premiera specjalnie skomponowa-
nego na tą okazję utworu, Konsulat 
w Łucku, 14 lipca 2013, Skompono-
wanie utworu przez kompozytora re-
zydenta Filharmonii Wieniawskiego 
w Lublinie, koncert Filharmonii 
Lubelskiej w Łucku, w programie 
koncertu fragment 8 minut "Polskie 
requiem" Pendereckiego, Górecki 
45 minut  "Symfonia Pieśni Żałob-
nych", M. Mirowski - 15-20 minut, 
utwór specjalnie zamówiony na 70 
Rocznicę, Bach - 5 minut, Aria na 
strunie 
Prawdopodobnie koncert ten będzie 
głównym wydarzeniem obchodów 
rocznicowych 70 Rocznicy, ale de-
cyzja jeszcze nie zapadła, Konsu-
lat w Łucku czeka na decyzję, czy 
ma uruchomić "odpowiedni me-
chanizm", aby ten koncert był naj-
ważniejszym elementem obchodów 
rocznicowych.
16) Międzynarodowa konferencja 
naukowa pod patronatem Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego, 
"Zbrodnia Wołyńska - historia, pa-
mięć, edukacja. W przededniu 70 
Rocznicy". IPN, Centrala Biura 
Edukacji Publicznej. Warszawa, 27-
28 czerwca 2013 roku. 

Trzy panele dyskusyjne z udziałem 
strony polskiej i ukraińskiej.\
a) "Wokół Pamięci" 
b) "Porozmawiajmy o faktach", 
c) "Jak upowszechniać", pokazujący 
w różnicach edukacji historycznej 
młodego pokolenia w Polsce i na 
Ukrainie.
Udział: politycy, przedstawiciele 
kościołów, instytucji, których celem 
jest zachowanie pamięci o wydarze-
niach historycznych, historycy pol-
scy i ukraińscy. 
17) Program działań edukacyj-
nych, IPN, Centrala Biura Edukacji 
Publicznej, maj 2013, 
- wydawnictwo edukacyjne dla na-
uczycieli ze scenariuszami lekcji, 
materiałami źródłowymi, szkoły po-
nadgimnazjalne, maj 2013
- ogólnopolski przegląd filmowy, 
filmów dokumentalnych o zbrodni 
wołyńskiej, odbywający się w kilku 
miastach Polski , lipiec 2013
- publikacja mapy, pokazującej nie 
istniejących polskich miejscowości, 
miejsc mordu na polskiej ludności
- internetowy portal historyczno-
-tematyczny, poświęcony zbrodni 
wołyńskiej
18) Program działań edukacyjnych 
, IPN, Okręgowe Biuro Edukacji 
Publicznej w Białystok, Białystok, 
Olsztyn, Łomża, Ełk, Bielsk Podla-
ski, 2013. 
- Prezentacja filmu dokumentalnego 
"Było sobie miasteczko" plus dysku-
sja ze świadkami, członkami rodzin 

ofiar, forma spotkania. Klub Grota 
Roweckiego i zainteresowane szko-
ły. 
- warsztaty przedmiotowo - meto-
dyczne "Stosunki polsko - ukraiń-
skie 1939-1947" w zespole szkół nr 
1 w Bielsku Podlaskim maj 2013
- wykład Grzegorza Motyki "Stosun-
ki polsko - ukraińskie 1939-1947" w 
Przystanku Historia w Białymstoku 
- kwiecień 2013
19) Program działań edukacyj-
nych,  IPN, Okręgowe Biuro Edu-
kacji Publicznej Gdańsk, 2013. 
- wystawa poświęcona zbrodni wo-
łyńskiej, miejsce - szkoły regionu, 
plus oprawa edukacyjna, będą trzy 
kopmlety wystawy,
- projekt Nadbałtyckiego Centrum 
Kultury w Gdańsku, "Polacy - Ukra-
ińcy, 70 lat po tragedii wołyńskiej", 
czerwiec 2013
- wykłady i zajęcia dydaktyczne dla 
szkół - w miarę potrzeb
20) Program działań edukacyjnych 
, IPN, Okręgowe Biuro Edukacji 
Publicznej Kraków, 2013. 
- autokarowy wyjazd edukacyjny na 
Wołyń, "Wyprawa Wołyńska - w 70 
Rocznicę zbrodni", lipiec 2013
- sesja edukacyjna pt "Dramat Wo-
łyński", Martyrologia Polaków na 
dawnych Kresach", wiosna 2013
- pokazy filmów "Kryptonim "Pożo-
ga"- dramat wołyński 1939-1945", 
"Było sobie miasteczko", Śródmiej-
skie Centrum Kultury i Centrum 
Kultury Jordana w Krakowie
- spotkanie ze świadkami historii 
połączone z montażem historyczno - 
literackim na bazie materiałów CD 
"Wołyń 1943"
- sesja edukacyjna "Rzeź Wołyńska" 
w ramach zakopiańskich spotkań z 
Historią, w ramach sesji dwa spo-
tkania z nauczycielami, "Jak uczyć 
o rzezi wołyńskiej", przewidziani 
prelegenci Ewa Siemaszko, dr Leon 
Popek, ksiądz profesor Józef Marec-
ki, dr Paweł Naleźniak
- regionalny projekt edukacyjny 
dla szkół "Kresy - polskie ziemie 
wschodnie w XX wieku", kursy, 
spotkania, spotkania ze świadkami, 
konkurs dla uczniów
21) Program działań edukacyjnych 
, IPN, Okręgowe Biuro Edukacji 
Publicznej Lublin, 2013. 
- wystawa "Wołyń 1943, suplement 
wystawy Polacy - Ukraińcy 1939-
1947, wystawa ma celu pokazanie 
procesu edukacyjnego oraz prze-
bieg eksterminacji ludności polskiej 
na Wołyniu
22) Program działań edukacyjnych 
, IPN, Okręgowe Biuro Edukacji 
Publicznej Łódź, 2013. 
- lekcje, wykłady, warsztaty dla 
uczniów i nauczycieli, marzec czer-
wiec 2013, 
- wykłady dla nauczycieli historii i 
języka polskiego o stosunkach pol-
sko-ukraińskich w latach 1939 - 
1943
- lekcja historii dla uczniów szkół 

Czy obchody 70 rocznicy „Rzezi na 
Wołyniu” będą najważniejszym wy-
darzeniem historycznym 2013 r.?
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ponadgimnazjalnych "Ludobójstwo 
na Wołyniu i jego konsekwencje dla 
stosunków polsko-ukraińskich w la-
tach 1939 - 1945
- warsztaty dla kół historycznych i 
zainteresowanych szkół "Stereoty-
py i uprzedzenia a rzeczywistość w 
stosunkach polsko-ukraińskich w 
latach 1939-1943
- warsztaty filmowe (3 projekcje)
"Pamięć o Wołyniu" cykl spotkań w 
ramach spotkań Klubów Historycz-
nych im. Grota Roweckiego i wykła-
dów w zakładach karnych
Wystawa "Niedokończone msze wo-
łyńskie" Martyrologia duchowień-
stwa wołyńskiego, ofiar zbrodni 
ukraińskich nacjonalistów w czasie 
II Wojny Światowej", połączona 
z prezentacją filmu "Zapomniane 
zbrodnie na Wołyniu" plus wykład
23) Program działań edukacyjnych 
, IPN, Okręgowe Biuro Eduka-
cji Publicznej Rzeszów, Przemyśl, 
2013. 
- publikacja wspomnień Stanisława 
Leszczyńskiego, o życiu Polaków na 
Kresach w czasie II Wojny Świato-
wej, powiat Borszczów, woj. tarno-
polskie
- publikacja książki Tomasza Berezy 
"Wokół Piskorowic" Przyczynek do 
dziejów konfliktu polsko-ukraińskie-
go na Zasaniu.
- konferencja naukowa "Stosunki 
polsko-ukraińskie w latach 1939-
1947, we współpracy z Uniwersyte-
tem Rzeszowskim, wrzesień 2013
- sesja popularno - naukowa w Prze-
myślu, poswięcona rzezi wołyńskiej, 
IPN Przemyśl, Przemyskie Sto-
warzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznej, Państwowa Wyższa Szkoła 
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
24) Program działań edukacyjnych 
, IPN, Okręgowe Biuro Edukacji 
Publicznej, Szczecin, marzec, kwie-
cień,  2013. 
Panel dyskusyjny poświęcony 
zbrodni wołyńskiej, poprzedzony 
wykładem Ewy Siemaszko
25) Program działań edukacyjnych 
, IPN, Okręgowe Biuro Edukacji 
Publicznej Wrocław, 2013. 
Konferencja naukowa o tragedii na 
Wołyniu - wrzesień 2013
Konkurs dla nauczycieli i dziennika-
rzy na scenariusz lekcji lub reportaż 
dotyczący tragicznych losów Pola-
ków w czasie II Wojny Światowej ze 
szczególnym uwzględnieniem rzezi 
wołyńskiej
26) Kongres Organizacji Kreso-
wych , Warszawa, PKiN, Sala Kon-
gresowa, 11 lipca 2013 roku
27) Film dokumentalny o rela-
cjach i perspektywach pojednania 
polsko-ukraińskiego w kontekście 
rzezi wołyńskiej, realizacja TVP 
Lublin, ODPiK MSZ, w opracowa-
niu, szczegółowy projekt i scena-
riusz filmu znajduje się dopiero w 
opracowaniu. Punktem wyjścia do 
opracowania koncepcji są już zro-
bione zdjęcia z przygotowań do pol-
sko-ukraińskiego spektaklu "Aporia 
43" który jednak nie spełnił pokła-
danych w nim oczekiwań.
28) Polsko - Ukraińskie Forum 
Partnerstwa, organizuje w Polsce 
MSZ, Kolegium Europy Wschodniej, 
Narodowy Zakład Ossolińskich, 
Wrocław, styczeń luty 2013, Ukra-
ina - czerwiec - lipiec, miejsce w 
gestii strony ukraińskiej.
Cykliczne spotkania znaczących 
przedstawicieli środowisk opinio-
twórczych RP i UA, pod patronatem 
MSZ obu krajów, cel - wzmocnienie 
dialogu pomiędzy społeczeństwa-
mi obu krajów, oraz wzmacnianie 
procesu zbliżenia i pojednania obu 

narodów na wszystkich szczeblach 
kontaktów międzyludzkich. 
Panel na temat wydarzeń wołyń-
skich, szereg wydarzeń towarzyszą-
cych, (agenda w opracowaniu) w 
ramach skupionych na omówieniu 
kart wspólnej ale odmiennie rozu-
mianej historii, z uwzględnieniem 
elementów łączących i dzielących 
Polaków i Ukraińców.
Uczestniczą - Ambasador Ukrainy, 
MSZ, polscy i ukraińscy uczestnicy 
Rad Programowych PUFP, 
28) Film dokumentalny "Spra-
wiedliwi na Ukrainie", producent 
Chojecki, reżyseria Wanda Kościa, 
z Londunu (BBC) . ROPWiM, Insty-
tut Polski w Kijowie, DDPiK MSZ 
, trwają prace nad dokumentacją i 
zdjęciami, planowane ukończenie 
filmu - czerwiec 2013 r.
- uroczysta premiera z udziałem 
Kunerta i ROPWiM,  pokaz filmu w 
Kijowie, we współpracy z Instytutem 
polskim w Kijowie, także wśród dia-
spory polskiej i ukraińskiej w Lon-
dynie, zakup praw do filmu przez 
publiczna telewizję ukraińską (TV1 
lub Pierwszy Nacjonalny), ewentu-
alne dotarcie kanałami producenc-
kimi, prezentacja filmu w ramach 
festiwalu poświęconego prawom 
człowieka Docudays.marzec 2013 - 
Instytut Polski, trwa kwerenda fun-
duszy, budżet filmu wynosi 400 000 
złotych, pomocne jest wsparcie w 
postaci listu Ministra M. Klimcza-
ka, w którym deklaruje przychylność 
dla inicjatywy upamiętnienia Spra-
wiedliwych, 
29) Pojednanie przez trudną pa-
mięć, projekt Galicja 1943, DDPiK 
MSZ, Projekt Stowarzyszenia "Pa-
norama Kultur" maj, listopad 2013, 
Wołyń, Hrubieszowszczyzna, Mało-
polska Wschodnia, Chełmszczyzna, 
Uniwersytet Łesi Ukrainki w Łuc-
ku, IP w Kijowie, Ośrodek Brama 
Grodzka, Teatr NN z Lublina, IP-
N,Komisja Ścigania..., Uniwersytet 
M. Curie Skłodowskiej w lublinie, 
Konsulat w Łucku, Gazeta Wołyńska 
w Łucku, 
Cel - próba odnalezienia kolejnych 
Ukraińców ratujących Polaków 
podczas krwawych wydarzeń, kon-
tynuacja projektu z 2012 roku, or-
ganizatorzy nie zgromadzili jeszcze 
środków potrzebnych na realizację 
inicjatywy, Prawdopodobnie złożą 
aplikację w konkursie MSZ "Współ-
praca w dziedzinie dyplomacji pu-
blicznej", 
maj - lipiec - stworzenie reporter-
skiej grupy objazdowej, młodzież 
polsko - ukraińska, wspierana przez 
profesjonalistów, zbieranie relacji 
świadków, sierpień 2013 - pokazy 
relacji zebranych na Wołyniu dla 
mieszkańców wsi w Galicji, wrze-
sień październik 2013 - praca nad 
efektami , montaż skład, przygo-
towanie wystawy, listopad 2013 
- promocja wystawy, w Polsce i na 
Ukrainie, pokazy w formie multime-
dialnej i publikacji
30) Pamięć która Łączy - komplek-
sowy projekt z wyraźnym elementem 
młodzieżowym i religijnym, DDPiK 
MSZ, projekt Fundacji Kultury 
Duchowej Pogranicza, z Lublina, 
ksiądz Stefan Batruch, Warszawa. 
Lublin, Łuck, Lwów, Uniów, Wy-
żniany, maj lipiec 2013, 
9-14 maj wspólny wyjazd, piel-
grzymka z krzyżem Popiełuszki, po-
łączony z debatami, spotkaniami i 
modlitwą ekumeniczną za ofiary wy-
darzeń na Wołyniu, wyjazd na Ukra-
inę przez Lublin do Łucka, Lwowa, 
Uniejowa i Wyżnian,
9 maja 2013 Lublin, Debata na te-

mat stosunków polsko - ukraińskich 
z udziałem znawców tematyki, wy-
stęp zespołu kameralnego, koncert 
- requiem, msza święta w Kościele 
św. Boboli w intencji pojednania 
polsko - ukraińskiego po niej na-
bożeństwo za ofiary na Wołyniu, z 
tej okazji zostanie zamontowany 
ikonostas w kościele rzymsko ka-
tolickim prezentujący świętych obu 
narodów, polskiego i ukraińskiego. 
Uczestnicy - mieszkańcy Celestyno-
wa, pracownicy Instytutu Wysokich 
Ciśnień PAN z Warszawy, parafia-
nie kościoła św. Stanisława Kost-
ki i sanktuarium Popiełuszki, oraz 
greckokatolicy warszawskiej para-
fii, grekokatolicki Władyka Lwowa 
weźmie udział w mszach z młodzieżą 
polską i ukraińską.
Wyróżnienie ludzi, którzy z naraże-
niem życia ratowali swoich sąsia-
dów. 
10 maja 2013 Łuck,. Debata na te-
mat stosunków polsko - ukraińskich 
z udziałem znawców tematyki, wy-
stęp zespołu kameralnego, koncert 
- requiem, msza święta w intencji 
pojednania polsko - ukraińskiego 
, po niej nabożeństwo za ofiary na 
Wołyniu, Wyróżnienie ludzi, którzy 
z narażeniem życia ratowali swoich 
sąsiadów. 
13 maja 2013, Lwów, Uniejów, Wy-
żniany, Debata na temat stosunków 
polsko - ukraińskich z udziałem 
znawców tematyki, występ zespołu 
kameralnego, koncert - requiem, 
msza święta w intencji pojednania 
polsko - ukraińskiego , po niej na-
bożeństwo za ofiary na Wołyniu, Wy-
różnienie ludzi, którzy z narażeniem 
życia ratowali swoich sąsiadów. za-
montowanie krzyża bł. Jerzego Po-
piełuszki na placu przed kościołem. 
22-23 maja 2013 - wizyta grecko-
katolickiego władyki Benedykta ze 
Lwowa w Warszawie, w ramach wi-
zyty msze święte za ofiary pomordo-
wane na Wołyniu w kilku kościołach 
z udziałem Polaków i Ukraińców, 
22 czerwca - 13 lipca 2013, obóz 
dla młodzieży z Ukrainy w Celesty-
nowie, na terenie Instytutu Wysokich 
Ciśnień PAN, młodzież ukraińska w 
wieku 15 - 17 lat, w ramach obozu 
debaty na temat stosunków polsko 
- ukraińskich z udziałem znawców 
tematu. 
13 - 24 lipca 2013 - obóz dla mło-
dzieży z Ukrainy i Polski w Wy-
żnianach na Ukrainie, Pierwsze 
spotkanie młodzieży polskiej i ukra-
ińskiej na terenie "Ośrodka spotkań 
i wspólnej modlitwy przy kościele 
św. Mikołaja i cerkwi św. Jerzego w 
Wyżnianach koło Lwowa.  Uczestni-
cy - harcerze i płastuni w wieku 15-
17 lat, w ramach spotkania debaty 
na temat stosunków polsko - ukra-
ińskich z udziałem znawców tematu. 
7 lipca 2013 roku - w cerkwiach 
greckokatolickich w Polsce zostaną 
odprawione msze święte w intencji 
pojednania polsko - ukraińskiego 
, po niej nabożeństwo za ofiary na 
Wołyniu, po mszach debaty na temat 
stosunków polsko - ukraińskich z 
udziałem znawców tematu. 
 organizatorzy nie zgromadzili jesz-
cze środków potrzebnych na reali-
zację inicjatywy, Prawdopodobnie 
złożą aplikację w konkursie MSZ 
"Współpraca w dziedzinie dyploma-
cji publicznej", 
31) Spektakl Aporia 43, Dekalog - 
lokalna wojna światowa. DDPiK, 
MKiDN Projekt "Edukacji Kultu-
ralnej z Lublina", szczegółowych 
planów brak, Spektakl reżysera 
Łukasz Witt-Michałowski, APORIA 
43 nawiązuje do rzezi wołyńskiej, 

akcji odwetowych polskich, oraz 
do współczesnych trudności w fak-
tograficznym ujednoliceniu wersji 
tych wydarzeń przez stronę polska 
i ukraińska, DEKALOG, LOKAL-
NA WOJNA ŚWIATOWA, Swetla-
na Oleszko, z Charkowa, spektakl 
w oparciu o Dekalog ukraińskiego 
nacjonalisty. Projekt w 2012 roku 
uzyskał dofinansowanie w wysoko-
ści 70 000 zł od MKiDN Miał to być 
jeden wspólny spektakl, ale nie uda-
ło się uzyskać porozumienia co do 
kształtu artystycznego a także strona 
ukraińska zarzuciła stronie polskiej 
nadinterpretację faktów historycz-
nych i nie wiarygodność materiałów 
źródłowych . Realizatorzy spektaklu 
po stronie polskiej rozważają wyko-
rzystanie go do wzmocnienia debaty 
publicznej o tragicznych wydarze-
niach sprzed 70 lat, zwłaszcza w 
społeczeństwie ukraińskim. Z uwa-
gi na kontrowersyjność oraz brak 
obiektywizmu historycznego stron 
ukraińskiej nie jest wskazane udzie-
lanie projektowi w takim kształcie 
wsparcia ze strony MSZ.
Nie będziemy tu dokonywać oceny 
w/w przedsięwzięć, bo czytelnicy 
lepiej to sami zrobią. Niemniej do-
chodzi do naszych uszu obawa, że 
przymiarki do głównych obchodów 
tej ważnej rocznicy na szczeblu mię-
dzy państwowym Polski i Ukrainy, 
mogą w trakcie realizacji zaskoczyć 
nie tylko środowiska kresowe ale i 
patriotyczną część naszego społe-
czeństwa. Jednym z powodów tych 
obaw jest dopinanie tego w cieni 
gabinetów i braku informacji co 
do szczegółów. Warto przypomnieć 
jak cicho zachowali się nasi decy-
denci i MSZ, kiedy w ubiegłym roku 
Ukraina obchodziła własne roczni-
ce: najpierw akcji „Wisła”, później 
70 powstania UPA. : Leszek Mikrut 
odnotował: 14 października w wie-
lu ukraińskich miastach uroczyście 
obchodzono 70. rocznicę powstania 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. 

W samo południe we Lwowie na pla-
cu Mytnym (dawny plac Celny), tuż 
przed Ratuszem Miejskim, zebra-
li się uczestnicy marszu „Chwała 
UPA”. Prawie godzinę, pod ochro-
ną milicji, trwała defilada central-
nymi ulicami miasta różnobarwne-
go pochodu pod czerwono-czarnymi 
flagami UPA i niebiesko-żółtymi 
narodowymi barwami Ukrainy. Ini-
cjatorem i głównym organizatorem 
obchodów rocznicowych było To-
warzystwo Poszukiwań Ofiar Wojny 
„Pamięć”, które przy współudziale 
Lwowskiej Rady Miejskiej, Lwow-
skiej Rady Obwodowej, Narodowej 
Skautowskiej Organizacji Ukrainy 
oraz Wszechukraińskiego Zjedno-
czenia „Swoboda”, zorganizowało 

niedzielny wiec i demonstrację, jak 
również liczne imprezy towarzyszą-
ce. Ubrania, mundury i akcesoria 
sprzed lat zapewnił sklep „Szturm”. 
Największą uwagę licznie zgroma-
dzonych lwowian i gości ich miasta 
koncentrowali na sobie uczestnicy 
defilady, ubrani i wyposażeni w woj-
skowe stroje z okresu walk Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. Po zakoń-
czeniu defilady na staromiejskim 
Rynku nagrodzono Krzyżami Żela-
znymi 22 byłych dowódców UPA, w 
tym wielu pośmiertnie. Wczesnym 
popołudniem w parku leśnym „Zu-
bra” publiczność mogła oglądać 
wojskowo-historyczne teatralizowa-
ne przedstawienie „Chwała bohate-
rom”, odtwarzające walki pomiędzy 
oddziałami UPA a NKWD. Święto to 
zbiegło się z polskim Dniem Eduka-
cji Narodowej i związanymi z tym 
wydarzeniem licznymi wizytami na-
uczycieli RP we Lwowie w trakcie 
weekendowych wycieczek na Kresy. 
Pedagodzy z Lubelszczyzny, Pod-
karpacia i Małopolski byli świad-
kami tej barwnej uroczystości, która 
w tle miała odbywającą się właśnie 
niezwykle aktywną kampanię wy-
borczą do jednoizbowego parla-
mentu ukraińskiego…….[2] Czy to 
trzeba komentować? A parcie do 
władzy pro-banderowskich ugrupo-
wań politycznych! Wszystko razem 
wzięte bez lupy daje skądinąd już 
nam znany obraz z przeszłości, jak 
za zachodnią granicą naziści szli po 
władzę. Nasi rządzący jednak stara-
ją się tego nie widzieć, tak samo jak 
nie wyciągać wniosków z minionej 
przeszłości. 70 lat temu Rząd Polski 
na emigracji również bagatelizował 
płynące z Kresów sygnały o napa-
dach nacjonalistów ukraińskich 
na Polaków, do końca planując w 
zaciszu gabinetów wspólną walkę 
z okupantem. Podziemne struktury 
wojskowe również przespały przy-
gotowania do samoobrony. O efek-
tach tej polityki trzeba przypominać 
bo to rządzący zwykle są mądrzy po 
szkodzie a o poszkodowanych zapo-
minają, a wszystkiego możemy zna-
leźć w naszej bogatej historii.

1] Art. Najważniejsze wydarzenia 
historyczne 2013 roku
http://fakty.interia.pl/historia/news/
najwazniejsze-wydarzenia-histo-
ryczne-2013-roku,1879136,5967

2] Lwów: Obchody 70. rocznicy 
powstania UPA- Leszek Mikrut- 
Materiał Dziennikarza Obywa-
telskiego http://www.mmlublin.
pl/428967/2012/10/16/lwow-obc-
hody--rocznicy-powstania-upa-zd
jecia?category=spozaMiasta&pa-
ge=2
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/ Foto: Leszek Mikrut   Obszerny fotoreportaż na stronie : http://www.mmlublin.pl/photo
/1591503/70.+rocznica+powstania+UPA
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dniach 9 – 14 lipca 
2013 r. odbędzie się 
już VII Pielgrzymka 
do Huty Stepańskiej i 

okolic. Organizatorem wyjazdu jest 
powołana do życia w 2010 roku 
Wołyńska Wspólnota Parafii Huta 
Stepańska, Wyrka, Kazimierka, 
Stepań, Chołoniewicze i Janowa 
Dolina. Bazą wypadową, podobnie 
jak w 2011 roku będzie Stepań nad 
Horyniem. 
W trakcie 4 dniowego pobytu za-
planowane są uroczystości z okazji 
70 rocznicy tragicznych wydarzeń 
wołyńskich, które będą miały miej-
sce w Hucie Stepańskiej. Uroczy-
stości planowane są jako kameral-
ne z obecnością księży katolickich 
i świaszczenników cerkwi grec-
kokatolickiej, jednak z uwagi na 
zaproszenie wystosowane do pre-
zydentów Polski i Ukrainy oraz w 
związku z napływającymi informa-
cjami o tym, iż propozycja ta jest 
brana pod rozwagę, uroczystości 
mogą mieć oprawę oficjalną, pań-
stwową. 
Kolejne dwa dni są przewidziane 
na zwiedzanie objazdowe a w pla-
nie są m. in. Przebraże, Derażne, 
Sarny, Janowa Dolina czy Kosto-
pol. 

Dokładny plan będzie opracowany 
dopiero wiosną po zebraniu infor-
macji od Pielgrzymów o miejscach, 
które chcieliby odwiedzić. Czwarty 
dzień przewidujemy na zwiedzanie 
indywidualne. Osoby, które będą 
chciały dotrzeć do miejsc nieobję-
tych planem lub tych do których 
dojazd autokarem jest niemożliwy, 
będą mogły udać się tam furmanką 
lub autem. 
Dla pozostałych przewidziany jest 
trzeci dzień zwiedzania objazdo-
wego. Wszystkich zainteresowa-
nych proszę o kontakt na adres 
email grzegorz.naumowicz@inte-
ria.pl lub pod numerem telefonu 
661 255 845, w odpowiedzi prześlę 
m. in. skan listu z większą ilością 
informacji. Relacje z naszych dzia-
łań i VI Pielgrzymki są dostępne na 
stronie www.program7.pl.

G.N.

VII Pielgrzymka do Huty 
Stepańskiej i okolic
Grzegorz Naumowicz

/ Miejsce spalonego podczas napadu kościoła w Wyrce.

/ Ojciec Stepan Szomonka ze Stepania z potomkiem mieszka ńców Kamionki Starej Andrze-
jem Bukowskim. Przed po święceniem krzyża upamiętniającego tą ko lonię w XI.2010 r.

/ Miejsce zbiorowej mogiły w Hucie Stepańskiej upamięt nione krzyżem i tablicą. W ciągu 
kilku miesięcy 19 43 roku spoczęło tutaj około 250 osób.

/ Kazimierka. Pola w pobliżu nieistniejącego kościoł a z cudownym obrazem Matki Bożej 
Kazimierzeckiej

W

NIE POTĘPIENIU OPERACJI WISŁA
   Wejdź i czytaj nowy serwis

http://nie-potepieniuoperacjiwisla.pl/
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oseł Adam Kwiatkowski 
jako reprezentant środo-
wisk polonijnych w Sejmie 
RP interesuje się sprawami 

Polonii i Polaków mieszkających 
za granicą i interweniuje w Sejmie 
składając Interpelacje, porusza-
jąc ważne tematy na Komisji ds. 
Łączności z Polakami za granicą 
albo zadaje bezpośrednio pytania 
ministrom podczas obrad Sejmu. 
W 2012 roku złożył  w Sejmie kil-
kadziesiąt interpelacji i zapytań po-
selskich dotyczących tej tematyki, 
których roczne zestawienie przesy-
łam w załączeniu. 
Poniżej przedstawiam informację 
o działaniach poselskich Posła 
Adama Kwiatkowskiego doty-
czących Polonii i Polaków za gra-
nicą w IV kwartale 2012 roku.
 
Interpelacje
 
1). Interpelacja nr 10966 z dnia 
24.10.12 w sprawie sytuacji w 
oświacie polonijnej, a w szcze-
gólności braku równego traktowa-
nia dzieci i nauczycieli z polskich 
szkół społecznych oraz szkolnych 
punktów konsultacyjnych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=10966
 
2). Interpelacja nr 10967 z dnia 
24.10.12 w sprawie sytuacji w 
oświacie polonijnej, a w szczegól-
ności wprowadzenia równego trak-
towania wobec polskich szkół spo-
łecznych oraz szkolnych punktów 
konsultacyjnych
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=10967
 
3). Interpelacja nr 10968 z dnia 
24.10.12 w sprawie obecności Po-
słów i Senatorów na IV Zjeździe 
Polonii i Polaków z Zagranicy w 
dn. 24-26 sierpnia 2012 r.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=10968
 
4). Interpelacja nr 11306 z dnia 
06.11.12 w sprawie funduszy po-
lonijnych przekazanych organiza-
cjom polonijnym przez Wydział 
Konsularny Ambasady RP w Wa-
szyngtonie w latach 2006-2011

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=11306
 
5). Interpelacja nr 11307 z dnia 
06.11.12 w sprawie funduszy po-
lonijnych przekazanych organiza-
cjom polonijnym przez Konsulat 
Generalny RP w Nowym Jorku w 
latach 2006-2011
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=11307
 
6). Interpelacja nr 11308 z dnia 
06.11.12 w sprawie funduszy po-
lonijnych przekazanych organiza-
cjom polonijnym przez Konsulat 
Generalny RP w Chicago w latach 
2006-2011
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=11308
 
7). Interpelacja nr 11309 z dnia 
06.11.12 w sprawie funduszy po-
lonijnych przekazanych organiza-
cjom polonijnym przez Konsulat 
Generalny RP w Los Angeles w 
latach 2006-2011
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=11309
 
8). Interpelacja nr 11310 z dnia 
06.11.12 w sprawie funduszy po-
lonijnych przekazanych organiza-
cjom polonijnym przez Konsulat 
Generalny RP w Montrealu w la-
tach 2006-2011
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=11310
 
9). Interpelacja nr 11311 z dnia 
06.11.12 w sprawie funduszy po-
lonijnych przekazanych organiza-
cjom polonijnym przez Konsulat 
Generalny RP w Vancouver w la-
tach 2006-2011
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=11311
 
10). Interpelacja nr 11312 z dnia 
06.11.12 w sprawie funduszy po-
lonijnych przekazanych organiza-
cjom polonijnym przez Konsulat 
Generalny RP w Toronto w latach 
2006-2011
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.

nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=11312
 
11). Interpelacja nr 11313 z dnia 
06.11.12 w sprawie funduszy po-
lonijnych przekazanych organiza-
cjom polonijnym przez Ambasadę 
RP w Ottawie w latach 2006-2011
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=11313
 
12). Interpelacja nr 11575 z dnia 
08.11.12 w sprawie nowej umo-
wy z USA o unikaniu podwójnego 
opodatkowania
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=11575
 
13). Interpelacja nr 12251 z dnia 
22.11.12 w sprawie podpisania 
konwencji z USA o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=12251
 
14). Interpelacja nr 12621 z dnia 
07.12.12 w sprawie problemów po-
datkowych polskich reemigrantów 
z USA
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=12621
 
15). Interpelacja nr 12635 z dnia 
07.12.12 w sprawie nieudostęp-
nienia przez Ambasadę RP w Wa-
szyngtonie pomieszczeń ambasady 
dla dzieci z polskiej szkoły
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / in te rpe lac ja .xsp? typ=IN-
T&nr=12635
 
Zapytania poselskie
 
1). Zapytanie nr 2444 z dnia 
24.10.12 w sprawie wsparcia finan-
sowego dla Związku Sybiraków w 
USA
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf / interpelacja .xsp?typ=ZA-
P&nr=2444
 
Pytania w sprawach bieżą-
cych
 
1). Pytanie Nr 282 w sprawie no-
wej umowy o unikaniu podwójne-

go opodatkowania między Polską 
a USA zadane podczas posiedzenia 
Sejmu Nr 28 w dniu 06.12.12
 W ślad za złożonymi interpela-
cjami dotyczącymi opodatkowa-
nia amerykańskich emerytur poseł 
Adam Kwiatkowski zapytał m. in. 
o konsultacje ze środowiskami po-
lonijnymi w
Stanach Zjednoczonych oraz o opi-
nie przedstawicieli Polonii amery-
kańskiej na temat nowej umowy, a 
także czy zostanie zniesiony rażąco 
niesprawiedliwy amerykański po-
datek od polskich
nierezydentów emerytów. W za-
łączniku odpowiedź z Ministerstwa 
Finansów. Poniżej link do wystą-
pienia Posła Adama Kwiatkow-
skiego w Sejmie:
h t t p : / / v i d e o s e j m . p l / i n -
d e x / m o v i e / h a s h / 3 0 6 1 8 5 9 a -
352b289e77280d4d59885723
http://www.sejm..gov.pl/Sejm7.
nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie-
=28&dzien=2&wyp=44&symbo-
l=WYPOWIEDZ_PYTANIE
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/
interpelacja.xsp?typ=PYT&nr=282
 
Komisja Łączności z Pola-
kami za granicą
 
1). Wypowiedź z dnia 24.10.12 na 
temat sytuacji polskiej mniejszości 
na Białorusi
http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/
Main7?OpenForm&LPG
 
2). Wypowiedź z dnia 06.12.12 na 
temat zaopiniowania kandydata na 
stanowisko Konsula Generalnego 
RP w Łucku
http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/
Main7?OpenForm&LPG
 
3). wypowiedź z dnia 11.12.12 na 
temat:
- możliwości odbioru paszportu 
drogą korespondencyjną,
- dyżurów konsularnych organi-
zowanych przez Konsulaty przy 
użyciu Mobilnych Stanowisk Kon-
sularnych,
- wznawiania ważności paszportu 
po długiej przerwie.
http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/
Main7?OpenForm&LPG
 
4). wypowiedź z dnia 14.12.12 na 

temat przedstawionej przez MSZ 
informacji o środkach finansowych 
zaplanowanych na rzecz Polonii 
i Polaków za granicą w projekcie 
budżetu państwa na 2013 rok
http://orka.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/
Main7?OpenForm&LPG
 
Dyżury poselskie Posła na Sejm 
RP Adama Kwiatkowskiego dla 
Polonii
 
- Internetowe dyżury poselskie 
dla Polonii odbywają się w każ-
dy ostatni poniedziałek miesiąca 
od godziny 17.00 do 19:00 czasu 
warszawskiego. Wszystkie osoby 
zainteresowane rozmową z Po-
słem prosimy o wcześniejszy kon-
takt mailowy:adam.kwiatkowski@
sejm.pl
 
- Dyżury w Punkcie Poselskim 
Posła Adama Kwiatkowskiego w 
Chicago w siedzibie Centrali Ra-
dia Maryja odbywają się w ponie-
działki od godziny 5 p.m. do 7 p.m. 
oraz w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca w godzinach 10 a.m. – 12 
p.m.
z możliwością osobistej rozmowy 
z Posłem przez Internet za pomocą 
Skype`a.
 
Zachęcam również do odwie-
dzenia strony internetowej www.
adamkwiatkowski.pl oraz profilu 
na facebooku https://www.facebo-
ok.com/pages/Adam-Kwiatkowski
/267579499982000?fref=ts
 
W załączeniu przedstawiamy  „Ze-
stawienie wybranych działań po-
selskich Adama Kwiatkowskiego 
dotyczących Polonii i Polaków za 
granicą w 2012 roku”.
Pełną informację na temat działal-
ności poselskiej Pana Posła Adama 
Kwiatkowskiego można znaleźć 
na stronie Sejmu RP http://www.
sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?i-
d=208&type=A

Zapraszamy do przeczytania fe-
lietonu, opublikowanego na ła-
mach Super Expressu Chicago, w 
której poseł Adam Kwiatkowski 
wspomina śp. Jadwigę Kaczyń-
ską

Kwiatkowski reprezentantem 
Środowisk Polonijnych
Zofia Wojciechowska

P
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…. To właśnie w Beńkowej 
Wiszni i Jatwięgach jego dwaj syno-
wie, Seweryn i Aleksander, po odby-
ciu kampanii napoleońskich uczyli 
się trudnej sztuki gospodarowania. 
Pierwszy dotarł do rodzinnych stron 
Seweryn. Udało mu się uciec z nie-
woli, do której został wzięty wkrót-
ce po bitwie pod Lipskiem. Ojciec 
wymówił wtedy szwagrowi dzierża-
wę i Beńkową Wisznię próbnie po-
wierzył starszemu synowi. Znacznie 
od niej mniejsze Jatwięgi w kilka 
miesięcy później objął Aleksander. 
Nie znaczyło to wcale, że oba ma-
jątki miały być miejscem zesłania 
niedawnych wojskowych. Aleksan-
dra można było całkiem często spo-
tkać we Lwowie, a nawet w Karls-
badzie. KONIEC CZ. I

CZĘŚĆ II

Natomiast Seweryn poczuł się 
znacznie silniej od brata związa-
ny z ziemią. Coraz to umiejętniej 
gospodarzył pilnując, aby zbiory 
ziemniaków i pszenicy zapewniły 
pracę szynkarzom i gorzelnikom. A 
w co drugą niedzielę — na zmianę 
z Aleksandrem — wydawał huczne 
przyjęcia, na których każdy mógł 
się najeść i napić do syta. Na szczę-
ście dla jego gości Nowosiółki, któ-
re po poślubieniu około 1818 roku 
Domiceli Konarskiej przejęły w tym 
zakresie funkcję Beńkowej Wiszni, 
nie były od niej nadto oddalone.

Cały dawny klucz rudecki prze-
znaczył Jacek dla Aleksandra. To 
właśnie ten tak różny od pozosta-
łych jego dzieci syn, u którego ra-
dość przeplatała się ze smutkiem, a 
otwartości wobec najbliższych to-
warzyszyło zamknięcie się dla wie-
lu obcych, miał zostać dziedzicem 
rodowego majątku. Wtedy nie był 
jeszcze zdany wyłącznie na własne 
siły. Różne gospodarskie rozwiąza-
nia podsuwał mu ojciec. Nieraz czy-
nił to nawet drogą listowną: „Mój 
Aleksandrze. — doradzał synowi 
na niecały miesiąc przed śmier-
cią — Pisałem przez Rzeźnickiego 
[...] abyś ich zgodził z arędarzem, 
nie pisałem przyczyny, proszę Cię, 
powiedz arędarzowi, iż potrzeba, 
aby z nimi zgodził się. Dają oni 150 
ryń[skich], zdaje mi się, że dosyć, 
a może by dali więcej, tylko aby 
od faktora nie dependowali, bo ich 

drze. Ja dlatego chciałbym, aby on 
im puścił, bo się boję, aby oni do 
cyrkułu nie udali się [...] Herszkowi. 
B. Wiszni należy cokolwiek za to, 
że piwa nie wozi, folgować, przeto 
mów Suskiemu, aby go teraz akcyzą 
nie gnębił. Jak przeda bydło, co ma 
na browarze, niech zaraz odbiera, bo 
tak sam przyobiecał".

Sporządzony z dużym wyprzedze-
niem testament Jacka Fredry otwo-
rzono wkrótce po jego śmierci, a 
więc 8 lub 9 lutego 1828 roku Jan 
Maksymilian został już wcześniej 
spłacony. Seweryn przed dziesięciu 
laty dostał Nowosiółki. Henrykowi 
ojciec zapisał swoje dziedziczne do-
bra, czyli Cisnę i Hoczew. Dwóch 
najmłodszych synów, Juliana i 
Edwarda oraz dwie córki częściowo 

spłacił, pozostałe zaś z deklarowa-
nych sum zabezpieczył na kluczu 
rudeckim. Najstarsza Ludwika, 
wdowa po Antonim Rozwadow-
skim, miała nadto przez określoną 
liczbę lat otrzymywać dywidendy 
z Jatwięg, które wraz z Rudkami i 
Beńkową Wisznią przypadły Alek-
sandrowi.

Motywów takiej właśnie decyzji 
Jacka Fredry można się jedynie do-
myślać. 

/ Jacek Fredro

Aleksander był już wtedy autorem 
czternastu komedii, wśród których 
znajdowało się pięć jednoaktówek 
oraz operetka, także w jednym 
akcie. Ale pisarstwo było raczej 
kontrargumentem dla powierze-
nia wcale nieprostych obowiąz-
ków gospodarskich. Ojciec musiał 
więc dostrzec właśnie w uznanym 
już komediopisarzu takie cechy, 

jak wytrwałość, skrupulatność, a 
nade wszystko zrozumienie praw 
natury i jednoczesne poddanie się 
im, a także głęboko zakorzenioną 
miłość do rodzeństwa nie dopusz-
czającą możliwości zaniedbania 
czy skrzywdzenia kogokolwiek, 
które razem wzięte gwarantowały 
rozkwit majątku. Czas pokazał, że 
Jacek Fredro właściwie rozpoznał 
charakter swego trzeciego syna i 
celnie określił jego gospodarskie 
predyspozycje. Aleksander nie tyl-
ko utrzymał ojcowską schedę, ale 
potroił jej wartość. I ze wszystkich 
zobowiązań wobec rodzeństwa wy-
wiązał się z podziwu godną skrupu-
latnością. Już 7 marca 1828 roku, a 
więc w niecały miesiąc po śmierci 
ojca, odnotował w świeżo założo-
nej księdze rachunkowej: „Okazją 
[...] dla Juliana 1000 florenów wa-
luty wiedeńskiej za rok 1827 [...]. 
Rozwadowskiej należy się do 1 
kwietnia 20 dukatów, Henryk za-
płacony, Edward wziął kwitem 
10 dukatów  za stancję i miednicę 
srebrną wartości 60 florenów cesar-
skiej waluty".

Zapisy zarówno wydatków, zwa-
nych wtedy ekspensami, jak i przy-
chodów Fredro prowadził przez 
osiemnaście lat, choć w później-
szym okresie z mniejszą niż po-
czątkowo regularnością. Wrócił do 
tego zwyczaju w latach sześćdzie-
siątych, ale ponieważ od dawna 
nie zajmował się już majątkiem, 
notacje były nader lakoniczne. Ów 
podstawowy obowiązek każdego 
troskliwego gospodarza Fredro 
spełniał niemal do Wiosny Ludów. 
Zapewne zaniechał go również 
podczas kilkuletniego pobytu za 
granicą, który przypadł na okres 
od grudnia 1849 roku do lipca albo 
sierpnia 1855 roku. Co prawda 
kilkakrotnie w tym czasie wracał 
do Galicji, nieraz nawet na trochę 
dłuższe pobyty, ale albo wówczas 
nie prowadził raptularza, albo go 
zniszczył.

Notacje z lat dwudziestych i trzy-
dziestych, kiedy to Fredro z roku 
na rok stawał się coraz bardziej fa-
chowym gospodarzem, są dobrym i 
przydatnym źródłem do rozpozna-
nia procesów ekonomicznych za-
chodzących na ziemiach polskich 
należących do zaboru austriackie-
go, choć oczywiście działalność w 
tym zakresie wielkiego komedio-
pisarza może być wyjątkowa. Na 
pewno zaś była niezwykle skutecz-
na. Z żelazną dyscypliną przestrze-
gał on terminów i wysokości spłat 
wszystkich ciążących na Beńkowej 
Wiszni, Rudkach i Jatwięgach zo-
bowiązań. W kwietniu 1835 roku 
wysłał 50 florenów cesarskiej mo-
nety kapitule przemyskiej. Trzy 
miesiące później oddał Mirosławo-
wi [?] Dobrzańskiemu ostatnią ratę 
długu zaciągniętego jeszcze przez 
ojca w wysokości 90 florenów. 19 
marca następnego roku przekazał 
Wincentemu Skrzyńskiemu całe ty-
siąc dukatów — co było ogromnym 
wydatkiem — z sumy posagowej 

jego żony, a swojej siostry, Kon-
stancji. Pozostał jej winien jeszcze 
600 dukatów. Nie spłacił również 
w całości najstarszej z sióstr, Lu-
dwiki. Należało się jej 1556 i dwie 
trzecie dukata. Należy podziwiać 
precyzję tych wyliczeń.

Trzeba też przyznać, iż Fredro na-
der umiejętnie obracał gotówką. Z 
upraw, hodowli, a nade wszystko z 
gorzelni i wyszynków czerpał nie-
małe zyski, pieniądze zaś, których 
chwilowo nie inwestował w gospo-
darkę ani nie przeznaczał na spłaty, 
pożyczał, i to na niemały procent. 
Tylko dla przykładu warto przywo-
łać choćby jedną z tego typu trans-
akcji. 26 lipca 1841 roku pożyczył 
swemu wujowi, Eustachemu Dem-
bińskiemu, na blisko rok, bo do 1 
czerwca 1842 roku niebagatelną 
sumę 3 tysięcy złotych reńskich 
na 6 procent. Sam także się zadłu-
żał, najchętniej u rodziny: u braci 
— Seweryna, Henryka i Edwarda 
oraz u siostry Cecylii; również u 
Kazimierza Jabłonowskiego, brata 
żony. Z pieniędzy tych spłacał inne, 
przeważnie dawnej daty zobowią-
zania i zawsze wychodził na swoje.

W egzekwowaniu obowiązków za-
trudnionych oficjalistów i czeladzi 
był Fredro nadzwyczaj skrupu-
latny, mimo iż oferował im nader 
skromne wynagrodzenia. Każdemu 
z rządców, a stanowisko to spra-
wowali między innymi Zbrożek i 
Pawlikowski, kazał, jak to było w 
zwyczaju, prowadzić księgę dys-
pozycji gospodarczych. I żądał 
cotygodniowych raportów z wyko-
nanych, a nawet planowanych prac. 
Tylko niektóre przyjmował bez 
zastrzeżeń. Niejednokrotnie doma-
gał się dalszych wyjaśnień. Sporo 
zamierzeń zdecydowanie oddalał: 
„W zeszłym tygodniu — donosił 
rządca w 1842 roku — sprzedano 
wódki garnców 40 sztuk. — „Bar-
dzo mało" — komentował Fredro. 
„Siana przywożą wiele takiego 
— pisał innym razem — które na 
sieczkę [?] niezdatne, bo nadpsute, 
a że tanio przychodzi, może więc 
Jaśnie Pan rozkazać takowe użyć 
na podściółkę lub go wcale nie uży-
wać". Anons ten prawdziwie Fredrę 
zgniewał. „Względem siana — od-
powiadał —już kilka razy dyspono-
wałem, żeby go na podściółki nie 
obracać, tylko na sieczkę. Macie 
dyspozycji tej się trzymać wzglę-
dem podściółki". Czasami jednak, 
gdy wszystkie gospodarcze sprawy 
szły po jego myśli, Fredro potrafił 
okazać wspaniałomyślność. Prośbę 
dworskich urzędników przekazał 
mu jak zwykle Zbrożek, nie bardzo 
pewnie wierząc w jej spełnienie: 
„Panowie oficjaliści proszą najpo-
korniej J. W. Pana za kartofle wód-
kę na święta. — „Po dwa garnce, 
ale bez zamiany daruję". Część 
zwyczajowego wynagrodzenia w 
naturze została przez Fredrę lekką 
ręką podwojona. Ale takie gesty 
należały jednak do wyjątków.

Zarówno w „Raptularzu", jak i 

„Dyspozycjach gospodarczych" — 
może ze względu na ich ograniczo-
ny ledwie do dwóch, trzech osób 
zasięg czytelniczy — pojawiały się 
też, choć rzadko, wynurzenia oso-
bistej natury: 5 marzec 1831 roku: 
„Zachorował Gucio, 7 marca o pół 
do piątej umarł. Uciekł z kajdan 
niemieckich. Mniej jednego Pola-
ka cierpiącego"; 1 luty 1834 roku: 
„Oleś zachorował"; kwiecień 1840 
roku: „Wiele ludzi umiera". Tak 
oto sprawy gospodarcze, stawiają-
ce majątek w coraz to lepszej kon-
dycji, przeplatały się z problemami 
egzystencjalnej natury, przynoszą-
cymi najczęściej smutek i cierpie-
nie.

Po śmierci ojca Aleksander Fredro 
więcej czasu niż poprzednio spę-
dzał w Beńkowej Wiszni. Zajmo-
wał oczywiście pokój w oficynie. 
Tylko w altance ciągle spowitej na-
sturcjami nikt teraz nie szukał sa-
motności, a i oficynka stała dziwnie 
cicha, bo śmiechy dzieci dawno już 
przebrzmiały.

Ogród nieco zdziczał, tylko dzie-
więć świerków sadzonych ręką 
matki niepowstrzymanie pięło się 
w górę. Jednak niezależnie od za-
chodzących zmian Beńkowa Wisz-
nia była jak dawniej jego najuko-
chańszą małą ojczyzną. Do niej 
więc przywiózł jesienią 1828 r. 
swoją żonę, Zofię z Jabłonowskich 
primo voto Skarbkową, na którą 
przyszło mu czekać jedenaście lat. 

/ Zofia z Jabłonowskich hr. Skarbkowa 

Zimy państwo Fredrowie prze-
ważnie spędzali we Lwowie, ale 
w pozostałe pory roku cieszyli się 
swoim wiejskim gniazdem.

Najpierw zamieszkali w oficy-
nie. Jakieś wyrwane z szerszego 
kontekstu sytuacje, właśnie tam 
się rozgrywające, zapamiętał syn 
Fredrów, Jan Aleksander, przez 
bliskich nazywany Olesiem. Za-
pada szara godzina. Kilka osób 
zgromadziło się w bawialni ume-
blowanej w stylu cesarstwa. O for-
tepian opiera się młody mężczy-
zna z ciemnymi wąsami. Ma na 
sobie czamarę, a na głowie czer-
woną, włóczkową krakuskę. Dla-
czego nosił ją w domu? — zasta-
nawiał się po latach Aleksander. 
Matka gra marsza księcia Józefa 
Poniatowskiego. W pokoju jest 
też obecny drugi gość Fredrów. I 
oczywiście znajduje się tu ojciec. 

HRABIA ALEKSANDER FREDRO 
W   DZIEJACH    BEŃKOWEJ    WISZNI    CZ. II
  ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA BARW KRESÓW

/ Beńkowa Wisznia. Widok ogólny Fredrowa
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BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA
Cała scena rozegrała się najpew-
niej w 1832 roku. Bo właśnie 
wtedy zatrzymali się na jakiś czas 
w Beńkowej Wiszni dwaj Wiel-
kopolanie, Hebestreit i Wiłucki, 
powstańcy listopadowi, którzy w 
obawie przed represjami ze stro-
ny władz pruskich schronili się w 
Galicji.

Niezależnie od nieustających sta-
rań Fredry o gotówkę potrzebną na 
kolejne spłaty sum posagowych, 
licznych prowizji od kapitału i 
starych oraz nowych długów ob-
ciążających Beńkową Wisznię, od 
początku lat trzydziestych zaczął 
on gromadzić znaczne zasoby, wy-
raźnie mając jakiś nowy zamiar, 
którego na razie nie ujawniał. Stan 
jego finansów zaczął się poprawiać 
także dzięki dochodom, jakie przy-
nosiła Korczyna, będąca posaż-
nym majątkiem żony. Puścił ją w 
dzierżawę niejakiemu Falęckiemu, 
od którego co roku odbierał cał-
kiem pokaźne sumy. Oczywiście, 
co pewien czas jeździł tam, aby 
doradzać, a nade wszystko kontro-
lować poczynania dzierżawcy. Ale 
np. w 1830 roku tylko za kilka po-
czynionych przez niego transakcji 
Fredro dostał 1075 florenów walu-
ty wiedeńskiej, które natychmiast 
wymienił u Falęckiego na 893 du-
katy. W kwietniu 1833 r. a conto 
spodziewanych dochodów wziął 
2150 florenów cesarskiej monety, 
dołożył do nich trochę własnych 
oszczędności i w czerwcu kupił 
aż 1600 dukatów. Beńkową Wisz-
nię oddał z kolei w 1831 roku w 
arendę Herszko Königowi. Nie był 
widać z niego zadowolony, skoro 
po roku wymówił mu, a na jego 
miejsce przyjął Haima , który od 
dawna miał w arendzie Jatwięgi i 
płacił za nie Fredrze 740 florenów 
rocznie. Teraz zagwarantował so-
bie dłuższą niż roczna umowę o 
Beńkową Wisznię z miejsca dając 
a conto 443 floreny waluty wie-
deńskiej.

Celem, do jakiego Fredro tak 
wytrwale zmierzał, była budo-
wa nowego domu. Miał stanąć 
na miejscu spalonego dworu Sie-
mieńskich i oficynki oraz zająć 
część ogrodu. Niestety, Fredro 
nie usunął dawnych piwnic ani 
fundamentów, lecz jedynie je za-
murował. Zamykały one pałac od 
południa i północy. Tam, gdzie 
dotychczas stała oficynka, znajdo-
wało się jego prawe skrzydło. Po 
pierwszym generalnym remoncie 
rozpoczętym w 1873 roku a prze-
prowadzanym przez syna pisarza, 

Jana Aleksandra, kiedy to daw-
ny ganek przerobiono na salonik, 
wdał się grzyb, którego mimo naj-
różniejszych zabiegów nie dało się 
zlikwidować.
Pierwsza wzmianka o podjętych 
właśnie pracach na rzecz nowej 
siedziby Fredrów, a także, jak się 
okazuje, niektórych zabudowań 
gospodarskich, pochodzi z czerw-
ca 1833 roku: „Stolarz Hieronim 
— zanotował pisarz 29 tegoż mie-
siąca —- robota do nowego domu 
drzwi, okna 10 z podwójnymi 
ramami, okna do stajni, szafa do 
przedpokoju, kufer, razem 157 flo-
renów 30 krajcarów, bierze 50 flo-
renów". Kolejny zapis nie został 
zaopatrzony datą, ale najpewniej 
jest z lipca tegoż roku: „Mularz 
zgodzony do postawienia nowe-
go domu w Beńkowskiej Wiszni, 
23 łokcie [?] długi, 16 wysoki, na 
piątro [sic!] wysoki [...] za 500 
florenów". W listopadzie cieśla 
był już „zupełnie zapłacony". W 
marcu 1834 roku Fredro zatrudnił 
nowego stolarza, ale chyba tylko 
do jakichś drobnych zadań, ponie-
waż umówił się z nim na jedyne 
20 florenów monety wiedeńskiej. 
Potem kupił 25 łokci granatowego 
sukna na liberię za 52 floreny i 35 
krajcarów oraz nowe koszule za 8 
florenów dla kucharza i jego po-
mocnika Daniły. Kolejny zakup to 
„perkalik na meble do sypialnego 
pokoju" za 12 florenów oraz „stół 
do pisania", który okazał się nie-
zwykle drogi, bowiem kosztował 
aż 65 florenów. Był to jednak bar-
dzo ważny mebel, dlatego Fredro 
postanowił na nim nie oszczędzać. 
Jeszcze inny stolarz wykonał na 
specjalne zamówienie drewnianą 
wannę. Na początku 1836 roku 
wziął za nią i za jeszcze inne drob-
ne roboty 77 florenów i 30 kraj-
carów. W kilka miesięcy później 
dokupiono do wanny kółka za 5 
florenów. Następne pozycje w wy-
datkach Fredry zajmowały firanki 
oraz obicie sofy i 16 krzeseł. Sama 
robocizna wynosiła 13 florenów 
i 25 krajcarów. Ale wszystko to 
były drobiazgi wobec kontraktu na 
budowę domu. Został on spisany 
w grudniu 1837 roku i opiewał na 
sumę 800 florenów cesarskiej mo-
nety. Pałac zaś został wyceniony 
na sumę 8 tysięcy 500 florenów 
tejże monety, co okaże się ważne 
przy ustalaniu wysokości podatku, 
jaki Fredro musiał przecież za nie-
go płacić.

Niektórzy twierdzili, iż był on 
wzorowany na włoskiej willi, 
występującej w jednej z powieści 

Walter Scotta. Inni podejrzewali, 
że stanowił realizację własnego 
pomysłu Fredry. Najprawdopo-
dobniej jednak jego prototypem 
był rysunek przypadkowo ujrzany 
na jakiejś angielskiej wystawie.

Ostatni wydatek, jaki Fredro po-
niósł na wystrój nowej siedziby, 
opiewał na 37 florenów i 30 kraj-
carów. Tyle kosztował gipsowy 
odlew który miał zdobić facjatę 
pałacu. Sumę tę pisarz uiścił do-
piero w lipcu 1839 roku choć nie 
można wykluczyć, że herb został 
tam umieszczony wcześniej. Czy 
zatem Fredro mógł teraz chwilę 
odpocząć, ciesząc się spełnieniem 
swoich marzeń? Miał wszelkie 
prawo przystanąć w tej nieustan-
nej krzątaninie, ale tego nie zrobił. 
Podjął bowiem realizację następ-
nych zamierzeń. Już pod koniec 
1841 roku nieopodal pałacu sta-
nęła oranżeria. W lutym roku na-
stępnego stolarz Franciszek zrobił 
ostatnie z zamówionych do niej 
okien. A w listopadzie bądź grud-
niu 1842 roku zakończono prace 
nad budową pawilonu. Graniczył 
z pałacem od tej strony, gdzie był 
tak przez wszystkich lubiany po-
kój Zofii.

Zarówno dawna oficyna, jak i 
nowy dom stały nad brzegiem 
sporego wzniesienia, poniżej któ-
rego był staw. Nad jego brzegiem 
Fredro kazał umieścić pniaki, na 
których można było przysiąść, 
a które na pewno lepiej niż ław-
ki komponowały się z przyrodą. 
Staw, wysepka i okoliczne zaro-
śla były widoczne z pałacowego 
tarasu, na którym w lecie jada-
no podwieczorki. Przed gankiem 
wschodniej facjaty rosła podwój-
na, przepyszna lipa. Właśnie ten 
gatunek drzew, obok oczywiście 
świerków, był najbardziej lubiany 
zarówno przez Aleksandra Fredrę, 
jak i jego rodziców. To bowiem li-
pami wysadził Jacek szeroką aleję 
łączącą pałac z folwarkiem.

Beńkowa Wisznia szczyciła się 
pięknymi ogrodami - warzywnym 
i owocowym. Oboma zajmowa-
ła się Zofia. Od wiosny do jesie-
ni sama w nich pełła, okopywała, 
gracowała i sadziła, nie dopusz-
czając do żadnej z tych czynności 
nikogo ze służby ani nawet eta-
towego ogrodnika. Pod jabłonią 
rosnącą w ogrodzie warzywnym 
znajdował się duży, kamienny stół, 
przy którym w słoneczne popołu-
dnia pito nieraz herbatę. Z dużego 
ogrodu Fredro wydzielił maleńki, 

dziecięcy. Sam wytyczył w nim 
ścieżyny i postawił altankę, będą-
cą dowodem pamięci innej altany 
zwanej szopą, która przed z górą 
trzydziestu laty zamknęła niejed-
no jego marzenie czy troskę. W 
ogrodzie znajdowała się też staj-
nia, gdzie przez wiele lat specjalne 
miejsce zajmowała Krepka, „nie-
wielka orientalna klacz kasztano-
wata, faworyta mego ojca, którą 
darował stryjowi Henrykowi, gdy 
tenże szedł na wojnę 1830 r. Po 
odbytej kampanii Krepka, zawsze 
okrągła i wesoła, wróciła do Beń-
kowej Wiszni".

Radość i spokój towarzyszące 
od osiemnastu już lat pobytom 
Fredrów na wsi zostały zmącone 
przez wydarzenia 1846 roku. Wte-
dy to narodziła się myśl kupienia 
domu z ogrodem we Lwowie, i to 
pomimo wyraźnej niechęci Fredry 
do stołecznego miasta. Wszakże 
bezpieczeństwo rodziny było waż-
niejsze od nawet największych 
uprzedzeń. Stosunkowo szybko 
udało mu się wynaleźć najpięk-
niejsze grunty pod budowę domu, 
jakie tylko mogły istnieć. Usytu-
owane były miedzy późniejszymi 
ulicami Słowackiego, Kraszew-
skiego i Sykstuską. Stała tam 
chatynka, w której mieszkał jakiś 
stelmach. Obok znajdowała się 
szopa, gdzie stały wozy pocztowe 
oddawane do naprawy. Fredro bez 
większego namysłu kupił plac za 
8 tysięcy florenów. Ale, nie wie-
dzieć czemu, nie rozpoczął żad-
nych prac budowlanych. Czyżby 
przeczuwał, że miejsce to nie jest 
mu przeznaczone i w końcu za-
mieszka gdzie indziej.

Okazja trafiła się w następnym 
roku. 10 lipca 1847 roku Fredro 
zapłacił 20 tysięcy florenów ce-

sarskiej monety Szymonowi Su-
chockiemu za dworek na Chorąż-
czyźnie. Trochę go chyba przeraził 
tak wielki wydatek. Dlatego też 
spiesznie podsumował posiadany 
kapitał. W listach zastawnych miał 
16 tysięcy florenów, u Ludwika 
Skrzyńskiego — 3 tysiące, u Igna-
cego Skrzyńskiego — tysiąc i u 
Nereusza Niezabitowskiego także 
tysiąc. Należało mu się również 12 
tysięcy 700 florenów od nieznane-
go Hanusza Jachcyporowicza  za 
jakiś dworek. To przede wszyst-
kim klucz rudecki, wspomagany 
przez Korczynę, pozwolił Fredrze 
spłacić większość długów oraz 
ciążących na Beńkowej Wiszni 
zobowiązań i zaoszczędzić niemal 
34 tysiące florenów.

Ta suma mogła w 1847 r. stać 
się jeszcze większa. Dysponując 
bowiem gotowym do zamieszka-
nia dworkiem na terenie jurydyki 
zwanej Chorążczyzną, Fredro po-
stanowił sprzedać nabyty wcze-
śniej plac wraz ze stojącymi na 
nim małą chatką i szopą. Wycenił 
go teraz na 12 tysięcy florenów. 
Podbił tym samym jego wartość 
o jedną trzecią. I znalazł nabyw-
cę. Obaj spisali stosowną umo-
wę i kupujący plac wypłacił jego 
dotychczasowemu właścicielowi 
całą sumę. Ale tego samego wie-
czora umarł na udar mózgu. Kiedy 
ta wiadomość dotarła do Fredry, 
niezwłocznie udał się on do wdo-
wy i oddał otrzymane przed kilku 
godzinami pieniądze. Nie potrafił 
bogacić się za wszelką cenę. Tyle, 
że wrażliwość na cudzą niedolę 
głęboko skrywał.

     
 KONIEC CZ. II

/ Beńkowa Wisznia - Google maps

Program POMOST w Radiu Wnet

Szanowni Państwo ! Drodzy słuchacze !

Program POMOST to autorski program Zofii Wojcie-
chowskiej. W audycji POMOST są Wasze sprawy - to 
zapis historii Kresów, zawiera pamięć o mieszkańcach 
wiosek, losy polskich uciekinierów ocalałych z rzezi wo-

łyńskiej, repatriantów wileńskich i białoruskich, przesie-
dleńców z wielu regionów Polski. Jest to pamięć trudna 
ale tym bardziej warta ocalenia. Audycja powstaje przede 
wszystkim dla Was. Zawiera informacje o ważnych wy-
darzeniach, przedsięwzięciach, mających wpływ na roz-
wój świadomości społecznej. Program jest adresowany 
do Polaków na wschodzie i Polonii. Razem z Kresowym 
Serwisem Informacyjnym walczymy o sprawy Polaków. 
Naszą misją jest ustanowienie Dnia Męczeństwa Kreso-
wian. To od Państwa zależy czy Program Pomost będzie 
nadawany. Program potrzebuje wsparcia finansowego.
 
Zwracam się do moich słuchaczy by zechcieli wesprzeć 
audycję. Program Pomost jest społeczną inicjatywą pod-

jętą w 2009 roku przez mazurskie Stowarzyszenie ZD. 
Emisja Programu Pomost jest w internetowym Radio 
Wnet w środę o godzinie 13 .
Można nas słuchać i czytać nasze relacje na stronie
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost

Program Pomost  potrzebuje wsparcia finansowego.
Wszystkich słuchaczy zapraszam do współpracy!
 
 
Mój program można wesprzeć
wpłatą na konto z dopiskiem -Program Pomost
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ojciech Roszkowski 
w I tomie najnowszej 
historii Polski napisał 
że największe skupi-

sko mniejszości czeskiej było nie 
w polskiej części Śląska Cieszyń-
skiego lecz na... Wołyniu. „ ILU-
STROWANY  PRZEWODNIK 
PO WOŁYNIU ” -dr Mieczysła-
wa Orłowicza Wydany w Łucku 
1929 r. podaje:  
Spis ludności w r. 1921 wykazał 
na Wołyniu 25.200 Czechów, 
których kolonje leżą w różnych 
okolicach południowej części 
Wołynia. Zaczęli przybywać 
na Wołyń w r. 1868, nabywa-
jąc parcelowaną ziemię wiel-
kiej własności, której nie mo-
gli nabywać chłopi polscy z 
powodu zakazu osiedlania się 
na Wołyniu. Koloniści czescy, 
którzy przybyli przed rokiem 
1881 pozostali katolikami, ci, 
którzy przybyli później przyjęli 
prawosławie, gdyż wedle uka-
zu z r. 1881 ziemie na Wołyniu 
mogli nabywać tylko prawo-
sławni i to nie Polacy. W kilku 
kolonjach czeskich zbudował 
nawet rząd rosyjski cerkwie 
prawosławne. Czesi jednakże, 
aczkolwiek urzędowo prawo-
sławni, nie odznaczają się re-
ligijnością i rzadko zaglądają 
do cerkwi. W wielu kolonjach 
wyznają religję husycką (Bra-
cia Czescy) i posiadają własne 
duchowieństwo. W niektórych 
wytrwali mimo nacisku rządu 
rosyjskiego przy katolicyzmie, 
jak np. w Teremnie koło Łuc-
ka, gdzie Czesi na kolanach 
błagali gubernatora Trepowa 
o zachowanie religji. Czesi 

są wzorowymi rolnikami, lep-
szymi niż Niemcy, a niewątpli-
wie najlepiej z narodowości 
zamieszkujących Wołyń upra-
wiają ziemię. Kolonje czeskie, 
o dużych domach otoczonych 
sadami, odznaczają się czy-
stością i zamożnością. Domy 
mają odrębną architekturę, są 
duże, przeważnie murowane 
o sześciu izbach, połączone 
ze suszarniami chmielu. Stoją 
one wśród sadów i klombów 
kwiatowych. Budynki gospo-
darskie murowane. We wsi jest 
zazwyczaj przyzwoita gospo-
da, dom ludowy, teatr ludowy, 
szkoła czeska, a koło wsi pięk-
ne chmielarnie. [1]

Czesi i chmiel każdemu kojarzą 
się oczywiście z piwem. Należy 
jednak powiedzieć , że nie tylko 
Czesi zadecydowali o produkcji 
piwa.
Badania archeologiczne twierdzą, 
że na terenach Wołynia uprawia-
no jęczmień już w pradawnych 
czasach. Był on podstawą przy-
rządzania piwa. W okresie póź-
nego średniowiecza dokumenty 
poborowe z karczem wołyńskich 
potwierdzają, że piwo i miody 
pitne były bardziej lubiane od 
wódek, która weszły na rynek 
alkoholowy dużo później. Praw-
dziwe odrodzenie piwowarstwa 
na Wołyniu związane jest z Cze-
chem Wacławem Zemanem (1854-
1938), który po ukończeniu w 
Kijowie dwurocznych kursów z 
piwowarstwa wybudował w 1888 
roku pierwszy browar w Łucku. 
Współczesny budynek browarni 
powstał na ul. Jarowica w latach 
1906-1908 i zachował się do dzi-
siaj. Produkcja browarni Zema-
na - pięć gatunków piwa - dobrze 

smakowała mieszkańcom Łucka i 
znana była w licznych państwach 
europejskich. Na wystawie muze-
alnej można poznać poglądy Wa-
cława Zemana, jego osiagnięcia 
w piwowarstwie, a także prześle-
dzić historię jego rodziny w wi-
rze wydarzeń początku XX wieku. 
Losy rodziny Zemanów pozwalają 
na pewne uogólnienie historii wo-
łyńskich Czechów. Od początku 
2003 roku po rekonstrukcji Łuc-
kiej browarni Zemana w mieście 
odrodziło się piwowarstwo. Od 
roku 2004 przedsiębiorstwo roz-
poczęło produkcję piwa "Zeman". 
Dziś produkuje się także kwas 
"Zeman" oraz 7 gatunków żywego 
niepasteryzowanego piwa, które 
zyskuje najwyższe oceny eksper-
tów[2]

Czesi na Wołyniu pojawili się z 
biedy. XIX-wieczna emigracja 
zarobkowa, głównie do Ameryki, 
była zjawiskiem powszechnym 

w wielu rejonach Europy, także 
w Czechach. Pod koniec lat 60. 
XIX wieku rosyjskie władze i car 
Aleksander II stworzył bardzo 
dogodne warunki do kupowania 
ziemi na terenach Wołynia dla 
emigrantów z Czech. Tak udało 
się ściągnąć ok. 16 tysięcy osie-
dleńców ze wszystkich chyba 
skrawków Czech, wtedy leżących 
w graniach monarchii Austro-
-Węgierskiej. Wołyń to dawne 
polskie tereny zamieszkane przez 
Ukraińców, Polaków, Żydów, z 
polską szlachtą jako wielkimi 
właścicielami ziemskimi. Po klę-
sce powstania listopadowego ro-
syjskie władze odebrały polskie-
mu ziemiaństwu część majątków. 
Właściciele ziemscy stracili tanią 
siłę roboczą po wyzwoleniu chło-
pów z pańszczyzny. W tej sytuacji 
polscy magnaci chętnie sprzeda-
wali Czechom ziemię. Przykła-
dem jest choćby wioska Czeskie 
Nowosiółki, 14 kilometrów od 
Beresteczka. Osada założona 
przez czeskich emigrantów, któ-
rzy wspólnie kupili 400 hektarów 
ziemi od polskiego szlachcica 
Aleksandra Sławoszewskiego. Jak 
pisze kronikarz wioski Dębrówka 
koło Równego, na Wołyniu hektar 
ziemi kosztował wtedy 12–13 wę-
gierskich złotych, a las był jeszcze 
tańszy. Można też było kupować 
grunt na kredyt i odraczać pierw-
szą ratę, aż ziemia zacznie rodzić. 
Pierwsze czeskie wioski powstały 
w 1868 roku. Dębrówka została 
założona w latach 1869–1870. 
Obok powstała czeska wioska 
Martinówka z 30 rodzinami. Czesi 
mieszkali też w sąsiedniej Hrusz-
wicy, ale tam 30 rodzin emigran-
tów stanowiło mniejszość wobec 
250 domów ukraińskich. W 1880 
na Wołyniu było już 41 czeskich 
miejscowości, założonych głów-
nie na surowym korzeniu, czyli 
w miejscu zupełnie dziewiczym.
(…) – Prababcia opowiadała mi, 
że dorabiali się wszystkiego od 
zera – opowiada 73-letnia Anna, 
dziś mieszkanka Slezkich Ru-
doltic. – Prababcia miała 6 lat, 

kiedy w 1871 roku przyjechała z 
rodzicami na Wołyń i zamieszka-
ła we wsi Wierchowsko. Ręcznie 
karczowali lasy, budowali domy, 
dorabiali się większych gospo-
darstw. Z Ukraińcami żyli dobrze. 
(…)Po I wojnie światowej, wojnie 
polsko-bolszewickiej i traktacie 
ryskim ta część Wołynia została 
włączona do Polski. Dla czeskich 
Wołyniaków zaczął się okres pro-
sperity. – Pamiętam, jak umarł 
Piłsudski – wspomina Miroslav 
Hudrik. – Chodziłem wtedy do 
polskiej szkoły. Dobrze mówiłem 
po polsku i pewnie teraz, jakbym 
miał okazję, tobym sobie jeszcze 
przypomniał piosenki, których 
uczyli mnie w szkole. Moi rodzi-
ce zawsze mówili, że dobrze im 
się żyło za Polski. Podatki były 
niskie, nikt się nie wtrącał do go-
spodarki, nie zabierał niczego. W 
sklepie u Żyda w Hruszwicy były 
nawet pomarańcze. Pieniędzy nie 
mieliśmy, ale wymienialiśmy je za 
jajka z gospodarstwa. – Dopóki 
nie przyszli banderowcy, dobrze 
się nam żyło – wspomina Maria, 
93-letnia mieszkanka Rusina. – 
Trzy lata chodziłam do polskiej 
szkoły – opowiada Emilia Čmu-
chalkova z Czeskich Nowosiółek, 
obecnie pensjonariuszka Domu 
Starców w Osobłodze. – Nauczy-
cielkę mieliśmy z Krakowa. W 
klasach wisiały portrety Piłsud-
skiego i prezydenta Mościckiego. 
Moją najlepszą przyjaciółką była 
Marysia Dobrzańska z sąsiedniej 
wioski. Polaków najwięcej było 
w miasteczku Sienkiewiczówka, 
gdzie jeździliśmy do lekarza, ap-
teki czy do młyna. Za Polski to 
był porządek. Rodzice zawsze to 
dobrze wspominali.(…) Wiosną 
1943 roku Ukraińska Powstańcza 
Armia przeszła do konspiracji w 
lesie i zaczęła regularne polowa-
nie na Polaków. – W Dębrówce 
były tylko cztery rodziny polskie – 
zapisał kronikarz wsi. – Kilometr 
za wsią mieszkał z rodziną Polak 
Józef Łopuszek. Z obawy przed 
banderowcami wybudował wokół 
domu 3 metrowy płot i wykopał 

Czesi też mają swoich kresowian. 
Wołyniaków.
Bogusław Szarwiło

W
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podziemne, ukryte przejście w 
pola. W sierpniu 1943 roku przy-
szli po niego banderowcy. Ze wsi 
widać było łunę płonącego domu. 
Kilka godzin później do znajome-
go Czecha Józefa Samca przekra-
dła się żona Łopuszka z córką. 
Nad ranem dołączył do nich Ło-
puszek z synem. Uciekli z domu 
podziemnym tunelem. Zaprzyjaź-
niony Czech jeszcze tego samego 
dnia wywiózł ich do Równego, 
ukrytych w wozie z sianem. Mniej 
szczęścia miała rodzina Stańkow-
skich. Też uciekli do Równego, ale 
kilka dni później wrócili potajem-
nie po swoje rzeczy. Banderow-
cy ich dopadli i zamęczyli. Czesi 
we wsi słyszeli krzyki mordowa-
nych. Nikt nie odważył się ruszyć 
z pomocą. – Z Janówki wszyscy 
Polacy uciekli do Równego. Ich 
gospodarstwa Ukraińcy spalili. 
Mordowanie Czechów też się zda-
rzało, ale rzadko – opowiada Mi-
roslav Hudrik. – Niedaleko nas, 
w Nowosiółkach, był Ukrainiec 
– krawiec, który miał żonę Polkę. 
On nawet szył dla banderowców 
mundury. Pewnego dnia ostrzegła 
go znajoma Ukrainka, żeby ucie-
kali. Zostawili wszystko i uciekli. 
Ten krawiec wrócił po dwóch ty-
godniach. Przyszedł do sąsiada, 
żeby go przenocować, ale w nocy 
przyszli banderowcy. Wyciągnęli 
go z łóżka, kazali brać łopatę i iść 
z sobą. Wspinali się na wzgórze 
za wsią, a on ich błagał, żeby go 
puścili. Zastrzelili go tam, tylko 
za to, że miał żonę Polkę. Jego 
żona wróciła potem do wioski 
razem z radziecką armią. Bande-
rowcy zaczaili się też na nią, ale 
wyjechała szczęśliwie inną drogą.

[3] Wołyńscy Czesi stanowili pręż-
ną, dobrze zorganizowaną spo-
łeczność. W 1939 r. na Wołyniu 
usytuowanych było 50 czeskich 
kolonii, ponadto mniejsze skupi-
ska Czechów występowały w bli-
sko 500 innych miejscowościach. 
Czesi z Wołynia byli lojalnymi 
obywatelami II Rzeczypospolitej. 
Po wybuchu wojny ich konspi-
racyjna, antyniemiecka organi-
zacja „Blanik” działała w 102 
osiedlach. Wobec konfliktu pol-
sko-ukraińskiego Czesi na ogół 
starali się zachować neutralność, 
choć częste były przypadki współ-
działania czeskich oddziałów sa-
moobrony z polską partyzantką, 
we wspólnej walce przeciw ukra-
ińskim szowinistom. Werbunek 
Czechów do szeregów Ukraińskiej 
Powstańczej Armii zakończył się 
fiaskiem – zgłosiło się zaledwie 
10 ochotników. Niewypałem oka-
zała się też próba stworzenia pro-
-upowskiej Czeskiej Powstańczej 
Armii (CzPA). Z rąk terrorystów 
UPA zginęło nie mniej niż 342 
Czechów z Wołynia………. z  re-
feratu Jaroslava Meca, przedsta-
wiciela Stowarzyszenia Czechów 
Wołyńskich, wygłoszony na sym-
pozjum „Ludobójstwo i wygnania 
na Kresach” w Centrum Dialogu 
i Modlitwy w Oświęcimiu. Ten-
że Jaroslav Mec, przedstawiając 
męczeństwo wołyńskich Czechów 
podczas II wojny światowej, opi-
sał zagładę Malina – „największą 
tragedię wołyńskich Czechów”. 
Sprawcami zbrodni byli Niemcy, 
którzy „spędzili mieszkańców do 
cerkwi, szkoły i niektórych budyn-
ków, po czym polali je benzyną i 
zapalili”. Również liczba ofiar, 
podana przez Motykę, nie odpo-
wiada prawdzie. Zginęło bowiem 

374 Czechów (w tym 105 dzieci), 
poza tym 132 ich ukraińskich są-
siadów oraz 26 Polaków…..[4]

Zagrożenie ze strony OUN-UPA 
zostało zauważone przez braci 
Czechów w miarę wcześnie, cze-
go mamy liczne przykłady zapisa-
ne w relacjach  z różnych rejonów 
Wołynia.  Mieczysław Orłowicz 
pisał; ..do większych kolonii cze-
skich należał  miedzy innymi Ku-
piczów między Włodzimierzem a 
Łuckiem.

W lutym 1943 r. Czesi w Kupi-
czowie założyli konspiracyjną, 
obronną organizację o nazwie Ak-
tyw, która stopniowo powiększała 
się, utrzymywała kontakty z pol-
skim podziemiem i partyzantką ra-
dziecką. W kwietniu 1943 r. Czesi 
otrzymali od Ukraińców propozy-
cję przyłączenia się do UPA, któ-
ra została odrzucona; ukraińscy 
nacjonaliści dali do zrozumienia, 
że w tej sytuacji Kupiczów będzie 
traktowany jako nieprzyjaciel. Od 
przyjaznych Ukraińców, niepo-
pierających OUN-UPA, Czesi do-
wiedzieli się, że po zlikwidowaniu 
Polaków przyjdzie kolej na Cze-
chów. (…)Od 15 lipca 1943 r. po 
napadzie na kościół w Kisielinie 
Czesi udzielali pomocy uciekinie-
rom z Adamówki, Aleksandrów-
ki, Michałówki i miejscowości 
położonych bliżej Kupiczowa, 
przechowywali Polaków w swo-
ich zabudowaniach, następnie or-
ganizowali większe grupy i nocą 
przeprowadzali do bazy w Zasmy-
kach. Czesi pomagali też przeżyć 
Żydom mieszkającym w ziemian-
kach w lesie lityńskim i ukrywa-
li partyzantów radzieckich. Do 
akcji przeprowadzania Polaków 
włączyli się Jarosław i Wacław 
Zapotoccy oraz Wacław Kacze-
rowski, który uratował ponad 350 
osób narodowości polskiej, jest 
to potwierdzone w książce wyda-
nej w Czechach. Wielu żyjących 
Polaków dotąd we wdzięcznej pa-
mięci zachowało pastora Jelinka 
oraz mieszkańców Kupiczowa, 
którzy bezinteresownie pomagali 
przeżyć najtragiczniejszy okres i 
ratowali życie. Od połowy lipca 
1943 r. płonęły polskie wsie poło-
żone na południe od Kupiczowa, 
od 11 do 14 lipca UPA jednocze-
śnie zaatakowała bezbronnych 
Polaków w 167 miejscowościach 
w powiatach horochowskim, ko-
welskim i włodzimierskim.    11 
listopada do osady wjechał wóz z 
uzbrojonymi upowcami, areszto-
wano czterech członków Aktywu, 
w tym pastora Jelinka, zakład-
nikom grożono śmiercią, jeśli 
nie podporządkują się UPA i nie 
oddadzą broni. Przed plebanią 
zebrał się tłum mieszkańców, bo-
jówkarze wycofali się. Nocą 12 
listopada bojówki UPA rozłożyły 
się obozem z dwóch stron Kupi-
czowa. Z prośbą o pomoc przybył 
do Zasmyk łącznik Wacław Zapo-
tocki. Po nocnym marszu o świ-
-cie 12 listopada 1943 r. oddział 
"Jastrzębia" z częścią kompanii 
por. "Kani" i samoobrona czeska 
zaatakowały UPA. Kupiczów zna-
lazł się w rękach polskich i cze-
skich. Upowcy nie zrezygnowali, 
wzmocnione bojówki UPA usiło-
wały odbić tę osadę, z uwagi na 
przeważające siły napastników 
były momenty dramatyczne, wal-
ka trwała cały dzień, banderowcy 
wycofali się. Oddział "Jastrzębia" 

wrócił do Zasmyk, w Kupiczowie 
została 40-osobowa grupa party-
zantów. Czesi otoczyli Kupiczów 
rowami strzeleckimi i zasiekami, 
wprowadzili całodobowe warty, 
polsko-czeską samoobroną dowo-
dził ppor. Wilhelm Skomorowski, 
ps. "Wilczur". 22 listopada 1943 
r. banderowcy ponownie zaata-
kowali Kupiczów siłami ponad 
tysiąca ludzi, przy użyciu dwóch 
dział i "czołgu" (opancerzony 
traktor z działkiem). Miasteczko 
było atakowane jednocześnie ze 
wszystkich stron. Mieszkańcy ga-
sili pożary wzniecone przez wy-
buchy pocisków artyleryjskich, 
załoga kupiczowska walczyła 
resztkami sił i amunicji. Z pomocą 
oblężonym ponownie przybył od-
dział "Jastrzębia" i "Sokoła", ze 
strony zewnętrznej zaatakowano 
pierścień oblężenia, kontrnatar-
cie nastąpiło w kilku kierunkach. 
Ukraińcy, wycofując się, podpa-
lili swój niefortunny "czołg".(..) 
Polskie oddziały partyzanckie 
stacjonujące w okolicy Kupiczo-
wa tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia zostały przeniesione 
do Kupiczowa, w Domu Ludowym 
Czesi przygotowali kolację wigi-
lijną..(…)… po pacyfikacji Za-
smyk przez Niemców 19 stycznia 
1944 r. rodziny polskie bez dachu 
nad głową znalazły schronienie 
u Czechów w Kupiczowie. W ku-
piczowskiej bazie samoobrony, 
według spisu ludności z grudnia 
1943 r., przechowało się: 1024 
Polaków, 93 Ukraińców, 15 Ro-
sjan i jedna Żydówka.(…) Do na-
dejścia frontu wschodniego prze-
trwało tylko kilka najsilniejszych 
baz samoobrony, m.in. Zasmyki i 
czeski Kupiczów, założony przez 
czeskich osadników w latach 70. 
XIX w. (…) Młodzi Czesi z Ku-
piczowa i Wołynia zasilili cze-
chosłowacki Korpus armijny pod 
dowództwem gen L. Svobody. 
Korpus walczył pod Duklą, szlak 
bojowy zakończył na Słowacji i 
Morawach. (…) Wielu Czechów 
odeszło z 27. Wołyńskiej Dywizji 
AK, … (…)Organizatorem zjaz-
dów Czechów Wołyńskich jest 
pani Mirosława Żakowa, miesz-
kanka Pragi, i pan Waclav Kytl, 
mieszkaniec Mostova. W 2004 r. 
w Krasnym Dvorze zorganizowali 
wystawę, na której m.in. prezento-
wano szlak bojowy 27. Wołyńskiej 
Dywizji AK, wydawnictwa, foto-
grafie dowódców i odznaczonych 
Czechów - kombatantów Polski 
Walczącej.[5]

Armia Czerwona wróciła na Wo-
łyń w lutym 1944. Szła z nią samo-
dzielna brygada czeskiego wojska 
generała Ludwika Swobody. W 
wioskach natychmiast po froncie 
ogłoszono mobilizację i zabrano 
wszystkich dorosłych mężczyzn 
do wojska. Czesi u gen. Swobody 
mieli wywalczyć sobie prawo do 
powrotu. – Stalin nie chciał wy-
puścić Czechów, dlatego musieli-
śmy czekać aż dwa lata po zakoń-
czeniu wojny – opowiada Emilia 
Čmuchalkova. – Załatwił to Cze-
chom generał Swoboda, za udział 
w wojnie światowej. Zresztą na 
nasze miejsce już przyjechali 
przesiedleńcy ze Słowacji. Przy-
gotowania do repatriacji trwały 
od jesieni 1946 roku. Ludzie do-
stali prawo wyboru, mogli zostać. 
Zdecydowało się na to niewielu, 
głównie z mieszanych małżeństw. 
Według kronikarza Dębrówki, 

każda rodzina miała prawo do 
zabrania pary koni, wozu, dwóch 
krów i 2 ton dobytku. Wartości 
zostawionej ziemi nawet nie sza-
cowano. Była przecież własnością 
państwa radzieckiego. Na uro-
czystym nabożeństwie Czechów 
pożegnał pop Fedor Sobolew. 
Wychwalał ich dobry wpływ na 
miejscową kulturę i umiejętność 
dobrego gospodarzenia na roli. 
Na pamiątkę podarował im iko-
nę, która trafiła ostatecznie do 
kościoła w Osobłodze. Jeszcze 
zanim Czesi wyjechali, do wioski 
przyjechali dużą grupą Rusini z 
okolic Bardiejova na Słowacji, 
pobratymcy polskich Łemków. 
Mieli zasiedlać opuszczone przez 
Czechów budynki. Dwa tygodnie 
siedzieli wszyscy razem i rozma-
wiali o życiu. Rusini, słysząc o re-
aliach życia w Sowietach, szybko 
pożałowali, że dali się zwieść cze-
skiej propagandzie i przesiedlili 
się na radziecką Ukrainę. Władze 
jednak nie pozwoliły im wracać. 
15 marca 1947 roku kolumna 
wozów z czeskimi repatriantami 
ruszyła z Dębrówki do Równego, 
na stację kolejową. Stamtąd przez 
Karpaty do Czechosłowacji. (…)
Repatriantów kierowano w Sude-
ty. 66 czeskich rodzin z Dębrówki 
trafiło na cypel Osobłogi. Skra-
wek Czech, wbity między Głub-
czyce a Prudnik. W 1947 roku 
było tu pusto. Domy stały bez 
mieszkańców, opuszczone ogrody, 
sady, gospodarstwa. Można było 
przebierać, wybierać. Rok wcze-
śniej na skutek dekretów czeskie-
go prezydenta Benesza wysiedlo-
no stąd sudeckich Niemców. (…) 
Wołyniacy spod Osobłogi przez 
60 lat mieszkali tuż obok polskich 
Kresowiaków, którzy trafili do 
powiatu głubczyckiego i prudnic-
kiego. Nic o sobie nie wiedzieli. 
Dzieliła ich szczelnie zamknięta 
granica. Dopiero teraz, na sta-
rość, dzięki prywatnym kontaktom 
pierwsi Czesi trafili do Polski na 
spotkania kresowe. Od kilku lat 
mają też polskiego duszpasterza 
– o. Mariana Nowaka, który ob-
jął kilka miejscowych parafii. To 
z jego pomocą udało się znaleźć i 
odwiedzić świadków tamtych wy-
darzeń. [2] Na zakończenie zacy-
tuję słowa Feliksa Budzisza, któ-
ry miał tą przyjemność osobiście 
poznać Czeskich Kresowian. A 
pisze on jak poniżej: . Podobień-
stwo losów i emocjonalny stosu-
nek do ziemi młodości – Wołynia 
II Rzeczypospolitej – łączy trwale 
Polaków i Czechów wołyńskich. 
I pamiętam piękny dzień – wspo-
mina Czech z Kupiczowa, Józef 
Tomanek, mieszkający obecnie w 
Nowym Jorku – kiedy z młodzieżą, 
z pieśniami i kwiatami przeszli-
śmy 25 km do odległego Kowla na 
powitanie prezydenta Ignacego 
Mościckiego. Przyjazd prezyden-
ta na Wołyń w 1929 r. z sentymen-
tem wspomina w liście do mnie 
Jaroslav Mec z Pragi, były miesz-
kaniec Łucka: Witaliśmy Pana 
Prezydenta i jego korowód przy 
wjeździe do Łucka... Dalszy nie-
zapomniany dla mnie moment to, 
gdy podczas poświęcenia lotniska 
przez biskupa A. Szelążka Pan 
Prezydent przechodził obok pola 
namiotowego Wołyńskich Hufców 
Harcerzy. Stałem wówczas na 
warcie przy wejściu do namiotu 
naszego hufca. Pan Prezydent po-
głaskał mnie po twarzy. Wspólna 
jest dla Polaków i Czechów z Wo-

łynia tęsknota do ziemi młodości. 
Pięknie ją wyraził J. Tomanek, 
poeta i kompozytor, który o sobie 
powiedział: „Czech z pochodze-
nia, Polak z urodzenia, a Słowak 
z przekonania”:

Jak wczoraj widzę pól bezkres 
spokojny,
Błotniste drogi, strzechy wśród 
drzew cieni,
Miasta i sioła, i lud bogobojny
i tych, co leżą już w cmentarnej 
ziemi.
Obłok jak żagiel nad Wołyniem 
płynie
Do nieboskłonu, gdzie jarzy się 
złoto...
Ech! żal mój gorzki chcę utopić w 
winie
Wraz z mą bolesną za krajem tę-
sknotą.

Parę lat temu Czesi z Kupiczowa 
uroczyście obchodzili w Krasnym 
Dvore koło Pragi 130. rocznicę 
przybycia na Wołyń i założenia 
czeskiego Kupiczowa, bo Kupi-
czów jako Kupiaczów wymieniany 
jest w starych zapiskach już w XII 
wieku, a w XVII, w czasie wojen 
kozackich, był podobno ufortyfi-
kowaną osadą, po której niestety 
nic nie zostało, prócz śladów po 
starych grobowcach na cmenta-
rzu. Na jubileusz 130-lecia przy-
było blisko 200 byłych kupiczo-
wian i wielu gości. Władze lokalne 
pomogły zorganizować wystawną 
i uroczystą imprezę. Rozpoczęto 
ją mszą św., celebrowaną przez 
legendarnego 88-letniego pastora 
J. Jelinka, ks. Aleksandra Piudzi-
ka z Elbląga i popa o. Aleksandra, 
podkreślając w ten sposób trójwy-
znaniowość wołyńskich Czechów. 
Z okazji jubileuszu wydano zbiór 
wspomnień Obrazky z Kupicova, 
w opracowaniu Vaclava Kytla i 
Miloslavy Żakovej. Stanowią one 
wyjątkowo ciekawą i wprost uro-
kliwą lekturę o Wołyniu, życiu i 
trudzie oraz obyczajach Czechów, 
a również o współżyciu z innymi 
nacjami. Pobieżny rejestr naj-
ważniejszych wydarzeń z historii 
wołyńskich Czechów, naszych wy-
próbowanych przyjaciół, pozwa-
la wysnuć wiele, mimo wszystko, 
optymistycznych wniosków. [6]

1] http://wolyn.ovh.org/ippw/lud-
nosc.htm

2] http://visitlutsk.com/news/
pl / t rwa-wystawa-po-wi-cona-
produkcji-piwa-w-czechach-i-na-
wo-yniu/

3] ] Czesi z Wołynia- http://
www.nto .p l /apps /pbcs .d l l /a r-
ticle?AID=/20110409/REPOR-
TAZ/765105286

4] Zbrodnia w Malinie (cz.1)-
-"Głos Kresowian" nr 20   http://
cristeros1.w.interia.pl/crist/mili-
taria/zbrodnia_w_malinie1.htm

5] Wołyńskie losy Czechów- Mo-
nika Śladewska
http://www.przeglad-tygodnik.
pl/pl/artykul/wolynskie-losy-cze-
chow

6] PRZYJACIELE Z WOŁYNIA- 
Feliks Budzisz- artykuł ukaże się 
w marcowym wydaniu KSI

7] Zdjęcia pochodzą z ; http://
scvp.cz./
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iedawno pisałam o Chiniówce- pol-
skiej wsi przedwojennej ze wspo-
mnień Pani Anastazji.  Mówiła 
między innymi o cudownych pa-

górkach, polach pokrytych kwiatami o każdej 
porze roku. Nieraz były całe niebieskie, może 
tak:

Niestety przyszedł czas, kiedy te piękne ko-
bierce zabłysnęły nienaturalną dla nich purpu-
rą- czerwienią ludzkiej krwi! …

Wróćmy więc do wspomnień Pani Anasta-
zji- jest już mężatką: 
„ W 1939 roku mąż poszedł na wojnę. W 1940 
r. urodziłam dziecko. Wojna długo nie trwała, 
mąż powrócił, ale naszą Wolną Niepodległą 
Polskę wrogowie znów rozebrali. Rosjanie we-
szli ze wschodu a Niemcy z zachodu. To już był 
czwarty rozbiór Polski i Polacy znów zostali w 
niewoli. W 1942 roku urodziłam drugie dziecko, 
była bieda. Rosjanie zaczęli w 1940 roku wy-
wozić na Sybir ludzi bogatych co nazywali ich 
kułakami, a też policjantów, oficerów polskich 
i ich rodziny. W 1941 roku Niemcy napadli na 
Rosjan- wtedy jeszcze gorzej się zrobiło. Nic nie 
można było kupić, ludzie potajemnie mełli zboże 
na żarnach, nie wolno było chleba piec, wszyst-
ko trzeba było oddać im. Zaczęli wywozić do 
Niemiec młodzież i nawet dzieci  10, 15 letnie 
na roboty. Z drugiej strony – Ukraińcy zaczęli 
napadać na polskie wioski, mordowali Pola-
ków, palili żywcem, rżnęli nożami, siekierami, 
kosami, widłami, ucinali języki, oczy wydłuby-
wali, brzuchy rozpruwali ciężarnym kobietom, 
dzieci brali na widły i krzyczeli: - Dywica lachi, 
to wasz polski Oreł łytyt!
Żywcem ludzi wrzucali do studni, a na wierzch 
kamienie i ziemią zasypywali- od małych nie-
mowląt do starych ludzi. Kto się dostał do ich 
rąk to już najczęściej nie wyszedł żywy. Taki 
rozkaz wydał ich dowódca Stypan Bandera i 
drugi pomocnik Taras Bulba. Polacy uciekali 
do miast, ale w miastach Niemcy robili łapan-
ki i wywozili- jednych do Niemiec na roboty, 
a drugich na zatracenie do Oświęcimia Brze-
zinki i innych obozów. To było żywe piekło na 
ziemi! Niemcy mordowali Żydów, a Ukraińcy 
Polaków. Ludzie zostawiali ziemie, budynki, 
cały swój dobytek i uciekali z duszą na ramieniu 
gdzie kto mógł.”
- tak opowiada Pani Anastazja i nawet teraz, po 
tylu latach słychać drżenie w jej głosie i zde-
nerwowanie. Wyczuwa się to szczególnie, gdy 

zaczyna wspominać historię swej najbliższej 
rodziny i wsi Chiniówka:
Jechali my w Wielką Sobotę wozem (innym ra-
zem mówi, że w sobotę na  Zielone Świątki) do 
Komaszówki (20 km), do rodziny mojego męża. 
Wzięli my tylko to co na sobie i jedną sukienkę 
na zmianę, bo to na święto. Wybieraliśmy się 
całą rodziną (mieli już dwie córki Danutę i Ha-
linę). A moja mama mówi:
-Zostaw mi chociaż Danuśkę (starszą), niech 
ze mną zostanie – a córka w płacz, że też chce 
jechać. To pojechaliśmy razem. Przyjeżdżamy 
do Komaszówki, trochę posiedzieli, a na drugi 
dzień widzimy dym z daleka:
- O tam, tam się pali na górze!
- Oj, toż to nasza Chiniówka się pali!- nasza 
wioska była położona na górce.
Wieści szybko się roznoszą. Wiemy, że Ukraiń-
cy napadli. Potem dowiedziała się ja, że mamę 
moją zamordowali, wszystko zabrali, wieś spa-
lili. 
- Była tam Pani potem?
- Nie! Czegoż ja tam pojadę- myślałam- żeby i 
mnie zamordowali? To ja już tam nie pojechała. 
Ja pojechała z jednym takim do Mizocza. On 
zabrał dwoje dzieci zamordowanej swojej sio-
stry i szwagra , mnie i jeszcze dwie kobiety. 
- Oj, straszne to było, że aż! I czemu to tak?! 
Przecież Ukraińcy to byli dobry ludzie. Żeni-
li się,  razem chodzili my na zabawy, tańczyli, 
śpiewali…. A potem jakaś cholera ich napadła, 
diabeł w nich wstąpił- zaczęli mordować Pola-
ków. Nie wiem, że to rozumu nie mieli, i za co 
to!? Przecież my byli dobrymi sąsiadami.
W Komaszówce tylko mojego męża matka 
mieszkała, brat już umarł i ojciec umarł- tylko 
matka została. Miała 9 hektarów ziemi i chciała 
cobyśmy tam u niej mieszkali ale ja wolała na 3 
hektarach z moją matką w Chiniówce. 
Gdyśmy na ten dym patrzyli to nie wiedzieli co 
robić, czy uciekać , czy zostać. A Ukraińce to 
byli takie skryte, nie przyznawali się, że będą 
mordować. Ale widać było, że jest źle, nie chcie-
li już z Polakami rozmawiać- mówili : „Lachy 
smerdziasze” Po lasach siedzieli ci z bandy,  
chowali się. A niektóre nie chcieli iść do bandy. 
Ten mój ukraiński kawaler co ja go nie chciała 
to on mówił dobrze po polsku, ładnie rozma-
wiał, był dobry człowiek, ale dobrze, że my się 
nie ożenili. On nie chciał iść do bandy. Poszedł 
do Ostroga- tam brali do wojska i Polaków i 
Ukraińców razem. Poszedł tam, bo nie chciał do 
bandy i jeszcze dwóch takich z nim poszło. Ale 
tego nie dożyli. Jeszcze zanim włożyli to ubranie 
wojskowe to ich pobili, pozabijali. Ukraińcy ich 
pozabijali, że nie chcieli iść do bandy.
A wokoło było strasznie. Nie było takiej polskiej 
wioski co by Polaka nie zamordowali, a wiele 
całych wiosek poszło z dymem i na zatracenie. 
Oni wszystkich Polaków mordowali. Nie daj 
Boże jak mordowali! 
Tutaj Pani Anastazja zawiesza głos. Musi od-
sapnąć.

Mówienie ją zmęczyło, a w dodatku te znów 
obudzone emocje… Kładzie się na trochę a ja 
podaję jej picie. 
Potem, już na leżąco ciągnie dalej wspomnie-
nia:
Moją mamę, wujaszka, wujenkę i ich dwóch 
synów to nożami zamordowali. Takimi długimi 
nożami. Wie pani, tu na targu ja kiedyś kupiła 
taki długi mocny nóż- na pamiątkę, że takim 
moją mamę zamordowali. Moja mama nazy-
wała się Rozalia Wierzbicka- dostała 8 noży 
w plecy.

/ Jedyne zdjęcie matki- Rozalii Wierzbickiej

Kazali wszystkim się położyć i tak ich mordo-
wali nożami. Wuj Piotr nie chciał się położyć 
to mu brzuch rozpruli i męczył się, bo mu kisz-
ki wypłynęły.  Jego syn Wacek lat 15 zaczął 
uciekać, został postrzelony w nogi, upadł, 
doskoczyli do niego i podziobali nożami raz 
przy razie.  Drugi syn Jan 12 lat pasł krowy, 
został złapany razem z czwórką innych dzieci 
– miały poprzebijane piersi bagnetami i po-
wiązali ich drutami kolczastymi. Najstarszy 
syn Marian przybiegł do domu, chciał ostrzec, 
żeby się chowali ale już było za późno. Krwi 
było po kostki. Moja mama i jego mama jesz-
cze się trzepały i charchotały, a ojciec ryczał z 
bólu i opowiadał jak to było. Żądali pieniędzy 
i zegarki, potem kazali się kłaść na podłodze i 
zadawali ciosy. 
Potem on ich wszystkich pozaciągał i wrzucił 
do jamy. Była taka głęboka jama co kartofle 
na zimę my składali- tam ich wrzucił jak do 
grobu. Tylko przykrył jamę prześcieradłem 
Mojego wujaszka to pociągnęli nożem brzuch 
tak od góry do samego dołu, że mu kiszki wy-
płynęły.  Ale wujaszek jeszcze żył do niedzieli. 
To on go zabandażował i  na wóz -  do Mi-
zocza chciał zawieźć. Ale wujaszek umarł po 

drodze. To on z powrotem do Chiniówki i tam 
gdzie moja mama, jego mama i rodzina to tam, 
do tego dołu go wrzucił, żeby byli razem. Na-
wet nie zasypywał, tak zostawił i sam uciekł do 
Mizocza. 

-I to on Pani wszystko opowiedział jak było?
Nie tylko on. Ja jeździła z Komaszówki do Mi-
zocza, bo ich tam więcej było takich co uciekli z 
Chiniówki to oni mi opowiadali jak to wszystko 
było. 
- I co ja mogłam?- Ja nic już nie mogła zrobić! 
Ja już tam więcej nie pojechała. Ja na dzisiej-
szy dzień tam nie była – na Chiniówce-  i już 
nie pojadę…
Z Ukraińców diabły się porobiły i my się ich 
bali. A to wszystko Niemcy porobili. Obiecali 
im Ukrainę- i co?!
W Dubnie służyła taka jedna Niemka z Koma-
szówki. I ona dowiedziała się od Niemców, że 
będzie napad  ukraiński na Komaszówkę- bo 
oni wiedzieli, ale nic nie robili. To ona poszła 
do Niemców i prosi:
-Tam biedne, dobre ludzie mieszkają, nie mor-
dujcie ich. Nie pozwólcie. Obrońcie.
W nocy pojechało niemieckie wojsko do Ko-
maszówki. Wszystkie ludzie tam przestraszone 
były, pochowali się, niektórzy uciekli na noc na 
pole. No, ale my z małymi dziećmi- nijak ucie-
kać. Wszyscy z małymi dziećmi, stare dziady 
i chore zostali my w jednym domu, wszystko 
pozamykane a oni stukają. Tej Niemki mąż był 
Polakiem i on był z tymi Niemcami i woła:
- Nie bójcie się, to Niemcy przyjechali z Dub-
na, żeby was obronić.- Teściowa więc otwo-
rzyła. Na drugi dzień jednak ci wojskowi mó-
wią:
-Uciekajcie stąd! Więcej was nie możemy bro-
nić. Dzisiaj darujemy wam życie, ale jutro za-
bierajcie się, bo będą was mordować. – Niem-
cy z Ukraińcami to jedna paczka była.
Uciekliśmy więc do Dubna. Tam byliśmy na 
kwaterze u Ukraińców i baliśmy się. Mój za-
łatwił wagon i uciekliśmy do Brodów. Potem 
w Brodach całe miasto ewakuowali. Niemcy 
wywozili do lagru, do Lwowa, a stamtąd jed-
nych na zagładę do obozu, innych na roboty, 
jednych gdzieś spalali, innych gdzieś tam za-
bijali. Ginęli i Polaki, i Ukraińcy, i Ruscy, i 
Żydzi- wszyscy!
Nie wiem jakim cudem my ocaleli, ale prze-
żyliśmy. 

Tak się kończy kresowa opowieść Pani Ana-
stazji. Potem wcale nie było jej łatwiej.  Po 
długiej tułaczce osiadła wreszcie po wojnie na 
Ziemiach Zachodnich, teraz mieszka w Sule-
chowie. Tęsknota za Matką i rodziną.

Koniec Chiniówki  
- ostatnia część wspomnień Anastazji z Kresów
Anastazja Paszkowska – wspominała
Anna Małgorzata Budzińska – spisała

N
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Tęsknota za Matką i rodziną.

Często mi się smutno robi
Gdy przypomnę Wołyń sobie-
Tę rodzinną wioskę, (Chiniówkę)
Swoją białą chatkę
I zamordowaną moją drogą Mat-
kę.
Gdy w 43roku ich opuściłam
To już nigdy tam nie byłam
Tego miejsca nie widziałam
Chociażbym tego chciała.
I tak nieraz myślę sobie:
Gdybym ja tak skrzydła miała
Zaraz bym tam poleciała
I znów się zastanawiam
I znów myślę sobie:
Gdybym tam poleciała
Czyżbym te miejsca poznała?
Nie ma przecież tam już ludzi
Ani naszej wioski
Ani jednej chatki 
Tylko las tam duży porósł.
A w tym lesie, blisko drogi
Po ziemniakach jamie
Leżą kości wuja, cioci i ich syna
I rodzonej mojej Mamy!
Bandziory ukraińskie ich pomor-
dowali
I do tej jamy po ziemniakach 
Wszystkich razem powrzucali, 
ziemią przysypali.
Nie ma tam mogiły
Ni krzyża małego
Trudno by tam było poznać miej-
sca tego.
I znów myślę sobie, smutno mi 
się robi:
A gdybym tam poleciała
I miejsca te odszukała
To bym tam mogiłę zaraz usypała

I krzyż mały postawiła
Wianek z kwiatów bym uwiła
I na krzyżu zawiesiła
Na mogile kwiatów bym nasadzi-
ła
I świece bym zapaliła.
Uklękłabym przy mogile
Za ich dusze męczenników 
Anioł Pański bym zmówiła…
Lecz ja już tam nie polecę
Tego miejsca nie zobaczę!
Lecz gdy wspomnę straszną 
śmierć ich 
Serce moje z bólu płacze.
I wspominam tych szakali
Jak Polaków mordowali.
I za co?! Co im złego Polacy zro-
bili
Przecież w zgodzie nimi żyli
Lecz napadła ich choroba
I się w diabły zamienili- 
Bili, rżnęli i rąbali, żywcem pa-
lili
I na polskiej krwi
I na polskich trupach
Samostyjną Ukrainę budowali!
Żal mi biednych ludzi co w tej 
ziemi leżą
Bez krzyży, bez mogiły jakby dzi-
kie zwierze.
Te wszystkie dusze męczenników
Dziś na swe groby spoglądają 
I do Pana Boga, do ludzi o pa-
mięć wołają

Nie możemy o tym wszystkim zapo-
mnieć. Nie musimy też wybaczać. 
Nie wolno nam jednak na nowo roz-
niecać konfliktu i nienawiści.
 Żaden więcej  komentarz nie jest tu 
potrzebny

Mam jeszcze zeszyt z jej wierszami, oto kolejny z nich:

sierpniu mieliśmy 
możliwość zapoznać 
się grupą młodzieży z 
odległych miast sybe-

ryjskich.  Program Pomost, Kresowy 
Serwis Informacyjny opisywał to 
spotkanie. Warsztaty w ternie przy-
gotował dziennikarz i publicysta red. 
Krzysztof Mika. Zdobyte reportaże 
posłużyło pogłębieniu wiedzy lide-
rów z polskich organizacji na Łotwie, 
Estonii i Syberii. Warsztaty opisywa-
liśmy na łamach KSI. 
Prezentujemy w tym wydaniu  KSI 
wywiad Anny Barntnik dotyczący 
realizacji projektu:  Stowarzyszenie 
Edukacja i Nauka – polska organizacja 
pozarządowa z Warszawy – realizuje 
między innymi projekty skierowane 
do młodzieży polskiego pochodzenia 
z krajów Europy Wschodniej. Aktual-
nie prowadzony projekt pt. „Promocja 
wiedzy o Polsce w polskim środowi-
sku na Łotwie, Białorusi, Ukrainie 
i w Rosji – kultura, język, historia i 

współczesność” został sfinansowany 
ze środków finansowych otrzyma-
nych od Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP w ramach konkursu na 
realizację zadania „Współpraca z Po-
lonią i Polakami za granicą”. 
Koncepcja projektu polega na zorga-
nizowaniu edukacyjno-wypoczyn-
kowego letniego obozu w Polsce dla 
młodzieży i ich opiekunów z Biało-
rusi, Ukrainy, Łotwy i Rosji, a także 
na przeprowadzeniu „Dnia wiedzy 
o Polsce” promującego język polski 
oraz współczesną Polskę w swoim 
kraju. Obóz został zorganizowany w 
Warszawie na przełomie lipca i sierp-
nia 2012 r. Dni wiedzy o Polsce zo-
stały już zorganizowane na Ukrainie 
oraz w Rosji, natomiast w grudniu 
2012 roku zostaną przeprowadzone 
na Łotwie i na Białorusi. 
 
Dni wiedzy o Polsce na Syberii zo-
stały zorganizowane w Omsku i Aba-
kanie w dniach 29 października i 3 

W

Rodacy na Syberii

Dni wiedzy o 
Polsce na Syberii
Zofia Wojciechowska
listopada 2012 roku. Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Edukacja i Nauka To-
masz Marciniak w tym czasie odbył 
oficjalne wizyty u naszych Partnerów 
na Syberii i wziął udział w spotka-
niach z mieszkającymi tam Polakami. 
Wrażenia z tego wyjazdu przedsta-
wiamy poniżej w wywiadzie przepro-
wadzonym przez kierownik projektu 
- Annę Bartnik.
Anna Bartnik (AB) – Jakie są Pana 
wrażenia związane z wyjazdem na 
Syberię?
Tomasz Marciniak (TM) – Po raz 
pierwszy byłem na Syberii. Spotka-
łem tam bardzo życzliwych i przy-
jaznych ludzi, zobaczyłem piękne 
widoki. Zauważyłem też dużo kon-
trastów między ludźmi biednymi i 
bogatymi. Bardzo smakowała mi 
tradycyjna domowa kuchnia. Nasi 
Partnerzy z Omska i Abakanu bar-
dzo dobrze zorganizowali mój pobyt 
- oprócz spotkań z Polakami, koncer-
tów, konkursów odbyłem wycieczki 
po ładnych okolicach, za co wszyst-
kim zaangażowanym bardzo dzię-
kuję. W Omsku nocowałem u Pani 
Eugenii Bote – prezes Omskiego Ob-
wodowego Stowarzyszenia Kultural-
no-Oświatowego „Rodzina”- dzięki  
czemu mogłem na co dzień poznawać 
gościnność Polaków mieszkających 
na Syberii. Pani Eugenia zorganizo-
wała bogaty i interesujący plan ofi-
cjalny oraz program nieoficjalny. W 
Omsku wziąłem udział w występach 
w szkołach muzycznych, odbyłem 
wizyty w szkołach, spotkałem się z 
członkami Stowarzyszenia „Rodzi-
na” oraz z Panią Joanną Szeligą Vice 
konsul z Konsulatu Generalnego RP 
w Irkucku. Odwiedziłem miejsce po-
święcone ofiarom represji Łagru w 
Recznoj niedaleko Omska. W Abaka-
nie mieszkałem u księdza Radosława 
Kwarcińskiego i mogłem poznać ży-
cie codzienne duchownego na misji, 
który swoją posługę duszpasterską 
wykonuje z wielkim zaangażowa-
niem i powołaniem. Dziękuję za go-
ścinę i zorganizowanie zwiedzania 
Abakanu i okolic księdzu Radosła-
wowi. Razem z Panem Sergiuszem 
Leończykiem – prezesem Kulturalno-
-Narodowej Organizacji Społecznej 
„Polonia” Republiki Chakasja w Aba-
kanie oraz z księdzem Radosławem 
Kwarcińskim, odbyliśmy wizytę w 
szkole w Znamionce, w której zosta-
liśmy bardzo serdecznie przywitani. 
AB – Co Pana zaskoczyło podczas 
pobytu?
TM –  Fascynujący jest poziom wie-
dzy o Polsce, w szczególności o pol-
skiej kulturze.
AB – Jacy są Polacy mieszkający na 
Syberii?
TM – Bardzo życzliwi i gościnni. W 
większości jednak nie znają języka 
polskiego. 
AB – Jak przebiegał „Dzień wiedzy o 
Polsce” w Omsku? 
TM  – „Dzień wiedzy o Polsce” w 
Omsku został zorganizowany w Gim-
nazjum nr 62 w dniu 29 października 
2012 r. Osobami odpowiedzialnymi 

za to wydarzenie były Ałła Ładan i 
Eugenia Bote. Uczestnikami imprezy 
byli uczniowie klas 2 i 3, którzy się 
uczą języka polskiego na zajęciach do-
datkowych w tej szkole. Podczas im-
prezy został zorganizowany konkurs 
pod nazwą „Zapraszamy do Warsza-
wy!”. Podczas spotkania uczestnicy 
odpowiedzieli na pytania konkurso-
we, wysłuchali utworów F. Chopina 
w wykonaniu młodej pianistki Anny 
Nikitinej oraz solistki Ireny Sinia-
gowskiej, a także polskich piosenek 
ludowych w wykonaniu Dziecięcego 
Zespołu „Skowroneczki”. Na zakoń-
czenie spotkania laureaci konkursu 
dostali nagrody, a wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na poczęstunek.
AB – Jak przebiegał „Dzień wiedzy o 
Polsce” w Abakanie? 
TM  – „Dzień wiedzy o Polsce” został 
zorganizowany w Szkole Polonijnej 
w Abakanie. Osobami odpowiedzial-
nymi za przygotowanie wydarzenia 
były Swietłana Goriewa i Helena 
Iwanowa. Podczas imprezy został 
przeprowadzony interaktywny kon-
kurs w następujących kategoriach te-
matycznych: znani Polacy, geografia 
Polski, historia Polski, polskie miasta 
oraz polskie święta. Konkurs był pro-
wadzony przez młodzież, która była 
ubrana w polskie stroje ludowe. Po-
dobała mi się forma tego konkursu. W 
konkursie udział wzięły trzy grupy po 
5 osób, pozostali uczestnicy imprezy 
również mieli możliwość uczestnicze-
nia w grach i zabawach. Po konkursie 
zostały rozdane dyplomy i prezenty, 
a także był zorganizowany koncert i 
poczęstunek. Zakres merytoryczny 
konkursu był na wysokim poziomie, 
a Uczestnicy byli zaangażowani i bar-

dzo dobrze przygotowani. 
AB – Jaka jest motywacja tych mło-
dych ludzi do uczenia się języka pol-
skiego na Syberii? 
TM  – Myślę, że tą motywacją jest 
możliwość wyjazdu do Polski na obo-
zy edukacyjne, na studia lub do pracy. 
Daje to im więcej możliwości i szer-
sze perspektywy. Istotne jest pozna-
wanie nowych ludzi i podejmowanie 
nowych życiowych wyzwań. Wy-
kształcenie jest najlepszą przepust-
ką w świat, dlatego Stowarzyszenie 
Edukacja i Nauka które reprezentuję 
jest inicjatorem wielu edukacyjnych 
przedsięwzięć i zachęca do uczenia 
się wszystkich. 
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka 
będzie wspierać kroki młodych ludzi 
stawiane w kierunku nauki i edukacji. 
Już od trzech lat współpracujemy z 
Polakami z Omska i Abakanu, za co 
w sposób szczególny chcę podzięko-
wać liderom z tych środowisk - Panu 
Sergiuszowi Leończykowi oraz Panu 
Piotrowi Krajewskiemu. 
 
Na koniec Program Pomost pra-
gnie poinformować: 
Starania wydawcy pisma, mediów 
oraz działania podjęte przez Pro-
gram Pomost w 2012 roku przy-
niosły efekt - pismo "Rodacy" wy-
dawane przez Polaków na Syberii 
otrzymało fundusze na wydanie 
jubileuszowego numeru z okazji 
15-lecia istnienia. Zapraszamy do 
przeczytania artykułu wstępnego 
na stronie 3 , w którym wydawca 
pisma dziękując za okazaną pomoc.

http://www.rodacynasyberii.pl/
upload/rodacy_1_58.pdf
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al pomyśleć, ale 
słodko wspomnieć” 
- mawiają Wil-
nianie. To zdanie, 

jako ostatnie w swojej książce 
„ZATRZYMANE W PAMIĘCI 
(LAPIDARIUM KRESOWE)”   
napisał Antoni Rudak.  Myśla 
ta oddaje ducha  bardzo wielu 
wspomnień Kresowiaków jakie 
miałem możliwość przeczytać. 
Wracając jednak do wyżej wy-
mienionej książki, pragnę zapre-
zentować czytelnikom kilka jej 
fragmentów idealnie pasujących 
do działu „Barwy Kresów”. Może 
znajdą się inni co podzielą się z 

nami swoimi kolorowymi wspo-
mnieniami z dzieciństwa spędzo-
nego w bliskich sercu stronach.
Ojczyzna to obszar oglądany z 
okien dziecinnego pokoju, twier-
dzi jeden z ludowych kaszub-
skich filozofów. U nas na kresach 
mówiono, że Ojczyzna jest tam, 
gdzie zakopano pępowinę. Ludo-
wy poeta z Trok E. Mackiewicz 
napisał:

„Czcigodny wędrowcze,
Z daleka czy bliska
Tam Twoja Ojczyzna,
Gdzie stała kołyska.”

W miesiącu maju 1958-go roku 
Naczelnik Powiatowej Milicji w 
mieście Głębokie, już wtedy na 
terytorium Białorusi, wręczając 
dokumenty na wyjazd do Polski, 
rzekł: „Gdzie chleb – tam i Oj-
czyzna”. Nie miałem własnego 
dziecinnego pokoju. Oglądałem 
otaczający obszar ze wszystkich 
okien domu. Dom był duży, drew-
niany, z dużą sienią, wchodził w 
skład innych przylegających za-
budowań gospodarczych, otacza-
jących plac wewnętrzny, zamy-
kany bramą wyjazdową. Osobno 
stała stodoła, a przed nią trawiasty 
plac zwany z białoruska gumnem 

– miejsce późniejszych zabaw 
po zakończeniu stadium raczko-
wania. Kołyska, jako składnik 
pojęcia „Ojczyzna”, była stałym 
meblem w naszym, mającym 
duszę, domu. Była nas czwórka 
chłopaków, ostatni Staś urodził 
się zimą 1943 roku. To wyda-
rzenie pamiętam. Przyniesiono 
go z sąsiedniego pomieszczenia, 
gdzie urzędował „pan Doktor” i 
kazano wypatrywać przez okno 
odlatującego bociana. Przytulając 
się do matczynej piersi, a nie do 
okiennej szyby, zaliczyłem osiem 
miesięcy życia w Drugiej Rzecz-
pospolitej.(….) Urodziłem się w 
1939 roku w miejscowości o do-
syć dziwnej nazwie – Prypierno, 
oddalonej 6 km na południe od 
Głębokiego, w kierunku na Dak-
szyce. Wieś przecinał stary trakt 
wiodący z Głębokiego do Starej 
Wilejki i dalej do Mołodeczna. 
Wspominałem o pobycie wojsk 
napoleońskich w Głębokiem. 
Tym właśnie traktem resztki 
wojsk francuskich uciekały na za-
chód. W tej okolicy, w bagnistym 
terenie, w zakolu rzeki Arżanicy 
i jej dopływów, wojska carskiego 
feldmarszałka Kutuzowa przypar-
ły oddział Francuzów i rozgromi-
ły. Stąd z białoruskiego pochodzi 
nazwa miejscowości – Prypierno. 
Jeszcze w latach mojego dzieciń-
stwa wyraźne były ślady dawnych 
zniszczonych, ledwo wystających 
nad powierzchnią terenu mogiłek. 
Do dziś to uroczysko porośnięte 
cherlawym laskiem nosi nazwę 
– Mogilniki. O tym opowiadali 
najstarsi mieszkańcy Prypierna. 
Drugi, udokumentowany w opo-
wieściach ludzi starszych cmen-
tarz napoleoński znajdował się 
nie daleko nad brzegiem jeziora 
Muszkat w Bezerweczu. Resztki 
cmentarza znajdowały się rów-
nież tuż przy stacji kolejowej 
Królewszczyzna. 
Ojciec mój po odbyciu służby 
wojskowej i ukończeniu pod-
chorążówki w Poznaniu wrócił 
do Prypierna, gdzie gospodarzył 
jego ojciec Hieronim Rudak po 
powrocie z Ameryki. Tu się oże-
nił z Anną Pawłowską. Otrzymali 
propozycję prowadzenia gospo-
darstwa 12-hektarowego należą-
cego do Aleksandra Dojlidutki. 
Był to felczer pracujący w armii 
carskiej w Petersburgu. Po rewo-
lucji i wojnie domowej, z żoną 
swoją, pielęgniarką uciekli, jak 
mówili przed głodem w rodzin-
ne strony. Przeszli na katolicyzm 
(inaczej nie było możliwe wyko-
nywać praktykę) i zaczęli leczyć 
w punkcie felczerskim w Pry-
piernie. We wsi jeszcze była pa-
miętająca carskie czasy karczma, 
której właścicielem był Grzegorz 
Kobyliński, oraz duża drewniana 

szkoła. Uczyli w niej sprowadze-
ni z Polski centralnej nauczycie-
le, małżeństwo Grudzińscy. Mieli 
oni swój własny zgrabny domek 
niedaleko szkoły przy drodze do 
Głębokiego. Wieś tonęła w zie-
leni sadów. Pola uprawne znaj-
dowały się poza zabudowaniami. 
Różne gatunki jabłoni, grusz, śli-
wek i morze wiśniowego kwiecia 
maskowało wiosną budynki. Na 
wschodnim obrzeżu wsi biegła li-
nia kolejowa, jak wszędzie na tych 
terenach jednotorowa. Wiodła ona 
z Królewszczyzny do Głębokiego 
i dalej przez Woropajewo, Posta-
wy, do Wilna. Kolej żelazna, to 
było coś, czego inni nie widzieli. 
W święta i przy innych okazjach 
odwiedzali naszą rodzinę znajomi 
czy krewni z oddalonych miej-
scowości. Przyjeżdżali z dziećmi, 
którym pokazywaliśmy coś czego 
nie widzieli i nie mogli pojąć, że 
takie coś istnieje. A był to żela-
zny piec na kołach, jeżdżący po 
polu, czyli ogromny parowóz. Od 
południa bezpośrednio do granic 
wioski przylegał majątek Rudo-
minów. Należał on do potomków 
dawnego kasztelana połockie-
go. Drewniany dworek otoczony 
czworokątem dużych lip ze sta-
wem rybnym. Po drugiej stronie 
szosy obok wsi Soroki należącej 
do dworu, na wzgórzu z pięknymi 
klonami stała drewniana cerkiew, 
ufundowana przez Rudominów. 
Dalej za wsią Soroki majaczy-
ło coś niepokojącego dziecięcą 
wyobraźnię. Na prawie płaskim 
terenie wyrastała „ogromna” od-
osobniona góra. Wargańska Góra 
– nazwa pochodziła od miejsco-
wości Wargany. Ileż to bajek i 
legend nawkładano do naszych 
główek, a pochodzenie tego two-
ru było natury ludzkiej. W 1965 
roku, o czym wiem dopiero teraz, 
rozkopano naszą górę i odkryto 
tzw. warstwę kulturową o grubo-
ści 0,8 m. Odkryto zręby zabudo-
wań, kamienny piec, ceramikę, 
żelazne sierpy i inne ciekawostki. 
Była ta góra grodziskiem. 
We wszystkich kierunkach nasze 
Prypierno sąsiadowało czasem 
prawie niezauważalnie z pomniej-
szymiwioskami: Malinowszczy-
na, Chmielno, Kowalewszczyzna, 
Korzewo, Żuki. To środkowe 
położenie Prypierna przyczyni-
ło się w późniejszym czasie do 
przekształcenia się w centralny 
ośrodek kołchozowy. Dodam 
jeszcze, że już w roku 1897 Pry-
pierno liczyło 337 mieszkańców. 
Przez środek wsi z południa na 
północ przechodziła droga, dro-
ga żwirowa, brukowana na kilku 
odcinkach (bruk, czyli kocie łby, 
kładziono dopiero w czasach II 
RP). Drogę nazywano traktem 
dołhinowskim łączącym Głębo-

Na północ od rzeki 
Willi z jeziorem Narocz 
była moja Mała Ojczyzna 

Bogusław Szarwiło

/ Symbol i znak rozpoznawczy mojej Małej Ojczyzny. Kolumna upamiętniająca Konstytucję 3 maja 1791 roku w Głębokiem.

"Ż
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kie przez Dokszyce-Dołhinów z 
Mołodecznem i dalej. Nazywa-
no traktem katarzynowskim (bu-
dowanym za panowania Carycy 
Katarzyny). Najwspanialszym 
jednak w tym wszystkim był na-
zwijmy to, majstersztyk ekolo-
giczny. Po obu stronach drogi za 
rowami w dwuszeregu rosły wie-
kowe już brzozy, tworząc dwie 
cieniste aleje, dające latem cień 
a zimą chroniące jezdnię przed 
zamieciami śnieżnymi. Latem do 
kościoła w Głębokiem chodzi-
ło się na bosaka trawiastą alejką 
osłoniętą gałęziami, wracając do 
domu zbierało się grzyby jak w 
brzozowych zagajnikach. W naj-
bliższej okolicy nie mieliśmy je-
zior. Do kąpieli latem i wędkowa-
nia wystarczała rzeka Arżanica, 
dopływ Dzisny. (…) Powiat Głę-
bokie w dawnym województwie 
wileńskim. Czy była to całkowi-
cie biała plama na mapie? Nie. 
Kraina całkowicie rolnicza? Tak. 
Na Wileńszczyźnie posiadłości 
ziemskie były bardzo zróżnico-
wane. Średnia ich areałów wyno-
siła od stu do dwustu hektarów. 
Wielkie latyfundia były rzadko-
ścią. Jedną z nich był majątek 
państwa Przeździeckich przeję-
ty po Tyzenhauzach (znanych z 
czasów napoleońskich). Najwięk-
sze w tamtych czasach jezioro w 
Polsce, Narocz o powierzchni 82 
km2, też należało do Przeździec-
kich. Posiadali oni ponad 31 ty-
sięcy hektarów łąk, pól, lasów, 
jezior, wsi i miasteczek. Opowia-
dano, że ostatni z nich, żyjący w 
latach międzywojennych – Kon-
stanty Przeździecki, był wiel-
kim oryginałem. Majątek ten był 
bardzo dobrze zarządzany przez 
wiernych i oddanych administra-
torów. Sam jeżdżąc po swoich do-
brach pytał ludzi, czy jeszcze jest 
na swoim, czy już za granicą. Był 
świetnym automobilistą i pierw-
szym na tym terenie motorowod-
niakiem. 
Na Naroczy miał flotyllę ścigaczy 
motorowych. Centrum zarządza-
nia tym „państwem” znajdowało 
się w miasteczku Woropajewo 
(obecnie stacja kolejowa na trasie 
Głębokie-Postawy-Wilno). 
Trudno to nazwać miasteczkiem, 
była to „dziura”, może nie cał-
kiem zabita deskami, była w Pol-
sce symbolem (przepraszam za-
dupia) zaniedbania, ale nie biedy. 
Suchej nitki nie zostawił na Wo-
ropajewie piewca tamtych ziem 
W. Kondratowicz (Syrokomla). 
Wprost artystycznie uporządko-
wany nieład we wszystkim urzekł 
jednak K.I. Gałczyńskiego, że na-
pisał artykuł pod tytułem „Czy nie 
przenieść stolicy do Woropaje-
wa”. Kresy północno-wschodnie 
w zestawieniu z województwami 
centralnymi lub zachodnimi były 
obszarem ubogim, zacofanym w 
rozwoju cywilizacyjnym. Miały 
słabo rozwinięte sieci dróg i ko-
lei, duże odległości od większych 
ośrodków kulturalnych, czy go-
spodarczych. Jednak przed 1939 
rokiem na wielonarodowościo-
wych Kresach Wschodnich dwo-
ry ziemiańskie dążyły do bycia 
zawsze zadbanymi centrami pol-
skości, katolicyzmu i ośrodkami 
postępu cywilizacyjnego. Wróć-
my teraz na teren znany mi od 
dzieciństwa, gdzie bez przesady 
mogę powiedzieć, że znam każdą 
ścieżkę, każdy kamień, cmentarz, 
gdzie znałem ludzi, opowiada-

nia których można było słuchać 
bez końca. Chodzi tu o Głębokie 
i okolice. Zgodnie z umowami 
Traktatu Ryskiego z 18 kwietnia 
1921 roku powiat Dziśnieński w 
województwie wileńskim razem z 
miastem Głębokie wszedł w skład 
państwa polskiego. Miasto Głę-
bokie znalazło się w strefie przy-
granicznej. 
Najkrótsza odległość do grani-
cy sowieckiej wynosiła 27 km. 
Mieszkaliśmy w województwie 
wileńskim. Ale ilu mieszkańców 
widziało, czy było chociaż raz w 
Wilnie? Odległość od Głębokiego 
do Wilna wynosi 233 km, w tam-
tych czasach dla wielu nie do po-
konania. Miasto na granicy dwóch 
staropolskich województw: Wi-
leńskiego i Połockiego. Pierwsze 
wiadomości o Głębokiem znajdu-
jemy w tzw. Litewskiej Metryce 
z 1514 roku. Mówi się w niej o 
pańskim dworze, jako centrum 
majątku należącego do szlachec-
kiego rodu Zianowiczów. 
Obok znajdował się inny pański 
dwór należący do rodziny Kor-
saków. Rzeka Brzozówka dzie-
liła Głębokie na dwie części; 
południowo-zachodnią Ziano-
wiczów, wchodząca do powiatu 
oszmiańskiego w województwie 
wileńskim i północna-wschodnia 
Korsaków w województwie po-
łockim. W 1628 roku córka Mi-
kołaja Zianowicza Hanna Zofia 
wyszła za mąż za księcia Alber-
ta Władysława Radziwiłła i zia-
nowiczowska część Głębokiego 
weszła w skład ziem radziwiłłow-
skich. (…)W pamięci mam groby 
ułanów polskich z 1920 roku w 
Głębokiem. Była to wydzielona 
kwatera na obrzeżu cmentarza pa-
rafialnego, groby zabezpieczone 
betonem z betonowymi krzyżami. 
Nie było na krzyżach ani jednego 
nazwiska, tylko NN rok 1920. 
Te groby zadbane istnieją. W 
Głębokiem powrót do polskości 
zaczęto między innymi od wybu-
dowania, tuż przy kościele para-
fialnym Domu Ludowego, gdzie 
odbywały się zebrania powstają-
cych polskich organizacji. 
Organizowano zabawy, odczy-
ty, zajęcia różnych zespołów 
artystycznych, szkolenie gospo-
dyń wiejskich itp. Wielką wagę 
przywiązywano do szkolnictwa. 
Otwarto gimnazjum i siedmio-
letnią szkołę ogólnokształcącą. 
Nauczycieli kierowano na kursy 
kwalifikacyjne nawet do Krako-
wa. Na terenach wiejskich ostoja 
polskości stawali się osadnicy. 
Byli to przeważnie legioniści 
Piłsudzkiego, uczestnicy wojny 
1920 roku. Przydział dla nich zie-
mi wynosił średnio około 17 ha. 
Na głęboczyźnie osadników tych 
było około 200 rodzin. 
Głębokie w 1927 roku otrzymało 
prawa miejskie. Miało już 5612 
mieszkańców i stało się siedziba 
powiatu dziśnieńskiego. Na tere-
nach wiejskich w okolicach mia-
sta utworzyło się 36 większych 
gospodarstw rolnych. Nie było to 
latyfundia na skalę Woropajewa. 
O ich wielkości niech świadczy 
to, że G, Grauz z Okuniewa miał 
1292 hektary ziemi. 
Zygmunt Oskierka w Oziercach 
miał 966 ha i dużą gorzelnię. 
Gorzelnia zmodernizowana i po-
większona, jako fabryka spirytu-
su istnieje do dziś. Masalscy w 
Głębokiem mieli 931 ha ziemi, 
Kuleszyn a później Kister w Żu-

kach – 243 ha. W Berezweczu 
Wileńskie Towarzystwo Ziemskie 
gospodarowało na 419 ha ziemi. 
Dookoła było wielu zamożnych 
gospodarzy o znacznie mniej-
szym areale ziem uprawnych, od 
20 do 50 ha na tak zwanych chu-
torach – koloniach. Zaczęła zani-
kać uprawa trójpolowa. 
Miejscowa ludność podpatrywała 
i uczyła się form i sposobów go-
spodarowania stosowanych przez 
osadników. 

Przełom lat 1920-1921 charak-
teryzował się na tych terenach 
powrotami na swoje właścicieli 
ziemskich i bogatych gospodarzy. 
Podczas wojny polsko – bolsze-
wickiej uciekali oni przed armią 
Czerwoną z całym dobytkiem 
ruchomym na zachód. Wróci-
ła rodzina mojego dziadka Jana 
Pawłowskiego, która razem z ro-
dziną drugiego o wiele większego 
obszarnika z miejscowości Mali-
nowszczyzna, Hryniewicza, ucie-
kając przed bolszewikami dotarli 
aż w poznańskie. Powrócił drugi 
dziadek Hieronim Rudak z Ame-
ryki, gdzie pracował w Chicago 
6 lat, i za zarobione pieniądze 
powiększył obszarowo gospo-
darstwo. (…)Głębokie rozwijało 
się pomyślnie. W latach trzydzie-
stych rozwinęło się budownictwo 
dróg – brukowanych gościńców. 
Miało to znaczenie strategiczne, 
w związku z tym budowano szyb-
ko i solidnie. 
W 1936 roku oddano do użytku 
duży kombinat mięsny i elewator 
zbożowy oraz elektrownię. Ge-
nerator tej elektrowni pracował 
niezawodnie dla ZSRR do roku 
1960. Kombinat mięsny w tym sa-
mym miejscu pracuje do dziś. W 
Bierezweczu znajdował się sztab 
Korpusu Ochrony Pogranicza. W 
niedalekim Podświlu organizowa-
no pułk kawalerii. W 1930 roku 
odbywały się wybory do Sejmu. 
W ramach kampanii wyborczej 
Głębokie odwiedził w towarzy-
stwie dużej grupy oficerów Józef 
Piłsudzki. 
W latach trzydziestych zaczęła 
wychodzić w Głębokiem codzien-
na gazeta: Ziemia Dziśnieńska”. 
Powiat Dziśnieński przemiano-
wano na Głębocki. W naszym 
powiecie 56,4% ogółu ludności 
stanowili Białorusini. W mieście 
działał Powiatowy Komitet „Gro-
mady” – białoruskiej organizacji, 
zrzeszającej biedniejszych i śred-
niozamożnych chłopów, miejską 
biedotę i inteligencje białoruską. 
Program „Gromady” domagał się 
rewolucyjno-demokratycznych 
przemian, wolności narodowo-
ściowej oraz konfiskaty ziem 
obszarniczych. Działała na tym 
terenie Komunistyczna Partia Za-
chodniej Białorusi i Komsomoł 
zachodniej Białorusi. 
Rozpowszechniano komunistycz-
ną literaturę, proklamacje, wywie-
szano wrogie państwu polskiemu 
transparenty, flagi, organizowano 
mityngi i demonstracje. 
Granica była obok i strumień pro-
pagandy płynął obficie. 
Na realizację swoich postulatów 
programowych nie musieli długo 
czekać. 

Zbliżał się dzień 17 września 
1939 roku…….. ale to już inna 
opowieść (S.B)

Zima na Kresach
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI
OD REDAKCII

 Przez miniony miesiąc do redakcji na-
płynęło najwięcej zapytań tak pisem-
nych jak i telefonicznych związanych z 
akcją zbierania podpisów pod społecz-
nym projektem ustawy o ustanowienie 
dnia 11 Lipca Dniem Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian. Śmiało można 
powiedzieć, że nie było dnia bez tele-
fonu w tej sprawie, chociaż trafiały się 
również głosy oburzenia związane z 
podgrzaną przez mniejszość ukraińską 
operacją „Wisła”. W jednej i drugiej 
sprawie głosy poparcia dla naszych 
działań płynęły zarówno z kraju jak i 
z zagranicy. W akcji zbierania podpi-
sów włączyło się  w kraju, nie tylko  
kilkadziesiąt dużych miast ale dziesiąt-
ki małych miejscowości a nawet wsi. 
Akcję prowadzą zarówno środowiska 
kresowe i patriotyczne, ale bardzo wie-
le osób niezrzeszonych . Można śmiało 
powiedzieć, że do tej pory jeszcze nie 
było takiego „Pospolitego Ruszenia” 
wśród naszych rodaków, a dotyczą-
cego naszej narodowej historii. Warto 
w tym miejscu zauważyć, że do akcji 
włączyli się również nasi rodacy z An-
glii i Szkocji, Niemiec i Austrii. Listy 
wsparcia nadeszły z Kanady i Szwecji.

SZUKAM  INFORMACJI O:

W opracowaniu Michała Fijałki "27 
Dywizja Piechoty AK" jest krótki 
fragment na str 139, w którym wy-
mieniony jest mój dziadek (co praw-
da jest zniekształcone jego nazwi-
sko na Przyślak, co też zrobiono w 
publikacji Jerzego Sroki 9 Podlaska 
Dywizja Piechoty AK", a co zdarzało 
się bardzoczęsto na codzień).
Dziadek już od dawna nie żyje od 
15 lat więc wielu szczegółów zwią-
zanych z jego działalności w AK 
nie zdążyłem poznać - nie mówił o 
tamtych czasach jakoś wylewnie, a 
po wojnie ukrywał się rzed NKWD, 
UB. Kilka razy wspomniał o różnych 
sytuacjach z konspiracji o których 
milczał do lat 90tych, zresztą ucinał 
rozmowę mówiąc "to tajemnica woj-
skowa a jak dwie osoby wiedzą o ja-
kiejś tajemnicy to już nie jest tajem-
nica". Motto to towarzyszyło mu gdy 
próbowałem wyciągnąć informacje 
nt.: jego działań we wrześniu 1939 i 
dalszego okresu. 
W zasadzie trzymał się tego, co jest 
napisane w w/w opracowaniach, 
chociaż raz pociągnął  temat dalej, 
ale to i tak za mało. Nie chciał ogól-
nie wracać do okresu wojny, choć nią 
żył mimo to, głównie ze względu na 
utratę najbliższej rodziny z rąk ban-
derowców 22 lutego 1944 roku.

Byłbym zobowiązany za wszelkie 
pomocne informacje, tytuły opraco-
wań lub kopie, skany fotografii, na 
których mógłbym znaleźć mojego 
dziadka.
Poszukuję także osób z AK o nazwi-
sku Przyszlak/Przyślak (policjantów 
i wojskowych przedwojennych z re-
jonów Stryj, Psary, Lwów).
Z góry dziękuję za odpowiedź i 
wszelkie pomocne informacje, któ-
re ukierunkują mnie na odnalezienie 
poszukiwanych wiadomości.
Grzegorz Wdowiak
Kielce grzegorz.wdowiak@gmail.
com
_______

Szanowny panie Redaktorze
Zwracam się z prośba i zapytaniem 
czy znane są jakiekolwiek informa-
cje o Towarzystwie strzelec-
kim - Bractwie Kurkowym 

a Trembowli. Moja mama i 
dziadkowie pochodzili z tamtych 
stron Pradziadek Ferdynand Szcze-
pański był burmistrzem trembo-
welskim.
Ja mieszkam w Nysie w Opol-
skiem. Założyłem ( bo trudno mó-
wić o reaktywacji z oczywistych 
względów choć Gildia strzelecka w 
Nysie istniała od 1504 roku ) Kur-
kowe Bractwo strzeleckie w Nysie 
chciałem oprzeć tradycje nasze-
go Bractwa właśnie o Trembowlę 
niestety nie dotarłem do żadnych 
informacji o fakcie by takowe to-
warzystwo działało w Trembowli. 
Bardzo prosze o jakąkolwiek infor-
mację w tej kwestii z Poważaniem
Hetman Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w nysie Krzysztof Stpyra
Krzysztof Stopyra 
100pyra@gmail.com
_____

Szukamy potomków  Janu-
sza i Jerzego Kamińskich ze 
wsi Poczapy powiat Luboml, woje-
wództwo wołyńskie
Jeszcze raz wracamy do sprawy 
którą zasygnalizowaliśmy w po-
przednim numerze KSI. Anatol 
Matkobożyk który szuka potom-
ków  sąsiadów ze wsi Poczapy 
gromada Poczapy, gmina Luboml, 
powiat Luboml, województwo 
wołyńskie parafia Maciejów, przy-
słał nam zbiór zdjęć. Są to zdję-
cia rodziny Kamińskich z czasu 
przedwojennego. Może dzięki nim 
będzie łatwiej odnaleźć poszukiwa-
nych.

Anatol Matkobożyk prosi o kon-
takt  z przyjacielem mieszkającym 
w Polsce
 Tomkiem Czajką    tomek.czaj-
ka8@wp.pl lub redakcją.

ZAPROSZENIA

4 lutego w Klasztorze Sióstr Sacre 
Coeur przy ul. Pszennej 3. Uczest-
nicy kolejnego wieczoru w Klubie 
Odkrywców Historii będą mogli 
wziąć udział - o godz. 16:00 w Mszy 
Świętej za ofiary kresowych rzezi, a 
potem  w projekcji filmu dokumen-
talnego "Kryptonim >>Pożoga<<" 
w reż . Wincentego Ronisza a na-
stępnie w spotkaniu z historykiem 
IPN dr Pawłem Naleźniakiem. Te-
mat spotkania to "Zbrodnie nacjo-
nalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia w latach 1943 – 
1944".
______

KONKURS

Nadbużańskie Towarzy-
stwo Kultury – Środowisko 
Rodzin Kresowych w Cheł-
mie  ogłaszają

XXV Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki „U 
progu Kresów”  “WA-
CŁAW IWANIUK 1912 
-2012” Chełm, Równe, 
Toronto…

 Utwory nadesłane na konkurs 
winny nawiązywać do ogólnej te-
matyki Kresów, historii, tradycji, 
malowniczości oraz wydarzeń po-
czątku XXI wieku.

Nagroda specjalna przyznana zo-
stanie za twórczość poświęconą 
osobowości poety, Wacława Iwa-
niuka  w setną  rocznicę urodzin.
 Konkurs ma charakter otwarty. 
Zaprasza poetów z Polski oraz z 
poza granic kraju. Należy nadesłać 
trzy utwory poetyckie, dotychczas 
nie publikowane w trzech egzem-
plarzach maszynopisu lub czytel-
nego rękopisu ( w przypadku prac 
z innego kraju ), opatrzonych go-
dłem. Do godła należy dodać in-
formację – imię i nazwisko autora, 
data urodzenia, adres, zawód wy-
konywany. W przypadku przyna-
leżności do związków twórczych 
– pełną nazwę związku. Rozstrzy-
gnięcie Konkursu nastąpi w maju 
2013 r. podczas Jubileuszowej 
Biesiady Kresowej w Chełmie, na 
którą zostaną zaproszeni Laureaci 
Konkursu. Przewidujemy publika-
cje prasowe. Prac konkursowych 
oczekujemy do 15 kwietnia  2013 
r.  pod adresem:

 Konkurs Poetycki „U progu 
Kresów”

ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. Lubelskie

 Organizatorzy nie zwra-
cają prac konkursowych. 
Autorzy przystępując do 
konkursu wyrażają zgodę 
na publikowanie i przetwa-
rzanie swoich danych oso-
bowych w publikacjach i 
ogłoszeniach wyników.   

Zgłoś organizowane prze ciebie lub 
Twoje Stowarzyszenie 

Obchody 70. Rocznicy Ludobójstwa

Nazwa organizatora
...............................................................................
Miejsce
...............................................................................
Data
...............................................................................
Uczestnicy
...............................................................................
Kontakt z organizatorami
...............................................................................
________________________________________

Zgłoś przyjazd i uczestnictwo w war-
szawskich obchodach 

70. Rocznicy Ludobójstwa.

Nazwa stowarzyszenia, siedziba 
...............................................................................
Kontakt z organizatorem wyjazdu do Warsza-
wy
...............................................................................
Ilość uczestników we mszy na Skwerze Wołyń-
skim - godz. 10:00 11 lipca
...............................................................................
Ilość uczestników w "Marszu Pamięci" 
- godzina 16:00, 11 lipca
________________________________________

Zgłoś przyjazd i uczestnictwo w kon-
ferencji prasowej w Stowarzyszeniu 
Wolnego Słowa przy ul. Marszałkow-

skiej 7. 

Nazwa uczestnika 
................................................................................
Nazwa redakcji
................................................................................
Ilość uczestników 
...............................................................................
Warszawa 10 lipiec 
---------------------------------------------
info@kresy.info.pl
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