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Frontowe walki 27 WDP AK
z regularną armią niemiecką
-Wermachtem w kwietniu 1944 r.
Henryk Kata

P

o kilku dniach odpoczynku
w nowym miejscu postoju
pierwsza kompania 2 Batalionu „Jastrzębia”, pod jego
dowództwem, zrobiła skok na oddział Wermachtu w miejscowości
Maszów. Miejscowość ta położona
koło Lubomla, całkowicie opanowana przez Niemców, jako bezpośrednie zaplecze bronionego Kowla,
była bezpiecznym schronieniem dla
wojsk przyfrontowych Wermachtu.
Tym większym dla nich zaskoczeniem było nasze wtargniecie rankiem do kwater, gdzie czuli się
względnie pewni. Rezultat był przesądzony na naszą korzyść. Po stosunkowo krótkiej wymianie ognia z
pewną ilością zdobytej broni, amunicji oraz kuchnią polową wróciliśmy bez strat własnych do miejsca
postoju Stawki. Moim osobistym
trofeum z rajdu na Maszów był zdobyty pistolet typu browning, kaliber
9 milimetrów, 14-strzałowy. Cieszyłem się z tej zdobyczy przy kurczącym się zapasie amunicji do mojego
rkm, oszczędzałem ją na sytuacje
wyjątkowe. Rozpoczął się nowy
etap walk, walk z regularną armią
niemiecką, dobrze uzbrojoną w broń
polową, pancerną i lotnictwo. Jeżeli
my nad Niemcami mieliśmy jakąkolwiek przewagę, to chyba tylko
wolę walki o wolny kraj, co nie zawsze wystarcza, żeby zwyciężać.
Dlatego rozpoczęty etap walki z
Niemcami potoczy się różnie i ze
zmiennym szczęściem. W przeżytych i zapamiętanych wspomnieniach z oddziału I Kompanii 2 Batalionu „Jastrzębia” zbliżam się, do
coraz częstszych zwarć i niemal codziennych walk z Wermachtem.
Niemieckie dowództwo odcinka
Kowel- Włodzimierz poczuło się
zagrożone na bezpośrednim zapleczu. Postanowiło zlikwidować to
zagrożenie rzucając przeciw naszym ugrupowaniom 27 Dywizji
swoją doborową dywizję „Wiking”
z pomocniczymi oddziałami wszystkich rodzajów broni, łącznie z lotnictwem. . Po kilku dniach od naszej
udanej akcji na Maszów Wermacht
zaczął przejawiać zainteresowanie
naszymi jednostkami, które były
rozlokowane we wspomnianym
międzyrzeczu Turii i Bugu, wschód-zachód, Luboml- Włodzimierz Wołyński, północ południe. Każdego
dnia już od rana pojawiał się samolot zwiadowczy, tzw. Rama, i po zakreśleniu dymnego koła na niebie
odlatywał. Ponieważ był to okres
przed świętami Wielkanocny, dowcipkowaliśmy, że Niemcy przesyłają nam wielkanocne jajko. Wiedzieliśmy, ze za moment wybuchną albo
pociski artyleryjskie, a za nimi pójdą czołgi i piechota, albo zbombarduje nas lotnictwo.I tak już dzień po
dniu Niemcy nas ostrzeliwali, bombardowali, atakując jednocześnie

czołgami i piechotą. Z dnia na dzień
wdzierali się w tereny zajęte przez
nas. Staraliśmy się przeciwdziałać;
często skutecznie, z zaskoczenia odbijaliśmy utracone pozycje. Jednak
brak broni ciężkiej, lotnictwa, brak
zaplecza i zaopatrzenia stopniowo
przechylały szalę na naszą niekorzyść. Żelazny pierścień zaciskał się
wokół całego ugrupowania 27 Dywizji Wołyńskiej AK. Była to pierwsza połowa kwietnia 1944 roku. Kolejny dzień ciężkich walk. Z trudem
pokonywaliśmy rozmokłe grząskie
pola, żeby zająć pozycje wzdłuż
drogi prowadzącej z Czmykosu
przez Staweczki do Oleska. Z prawej strony, 1 kompania batalionu
„Jastrzębia”, od wsi Staweczki pozycję zajął batalion „Sokoła”, z lewej od Czykosu batalion „Gzymsa”, był też z nami z lewej naszej
strony oddział żołnierzy radzieckich
z rusznicą przeciwpancerną, ckm
oraz działkiem przeciwpancernym.
Trzymając Niemców w bezpiecznej
odległości czekaliśmy na podciągnięcie bocznych skrzydeł i sygnał
do natarcia. Nagle, na trakcie Czmykos – Staweczki – Olesk pojawiła
się kolumna samochodów pancernych nieprzyjaciela. Z Felkiem „Bąkiem” na rozmokłym polu pod własnym ciężarem zapadaliśmy się w
maziowatą, mokrą ziemię. Pod rkm
podłożyliśmy jakiś kawał drzewa.
Obserwowaliśmy też, jak porucznik
„Jastrząb” podbiegł do żołnierza radzieckiego z rusznicą przeciwpancerną, zajął jego miejsce i oddał
strzał, potem drugi, trzeci. Równocześnie posypały się i moje serie z
rkm. Rozpętał się ogień wzdłuż całej linii z broni ręcznej i maszynowej. Kolumna samochodów zatrzymała się nagle. Widać było
zamieszanie i słychać nerwowe nawoływania. Żołnierze Wermachtu
wyskakują z samochodów i zza
osłony drogi starają się ostudzić nasze działania, ostrzeliwując nas z
broni maszynowej gęstym ogniem.
W pewnym momencie na tyłach naszego batalionu pojawił się duży oddział nieprzyjacielski ( Węgrzy lub
Rumunii ) i ostrzelał nas silnym
ogniem karabinowym. Znaleźliśmy
się w niewesołej sytuacji, odcięci od
zaplecza. Do tego jakby na sygnał
na nasze tyły od Oleska, Staweczek
i kolumny samochodów, posypały
się serie z broni maszynowej, moździerzy i działek szybkostrzelnych,
których pociski świetlne torem płaskim ponad ziemią przeszywały horyzont jak błyskawice. Rozpętało
się piekło. Porucznik „Jastrząb” natychmiast skierował oddział na zagrożone tyły, co wymagało sforsowania rzeki Neretwy, pełnej wody w
czasie wiosennych roztopów. Z prowizorycznej kładki i mostu niewielu
mogło skorzystać – pod silnym
ostrzałem z broni maszynowej. To-

/ Żołnierze 27 WDP AK z kolekcji zdjęć Pana profesora Władysława Filara

też większość forsowała Neretwę
wielkanocnym śmigusem-dyngusem. Z Felkiem „Bąkiem” krótkimi
seriami rkm-u opóźnialiśmy natarcie żołnierzy Wermachtu, którzy zalegli wzdłuż drogi przy samochodach. Jako jedni z ostatnich
chyłkiem przebiegliśmy po kładce
asekurowani z kolei prze kolegów
ostrzałem zza Neretwy. Tuż za rzeką
pas rozmokłego, grząskiego pola.
Widzę, jak kolega Stasio Kossak
„Surma” strzela w pozycji klęczącej, w swoim czerwonym kożuszku,
widzę też jak smugowy pocisk z
działek szybkostrzelnych trafia Stasia w pierś. Ginie na miejscu. Na
rozmokłej ziemi nie można pośpieszyć; ostrzeliwuje się z kolana i
ostatkiem sił wycofuje się, a klejąca
się gleba trzyma za nogi, jakby żywcem chciała człowieka wchłonąć.
Za chwilę zobaczyłem ciężko rannego mojego kolegę z Bud Ossowskich Janka Zielińskiego „Muchę”.
Wynoszą go koledzy z pola ostrzału.
Na moje : Janek co z Tobą?.. On
mnie pyta :Heniu czy ja będę żył?
Pocieszam Janka jak potrafię i padamy z Felkiem ze zmęczenia, na
zbawczej łące porośniętej chaszczami. Ośmiokilogramowy rkm z magazynkiem przerósł moje siły, serce
biło jak młot, pot zalewał oczy. Felek „Bąk” dysząc jak miech pokazuje, że do rkm pozostały jeszcze dwa
magazynki ( obaj jeszcze nie mogliśmy mówić). Robię beznadziejny
ruch ramionami, a w tym momencie
kula dosięgnęła mojego kolegę i
przyjaciela z Turii jarka Oświęcimskiego „Lubicza”. Na szczęście nie
był to postrzał tragiczny, ale Jurek
na jakiś czas wylądował w szpitalu.
Tego dnia batalion „Jastrzębia” poniósł dotkliwe straty. Wielu było
rannych i zabitych, wielu fizycznie
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wyczerpanych. Nasze rozpoznanie
doniosło, że przeciwko nam Niemcy
użyli w boju oddziałów świeżo
przybyłej Brygady Górskiej i dodatkowej dywizji Wermachtu. Logicznie rozważając dowództwo 27 Dywizji zrozumiało, że Niemcom
spieszy się z oczyszczeniem zaplecza frontowego i że zaciskając wokół nas stalowy pierścień okrążenia,
z żelazną konsekwencją prawa wojny zechcą wyeliminować nas z tej
gry. Wieczorem walka ucichła. Z
pola podjęto Stasia „Surmę” z naszej kompanii, rannych odwieziono
do szpitala polowego (był tylko
taki), oddziały doprowadziły się do
względnego porządku i wyglądu (na
ile to było możliwe w owym czasie). Na noc i odpoczynek oddział
wrócił do Władynopola. Kto nie
miał służby, mógł pospać do zmiany. Następny dzień zapowiadał się
jeszcze bardziej gorący, sądząc z ruchu wojsk niemieckich. Po względnie przespanej nocy, porannym apelu i kawie batalion nasz poszedł
okopywać się na przedpolach Władynopola – jednej z ostatnich miejscowości, gdzie o tej porze roku
mogliśmy pod dachem przespać
noc. Na kwaterach pozostali śpiący
koledzy po nocnej służbie wartowniczej. Stanowiska obronne kopaliśmy na przedpolach Władynopola
od strony Pustynki, gdzie byli już
Niemcy. Była to połowa kwietnia
1944 roku,któryś dzień Wielkiego
Tygodnia
przed
Wielkanocą.
Wszechobecna „Rama” (samolot
zwiadowczy) zapisała na niebie
jajo; wiedzieliśmy już, co będzie za
parę minut – zmasowany ogień artyleryjski, a za nim czołgi i piechota
niemiecka. Zdążyłem jeszcze dobiec do kwater, gdzie spali koledzy
po nocnej służbie, poderwać ich do

wycofania się z batalionem. Był tam
też mój brat „Ketling”. Przeciw artylerii, lotnictwu i czołgom byliśmy
bezsilni, a obiecywana broń przeciwpancerna, „Piat” zrzutowy – ciągle nie spadał…Od tego dnia domem i dachem nad głową na wiele
dni i tygodni pozostanie szumiący
las, a okryciem – leśny mech. Od
tego dnia koło wydarzeń i zmagań
bojowych nabrało przyśpieszenia i
poczęło obracać się ze zmiennym
szczęściem. Brak zaopatrzenia i
broni przeciwpancernej zepchnęły
nas do lasów. Chociaż do lasu byliśmy przyzwyczajeni. Od wielu miesięcy w najgorszych zagrożeniach
las chronił nas i czuliśmy się w lesie
bezpiecznie. Nie mogło jednak w
lasach tkwić tak duże ugrupowanie,
jakim była 27 Dywizja Wołyńska
AK oraz dwa pułki gwardyjskie armii sowieckiej – bez dostaw z zewnątrz, srodków obrony, wyżywienia, zaopatrzenia szpitali itd.
Oddziały nasze okopały się wzdłuż
linii lasów. Niemcy z kolei nękali
nas ogniem artylerii. Wścibska
„Rama” wypatrzyła i doniosła o
każdym naszym ruchu, zwłaszcza,
że nie było jeszcze liści na drzewach. Wiedzieliśmy, że dowództwo
gorączkowo opracowuje plan wyjścia Dywizji z zaciskającej się pętli.
Z obiecanych przez aliantów zrzutów dwa doszły do skutku, co było
kroplą w morzu potrzeb, a i tak zbyt
spóźnione, żeby mogły być dobrze
wykorzystane. Po wielu dniach zaciętych walk i uporczywej obrony
naszych jeszcze lasów, Niemcy
zmasowanym ostrzałem artyleryjskim i atakami bezpośrednimi czołgów, tratując zagajnik, wjechali prosto w okopy batalionu „Trzaska”. Za
czołgami wdarła się piechota niemiecka, próbując w ten sposób roze-

www.ksi.kresy.info.pl

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
rwać naszą obronę. Wyparła batalion „Trzaska” zajmując okopy. Do
kontrnatarcia dowództwo skierowało 2 batalion „Jastrzębia”, który na
moment zaległ pod ścianą ognia zaporowego artylerii i broni maszynowej nieprzyjacielskiej piechoty.
Kontrnatarcie batalionu poprowadził porucznik „Jastrząb”. Pierwszy
raz usłyszałem, jak padła komenda:
bagnet na broń! Podano ją po linii.
Batalion poderwał się z okrzykiem:
hurra-aa! A echo leśne zwielokrotniło ten okrzyk nadziei w nierównej
walce, zmieszany z jazgotem i wybuchami różnego rodzaju broni.
Niemcy nie wytrzymali nerwowo
brawury naszego żołnierza. Minęło
ponad pół wieku, a ja pisząc te
wspomnienia widzę każdy szczegół
oczami wyobraźni. Niemcy przed
nami po prostu uciekali, razem z
czołgami. To było wspaniałe (choć
drogo okupione i nie na długo). Pędziliśmy za nimi nie czując zmęczenia, piersi pracowały jak miechy. W
biegu odstrzeliwałem za uciekającymi Niemcami serię z rkm z odległości 30-40 metrów. Widziałem jednego, jak z płaszcza miedzy nogami
posypały się strzępy. Obejrzał się.
Jeszcze widzę tę wylękłą twarz w
okularach, pobiegł dalej. Ja więcej
do niego nie strzelałem, Bóg z nim,
miał szczęście. Zginęło wielu Niemców i Węgrów w tej akcji. W naszym batalionie byli zabici i wielu
rannych. Był to najczarniejszy dzień
z przebytych walk naszego batalionu. Na wielkie uznanie i wdzięczność zasłużyły w tej akcji sanitariuszki naszego batalionu; młode
dziewczęta, w jednej linii z nami
szły do natarcia, z poświęceniem w
ogniu walki podnosiły rannych,
udzielały niezbędnej pomocy. Były
to Janka Drzymałówna „Baśka” z
Kowla, Zosia Brzezińska „Wilga”,
Marysia Frejówna „Klara”, Weronika Sulęcka „Sroka”. Długo wśród
kolegów komentowaliśmy odwagę
dziewczyn i poświęcenie w niesieniu pomocy rannym, czym zaskarbiły sobie naszą wdzięczność i szacunek. Pamiętam i widzę te ładne,
młode, o zgrabnych sylwetkach
dziewczęta. Zawsze uśmiechnięte,
uczynne i życzliwe. Na równi z
nami narażone na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa i trudy niewygód, są pięknym przykładem walki
o wolność dla potomnych.
Śmierć pułkownika „Oliwy”
Po wielu dniach nieustannych walk
batalion „Jastrzębia”, w okolicy
uroczyska leśnego Dobry Kraj,
względnie spokojną noc wykorzystał na tak upragniony sen. Sypialnia w iglastym zagajniku okazała
się najmilszym posłaniem, cudowną
kołysanką – szum konarów sosen.
Batalio, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zapadł w sen. Pogodny następny dzień, 18 kwietnia
1944 roku utkwił mi szczególnie w
pamięci. Jak zawsze z rana po wykonaniu rutynowych porcji ruchów,
przysiadów gimnastycznych oraz
umyciu się zimną wodą, otrzymaliśmy suche porcje śniadaniowe.
Luźno rozłożeni obok leśnej drogi,
jedząc śniadanie, doprowadzaliśmy
się do jakiego takiego wyglądu. W
oddali słychać było detonacje i daleki jazgot broni ręcznej – odgłosy
walki prowadzonej przez oddziały
naszej Dywizji. Czas wypoczynku
mijał zbyt szybko, nagle od strony
zachodniej zerwała się gwałtowna strzelanina z broni maszynowej – LMG, tak zwanej Suki, ja-
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kiej Niemcy przeważnie używali (
po odgłosach potrafiliśmy poznać
każdą broń). Po kilku minutach na
drodze wyłonił się z trudem biegnąc
zakrwawiony żołnierz. Rozejrzał
się błędnym wzrokiem i wykrztusił;
Pułkownik zabity. Na ustach żołnierza wykwitła spieniona krew, upadł.
Był ranny w piersi. Tuż za nim przybiegł podporucznik Lempart „Wichura” ze ścisłego otoczenia sztabu
pułkownika „Oliwy”, potwierdzając tragiczną wiadomość. Opisał
bardziej szczegółowo okoliczności
śmierci pułkownika Jana Wojciecha
Kiwerskiego „Oliwy”. Nie wiem,
dlaczego w tym tragicznym dla nas
czasie przypomniał mi się wiersz
z okresu szkolnego; „śmierć Pułkownika”. Być może to zbieżność
okoliczności ( „ W głuchej puszczy
przed chatą leśnika” ) podszepnęła
mi takie skojarzenie. Przebywający
wówczas w grupie oficerów major „Żegota” – Tadeusz Sztumberg
Rychter zwrócił się gwałtownie do
porucznika „Jastrzębia”: Uderzać
natychmiast „Jastrząb”! Już uderzać! Poderwane przez porucznika
plutony i kopanie w biegu rozwinęły natarcie. Szybko weszliśmy w
kontakt bojowy z nieprzyjacielem.
Ja ze swoim rkm miałem jeszcze
pełen magazynek naboi. Pomomo
ostrego ostrzału wroga chłopcy rwali do przodu, żeby dopaść Niemców
i pomścić śmierć naszego dowódcy
Dywizji, pułkownika „Oliwy”. Nieprzyjaciel ostrzeliwując się równie
szybko wycofał się. W biegu raziliśmy wroga z bliskiej odległości huraganowym ogniem z broni maszynowej i ręcznej. W błyskawicznym
natarciu nieprzyjaciel nie zabrał
nawet swojego rannego dowódcy,
który próbował się bronić strzelając z pistoletu. Porucznik „Jastrząb”
krótką serią ze stena przerwał ten
pojedynek i pościg za wrogiem.
Ciało martwego pułkownika, jak i
dokumenty, które miał z sobą, dzięki szybkości natarcia zostały odbite.
Nieprzyjaciel poniósł znaczne straty: kilkunastu zabitych i wielu rannych, ale też z naszej kompanii poległo dwóch żołnierzy; kapral Albin
Ostrowski „Gołąb” i strzelec Tadeusz Zajączkowski „Słońce”. Kilku
kolegów było rannych. Jeszcze tego
dnia odbył się pogrzeb pułkownika
Jana Wojciecha Kiwerskiego „Oliwy”, z wszelkimi honorami wojskowymi, jakie można było urządzić w
tamtych warunkach. Pogrzeb polowy, wśród lasów. Pogrzebany został
razem z poległymi przy odbijaniu
kapralem „Gołębiem” i strzelcem
„Słońcem”, nieopodal gajówki, w
sąsiedztwie dębów. Przy usypanej
mogile i wysokim ciosanym krzyżu skromny oddział z batalionu
„Jastrzębia” oddał ostatnie honory
i pożegnał na zawsze swojego tak
lubianego i cenionego dowódcę 27
Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej. Tragiczny ten dzień prześladował mnie w myślach wierszem
Adama Mickiewicza z Powstania
Listopadowego: „Śmierć Pułkownika”.
„ W głuchej puszczy przed chatą leśnika
Rota strzelców stanęła zielona…..”
Przygnębieni opuściliśmy mogiłę
pułkownika „Oliwy”, „Gołębia” i
„Słońca”. Dookoła trwał bój, pierścień nieprzyjaciela z żelazną konsekwencją prawa wojny zaciskał się
wokół ugrupowań naszej dywizji.
Jeszcze tego dnia odczytano w rozkazie, że dowództwo nad całością

oddziałów Dywizji obejmuje major
Tadeusz Sztunberg Rychter „Żegota”. Jak już wcześniej wspomniałem, ruchy nieprzyjaciela każde
doświadczone ucho żołnierza rozumiało i oceniało po dochodzących
detonacjach i odgłosach walk. Nowe
dowództwo oceniając negatywnie
możliwości dalszej walki w zaistniałej sytuacji, z przeważającymi siłami wroga, postanowiło wyprowadzić całą Dywizję z zaciskającej się
pętli. Czasu było niewiele. Na stosunkowo małym terenie leśnym kilkutysięczne zgrupowanie ludzi, bez
zapasów i zaopatrzenia z zewnątrz,
nie miało szans w dalszej walce.
Rozumieli to żołnierze, rozumiało
to bardzo dobrze dowództwo, widząc ilu rannych przybywa każdego
dnia do improwizowanych szpitali
polowych w lesie. Biorąc pod uwagę okres wczesnej wiosny, chłodne,
często mroźne noce, wyczerpanie
fizyczne, a też psychiczne żołnierzy, zapadła decyzja o wyjściu z
okrążenia, przy możliwie najmniejszych stratach. Wszyscy dowódcy
batalionów zostali powiadomieni o
miejscu koncentracji, sposobie i kolejności przegrupowań oraz kierunku marszu oddziałów. W nieudanej
próbie wyjścia z okrążenia oddziałów Armii Radzieckiej, pułkowników Romanienki i Kobylańskiego
w kierunku wschodnim przez rzekę
Turię, w okolicy Hajki-Ruda, oddziały te poniosły dotkliwe straty.
Pod naporem zmasowanego ognia
broni pancernej Niemców, z dużymi stratami w ludziach i sprzęcie,
zwłaszcza broni ciężkiej, wycofały
się w rejon koncentracji naszej Dywizji w Lasach Mosurskich. Od czasu, kiedy zapadła decyzja wyjścia z
okrążenia, dowództwo nad całością
Dywizji przejął od „Żegoty” Jan
Szatowski „Kowal”.
Decyzja o wyjściu z okrążenia
Późnym wieczorem 20 kwietnia
1944 roku uprzednio sformowane
oddziały, w określonej kolejności, z
przydziałem zadań, rozpoczęły
marsz. Z Lasów Mosursko-Zamłyńskich- na północ, przeprawa przez
tory kolejowe Kowel-Chełm, dobrze strzeżone przez Niemców. Tak
przemyślany przez dowództwo plan
wymknięcia się z „kotła” kilku tysięcy ludzi miałby szansę powodzenia, gdyby zostały zachowane
wszelkie środki ostrożności, zalecana cisza i spokój. Przy takiej liczbie
uzbrojonych ludzi, w ciemną noc po
leśnych bezdrożach, mając do sforsowania rzekę Neretwę, pełną w
tym czasie wiosennych wód, zada-

nie to okazało się nierealne. Dołączyły też do naszych jednostek oddziały radzieckie, które ubiegłej
nocy zostały przez Niemców rozbite
na rzece Turii, przy próbie wymknięcia się na wschód do swoich
frontowych wojsk. Tak więc wielokilometrowa kolumna ludzi z
osprzętem bojowym, z kilkuset
jucznymi końmi, ciemną nocą, leśnymi drogami posuwała się na północ mając za zadanie przejść tory
kolejowe w okolicy stacji kolejowej
Jagodzin. Pierwszą kompanię „Jastrzębia” usytuowano w drugiej połowie kolumny z zadaniem ochrony
oddziału jucznych koni, które dźwigały zapas żywności, jak też niezbędny ciężki osprzęt zapasów bojowych i łączności. Jak już
wspomniałem, przeprawa przez
wezbraną wiosennymi roztopami
rzekę Neretwę, wśród lasów w
ciemną noc, okazała się bardziej
trudna do zrealizowania niż zakładano to pierwotnie. Według doniesień zwiadu dywizyjnego , penetrującego teren trasy przewidywanej na
przemarsz oddziałów, Zamłynie –
gdzie był most na rzece- cały czas
wolne było od Niemców. Most ten
był dla nas ważnym obiektem. Zbudowane kładki na rzece przez kompanię saperów nie były w stanie
przerzucić w ciągu nocy około siedmiu tysięcy ludzi obciążonych bronią, amunicją oraz niezbędnymi zapasami, jak też około pięciuset koni
objuczonych do granic możliwości.
O zmierzchu od patroli nadszedł
meldunek, że oddział niemiecki w
sile około jednej kompanii, dobrze
uzbrojony, zajął Zamłynie. Nie była
to zbyt wielka przeszkoda w kontynuowaniu zamierzonego celu – wyjścia z kotła dla naszych oddziałów.
Niemców można było wyrzucić z
Zamłynia bez szczególnego wysiłku, z marszu. Nie obyłoby się jednak bez strzelaniny i granatów, co w
konsekwencji postawiłoby w stan
gotowości znajdujące się w pobliżu
garnizony niemieckie, a zwłaszcza
ochronę silnie strzeżonych torów
kolejowych, które stanowiły główną
przeszkodę w marszu dywizji w zamierzonym kierunku. Nie zmieniło
to jednak planu ustalonego przez
dowództwo, poza korektą obejścia
Zamłynia od strony zachodniej, aby
nie wdać się z Niemcami w strzelaninę. To też kompania saperów wybudowała kilka kładek poza Zamłyniem, a juczne miały być
przeprawiane wpław. Ciemną już
nocą oddział za oddziałem, kolumna
za kolumną ruszyły leśną drogą.

Żeby ominąć Zamłynie, czoło kolumny zeszło z drogi, prowadzone
przez przewodników znających teren leśnymi duktami, aby wyjść za
Zamłyniem i tam przeprawić się
przez Neretwę. I tu dopiero, po
opuszczeniu leśnej drogi rozpoczęło
się ślimacze tempo marszu oddziałów. Bo jeśli nawet na wyznaczonym odcinku nowej trasy ustawiono
posterunki, których zadaniem było
kierowanie oddziałów w określonym kierunku, to bezdroża leśne w
ciemną noc opóźniały najlepsze nawet w założeniu plany wyjścia przed
nastaniem dnia poza pierścień okrążenia. Kolumna rwała się, oddziały
gubiły się w ciemnościach po bezdrożach, wyczekiwały i odnajdywały się, żeby dojść do celu przed nastaniem dnia. Zachowując ciszę ( na
ile to było możliwe) pierwsze oddziały kolumny ze sztabem dywizji
przeprawiły się przez Neretwę, podążając na północ, żeby przed świtem przejść tory kolejowe linii Kowel-Chełm. Kiedy czołowe oddziały
kolumny przeprawiły się przez rzekę, to nasz batalion „Jastrzębia”,
ochraniający kolumnę koni z koniowodami, znajdował się koło Zamłynia. W czasie, kiedy oddział jucznych koni rozpoczął zejście z drogi
na leśne bezdroża, od Zamłynia
wzniosły się rakiety oświetlające, a
za nimi serie z broni maszynowej.
Któryś z dowódców oddziału (
prawdopodobnie „Siwy” ) zlekceważył rozkaz likwidacji taboru kołowego. Gdy parokonny wóz na kołach ze stalowymi obręczami
wjechał na most z drewnianych bali,
narobił tyle hałasu, że natychmiast
zaalarmowało to Niemców. Ci wystrzelili rakiety, w których świetle
dojrzeli nie tylko wóz na moście, ale
całą kolumnę koni i wojska posuwającą się tuż obok. Toteż skierowali
ogień z broni maszynowej na kolumnę, jak też zagęścili światła rakiet, które zaczęły padać między
konie. Te z kolei wśród błysku rakiet i nagłej strzelaniny w ciemności
uległy ogólnemu popłochowi i panice. Z kwikiem i rżeniem stawały
dęba, rozpierzchły się we wszystkie
strony, często tratując koniowodów
i najbliższe oddziały, wprowadzając
chaos i zamieszanie. Cały plan i
marsz kolumny został porwany,
czoło kolumny ze sztabem zapewne
przekroczyło już tory kolejowe.
Nasz batalion, na tyłach koni jucznych, w ogólnym chaosie, przemieszany z innymi oddziałami wdał się
w walkę z Niemcami w Zamłyniu
przy moście. Sporo upłynęło czasu,

/ Żołnierze 27 WDP AK z kolekcji zdjęć Pana profesora Władysława Filara
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zanim Niemcy przestali zionąć
ogniem ze swych stanowisk. Pozostałe oddziały szybko zaczęły się
zbierać, choć przemieszane, grupkami przechodzić most, kierując się na
północ, w stronę torów kolejowych.
Nie wiem, ile czasu to trwało, kiedy
Niemcy opuścili bunkry i stanowiska
ogniowe, zaprzestając ostrzału, do
czego zostali zmuszeni. W blasku zapalonych od pocisków zapalających
budynków widać było, jak chłopcy
po kilku, kilkunastu, przemieszani z
różnych oddziałów, podążają na północ. Wyjść poza pierścień okrążenia
– o tym wiedział każdy żołnierz, toteż w zamieszaniu nikt nie czekał na
rozkazy swoich dowódców, tylko intuicyjnie biegł przez most na Neretwie. Pisząc te wspomnienia po pięćdziesięciu kilku latach jeszcze widzę
przerażający obraz bezwzględnych
praw, a może bezprawia wojny. Przechodząc przez most natknąłem się na
zabitego rosłego mężczyznę, w kozackiej czapce, długiej pelerynie z
wielbłądziej wełny. Upadł na twarz,
a więc zginął na miejscu. Poznałem
go, był to pułkownik Kobylański, z
pochodzenia Polak, zastępca dowódcy radzieckiej dywizji kawalerii, pułkownika Romanienki. Przebijał się
razem z naszą dywizją po niudanej
wcześniej próbie wyjścia z okrążenia
przez rzekę Turię. Kilkadziesiąt kroków dalej wzrok mój zatrzymał się
jakby na obrazie Grottgerowskich
„Lituanii”. Na poboczu przydrożnego rowu leżała ułożona twarzą do
góry, jakby spała, kilkuletnia dziewczynka, ubrana w długi beżowy dziecinny kożuszek, w białej pilotce z
angory ( oto prawa wojny; rosły
mężczyzna, pułkownik, nieopodal
kilkuletnia dziewczynka). Na piersi
tej dziewczynki widniał tylko mały
otwór i krwawa plama. Nie pozostawiały złudzeń, że to sen wieczny, a
tak chciałoby się wierzyć, że to nieprawda. Po wielu latach dowiedziałem się od mojego kolegi, nieżyjącego już Józia Turowskiego „Ziuka”,
że była to córeczka doktorostwa Podlipskich. Na sentymenty czy zwyczajną zadumę czasu nie było. Jak
już wspomniałem, prawa wojny są
twarde, okrutne i bezwzględne. Każdy uczestnik tego wielkiego „teatru”
jest im podporządkowany. Tak tez i
ja w pewnym momencie, wśród
ogólnego zamieszania wywołanego
rozszalałymi końmi, zorientowałem
się, że szukanie swoich bezpośrednich dowódców. Czy też oddziałów
byłoby stratą czasu. Szybkim krokiem podążyłem wraz z nadchodzącymi grupami, kierując się na północ
ku torom. Ale świt poranka 21 kwietnia 1944 roku okazał się szybszy od
naszej kolumny spod Zamłynia,
gdzie straciliśmy dużo cennego czasu, nim koniowodzi wyprowadzili
wylęknione stado koni z bezpośredniego zasięgu ognia broni maszynowej i padających niemieckich rakiet.
Zaistniałe położenie naszych oddziałów zmusiło też nas do jak najszybszego wyrzucenia Niemców z Zamłynia i otwarcia sobie dodatkowego
przejścia, jakim był most w Zamłyniu. W rezultacie opóźniło to przejście za tory kolejowe około połowy
sformowanej 20 kwietnia 1944 roku
kolumny oddziałów dywizji. Jak już
wcześniej nadmieniłem, o świcie zaczęły się wyłaniać pospiesznie maszerujące grupki, jak też pojedynczy
żołnierze. Wszyscy spieszyli w jednym kierunku; w oddali majaczyła
korona torów kolejowych, które trzeba przejść, żeby wymknąć się z pułapki. Przed torami rozległy teren

podmokłych pól i łąk zalanych wodą
o różnej głębokości, od kostek po kolana, miejscami głębiej, zależnie od
uformowania terenu. Niektórzy wpadali w topiel powyżej pasa przeklinając tych, co wymyślili wojnę. Ostre
tempo marszu grup żołnierzy spływających od Zamłynia po rozlewiskach i bezdrożach terenu nie zdołało
nadrobić utraconego czasu, skutecznie jednak osłabiło wytrzymałość fizyczną taplających się w błocie żołnierzy. Kiedy niedaleki zarys torów
umęczonym żołnierzom dodał nadziei i sił do dalszego marszu, to wyłaniające się mroków poranka widmo pociągu pancernego zaszokowało
nas. Stanęliśmy jak wryci. Dziwnie
to wyglądało z oddali, gdy staliśmy
grupkami i pojedynczo w rozrzedzającym mroku poranka jak ścięte na
wysokości człowieka pnie drzew.
Pociąg z wolna przetaczał się, jakby
przed nami manewrował. Nagle zatrzymał się, szczęknął zderzakami,
cofnął się i otworzył ogień z ciężkiej
broni maszynowej. Pisząc wspomnienia z odległości czasu, w domowym zaciszu widzę te roje i smugi
pocisków świetlnych odrywających
się od cielska pociągu. Widzę, jak
torem płaskim ocierają się niemal o
nas, uderzają w wodę i pod tym samym kątem odbijają od wody, ginąc
w przestrzeni. Tak przytłoczeni nawałnica ognia z pociągu pancernego
wiedzieliśmy, że torów kolejowych
tego dnia nie przejdziemy, że bezzwłocznie należy wycofać się, dopóki nie nastał jasny dzień, a półmrok
poranka,
przynajmniej
częściowo, osłania nas przed celnym ogniem pociągu. Każdy to dosłownie rozumiał i realizował, wykorzystując wszelkie naturalne
osłony, większe lub mniejsze grupy
drzew i zarośli, czy też nierówności
terenu – jako bezpośrednią osłonę
przed lawiną pocisków. W podobny
sposób, nim nastał dzień, wycofały
się wszystkie oddziały i luźne grupy
z różnych oddziałów, do lasów, lasków i zagajników w pobliżu Zamłynia. „Jastrząb” dość dużej grupie
po
wycofaniu
się
z
bezpośredniego ognia dał odpoczynek w napotkanym zagajniku, gdzie
opatrzono rannych, doprowadzono
do względnego ładu i porządku.
Cieszyliśmy się, byliśmy szczęśliwi, że jest z nami nasz dowódca, porucznik „Jastrząb”, do którego mieliśmy pełne zaufanie, ale też i on
nigdy go nie zawiódł. Kiedy pod
Zamłyniem oddział koni jucznych z
konowodami uległ panicznemu popłochowi, dezorganizując maszerujące wokół oddziały, bodajże jako
jedyny z dowódców batalionów zorientował się, że w tym zamieszaniu
i po stracie czasu na walkę z Niemcami dużo żołnierzy z okrążenia nie
wyjdzie. Pozostał, żeby pozbierać
rozbitków, zorganizować, dać poczucie bezpieczeństwa i z czasem
dołączyć do dywizji. Wielu chłopców, których macierzyste oddziały
wyszły z okrążenia, poczuło się zagrożonych i osamotnionych. „Jastrząb” zaopiekował się wszystkimi
chętnymi, którzy dołączyli do naszej grupy, tak że po wycofaniu
spod torów liczyła około 150 żołnierzy.

ZBRODNIA
NA JANOWEJ
DOLINIE
Bogusław Szarwiło

N

im doszło do powstania
polskiej samoobrony ludności na Wołyniu przed
narastającą falą zbrodni ze
strony nacjonalistów ukraińskich z
OUN-UPA, dziś gloryfikowanych
na Ukrainie, zbrodniarze dokonywali rzezi bezbronnej ludności cywilnej. Jednym z przykładów tego
typu zbrodni był napad na Janową
Dolinę. Nie bez przyczyny w tytule
napisałem: „Zbrodnia na Janowej
Dolinie”, bo nie tylko bezwzględnie wymordowano w okrutny sposób mieszkających tam Polaków
ale i zniszczono wszystko co stworzyła polska myśl techniczna. Dziś
miejsce to nazywa się Bazaltowe a
jedynym śladem po Polakach jest
mogiła i pomnik. Przeczytałem
wiele wspomnień i relacji, przeprowadziłem też kilka rozmów ze
świadkami minionego czasu i wydarzeń. Nijak nie mogę zrozumieć
tego co się wtedy wydarzyło jak
również dzisiejszych wyjaśnień
strony ukraińskiej. Szaleństwo tej
zbrodni jest niewyobrażalne. Na
podstawie wspomnień; Genowefy Ogórenko i jej córki Oktawii
Reszczyńskiej, Julii W. Koryckiej i
Janiny Pietrasiewicz- Chudy i innych mieszkańców Janowej Doliny
powstał niżej przedstawiony obraz

wydarzeń.
Osada górnicza w zakolu rzeki
Horyń na Wołyniu produkowała
kostkę i grys bazaltowy. Nazywała się Janową Doliną położoną w
powiecie Kostopol, województwo
łuckie. Zaprojektowana i zbudowana od podstaw dla dwóch i pół
tysiąca pracowników związanych
z zakładem. Osadę tworzyły drewniane „fińskie” domy. Było kino,
sklep, posterunek policji, kościół,
szkoła a nawet boisko sportowe.
Domy zelektryfikowane z bieżącą
wodą i jak na tamte czasy bardzo
wygodne. Pięknie było wspominają
byli mieszkańcy. „Przyjeżdżały do
nas wycieczki z całej Polski, nawet
Niemiec i Francji, by zobaczyć jak
powinno wyglądać wzorcowe osiedle robotnicze”. Większość pracujących stanowili Polacy ale stosunki z Ukraińcami były poprawne.
Sowieckie rządy po 17 września
1939 r. nie były najlepszym okresem dla mieszkańców osady, ale to
co przyniosła okupacja niemiecka
w 1941 zaskoczyło wszystkich.
Ukraińcy wyposażeni przez Niemców w broń zaczęli tworzyć oddziały partyzanckie których agresja
została skierowana przeciwko Polakom. Zewsząd docierały do Jano-

/ Janowa Dolina

Fragment wspomnień nieżyjącego
już żołnierza 27 WDP AK, Henryka
Katy ps. „Prima” opublikowanych w
książce „Wojenne Wichry” wydanej
w nakładzie 200 egzemplarzy przez
Urząd Miasta Otwocka w 2001 r.
/ Kamieniołomy Janowa Dolina. Zdjęcie z prywatnych zbiorów Eugenii Pietruk

Strona 4 - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 kwietnia 2013

wej Doliny przerażające wieści o
wyrżniętych i spalonych polskich
domostwach, aktach straszliwego
bestialstwa wobec już nie pojedynczych, ale dużych skupisk ludzkich. Do Janowej Doliny ściągali
uciekinierzy z całej okolicy, wszyscy liczyli, że tu będzie bezpieczniej, znajdował się tu garnizon
niemiecki. Co raz częściej zdarzało
się, że bandy ukraińskie kierowały
również broń przeciwko Niemcom.
Garnizon w Janowej Dolinie otoczono drewnianą wysoką palisadą i
okopami. Niemieckich posterunek
liczył 100 żołnierzy. Od początku
kwietna do mieszkańców zaczęły
docierać pogłoski o planowanym
napadzie na osadę. .” Ludzie powtarzali, że na Wielkanoc 1943 r.
Ukraińcy zapowiedzieli malowanie jajek polską krwią”. Pogłoski
zamieniły się w straszliwą prawdę w nocy z Wielkiego Czwartku
na Wielki Piątek (22/23 kwietnia
).Po zapadnięciu zmroku, od strony Horynia pierwsze domy osady
stanęły w płomieniach. „Mordowano – nożami, siekierami, widłami”
wspominają świadkowie tamtych
wydarzeń. Niemieccy żołnierze
otworzyli ogień do atakujących
nie wychodząc z za palisady, gdzie
schroniło się również kilku mieszkańców. Dowódca
garnizonu próbował
wzywać pomoc z
Kostopola, ale bezskutecznie. Ukraińcy przygotowali
się do ataku, paląc
mosty na Horyniu,
tarasując drogi i
tory
powalonymi
drzewami. Ludność
próbowała chować
się w piwnicach
lub uciekać do lasu.
Jedni ginęli w ogniu
inni podczas ucieczki. W kilku domach
pojedyncze osoby
podjęły nawet skuteczną obronę, ale
to były sporadyczne
przypadki. Te domy
jedynie nie uległy
zniszczeniu. Spalono nawet szpital
mordując lekarza i
personel o chorych
nie wspominając.
Pogrom trwał do
świtu. Janowa Dolina była niemal doszczętnie zniszczona. Nawet za dnia
pojawili się Ukraińcy próbujący rabować ocalałe mienie
po polskich ofiarach, ale zaskoczy-
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li ich Niemcy rozstrzeliwując na
miejscu. Za dnia pochowano ofiary
mordu, przynajmniej tych co znaleziono. Wielu spłonęło w płonących
domach. Według bardzo ogólnych
szacunków zginęło od 600 do 800
osób. Płynność tej liczby związana
jest z faktem, że nikt nie jest w stanie podać liczby ludności przybyłej
z okolicznych miejscowości szukając w Janowej Dolinie schronienia.
W wielką sobotę ocaleni załadowali się do podstawionych wagonów
i pod zbrojną eskortą wyjechali do
Kostopola.
Julia W. Korycka:
Byłam mieszkanką w Janowej od
roku 1938. Miejscowość o której
mowa, były to kamieniołomy, gdzie
pracowało około dwóch tysięcy
zatrudnionych. Ta piękna miejscowość była położona w lesie. Ulice
przechodziły przez wycięty las.
Część lasu pozostawiano między
ulicami, który stanowił park. Ulice
łączył duży budynek gdzie odbywały się różne przyjęcia. W tym czasie
był tam garnizon niemiecki. Dookoła budynku były okopy, ogrodzony
palisadą drewnianą. Spodziewałam
się dziecka i 15 kwietnia 1943 r.
znalazłam się w szpitalu w Janowej Dolinie. Następnego dnia w/w
urodziłam córeczkę. Na trzeci dzień
lekarz zaproponował mi powrót
do domu. Powiedział, że krążą złe
wiadomości. Zgodziłam się i tak się
stało, pod w/w datą w nocy zostaliśmy okrążeni przez bandy ukraińskie. Była to długa niezapomniana

razem stanęli w obronie. Niemcy
zwracali się o pomoc do Kostopola,
miasta położonego w odległości 18
km. Niestety kolej i drogi łączące z
Janową Doliną przez las były nieprzejezdne przez zwalone drzewa.
Na naszej ulicy pod nazwą „C”
pozostało dwa domy. Po krótce
opiszę: Nasz blok tworzył trójkąt,
ta część wzdłuż drogi wejście do
piwnicy lokatorzy mieli wewnątrz.
Z naszej strony wejście do piwnicy
mieliśmy przez dwoje frontowych
drzwi. Bojąc się wyjść na zewnątrz
postanowiliśmy pozostawać w
mieszkaniu. Ale w momencie kiedy
palił się obok następny blok zauważyłam przez okno po drugiej stronie
wejścia naszego bloku przy ścianie
sylwetkę mężczyzny. Z myślą, że to
sąsiad, chciałam zapytać, co robić?
Uchyliłam okno przy którym stałam
na łóżku obok mojej kilkudniowej
córeczki. W tym momencie w moją
stronę padły strzały, upadłam i
przez chwilę nie wiedziałam co się
ze mną dzieje. Gdy wróciła przytomność zawołałam wszystkich, rodzinkę po imieniu, usłyszałam głosy
ocaleliśmy żyjemy. Okazało się, ze
kule przeszły przez całe mieszkanie,
zawadzając meble, z przeciwnej
strony została naruszona w oknie
szyba. Jak się później okazało było
to szczęście w nieszczęściu. W piwnicy do której zeszli lokatorzy, bronił nas i nasz blok sąsiad bohater
Tadzio (Tadeusz Ramult- red), miał
broń, strzelał do podchodzących
podpalaczy przez okna piwnic. Ten
co strzelał do mnie bandyta spro-

Do pozostałych przy życiu Niemcy
ogłosili, zebrać się w salach, gdzie
byli zakwaterowani. W Wielką Sobotę przed Wielkanocą pod wieczór,
po usunięciu przeszkód z torów kolejowych do miasta Kostopola, kazano nam zabrać rzeczy pierwszej
potrzeby i udać się na dworzec.
Czekał nas wyjazd do Niemiec, W
niedzielę Wielkanocną 25 kwietnia
1943 r. przyjechaliśmy do Kostopola. Na dworcu w Kostopolu okazało
się, że Niemcom potrzebne są wagony, kazano nam wyjść na peron
i czekać na następny transport, a
ci którzy nie życzą sobie wyjechać
do Niemiec mogą udać się gdzie
kto chce. Moja rodzina postanowiła pozostać w ukochanej Ojczyźnie.
Napad i morderstwa jakie miały miejsce w Janowej Dolinie na
Wołyniu dn.22/23 kwietnia 1943
r. przez bandy ukraińskie spisała
w 60-tą rocznicę Julia W. Korycka
członek Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich
Nacjonalistów w Słupsku. Materiał
udostępniony przez Janinę Pietrasiewicz- Chudy, która otrzymała go
od autorki na dwa tygodnie przed
jej śmiercią.
Janina Pietrasiewicz-Chudy:
Nocą z 21 na 22 kwietnia 1943r. (z
Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek) o północy ze wszystkich lasów
okalających osiedle wyszli Ukraińcy. Uprzednio przerwali łączność
telefoniczną z siedzibą powiatu w
Kostopolu, wysadzili w powietrze
tory kolejowe, mosty, a droga do-

rodziny do Równego odwieźć na
"przechowanie" moją małą siostrzyczkę i miała wrócić następnego dnia. W nocy jednak obudziły
nas huki strzałów i straszne krzyki.
Ukraińcy próbowali podpalić - i
zdobyć również blok - siedzibę
Niemców i główny punkt obrony.
W pewnej chwili usłyszałam "Iwan
chody siuda ja uże tut". Trudno
ten wrzask zapomnieć. Jednemu
Ukraińcowi udało się najprawdopodobniej "przeskoczyć" palisadę.
Atak został odparty, ludność cywilna przebywająca na terenie Bloku
otrzymała od Niemców broń. Spoza
obwarowanego drewnianymi palisadami obszaru, otworzyła zmasowany ogień z broni maszynowej,
strzelając do wszystkiego, co się ruszało. Ludzie uciekali z płonących
domów w kierunku Bloku (gdzie
uważali, że znajdą ochronę) i ginęli od kul niemieckich, a może też
kul rodaków. Ci, którym nie udało
się opuścić domów w przerażeniu,
chowali się w piwnicach, mając
nadzieję, że ogień nie przedostanie
się do podmurówek. Z tych ludzi
nikt nie ocalał. Żar i dym był tak
wielki, że udusili się, zostali spaleni na węgiel lub po prostu upieczeni. Stan oblężenia i masakry trwał
aż do świtu. Nadjechały posiłki
niemieckie z Kostopola - drogą, z
której trzeba było najpierw usunąć
leżące na niej pościnane drzewa.
Rano ruszyły patrole niemieckie
na rozpoznanie terenu, złapano
kilku ukraińskich bandytów, którzy
furami przyjechali po "dobra" Lachów. Mój ojciec jako, że znał język
niemiecki, jak również ukraiński
(prowadząc budowle, zatrudniał
Ukraińców, był nawet przez nich
lubiany, bywał na ślubach, chrzcinach swoich pracowników) był
tłumaczem, ja trzymałam się jego
spodni i te największe tragedie widziałam. Pamiętam małe dzieci nadziane na pale na Alei Spacerowej.
Całe rodziny z nożami w plecach
leżące w krzakach, spalone moje
koleżanki. Opisem ogromu tej tragedii jest fragment wiersza nieznanego mi autora.
"Oczy wykuwano, piersi obcinano
i głową na dół na drzewach wieszano
Bulbowcy swe plany spełnili
Nas z naszych domów wypędzili".

/ OSP w Janowej Dolinie Zdjęcie pochodzi ze zbiorów prywatnych Eugenii Pietruk

noc. Mąż mój (już nie żyjący) w tym
czasie z sąsiadem Gerardem (Ramultem – red)miał dyżur w Remizie Strażackiej. Ja z maleństwem
i starszą 4 letnią córeczką, oraz z
córką brata męża, z dwoma kuzynkami, które się schroniły u mnie na
tę noc, przeżywałyśmy tę tragedię.
Przerażające krzyki dolatywały do
nas „byj, ryż Lachów”. Domy budowane drewniane polewane benzyną szybko stanęły w płomieniach.
Ci którzy bali się wyjść z piwnic do
których się schowali, zginęli. Ci
którzy wyszli na zewnątrz zostali
złapani, ginęli męczeńską śmiercią, wiązani i wrzucani do ognia.
Dowiedziałam się, że lekarz z sanitariuszem wynosili chorych do
lasu ze szpitala, zostali złapani
i zamordowani, szpital spalono.
Niektórym uciekającym udało się
uciec do garnizonu niemieckiego,
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wokowany musiał odejść od ściany bloku, wycofał się strzelając do
mnie, nasz bohater Tadzio wykorzystał ten moment i posłał mu celny odwet. Przy naszym bloku zginęło trzech z bandy. Małżonek mój z
kolegą też cudem ocaleni. Bandyci
wchodzili do remizy strażackiej po
benzynę, mówili miedzy sobą, nie
świtaj, tj. nie świeć światła. Leżeli
w kanale pod samochodem i zostali
nie zauważeni. Ten bestialski mord
trwał kilka godzin. W tym napadzie
mówiono było około dwóch tysięcy bandy. Tych co zginęli prawdopodobnie osiemset osób. Trudno
ustalić, w tym czasie było wiele
osób z pobliskich okolic. Kuzynka
moja była w akcji zbierania ciał
pomordowanych, była świadkiem
tej zbrodni. Naprędce zbijano
skrzynie, do których wkładano ile
się dało włożyć ciał i pochowano.

jazdowa była nie do pokonania, bo
leżały na niej pościnane drzewa.
Otoczyli osiedle, oblewali każdy
budynek naftą lub benzyną, podpalając go smolnym łuczywem od
strony wejścia.
Oknami wrzucali granaty i strzelali
do uciekających nieraz już bardzo
poparzonych ludzi. Strzelali, zabijali siekierami, widłami lub nożami. Napastników było bardzo dużo.
My mieszkańcy ulicy K, najdalej
położonej od centrum osiedla, tej
nocy nie nocowaliśmy w swoich domach. Część mieszkańców spała w
centrum u rodziny, znajomych. My
tj. mój ojciec i ja nocowaliśmy w
kotłowni w Bloku. Mój ojciec znał
język niemiecki i budował palisadę
wokół Bloku. Dlatego pozwolono
nam i paru innym rodzinom nocować w tej kotłowni. Moja matka rano 21 kwietnia wyjechała do

Gdy ucichły strzały w pierwszej
kolejności zajęto się rannymi, których umieszczono w Bloku. Widok
był przerażający: jedni czarni,
poparzeni, inni pokaleczeni, cali
zbryzgani krwią, leżeli jeden przy
drugim na gołej podłodze, jęcząc z
bólu, błagając
o pomoc lub łyk wody. Pozostała przy życiu jedna pielęgniarka
była bezradna wobec tylu rannych,
braku leków, chociażby tych, które
uśmierzają ból. Pomoc ograniczała
się do podawania wody. Nie wiem,
czy to "dobre" serce Niemców, czy
może strach przed Bogiem, a może
jeszcze coś zupełnie innego było powodem, że ranni tego samego dnia
zostali odwiezieni samochodami
wojskowymi do Kostopola. Byłam
w jednym z tych samochodów. Pamiętam, jak ukryci za drzewami
bandyci strzelali do nas, mimo że
samochody były oznaczone czerwonym krzyżem. Lęk dzieciństwa
to tylko dwa słowa, ale do dnia
dzisiejszego nie opuszczają mnie.
Gdy jadę nocą samochodem, to nie
wiem, kiedy z siedzenia zsuwam
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się na podłogę i nadsłuchuję, czy
gdzieś nie słychać świstu kul. Ci,
co pozostali przy życiu, wykopali
jeden bardzo długi grób, gdzie stał
krzyż. Było to miejsce przeznaczone na budowę przyszłego kościoła.
Pamiętam ten grób. Tę straszną
"kupę" ludzkich ciał, popalonych,
pomordowanych, wśród których
były kobiety i dzieci. Według różnych źródeł dostępnej mi literatury,
podawana jest liczba pomordowanych od 900 do 2000 ludzi.
Nie mogę pominąć historii krzyża. W 1938 roku zapadła decyzja
budowy kościoła. Miejsce zostało
wybrane, poświęcone i postawiono
krzyż. Władze sowieckie swe rządy rozpoczęły od wydania rozkazu
usunięcia stojącego krzyża. Nikt z
Polaków tego rozkazu nie chciał
wykonać. Rosjanie wpadli więc na
pomysł, aby ścinać drzewa wokół
krzyża i któreś spadające drzewo
upadnie na krzyż i "problem" zostanie rozwiązany. Drwale ścinali
drzewa, ale one padały w różny
sposób i żadne z nich krzyża nie
uszkodziło. Ludzie mówili, że to
cud. Dziś nieraz zastanawiam się
nad tym, czy to umiejętności drwali,
czy też może faktycznie cud. Moja
rodzina ocalała, ale moja mama tej
jednej nocy zupełnie osiwiała. Janowa Dolina. Ilekroć wspomnę tę
nazwę, widzę oślepiającą jasność,
potworny huk, trzask ognia, słyszę
krzyk i jęki palonych żywcem ludzi
oraz wrzaski w języku ukraińskim.
Do dnia dzisiejszego każdy Wielki
Piątek poświęcam pamięci pomordowanych i mimo że minęło już tyle
lat zawsze w tym dniu, same płyną
mi z oczu łzy.
Fragment wspomnień:
Janiny
Pietrasiewicz-Chudy ze Słupska„Dawnych wspomnień ....... nie tylko czar ”. Opublikowany w KSI-numer 04/2012 (11)
Bronisława Słójkowska:
pracowała w spółdzielni jako ekspedientka. Napisała to w swoim
życiorysie, już po wojnie, we Wrocławiu: „Na terenie osiedla Janowa Dolina handel prowadzony był
wyłącznie przez spółdzielnię "Społem". Sklepy tej spółdzielni działały
również w Złaźnem i Kostopolu. W
spółdzielczym pawilonie handlowym i w sklepach filiarnych można
było kupić wszystko oprócz alkoholu. Najbliższy punkt sprzedaży
alkoholu był w Złaźnem.”- pisze B.
Soboń. W czasie wojny w budynkach dyrekcji stacjonowało wojsko
niemieckie. Być może również i bliskość tego posterunku uratowała
Bronię z córkami od śmierci w czasie późniejszych wydarzeń.
Niestety zaczęły się pogromy ludności polskiej. Dowiadywały się
o rzeziach w sąsiednich wsiach i
wszyscy bardzo się bali. Szczególnie nocami. Bronia nie miała żadnej męskiej opieki i dlatego każdej
nocy chodziła z dziećmi spać do
sąsiadów- razem raźniej. Było to
jednak stresujące i bardzo męczące
na dłuższą metę- spać byle gdzie w
tłoku u kogoś. W końcu którejś nocy
Bronia miała dość- powiedziała sobie: „- Tu, czy gdzie indziej -co ma
być to będzie”- i nie poszły spać do
sąsiadów.
I wtedy właśnie przyszli ukraińscy
bandyci. Bronia zdążyła tylko uciec
z dziećmi do piwnicy. Dwunastoletnia wtedy Władzia opowiadała nam- swoim dzieciom wiele lat
później, że widziała wszystko przez
okienko piwniczne. Siedziały sku-
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lone, przytulone do siebie w kącie
piwnicy. Serce Władzi kołatało, nie
mogła oddychać ze strachu. Pierwsze co zobaczyła w okienku to dziesiątki nóg przebiegających obok.
Choć potem widziała rzeczy o wiele straszniejsze, to w nocnych koszmarach najczęściej wracał ten tupot, a raczej szmer biegnących nóg.
Mamy pierwszy wizerunek wroga
i śmierci to te nogi bez butów. To
byli obdarci, nędzni chłopi, ziejący
szałem zabijania i nienawiścią, podjudzeni, omamieni, oszukani przez
OUN. Na nogach zamiast butów
mieli pozawijane szmaty, oplecione
rzemieniami. Poruszali się po cichu,
z jakimś przerażającym szmerem.
Do tego dochodziły przerażające
krzyki ludzi. Okazało się, że podpalili co drugi dom, wiedząc, że drewniane domy i tak się zajmą ogniem
wszystkie.. Oni stali obok i siekierami rąbali wszystkich, którzy chcieli
uciec z płonących domów. Okazało
się, że podpalili właśnie ten sąsiedni
dom, gdzie babcia z dziećmi chodziły spać, a ich to był ten co drugi,
nie podpalony. Siedziały zdrętwiałe,
bez ruchu, zahipnotyzowane rzezią,
którą widziały przez maleńkie piwniczne okienko. Tylko mała 5 letnia
Renia wtuliła się w swoją mamę i
nie patrzyła. Bała się ognia. Zaczęła
wołać:-„Nie chcę spalić, wole rosscelać”. Bronia zakryła jej buzię,
uspokoiła i potem nawet już nie zapłakała. I to je ocaliło. Nie odzywały
się, nawet pacierza nie mówiły- tylko Bronia nerwowo ściskała w dłoni
małą ikonkę podróżną, którą dostała
od Ukrainki… Doczekały bez ruchu
do rana, potem jeszcze bały się wychodzić. Bandyci odeszli zostawiając spaloną wieś i pomordowanych
mieszkańców- niewielu ocalało. Na
szczęście dom Broni nie całkiem się
spalił i w końcu, ostrożnie mogły
wychylić się z kryjówki. Nic ze wsi
nie zostało. Dokumenty mówią, że
działo się to w Wielki Piątek przed
Wielkanocą, 23.04.1943r. Zginęło
wtedy ok.600 osób w tej wsi. Bronia z przerażeniem patrzyła na ten
obraz śmierci…Widok pogorzeliska
był przerażający. Wszędzie zwłoki
i jęczący ranni. Ci , którzy przeżyli starali się pomóc rannym. Mała
wtedy Renia- Teresa zapamiętała
obraz- taką migawkę wspomnieńjak jej mama schylała się nad rannymi, popalonymi ludźmi, ułożonymi w szeregu na ziemi i próbowała
ich napoić. Nie ze wszystkimi się
to udawało- zwilżała więc im tylko
te czarne usta szmatką nasączoną
wodą…
Po tej tragedii nieliczni ocaleli byli
ładowani do towarowych wagonów,

"idące snopy słomy" (banderowcy
mieli je na sobie) następnie rzucane pod domy i podpalane. Gdy rozległy się strzały, ojciec położył nas
na podłodze (mnie i starszą siostrę),
a sam ostrzeliwał się z broni. Skąd
posiadał ją miał nie wiem. Pamiętam, że został ranny. Kula przeszyła
mu policzek i wyszła za uchem. Po
opatrzeniu rany trzymał się w miarę
dobrze. Dzięki niemu udało się nam

/ Gerard Ramult

/ Janowa Dolina 1930, od lewej Czesław I Rozalia Ramult

którymi woziło się kamień z kopali
i wywożono ich w różne stronygłównie w głąb Rzeszy, na roboty.
Fragment z artykułu: „JANOWA
DOLINA- KIEDYŚ DOLINA
SZCZĘŚLIWOŚCI,
POTEM…”
Anna Małgorzata Budzińska spisała
wspomnienia swojej babci, mamy i
cioci. Opublikowany w KSI-numer
07/2012 (14)
Stefan Kozłowski:
Urodziłem się 27 lipca w 1940 r. w
Janowej Dolinie. Mój ojciec Władysław Kozłowski , mimo, że pochodził
z Buska koło Lwowa to po odbyciu
służby wojskowej (służył we flocie
Pińskiej jako marynarz) rozpoczął
pracę w kamieniołomach Janowej
Dolinie. Jako absolwent szkoły rzemieślniczej posiadając dyplom ślusarza artystycznego szybko awansował i został mistrzem w dziale
mechanicznym kamieniołomów. Tu
udało mu się zdobyć pozycję i podstawy materialne do życia założonej

rodziny. Wydawało mu się, że czeka
go dobra przyszłość. Wiosna 1943 r.
zaskoczyła go tak jak wielu innych.
Ja mimo, że miałem dopiero 3 lata,
to jednak zapamiętałem pewne fakty. Doskonale pamiętam krzątaninę
przedświąteczną. Napad miał miejsce właśnie przed Świętami Wielkanocnymi. Pamiętam noc napadu;

/ 1942 Irulka Snarska na rok przed pożogą

nież była mieszkanka Janowej Doliny, zmarła w 1989 roku, poszukiwała swych braci, Gerarda i Czesława,
zaginionych w czasie pogromu wołyńskiego, przez całe swoje życie.
Wspomniany w tym samym artykule
"sąsiad-bohater Tadzio" to również
brat mojej mamy. Przeżył tragedię
wołyńską i podobnie jak inni Polacy
wyjechał za Bug. Zmarł w 1983 roku

/ Czesław Ramult

przeżyć. Zapamiętałem również ranek. Wszędzie było czuć woń spalenizny. Ojciec przygotował nasz wyjazd do Kostopola, gdzie mieszkali
moi dziadkowie ze strony matki. Wagony i ciągnik (lokomotywa parowa
była nieczynna) stanowiły skład pociągu.18 kilometrów dzielące nas od
Kostopola jechaliśmy bardzo długo.
Pamiętam jeszcze jak po masakrze
szliśmy w stronę stacji. Widziałem
dopalające się domy i trupy leżące
przy domach. Pamiętam trzy ciała,
kobietę i dwoje dzieci - częściowo
spalone. Były to zwłoki pani Starskiej i jej dwójki dzieci .Była ona
moja chrzestną, a chrzestnym był
kowal w kamieniołomach pan Łoszek. On przeżył, pracował w Kostopolu w M.T.S. Okazało się, że biorąc
udział w różnych spotkaniach "na
szczycie" w dyrekcji kamieniołomów
spotykał się z ludźmi, którzy zgotowali później taki właśnie los Janowej Dolinie. W Janowej Dolinie
mój ojciec pozostawił cały dorobek
dotychczasowego życia. Fragment
rozmowy z bohaterem wspomnień.
Eugenia Pietruk;
Moja rodzina również mieszkała w
Janowej Dolinie.
W nawiązaniu do wspomnień P. Julii Koryckiej chciałabym stwierdzić,
że wspomniany sąsiad Gerard, pracownik remizy strażackiej to mój
wujek Gerard Ramult, Moja mama
Rozalia z Ramultów Snarska, rów-

w Kłodzku. Załączam zdjęcia rodziny z Janowej Doliny i ma ogromną
prośbę, jeśli ktoś kto rozpoznałby
Gerarda i Czesława Ramultów (braci mojej mamy) i wiedziałby coś o
ich losach, bardzo proszę o kontakt.
Eugenia Pietruk - e.pietruk@wp.pl
Przepiękna miejscowość, Janowa
Dolina , odwiedzana w okresie międzywojennym przez wycieczki międzynarodowe zniknęła z powierzchni ziemi. Dziś to miejsce nazywa
się Bazaltowe. Jak udało się dowiedzieć od byłych mieszkańców,
w miejscu zniszczonego osiedla,
rodziny pomordowanych ufundowały pomnik. Ukraiński wykonawca pomnika tuż przed odsłonięciem
usunął, bez wiedzy zamawiających,
datę "23 kwietnia 1943", pozostawiając tylko napis "Pamięci Polaków z Janowej Doliny". Natomiast
w centrum obecnej wsi znajduje się
drugi pomnik ale ten jest poświęcony bohaterom UPA, upamiętniający
"akcję bojową" z 21-22 kwietnia
1943. Napis głosi: „Oddział grupy
Zahrawa, którym dowodził "Dubowyj", zlikwidował bazę "polsko-niemieckich okupantów Wołynia".
Mamy tu doskonały przykład fałszowania prawdy o wydarzeniach z
przed 70 lat. Jest to jeden z bardzo
wielu przykładów bohaterskiego
działania nacjonalistów z OUN-UPA.

Program POMOST w Radiu Wnet

Szanowni Państwo ! Drodzy słuchacze !
Program POMOST to autorski program Zofii Wojciechowskiej. W audycji POMOST są Wasze sprawy - to
zapis historii Kresów, zawiera pamięć o mieszkańcach

wiosek, losy polskich uciekinierów ocalałych z rzezi wołyńskiej, repatriantów wileńskich i białoruskich,
przesiedleńców z wielu regionów Polski. Jest to pamięć
trudna ale tym bardziej warta ocalenia. Audycja powstaje przede wszystkim dla Was. Zawiera informacje
o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, mających
wpływ na rozwój 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 Kresowian. To od Państwa zależy czy Program Pomost będzie nadawany. Program potrzebuje
wsparcia finansowego.
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Zwracam się do moich słuchaczy by zechcieli wesprzeć
audycję. Program Pomost jest społeczną inicjatywą podjętą 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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…”Dzieje Ojczyzny napisane
przez Grób jednego Nieznanego
Żołnierza”…
Na podstawie lwowskich opowieści Kazimierza Wesołowskiego
Zebrał i ułożył Piotr Strzetelski

P

o raz pierwszy „Nieznany
żołnierz” jako symbol ofiarnego męstwa i wszelkich
cnót żołnierskich stał się przedmiotem kultu i rozwinął się we Francji
tuż po zakończeniu I wojny światowej. Tam to w Paryżu, pod Łukiem Triumfalnym, złożono zwłoki
poległego, nieznanego z nazwiska
żołnierza, a na mogile umieszczono
napis: „Tu leży Nieznany Żołnierz”.
Miejsce to stało się przedmiotem
kultu nie tylko Francuzów lecz i
wielu cudzoziemców.
W Polsce „kult” Nieznanego Żołnierza powstał formalnie i urzędowo
dopiero w 1925 roku. Z początkiem
kwietnia, w Warszawie, w gmachu
Ministerstwa Spraw Wojskowych,
odbyła się uroczystość wylosowania pobojowiska, z którego miały
być ekshumowane włoki Nieznanego Żołnierza i złożone w Warszawie
w mogile pod arkadami Pałacu Saskiego.
Głos najpierw zabrał minister generał Władysław Sikorski, który
w sposób bardzo rzeczowy i konkretny umotywował chęć uczcze-

/ Grob Nieznanego Żołnierza w Warszwie w roku 1930

nia bezimiennych bohaterów walk
o niepodległość Polski. Następnie
szef sztabu generalnego Józef Haller, wymienił 15 pobojowisk, na
których w czasie wojen z lat 19181920 odbyły się najkrwawsze walki.
Kolejno wystąpił ogniomistrz Józef
Buczkowski, najmłodszy kawaler
orderu Virtuti Militari, celem dokonania losowania. Los wskazał dwa
miejsca: Lwów z roku 1918-1919,

gdzie o swoje miasto walczyły dzieci - Lwowskie Orlęta oraz Wereszycę koło Gródka Jagiellońskiego,
na którym krwawo i ofiarnie biła
się z Ukraińcami polska piechota.
Wówczas Komitet Wykonawczy
pod przewodnictwem generała Jana
Thulliego zadecydował, że to Lwów
będzie tym miejscem, z którego
nastąpi uroczyste ekshumowanie
Zwłok Nieznanego Żołnierza.
Tak oto bezimienni bohaterowie
uczestniczący w walkach o niepodległość w czasie obrony Lwowa
1918 roku, doczekali się ich uczczenia przez naród symbolem jakim
jest Grób Nieznanego Żołnierza.
Po ogłoszeniu decyzji natychmiast
rozpoczęły się we Lwowie intensywne prace. Powołano Komitet
Honorowy, w skład którego między
innymi weszli: ks. abp Bolesław
Twardowski, ks. abp obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz, ks.
bp Anatol Nowak, wojewoda Paweł
Garapich, generał Julian Malczewski, generał Wacław Fara, prezydent
Lwowa Józef Neumann i wielu innych wybitnych osób.
Do mieszkańców Lwowa wydano
odezwę następującej treści:
„Rodacy! Oto znowu, jak w dniach

/ Grób nieznanego Żołnierza w 1930 roku
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/ Zniszczony grób

listopadowej obrony, na Lwów
zwracają się oczy całej Rzeczypospolitej. Oto znów miasto nasze,
jak wówczas wydało z siebie akt
heroizmu, tak dzisiaj wydać ma relikwie, ku którym z czcią i wdzięcznością zwracać się będą teraźniejsze i przyszłe pokolenia narodu”.
Zgodnie z zatwierdzonym programem uroczystości dnia 29 października 1925 roku o godzinie 14:30 odbyła sie ekshumacja i wybór zwłok
Nieznanego Żołnierza. Przed oznaczoną godziną przybyła komisja z
ks. Arcybiskupem Twardowskim
na czele. Cmentarz został otoczony
przez kordony policji i żandarmerii
wojskowej. Rozpoczęto ekshumację
wskazanych trumien. Pierwsze trzy
otwarte trumny ukazały szczątki
ludzkie bez dystynkcji żołnierskich.
Puste oczodoły czaszek, piszczele, garść prochu, trochę szmat i nic
więcej. Komisja jednak żądała dowodu, że był to żołnierz. Kolejne
trzy trumny „Nieznanych” były na
pewno zwłokami żołnierzy: szeregowca, kaprala i sierżanta. Przepisowe mundury, metalowe guziki z
polskimi orłami stwierdzały, że to

/ Grób nieznanego Żołnierza w 1930 roku
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polscy żołnierze liniowi. Do ustawionych przed starą kaplicą trumien
podeszła pani Jadwiga Zarugiewiczowa, matka, której syn zginął na
polach Zadwórza, a miejsce jego
pochówku było nieznane. Wzruszona położyła swoją drżącą dłoń
na jednej z trumien i w ten sposób
wybrała zwłoki, które miały stać się
symbolem ofiarnego poświęcenia za
ojczyznę. Los wskazał na legionistę,
który tulił u boku swoją starą „maciejówkę” z białym orłem, sczerniałym od wilgoci. Widać było, że żołnierz ten zginął na polu walki gdyż
czaszka była przedziurawiona przez
kulę a noga roztrzaskana od celnego
strzału. Wówczas szczątki wydobytej starej trumny, wraz ze zwłokami
żołnierza, złożono w pierwszej sosnowej, a następnie wstawiono do
drugiej dębowej trumny pokrytej
metalową powłoką. Po zalutowaniu i zapieczętowaniu, nową trumnę
ustawiono przed kaplicą Obrońców
Lwowa na katafalku pokrytym biało
czerwonym sztandarem, a po bokach ustawiono wartę honorową.
Dnia 30 października 1925 roku
trumnę ze zwłokami Nieznanego
Żołnierza przeniesiono z Cmentarza Obrońców Lwowa do Bazyliki
Archikatedralnej. Na trasie konduktu można było zobaczyć tysiące mieszkańców Lwowa. Po obu
stronach trumny kroczyli żołnierze
z pochodniami, zaś przed trumną
delegacje szkół, żołnierz z krzyżem
i liczne duchowieństwo. Za trumną szły dwie matki, które straciły
synów i nie znały miejsca ich pochówku, dwie wdowy po poległych
nieznanych, dwie sieroty oraz dwaj
inwalidzi. Za nimi różni oficjele.
Gdy pochód stanął przed lawetą, na
której złożono dostojne zwłoki, za-
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wszystkich okręgów wojskowych.
Po godzinie jedenastej rozpoczęło
się żałobne nabożeństwo odprawione przez ks. kard. Kakowskiego. Na
nabożeństwie obecni byli: Prezydent
Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski, premier Władysław Grabski, marszałkowie Sejmu i Senatu,
generał Sikorski, liczni generałowie,
attachés wojskowi Francji Anglii,
Belgii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Japonii, Finlandii,
Czechosłowacji, Łotwy i Estonii. Po
nabożeństwie głos zabrał ksiądz prałat profesor Szlagowski, który między innymi powiedział:
/ Wybór trumny z ciałem Nieznanego Żołnierza

/ Cmentarz Orląt we wowie grób nieznanego żołnierza przed IIWŚ

/ Cmentarz Orląt we wowie grób nieznanego żołnierza przed IIWŚ

brzmiały dźwięki kantaty Stadlera
pod tytułem „Polski Nieznany Żołnierz” w wykonaniu chóru „Bard”,
po czym odegrano hymn narodowy.
Grała orkiestra wojskowa 40 Pułku
Piechoty i Orkiestra Konna Ułanów
Jazłowieckich. Kondukt przeszedł
najpierw ulicą Piekarską, potem
placem Bernardyńskim, Halickim i
Mariackim. Archikatedra zgotowała
„Nieznanemu” królewskie przyjęcie. Główny jej portal przystrojony
był w monarszą purpurę, która z
bielą gronostajów i bogatych złoceń
tworzyła wspaniały baldachim. Katafalk ogrodzono płotem karabinów
i szabel ułańskich, w czterech rogach spoczywały zbroje husarskie.
Na bieli i purpurze złote emblematy
rycerskie i złote wieńce z wawrzynów świadczyły o dostojeństwie
tego, na cześć którego ustrojono
podwoje świątyni. Po obu stronach
katafalku straż dzierżyło dwóch oficerów, podoficerów i szeregowców.
Trumnę z łoża działowego podjęli oficerowie, odegrano hymn, po
czym trumnę wniesiono do Katedry.
Tam z pomocą specjalnej maszynerii dźwignięto ją na szczyt katafalku, odprawiono modły oraz wykonano kantatę ku czci Nieznanego
Żołnierza ze słowami Rossowskiego i muzyką Mieczysława Sołtysa.
Następnie rozpoczęło się składanie
wieńców i hołdu, które trwało do

późnych godzin wieczornych.
Następnego dnia, w godzinach
rannych Lwów odprowadzał Bezimiennego Bohatera z Archikatedry
Lwowskiej na Dworzec Główny.
Konduktowi temu towarzyszyły
wystrzały armatnie, dzwony lwowskich kościołów, zahuczały syreny
parowozów i fabryk. Na dwie minuty ustał wszelki ruch kołowy i
praca. U stóp pomnika Mickiewicza
lwowski wojewoda powiedział między innymi:
„Lwów z dumą myśli o tym, że w
stolicy państwa otoczone czcią narodu spoczną zwłoki jednego z naszych Orląt, jednego z tych, którzy
z dziećmi lwowskimi i kobietą - Polką wywalczyli złączenie tego grodu
i całej tej krainy z Matką - Ojczyzną
na wieczne czasy.”
Imponujący kondukt rozpoczynał
komendant miasta generał Thullie
na koniu, a na trasie widać było liczne chóry, orkiestry dęte oraz tysiące
lwowian i morze kwiatów.
Pożegnanie Nieznanego Żołnierza
na lwowskim dworcu głównym
odbyło się z tą samą podniosłością
ducha i okazałością, jaka cechowała
przebieg uroczystości lwowskich.
Ustawiony na peronie nadzwyczajny pociąg, strojny w festony z choiny i róż, składał się z wagonów dla

delegacji i eskorty, dwóch wagonów
na wieńce oraz z wagonu dla zwłok
i warty honorowej. U wezgłowia katafalku ubranego w kwiaty był zawieszony wizerunek Matki Boskiej.
Drzwi wagonu przewożącego zwłoki pozostały otwarte na zewnątrz
tak, że przez całą drogę trumna wystawiona była na widok publiczny.
W chwili odjazdu kompania honorowa prezentowała broń, orkiestry
wojskowe odegrały hymn, a syreny
parowozów odezwały się głosem
pożegnania. Wolno odjeżdżający
pociąg odprowadzili aż poza halę
dworcową reprezentanci władz wojskowych i cywilnych. Tak Nieznany
Żołnierz podążył ku swemu przybytkowi chwały wzdłuż drogi obsadzonej gęstym szpalerem kolejarzy
z płonącymi pochodniami, którzy
wyciągnęli ten kordon honorowy aż
do dworca kleparowskiego. Lwów
godnie uczcił i pożegnał swego Orła
w ostatniej jego drodze do stolicy
Polski – Warszawy.
Opuściwszy lwowskie dworce, pociąg w szybkim tempie zdążał ku
najbliższemu postojowi w Żółkwi.
Stacje, przez które przejeżdżał,
przybrane były w zieleń i flagi o
barwach narodowych, a na peronach widać było tłumy. Wszyscy w
głębokim skupieniu oddawali hołd
prochom Nieznanego Żołnierza. Na
dworzec w Żółkwi zajechał pociąg
witany odgłosem syren kolejowych
przy dźwiękach orkiestry 6 Pułku
Strzelców Konnych. Następny postój odbył się w Rawie Ruskiej. I
tam widać było tłumy publiczności.
Minąwszy Bełżec, pociąg wjechał
na ziemię zamojską. W Topolczycy i w Zawadzie tysięczne rzesze
młodzieży i publiczności wraz z
garnizonem oczekiwały nadejścia
pociągu. Duchowieństwo katolickie
i prawosławne odprawiło egzekwie,
po czym stos wieńców odebrał komendant pociągu generał Walery
Mariański. W Krasnymstawie również odbyła się imponująca manifestacja. Rejowiec natomiast był
miejscem, gdzie olbrzymią manifestację urządziła ziemia chełmska.
Wyrazem uczuć obywateli tej ziemi
był wieniec srebrny z liści dębowych z pozłacanymi szarfami, który
delegacja odwiozła do Warszawy.
Na trasie przejazdu pociągu można
było też zobaczyć wzruszające momenty - wzdłuż torów oświetlonych
pochodniami klęczały dzieci szkolne. Wówczas pociąg zwalniał swój
bieg i powoli przejeżdżał wzdłuż
tak niesamowitego szpaleru. I tak
od stacji do stacji wśród tłumów, w
triumfalnym pochodzie szedł Nieznany Żołnierz po nowe hołdy. Gdy
zapadał zmrok wzdłuż torów rozbłyskały smolne łuczywa lub stosy palących się drzew. Na stacjach
orkiestry grały żałobne melodie,
a chóry śpiewały pieśni. Nawet w
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„Kto jesteś ty -nie wiem. Gdzie dom
twój rodzinny - nie wiem, kto twoi
rodzice - nie wiem i wiedzieć nie
chcę i wiedzieć nie będę aż do dnia
sądnego. Wielkość twoja w tym, żeś
nieznany. Oto matka twoja, szary
bezimienny witeziu, znalazłeś matkę
i nie jedną matkę, masz ich tysiące
na polskiej naszej ziemi. Każda widzi w tobie syna, każda u grobu twego łzami się zaleje. Znalazłaś syna,
matko bolejąca i jakiego znalazłaś
syna. On wziął w siebie śmierć tysięcy poległych za Ojczyznę, ty weź
łzy matek, płaczących syny swe i nie
chcących przyjąć pocieszenia. Na
Boga! Jaki syn, taka matka. Złóż
ręce i za wszystkie matki w żałobie
u tej trumny ojczyźnie syna po raz
wtóry ofiaruj, a mów: ‘»Skarb nasz
najdroższy i boleść macierzyńską
serca naszego, za Ciebie, Polsko,
oddajemy.«”

nocy na trasie przejazdu widać było
tłumy ludzi. Następnego dnia, przed
wschodem słońca pociąg zbliżył się
do Warszawy. Na stacjach znowu
widać było dzieci, młodzież, pochodnie, wieńce i orkiestry. Droga
Nieznanego Żołnierza ze Lwowa do
Warszawy wyglądała naprawdę jak
królewski pochód triumfalny.
Na Dworzec Główny w Warszawie
pociąg zajechał o szóstej rano. Ks.
generał Niewiarowski poświęcił
trumnę, po czym ośmiu kawalerów
Krzyża Virtuti Militari wyniosło ją
na barkach, składając na łożu armatnim. Trumnę przykryto szkarłatnym
całunem atłasowym z wyhaftowanym godłem państwowym. Przed
konduktem szła orkiestra, za nią
oddziały piechoty, duchowieństwo,
trumna ze zwłokami, dwie matki,
dwie wdowy, dwie sieroty i dwóch
inwalidów. Za nimi generał Sikorski
w otoczeniu generalicji, delegacje
ze sztandarami, hallerczycy, strzelcy, dowborczycy, powstańcy, kluby
sportowe, straż ogniowa. Wszystkie
domy na trasie pochodu były ozdobione sztandarami o barwach narodowych.
Gdy kondukt dotarł do Katedry
Świętego Jana ks. biskup polowy
Sall przyjął zwłoki Nieznanego
Żołnierza. Trumna została wniesiona do świątyni, a oficerowie
zaciągnęli przy niej wartę. Równocześnie przyniesiono sztandary ze

„Ojczyzno miła, buduj
się pracą pokoleń, świeć
chwałą rycerzy, rośnij
miłością synów i żyj! Żyj
wielka, żyj potężna po
wszystkie czasy!”
Po zakończonym nabożeństwie w
Katedrze Świętego Jana i odśpie-

/ Pożegnanie Nieznanego żołnierza we Lwowie
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waniu egzekwii uformował się uroczysty pochód. Rozdzwoniły się
warszawskie dzwony, a zebrani ruszyli w stronę placu Saskiego. Przed
trumną szedł Episkopat oraz duchowieństwo, zaś bezpośrednio za
trumną, podobnie jak we Lwowie,
dwie matki, dwie wdowy, dwie sieroty oraz dwaj inwalidzi. Następnie
Prezydent Rzeczypospolitej, rząd,
generalicja, Sejm, Senat, jak również liczne delegacje, a wśród nich
delegacja miasta Lwowa.
Grobowiec, miejsce spoczynku Nieznanego Żołnierza, mieścił się pod
arkadami Sztabu Generalnego, w
byłym pałacu Szwarcowa. Miał 11
przęseł. Z tych trzy środkowe przeznaczono na grobowiec w kształcie
prostokątnego czworoboku, otoczonego czterema płytami z czarnego
polerowanego granitu, obramowanego białym marmurem. W środku znajdował się otwór, w którym
złożono trumnę stojącą na czterech
kulach zdobionych orłami. Po złożeniu trumny zakryto otwór płytą z
piaskowca z napisem: „Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę.”
Naokoło grobu umieszczono 15 urn
z ziemią z 15 pobojowisk z rytymi
napisami nazw bitew. Po czterech
stronach grobowca natomiast ustawiono 4 znicze, zaś piąty znicz, na
którym miał palić się wieczny ogień,
umieszczono pośrodku. Całość imponowała spokojem i powagą

Gdy zawarła się płyta nad szczątkami Nieznanego Żołnierza Prezydent
Rzeczypospolitej zapalił na niej jeden z pięciu zniczy wiecznych ogni,
po czym rozpoczęło się składanie
wieńców. Delegacja ze Lwowa
przywiozła aż 125 wieńców. Wnętrze grobowca pokryło się kolorowymi kwiatami. Szarfy o barwach
prawie wszystkich państw świadczyły o kulcie bohaterstwa polskiego żołnierza. Gdy ośmiu żołnierzy
kawalerów Virtuti Militari składało
wśród szpaleru sztandarów zwłoki do mauzoleum, generał Sikorski
włożył do grobowca akt erekcyjny,
stwierdzający tę czynność, a lwowscy delegaci wysypali na trumnę
ziemię przywiezioną ze Lwowa.
Chwilę złożenia zwłok Żołnierza
Polskiego do grobowca uczciła cała
Polska uroczystym milczeniem.
Punktualnie o godzinie 13-tej rozległ się strzał armatni wzywający
cały naród do jednej minuty ciszy
i skupienia. Odkryły się głowy, zamarł ruch, nastała cisza zupełna...
tylko w górze rozlegał się głuchy
łoskot krążących samolotów i łopot
chorągwi poruszanych podmuchem
wiatru. Był to pogrzeb iście królewski.
Po wybuchu II wojny światowej , w
czasie okupacji hitlerowskiej, Grób
Nieznanego Żołnierza był miejscem
szczególnie ważnym i czczonym

przez Polaków. Przechodzący przed
grobem zwyczajowo oddawali mu
cześć poprzez prosty gest uchylenia
czapki. Często z narażeniem życia,
dla podtrzymania ducha narodowego składano na płycie grobu kwiaty.
W czasie Powstania Warszawskiego
plac Saski przez cały czas pozostawał w rękach niemieckich. Niemcy
zdając sobie sprawę, że Polakom
bardzo może zależeć na zdobyciu
tego rejonu, rozlokowali tu doborowe jednostki gen. Reinera Stahela, których potencjał przewyższał
możliwości powstańców. 28 grudnia 1944 oddział Sprengskommando pod dowództwem mjra Wegnera
wysadził w powietrze pałac Saski.
Budynek został zniszczony, ale monumentalna kolumnada nad Grobem
Nieznanego Żołnierza nie runęła w
całości. Nad grobowcem stały dwie
kolumny. Następnego dnia ponowiono wysadzanie, wtedy sklepienie arkad zapadło się i płyta nagrobna została przysypana gruzem.
Z grobu ocalały jednak fragmenty
arkad: trzy od strony pl. Saskiego i
dwie od strony przeciwnej.
Po II wojnie światowej w okresie
komunizmu, ówczesne władze PRL-u dopuściły się profanacji Mauzoleum Nieznanego Żołnierza usuwając z niego szereg tablic, wśród
nich tablicę upamiętniającą obronę
Lwowa. Przez wiele lat również,
choć mówiono o ziemi z pól bitew-

nych, nie wspominano ani słowem
o tym, że Grób Nieznanego Żołnierza jest rzeczywistym grobowcem
kryjącym zwłoki Bezimiennego
Lwowskiego Orlęcia. Zniszczone
przedwojenne cztery tablice, na których w roku 1925 umieszczono po
dziewięć nazw miejscowości, gdzie
toczyliśmy śmiertelne boje z bolszewikami w latach 1919-1920 ponownie powróciły na Grób Nieznanego
Żołnierza dopiero 11 listopada 1990
roku podczas obchodów Święta
Niepodległości.
Obecnie Grób Nieznanego Żołnierza mieści się pod trójprzęsłową
arkadą, jedynym ocalałym fragmentem kolumnady pałacu Saskiego.
Przez cały czas przy Grobie płonie
wieczny ogień i trwa wieczna warta. Tradycyjnie delegacje obcych
państw składają tu hołd naszej bohaterskiej przeszłości.
Podczas pierwszej pielgrzymki papieża Polaka do ojczyzny - Jan Pawła II, w dniu 2 czerwca 1979 roku,
modlił się przy grobie i zamieścił
swój wpis w Księdze Pamiątkowej
Grobu Nieznanego Żołnierza:
„Nieznanemu Żołnierzowi Polski –
Jan Paweł II, syn tej ziemi”.
W homilii, wygłoszonej na placu
Zwycięstwa, w której wypowiedział
słynne już słowa:

"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi" ,
nawiązując do Grobu Nieznanego
Żołnierza powiedział między innymi:
…:”Stoimy tutaj w pobliżu Grobu
Nieznanego Żołnierza.
W dziejach Polski - dawnych i
współczesnych - grób ten znajduje szczególne pokrycie. Szczególne
uzasadnienie.
Na ilu to miejscach ziemi ojczystej
padał ten żołnierz.
Na ilu to miejscach Europy i świata
przemawiał swoją śmiercią, że nie
może być Europy sprawiedliwej bez
Polski niepodległej na jej mapie?
Na ilu to polach walk świadczył
o prawach człowieka wpisanych
głęboko w nienaruszalne prawa
narodu, ginąc "za wolność naszą i
waszą"?
"Gdzie są ich groby, Polsko! Gdzie
ich nie ma!
Ty wiesz najlepiej - i Bóg wie na
niebie!"
Dzieje Ojczyzny napisane przez
Grób jednego Nieznanego Żołnierza….”
Powyższy artykuł został napisany
na podstawie książki pt. "Ta joj, ta
Lwów" autorstwa Piotra Pawliny,
wydanej w roku 1999 w Tarnowie,
przez Towarzystwo Miłośników
Lwowa.

Kwietniowe niebo Wołynia
z ognistą łuną
Redakcja

N

im nadszedł feralny dzień
11 lipca 1943 r., który dziś
strona ukraińska próbuje
podawać jako początek rzezi Polaków na Wołyniu, mijały miesiące
pełne grozy i zbrodni ludobójstwa.
Nacjonaliści z OUN-UPA powoli
ale skutecznie rozpoznawali teren
na którym można bez większego oporu wymordować Polskich
sąsiadów. Fala zbrodni nabierała
rozmachu wobec słabego oporu ze
strony ze strony polskiej. Marcowo-kwietniowa ucieczka oddziałów policji ukraińskiej z niemieckiej służby poważnie wzmocniła
bandy nacjonalistów z OUN-UPA.
Wprawieni w mordowaniu Żydów
bohaterscy żołdacy kontynuowali
swoją praktykę teraz na Polakach.
Jak pisze Ewa Siemaszko (Bilans
Zbrodni): W pierwszych miesiącach roku 1943 mordami i pożogą
ogarnięte były północno-wschodnie powiaty Wołynia, w drugim
kwartale zbrodnie rozszerzyły się
na południowo-wschodnie powiaty
i centrum
Wołynia.(..) Oprócz akcji, w których zginęło wiele osób, na całym
Wołyniu OUN-UPA mordowała w
różnych okolicznościach pojedyncze osoby i rodziny. Całokształt
działań nacjonalistycznych formacji i wciąganych do zbrodniczego
procederu Ukraińców organizacyjnie z nimi niezwiązanych świadczył
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o zaplanowanym i realizowanym
przez banderowskie OUN-UPA
dążeniu do całkowitego biologicznego unicestwiania ludności polskiej, według ówczesnego hasła:
wyriżemo wsich lachiw do odnoho, od małoho do staroho. W
kwietniu 1943 r. w powiatach kostopolskim i sarneńskim mordy na
Polakach dokonywane były nadal.
W tymże miesiącu zwraca uwagę
ogromny wzrost liczby ofiar w powiecie krzemienieckim, gdzie duże
połacie powiatu były ogarnięte
zorganizowaną akcją ludobójczą.
Przed jej rozpoczęciem Ukraińcy w
krzemienieckiem wypowiadali złowróżbne napomknięcia, z których
wynikało, że na Wielkanoc dla Polaków szykuje się coś niedobrego.
W odległym od krzemienieckiego
powiecie kostopolskim, w Janowej
Dolinie, Ukraińcy mówili wprost o
„jajach wielkanocnych malowanych krwią Polaków"
W Powursku (gm. Powursk) w
powiecie kowelskim krążyła przepisywana na kartkach przepowiednia: „W kwietniu będzie niebo z
ognistą łuną, w maju słońce ma
zachodzić czerwono, a w czerwcu
i lipcu woda w rzekach spłynie
krwią".
Późniejsze akcje przeciw Polakom
kojarzyły się z tą przepowiednią.
Z kolei w gminie Włodzimierzec
powiatu sarneńskiego Niemcy ujęli

/ Kolonia Taraż w pow. łuckim na Wołyniu po napadzie 10 IV 1943 r. Przez zgliszcza przechodzi niewielka grupa samoobrony (zaskoczona
nie podjęła obrony), wyszukując ciała [ze zb. E.Siemaszko]

Ukrainkę przenoszącą rozkaz jakiegoś dowództwa UPA, wyrżnięcia Polaków w Wielkim Tygodniu
(Wielki Czwartek, Wielki Piątek).
Świadczy to o przygotowywaniu
się nacjonalistów na większym obszarze Wołynia do skoordynowanej akcji eksterminacyjnej właśnie
w kwietniu. Ślady takiego planu
odnajdujemy w datach mordów, a
mianowicie: w Wielkim Tygodniu

(19-24 kwietnia) w powiecie krzemienieckim było co najmniej 9 napadów z ofiarami śmiertelnymi, w
powiecie dubieńskim 4, w łuckim
5, rówieńskim 2; w Wielkanoc w
powiecie krzemienieckim było 6
napadów, w dubieńskim 5 napadów,
w łuckim 2. Nie jest również rzeczą
przypadku, że w powiecie łuckim 8
kwietnia miały miejsce mordy w
6 jednostkach administracyjnych.
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W rzeczywistości napadów w tych
konkretnych terminach musiało być więcej. Brak informacji o
nich wynika z zawodności pamięci
świadków. W kwietniu liczba ofiar
na całym Wołyniu wzrosła i wyniosła 1688 oraz niesprecyzowaną
liczbę (+?) Polaków zamordowanych w co najmniej 207 jednostkach administracyjnych.( Z książki
Władysława i Ewy Siemaszków pt.
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"Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945”)
Poniżej kilka przykładowych dat:
6 kwietnia 1943 r. – we wsi Hranie (pow. Sarny) Upowcy dokonu-

w książce pt.: “Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej
Polski w latach 1918 – 1947”, Wrocław 2006, s. 190.)
O świcie 8 kwietnia 1943 roku
(mówi się także o 7 kwietnia), gdy

ofiar pochowano następnego dnia
w zbiorowej mogile obok budynku
szkoły. Ocalałych zabrał do Włodzimierca oddział złożony z około
15 uzbrojonych Polaków, prawdopodobnie szucmanów.( Władysław

/ Ofiary napadu UPA w kwietniu 1943 r. na majątek Chobułtowa w powiecie włodzimierskim na Wołyniu, 11 IV 1943 r. - Archiwum Ewy
Siemaszko

ją rzezi kilku mieszkających tutaj
polskich rodzin. Otaczali domy,
zmuszali domowników do wykopania dołów, potem pojedynczo
ofiary dusili sznurem albo zabijali
ciosem noża w serce i wrzucali do
dołu. Ich ofiarą pada około 100 Polaków, ocalała tylko jedna kobieta,
gdyż pracowała w tym czasie w
polu i została ostrzeżona przez ludzi z sąsiedniej wsi. Tego samego
dnia Ukraińcy mordują bestialsko
21-letnią Polkę w kol. Kopytków. Warto zwrócić uwagę, że 6
kwietnia 1943 r. – nastąpił bunt
ukraińskiej policji w Kowlu. Policjanci zabili 18 Niemców, uwolnili
z więzienia aresztowanych i więźniów obozu pracy przymusowej. Z
dezerterów utworzono sotnię UPA
Wowczaka. ( Zbigniew Konieczny

Polacy powychodzili z kryjówek,
kolonię Brzezina zaatakowało silne zgrupowanie UPA, które w nocy
otoczyło miejscowość, wsparte
przez ludność ukraińską ze wsi
Hranie i Tryputnie. Samoobrona
nie zdołała stawić oporu. Zabudowania kryte strzechą zapaliły się od
ostrzału amunicją zapalającą. Polaków mordowano bez względu na
płeć i wiek za pomocą broni białej
(siekiery, widły, noże, bagnety), do
uciekających strzelano. Niektóre
ofiary torturowano przed śmiercią.
Zabito około 130 osób, 15 było rannych, 20 osób zdołało zbiec. Jedną
z rannych była Ukrainka mieszkająca w Brzezinie, która otrzymała 9
pchnięć nożem, omyłkowo wzięta
za Polkę. Zabudowania wsi zostały doszczętnie spalone. Większość

/ Bielin, wieś w gminie Werba, 1943 r. Zamordowani przez UPA . 11 kwietnia 1943 r. we
wsi Hajki mieszkańcy Bielina: Władysława Kondracka i jej syn Longin. Ze zbiorów W. i E.
Siemaszków.

Siemaszko, Ewa Siemaszko "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności
polskiej Wołynia 1939-1945, s.
797-798 )
10 kwietnia 1943 r. – w porze
obiadowej UPA dokonała napadu
na kolonię Taraż. Wśród napastników byli także policjanci ukraińscy
z Kołek z komendantem Saczko
Saczkowskim. Polacy byli przerzynani piłami, odzierani ze skóry itp.
Zagrody są palone, zamordowanych zostaje co najmniej 26 osób.
Wracając z rzezi z Kol. Taraż upowska banda pali domostwa polskie
w Hołodnicy oraz w Marianówce i
dokonuje zabójstw.
11 kwietnia 1943 r. nacjonaliści
z UPA napadli na polsko-ukraińską wieś Chobułtowa w gminie
Mikulicze, 12 km od Włodzimierza Wołyńskiego. Na zdjęciu ciała
członków rodziny Rudnickich zamordowanych wraz z ludźmi pracującymi w ich gospodarstwie
Zdzisław Schab
pisze w swoich wspomnieniach ;
Wczesną wiosną 1943 r. ukraińscy nacjonaliści zaczęli mordować
ludność polską i podpalać polskie
zagrody na terenie całego Wołynia. Kolonia Władysławówka na
której mieszkałem liczyła około 30
rodzin polskich i 10 ukraińskich.
Prostopadle do naszej kolonii w
odległości około 800 metrów znajdowała się niewielka wieś Dojewa,
którą zamieszkiwało 50 % Polaków
i 50% Ukraińców. Spośród tych
Ukraińców ludzie w wieku od 17 do
35 lat w przeważającej części należeli do bandy UPA. Banderowcy
zaczęli najpierw mordować Polaków tzw. podpadających, zamożniejszych gospodarzy, inteligencję.
Tydzień przed Wielkanocą we wsi
Hobułtowa, odległej od naszej kolonii około 10 km, banderowcy w
bestialski sposób wymordowali rodzinę Rudnickich, składającą się z
ośmiu osób. Był to chyba pierwszy
mord zbiorowy, jakiego dopuścili
się Ukraińcy na polskiej rodzinie
w naszych okolicach. Śmierć tej rodziny podstępnie nadeszła w nocy i
prawdopodobnie miała twarz bliskich ukraińskich sąsiadów. Można
tak sądzić dzięki ustalonym faktom.
Większość domowników została zamordowana w ubraniach, część w
bieliźnie. Nie było żadnych śladów
walki. Widocznie drzwi otworzono
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na stukanie kogoś znajomego. Mordu dokonywano w spiżarni, następnie ofiary wrzucono do piwnicy.
Jedna z dziewcząt została przedtem zgwałcona. Gospodarstwo doszczętnie obrabowano. Mord ten
odbił się szerokim echem wśród
Polaków okolicznych wsi. Zwłoki rodziny Rudnickich pochowano
we Włodzimierzu Wołyńskim. Nikt
jeszcze wtedy nie wiedział, że jest
to dopiero początek krwawego żniwa do jakiego szykowali się ukraińscy nacjonaliści. Po kilku tygodniach wymordowano całą rodzinę
Romanowskich zamieszkałą w sąsiedniej kolonii Augustów. (Spisał i
opracował Sławomir Tomasz Roch,
2009 r.)
22/23 kwietnia 1943 r. w Janowej
Dolinie nacjonaliści z OUN-UPA
zamordowali ponad 600 osób, z
których większość została spalona
lub uduszona dymem. Niektórych
zabito siekierami i widłami w pobliżu domów lub na drodze i w lesie
w czasie próby ucieczki z pogromu.
Niemowlętom rozbijano główki o
ściany.( art. „Zbrodnia na Janowej
Dolinie)
Władysław Filar: Natężenie mordów w powiecie krzemienieckim to
kwiecień 1943 r. W 4 miejscowościach zginęło powyżej 100 osób,
w tym w Kołodnie 516 Polaków.
Zaatakowano 131 miejscowości.
Na terenie powiatu krzemienieckiego ofiarą zbrodni padło 3276-3279
Polaków (ustalona, minimalna
liczba ofiar). Ponadto zginęło co
najmniej 10 Czechów, 292 Żydów,
119 Ukraińców, 17 Rosjan. Ustalono 79 sprawców zbrodni. W co
najmniej 25 przypadkach napadów
Ukraińcy udzielili Polakom pomocy. Spalonych zostało co najmniej
8 kościołów i 4 kaplice. Zbrodnie
głównie były dziełem UPA, wzmocnionej w marcu i kwietniu 1943 r.
przez dezerterów z ukraińskiej policji, wspomaganej przez ukraińskich chłopów, samoobronę (SKW)
i Służbę Bezpeky OUN-B. W niewielkim zakresie jako sprawców[1]
wskazuje się oddziały zbrojne melnykowców i bulbowców. Ogółem
nacjonaliści zniszczyli 62 osiedla
polskie ( Władysław Filar, Wydarzenia Wołyńskie 1939-1944, s.
400 )
Ewa Siemaszko (Bilans Zbrodni):
Na Wołyniu, gdzie ludność polska
była rozproszona wśród ukraińskiej
(większość małych osiedli złożonych z kilku do kilkunastu zagród,
pojedyncze polskie gospodarstwa
we wsiach ukraińskich, nieliczne
osiedla kilkusetosobowe), o zawziętości w wyniszczaniu ludności
polskiej świadczą wysokie liczby
zamordowanych: w 33 miejscowościach liczba ofiar
wyniosła od 101 do 150, w 16 – od
151 do 200, w 12 – od 201 do 450
i w 5 miejscowościach ponad 450
osób (Janowa Dolina, Ostrówki,
Wola Ostrowiecka, Gaj, Kołodno). Udokumentowane liczby ofiar
śmiertelnych ludobójczych akcji na
Wołyniu wynoszą odpowiednio: w
1943 r. – 35 258, w 1944 r. – 1823
i w 1945 – 35. Najciężej doświadczone przez rzezie powiaty to:
włodzimierski (co najmniej 4275
ofiar), łucki (co najmniej 4755),
kostopolski (co najmniej 8068).
Zginęło tam jednak znacznie więcej
Polaków, których nie udało się zidentyfikować.

Wielkanoc
obozowa

Leokadia Ogrodnik

Za jedno jajko
pracowałam
przez cały dzień w
polu
aż plecy nie umiały się wyprostować
a zmęczone dłonie
nie chciały
otworzyć drzwi
Serce biło coraz
szybciej
jakby oczekujące
spełnienia
skrywanych marzeń
Jak podzielić
moją zapłatę za
pracę
aby każdy dostał
równy kawałek
białka i żółtka
Słońce patrzyło
mi w oczy
przeglądało się w
kroplach potu
kiedy chwiałam
się nad swym
cierpieniem
To słońce
przypomina
ogromne jajko
jeszcze rozgrzane
ciepłem ptaka
Przebyło całe niebo
by we mnie zasnąć
zmęczone
Syberia
www.ksi.kresy.info.pl
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73. rocznica masowej deportacji
Polaków na Wschód Rosji Sowieckiej
Redakcja

N

ie możemy obojętnie przejść
obok kolejnej rocznicy tragedii naszych rodaków.
Druga deportacja ( kwietniowa)miała miejsce nocą z 12 na 13 kwietnia
1940 r. Podczas tej deportacji ucierpiały głównie rodziny należące go
grupy określanej przez NKWD mianem „administratiwno-wysłannyje”: policjantów, wojskowych, wysokich urzędników państwowych,
pracowników służby więziennej,
nauczycieli, działaczy społecznych,
kupców a także przemysłowców.
Miejscami przymusowego osiedlenia były północne obwody Kazachskiej SRR: aktiubiński, akmoliński,
kustanajski, pietropawłowski, semipałatyński, pawłodarski oraz północno-kazachstański a także obwód
czelabiński w RFSRR. Według dokumentacji NKWD wywózka kwietniowa w swym zakresie dotknęła ok.
61 tys. ludzi z czego 80% całości
transportów stanowiły kobiety i dzieci. (Bronisław Wysoczański, Kto to
przeżył? … POLAK mały! Wczesne
dzieciństwo Sybiraka.)
Sowieci zabili ojca, a dzieci wywieźli. Jak często można natrafić
na takie zdanie we wspomnieniach
tych co przeżyli te tragiczne czasy i
wydarzenia.

ponad pół wieku nie wiedziała co
z nim się dzieje. Maria Sadłowska,
elblążanka córka policjanta zamordowanego przez NKWD w kwietniu
1940 roku Dokładnie pamięta chwilę, gdy ojca widziała po raz ostatni, chociaż było to ponad siedemdziesiąt lat temu. Józefa Franczuka
NKWD aresztowało już 4 listopada
1939 roku. Był na listach osób groźnych dla Sowietów, ponieważ walczył przeciw bolszewikom w 1920
roku i był policjantem. (…) Władzy
sowieckiej nie wystarczyło aresztowanie męża i ojca. Niebezpieczna
była też zrozpaczona matka i dwójka małych dzieci. 13 kwietnia 1940
roku tak jak do tysięcy polskich
domów wtargnęli bez uprzedzenia
funkcjonariusze NKWD. Kazali się
szybko pakować i krzyczeli, że wyjazd jest natychmiast. - Mama zapakowała, co tylko mogła - wspomina
pani Maria. - Niektóre rzeczy uratowały nam później życie, bo wymieniłyśmy je na żywność. Nasza gosposia w ostatniej chwili wręczyła
nam worek z chlebem. (…) Wbrew
pozorom pogoda nie była wiosenna,
ale zimowa. Był mróz i śnieg. - Na
stacji kazali nam wsiadać do wagonów - opowiada Maria Sadłowska.
- Jak się okazało były same kobiety z dziećmi. Mężowie, bracia byli

/ Ślubne zdjęcie Anieli i Józefa Franczuków z początku lat trzydzestych / Fot. Grażyna Wosińska- reprodukcja

Józef Franczuk, ojciec Marii Sadłowskiej zginął od strzału w tył
głowy w kwietniu 1940 roku w
Bykowni, koło Kijowa. Nigdy nie
zapaliła znicza na grobie taty. Przez

w łagrach lub więzieniach. To była
zmiana w postępowaniu Sowietów.
Wcześniej podczas lutowej wywózki rodziny wyjeżdżały razem. Nawet ściągali mężów z więzień i ła-

/ foto PAP
grów. W naszym wagonie był tylko
jeden staruszek. Został wywieziony
tylko dlatego, że przyjechał do córki
w odwiedziny. Aresztowali wszystkich, którzy byli w domu - dodaje. (
Grażyna Wosińska http://www.wiadomosci24.pl/artykul/katynskie_wspomnienia_sowieci_zabili_ojca_a_dzieci_wywiezli_189722.html )
Przebieg deportacji tak przedstawiała wywieziona wówczas z Białegostoku polska nauczycielka: "Dom
otaczały jednostki o wyglądzie zbirów, komunistyczny element polski, z miejskiego proletariatu, do
wnętrza wchodzili funkcjonariusze
NKWD. Po stwierdzeniu tożsamości (mocno podkreślano narodowość, obawiano się brać Niemców)
kierujący branką odczytywał decyzję (...) skazującą daną jednostkę na
przesiedlenie. Robiono ścisłą rewizję (...). Do pakowania pozostawiano godzinę lub 30, a nawet 15 minut. Nie zwracano uwagi na ciężko,
nawet obłożnie chorych, małe dzieci, które matki pragnęły zostawić
u swoich lub znajomych, kobiety
w ostatnim stadium ciąży, starców.
Wszystkich zabierano pomimo łez,
rozpaczy i oświadczeń lekarzy o
niemożliwości zniesienia podróży".

("W czterdziestym nas Matko na
Sybir zesłali. Polska a Rosja 19391942" - Janina G.)
Wspominając niezwykle ciężkie
warunki panujące w czasie transportu kilkunastoletni chłopiec deportowany ze Lwowa wraz z matką
pisał: "Załadowano nas do wagonów po 30 osób i więcej do jednego.
Od razu wagony zostały zamknięte i
zadrutowane. (...) Dwa dni staliśmy
na dworcu oglądając przez zakratowane okienka nieszczęśników zwożonych bezustannie autami. W wagonach były straszne warunki bytu.
Kobiety razem z mężczyznami, ubikacja w kształcie rury drewnianej,
wystawiona na zewnątrz wagonu.
Ścisk, brak chleba, wody i gorąco
doprowadzały ludzi do szału, już w
drugim dniu jazdy zwariowały dwie
kobiety i zostały umieszczone w
specjalnym wagonie. Przejeżdżając
przez granicę Polsko-rosyjską zapanował smutek i płacz. Wiedzieliśmy,
że wjeżdżamy w kraj biedy, nędzy i
głodu, mając małe nadzieje na wydostanie się stąd. Jazda ta trwała 17
dni, po drodze zostawialiśmy trupy
starców i dzieci, którzy nie przetrzymali tej jazdy". ("W czterdziestym
nas Matko na Sybir zesłali. Polska
a Rosja 1939-1942" - Wiesław R.)
Celem sowieckich deportacji była

eksterminacja elit oraz ogółu świadomej narodowo polskiej ludności,
miały one rozbić społeczną strukturę, dostarczając jednocześnie totalitarnemu sowieckiemu imperium
siłę roboczą. Liczba wszystkich
ofiar wśród obywateli polskich,
którzy w latach 1939-1941 znaleźli
się pod sowiecką okupacją, do dziś
nie jest w pełni znana. Prof. Andrzej Paczkowski odnosząc się do
tej kwestii pisał: "Uważa się, że w
ciągu niespełna dwóch lat władzy
sowieckiej na ziemiach zabranych
Polsce represjonowano w różnych
formach - od rozstrzelania, poprzez więzienia, obozy i zsyłki, po
pracę wpół przymusową - ponad 1
milion osób, a więc co dziesiątego
obywatela Rzeczypospolitej, który
mieszkał lub znalazł się na tym terytorium. Nie mniej niż 30 tys. osób
zostało rozstrzelanych, a śmiertelność wśród łagierników i deportowanych szacuje się na 8-10 proc.,
czyli zmarło zapewne 90-100 tysięcy osób".("Czarna księga komunizmu" - A.Paczkowski "Polacy pod
obcą i własną przemocą").
( Mariusz Jarosiński (PAP)- http://
dzieje.pl/aktualnosci/mijaja72-lata-od-drugiej-masowejdeportacji-polakow-na-wschod )
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Polska kultura na Pomorzu nie jest kontynuacją byłej tu kultury niemieckiej (cz. 2)

Nieporozumienia wokół
„małej ojczyzny”. Pomorze
-perspektywa miejsca czy
kultury
Kazimierz Rynkiewicz

P

onad rok temu opublikowałem esej pt. „Polska
kultura na Pomorzu nie
jest kontynuacją byłej tu
kultury niemieckiej”, w którego
tytule zawarłem zasadniczą tezę,
że nie jesteśmy, jako mieszkańcy
Pomorza Zachodniego, spadkobiercami i kontynuatorami istniejącej tu przed nami kultury niemieckiej. Zwrócenie na to uwagi
wynikało z wielu sygnałów, jakie
dochodziły z samego Szczecina i
województwa, z różnych obszarów działalności indywidualnej i
instytucjonalnej. Na przykładzie
piśmiennictwa historycznego pokazałem, że próbuje się wprowadzać (implementować) fragmenty
historii niemieckiej do historii
polskiej tych ziem, co jest zwykłym nieporozumieniem.
Na kanwie takiego myślenia, jakie wykształciło się w latach
90., jak grzyby po deszczu pojawiły się różne przedsięwzięcia
kulturalne i rocznicowe, które
wykorzystywały i wykorzystują
wątki historii niemieckiej, wprowadzając je do współczesnego
życia kulturalnego i społecznego.
Na przykład zaczęto organizować „okrągłe” rocznice polskich
instytucji, „ukorzeniając” je,
czasowo i historycznie, w państwowości niemieckiej, bo taka
tu istniała przed 1945 rokiem.
Pojawiły się obchody 100-lecia
OSP w Złocieńcu (wmurowana tablica na remizie), 100-lecie
szpitala MSWiA w Kańsku, dobijano się o nazwę Hakena dla ronda w Szczecinie, w Trzebiatowie
jedną z galerii w ośrodku kultury
nazwano imieniem niemieckiego
malarza. Podałem przykład ks.
Henryka Romanika, byłego duszpasterza koszalińskich środowisk
twórczych, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego
w Koszalinie i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, poety,
który zatroskany pytał o „tożsamość i kontynuację kulturową
naszej małej, środkowopomor-

skiej ojczyzny”, upominając się
o uczczenie 250 rocznicy śmierci Ewalda von Kleista oraz o pamięć o „rodaku” spod Koszalina,
„Pomorzaninie rodem z Karlina
– Johannie Ernst Benno (17771848)”. W Świdwinie młodzi
ludzie założyli stowarzyszenie,
którego głównym założeniem jest
„ocalenie od zapomnienia wspomnień osób w podeszłym wieku,
byłych i obecnych mieszkańców
Świdwina” oraz zorganizowali
rajd szlakiem wież Bismarcka, a
miejscowa szkoła podstawowa
organizuje konkursy dla uczniów
o świdwinianie Rudolfie Virchowie.
To wprowadzanie niemieckiej historii i postaci tych ziem do kultury polskiej na Pomorzu ma już
swoje konsekwencje, jak chociażby w Gryficach, gdzie przy próbie postawienia głazu Marszałka
Józefa Piłsudskiego niektórzy
pytali – a co Piłsudski ma wspólnego z Gryficami! No tak, w tym
ujęciu Kleist, Virchow, Puchstein,
Benno i Haken mają rzeczywiście
większy związek z tą ziemią, niż
Piłsudski, Mickiewicz, Słowacki i
Matejko razem wzięci.
Do napisania drugiej części eseju skłoniły mnie dwa nowe wydarzenia, zaistniałe niedawno.
Otóż kilka miesięcy temu Urząd
Miejski i Złocieniecki Ośrodek
Kultury ogłosili konkurs pod hasłem „200 lat Poczty Złocienieckiej”. W odpowiedzi zgłosiłem
do konkursu i opublikowałem w
Tygodniku Pojezierza Drawskiego znaczek, na którym widnieli
Bismarck, Hitler i burmistrz Złocieńca. Skoro poczta złocieniecka ma tutaj 200 lat, to wyszło
na to, że burmistrz jest następcą
tu rządzących przed nim. Burmistrz zamiast zastanowić się, co
robi, poczuł się obrażony i zgłosił
sprawę do prokuratury. Drugim
takim wydarzeniem było spotkanie autorskie w Łobzie z dr Beatą
Afeltowicz, która prezentowała
swoją książkę o nazwach byłego

powiatu łobeskiego. Przy tej okazji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego wystawiło kilka swoich publikacji, w
tym „Atlas historyczny Pomorza
Zachodniego. Tom I. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów
dworskich Pomorza Zachodniego
w 1871 roku”, pod redakcją D.K.
Chojeckiego i E. Włodarczyka
(red. kartograficzna A. Giza, P.
Terefenko). Przejrzałem ten atlas
i pierwsze co pomyślałem – ależ
ci naukowcy marnują czas i pieniądze podatników, na nikomu
tutaj niepotrzebne rzeczy, bo jak
już, to wolałbym przeczytać „Topodemograficzny atlas gmin i obszarów Pomorza Zachodniego w
1946 roku” lub chociażby 1947.
Ale chodzi nie tylko o potrzeby
i oczekiwania mieszkańców, ale
też stosowane nazewnictwo, gdyż
w 1871 roku po prostu Pomorza Zachodniego nie było. Było
Pomorze Tylne, jako część niemieckiej prowincji pomorskiej.
Charakterystyczne jest więc publikowanie historii niemieckiej
pod nazewnictwem polskim, co
sprawia wrażenie, że tamta historia jest częścią historii Pomorza
Zachodniego, a my jesteśmy jej
kontynuatorami. I robią to profesorowie uniwersytetu!

Uskok historii
Przypomnijmy jeszcze raz tutaj
Henryka Romanika z Koszalina, który wyrażając żal z powodu niedojrzałości pomorskiego
środowiska, sformułował wobec
niego, chyba najwyraźniej, postulat integralności kultury pomorskiej, pisząc w artykule „O XVII-wiecznym pastorze-poecie ze
Strzepowa”: „Międzynarodowe
Konferencje Słupskie zajęły się w
2009 roku „Wielkim Pomorzem w
micie i literaturze” oraz w 2010
„Domem Bożym w Rzeczpospolitej domów”, lecz w obu programach trudno zauważyć zainteresowanie historyczną twórczością
pisarzy niemieckich/pruskich na-
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szego regionu przed 1945 rokiem.
Może stopniowe dojrzewanie pomorskiego środowiska i współpraca z europejskimi partnerami
przyniesie z czasem przyswojenie
pomorskiej kulturze, pojmowanej
integralnie, także takich gwiazd
jak „rzymski pisarz” ze Strzepowa (Strippow)?”
Zapytajmy zatem, czy istnieje
coś takiego jak integralna kultura
pomorska, jak to rozumie Henryk Romanik. Integralna, czyli
jako ciągłość kulturowa Pomorza.
Otóż nie istnieje, z prostej przyczyny historycznej – ta ciągłość
została zerwana w 1945 roku. W
tymże roku, w wyniku ucieczek i
wysiedleń Niemców, związana z
nimi kultura odeszła na zachód,
a ze wschodu, wraz z przesiedlanymi i napływającymi Polakami i
mniejszościami, przyszła zupełnie inna kultura. Te dwie kultury
nigdy nie mieszały się, nie współegzystowały, nie sąsiadowały nawet, więc nie można mówić tu o
jakiejkolwiek ciągłości, a więc
integralności kultury pomorskiej,
jako kultury polskiej i niemieckiej.
Henryk Romanik myli po prostu
pojęcia. Wyprowadza swój postulat integralności z miejsca, mylnie przypisując mu walor kulturotwórczy. Nie on jeden zresztą.
Miejsce jest rzeczą ważną, ale nie
ono stanowi o kulturze. Tę tworzą wyłącznie ludzie. Przykładami pierwszymi z brzegu niech
będą kultury żydowska i romska. Obie nie potrzebują jednego
konkretnego miejsca, by istnieć i
rozwijać się. Miejsce oczywiście
jest ważne, ale jeżeli go nie ma,
wystarczy mit miejsca wniesiony
do kultury. Kultura to język, tradycja i religia. Romanik powielił
stereotyp, nie dostrzegając, że na
Pomorzu zaszły zmiany wyjątkowe nawet w skali świata, a więc
trzeba zmienić narzędzia opisu
tych zmian. Stereotyp funkcjonalny dla opisu statycznych społeczności nie pozwala zrozumieć
tego, co się stało i prowadzi nas
na manowce.

Meandry „małej ojczyzny”
Przykładem nieadekwatności stereotypu do opisu jakościowo nowej sytuacji są nieporozumienia
wokół pojęcia „małej ojczyzny”.
Niestety, o dramatycznych dla naszej kultury skutkach. Skąd wzięło się to nieporozumienie?
Po zburzonym starym porządku
komunistycznym pojawiła się
pustka aksjologiczna, ideowa i
kulturowa. Padły stare dekoracje
i pojawił się problem – co teraz.
Obok haseł politycznych i gospodarczych, typu bierzmy sprawy w
swoje ręce, pojawiły się hasła kulturowe, właśnie o małych ojczyznach i wielokulturowym pograniczu. Problem polegał na tym, że
mało kto próbował rozpoznawać
rzeczywistość, a zaczęto stosować kulturowe kalki. Tak jak zaczęto kopiować i tłumaczyć historię niemiecką tych ziem, uznając
ją za swoją, podobnie postąpiono
w kulturze – zaczęto propagować
ideę małej ojczyzny, jako ciągłość
kulturową tych ziem. Gdy zaczęto próbować opisywać Pomorze
jako małą ojczyznę, nie przyjmowano do wiadomości, że mała jest
tylko częścią dużej ojczyzny, lecz
zaczęto ją traktować jako byt samoistny.
Przyjęto fałszywą perspektywę
miejsca (ziemi), a nie kultury
(ducha). Kultura odsyłała nas
do swoich korzeni na wschodzie, skąd ją przynieśliśmy,
miejsce – do historii niemieckiej
tych ziem.
Z przyjęcia fałszywej perspektywy miejsca (ziemi) wyciągnęliśmy fałszywy wniosek, że nasza
kultura i historia wynikają wprost
z kultury i historii niemieckiej, bo
przecież dzieją się w tym samym
miejscu, na Pomorzu. Co prawda
tamta kultura odeszła, w wyniku
II wojny światowej, wraz z Niemcami, ale my, skoro zajęliśmy ich
miejsce, jesteśmy naturalnymi
jej kontynuatorami. Skoro naszą
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małą ojczyzną jest Pomorze, więc
jego historia jest naszą historią.
Stąd już blisko było do takich
głosów, jakie pojawiły się w Gryficach, Koszalinie i wielu innych
miejscach, domagających się
pamiętania o naszych tu „przodkach”, „rodakach”, wybitnych postaciach tych ziem, i pytających
– co Piłsudski ma wspólnego z
Gryficami. Patrząc z perspektywy miejsca, to rzeczywiście nic,
ale już z perspektywy kultury –
wszystko. Na tym polega fałszywość perspektywy miejsca, jaką
przyjmują ci, którzy nie dostrzegają wyjątkowości historii i kultury na Pomorzu po 1945 roku.

Mit pogranicza, „Pogranicza” mitów
Obok fałszywie pojętej, na Pomorzu, idei „małej ojczyzny”, pojawiła się również próba zaszczepienia nam pojęcia pogranicza,
jako miejsca wielokulturowego.
Stereotyp pogranicza mówi, że
w miejscu na pograniczu musi, z
samej natury rzeczy, wytworzyć
się, w procesie transgranicznej
wymiany, społeczeństwo wielokulturowe. Takie procesy zachodzą w starych, zasiedziałych społecznościach.
Na fali zaszczepiania tych nowych idei założono w Szczecinie,
w 1994 roku, dwumiesięcznik
„Pogranicza”, który miał je opisywać. Redakcja tak o tym napisała:
„Tytuł wprawdzie wskazuje na
preferencję zjawisk miejscowych,
ale chcemy pokazać uniwersalny
wymiar regionalizmu – zarówno
poprzez grono współpracujących
z nami autorów z kraju i zagranicy, jak i poprzez rozległą tematykę. „Pograniczność” rozumiemy
bowiem znacznie szerzej, sięgając daleko poza proste skojarzenia z bliskością granicy zachodniej i morskiej. Prócz geografii
(zachęcającej do współpracy z
Niemcami i Skandynawią) oraz
historii (z powojenną wędrówką
ludów) chodzi o wszelkie możliwe pogranicza współczesności, a
więc: wieloetniczność, wielojęzyczność, wielonurtowość, wielo-

tematyczność, wielokulturowość,
wreszcie wielogatunkowość zamieszczanych materiałów, pośród
których dominantę stanowi jednak szeroko rozumiana literatura
– z esejem na czele”.
Jak widać, redaktorzy zdawali
sobie sprawę, że nasze „pogranicze”, rozumiane jako wielokulturowość, jest „puste”, i nie
ma za bardzo o czym pisać, więc
rozszerzyli formułę o abstrakt –
„pogranicza współczesności”, co
było o tyle wygodne, że do tego
„worka” można było wrzucić
wszystko, a takie pismo wydawać
gdziekolwiek, gdyż „pogranicza
współczesności” są wszędzie,
czyli nigdzie. Ot, taki postmodernistyczny bełkot. Dlatego pismo,
które mogło zająć się i opisać
naszą tu bytność na nowych kresach (przesiedlenia niespotykane
w historii świata i formowanie się
kultury w nowych warunkach),
zakończyło swój żywot artykułami o feminizmie. Zanim odczytano kulturowość nowego Pomorza, już wyprawiono się opisywać
„uniwersalny wymiar regionalizmu”. Kolejność powinna być
odwrotna, więc nie dziwota, że
pismo nie wywarło większego
wpływu na życie kulturalne regionu i zostało zamknięte.
Informacja z ostatnich dni: po ponad sześciu latach z Radia Szczecin zniknie audycja realizowana
przez portal miłośników dawnego
Szczecina Sedina.pl.

Uniwersytet szukał
prawdy, teraz szuka
euro
Publikacje Uniwersytetu Szczecińskiego uświadomiły mi, że
jednak największym propagatorem „perspektywy miejsca” jest
tenże Uniwersytet. Popatrzmy na
niektóre publikacje wydane przez
US.
Agnieszka Chlebowska: „Stare
panny. Wdowy i rozwiedzione.
Samotne szlachcianki w Prusach
w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze”.

Z recenzji prof. Marka Czaplińskiego: „Temat poruszony należy
niewątpliwie do ważnych problemów historii społecznej XIX w.
Został też omówiony w sposób
wyraźnie interdyscyplinarny, z
uwzględnieniem wiedzy z zakresu historii społecznej, socjologii,
demografii oraz prawa. (...) Prawdziwy podziw budzi głębokie
wejście w terminologię niemiecką i umiejętność jej precyzyjnego tłumaczenia. Tu szczególnie
imponuje doskonałe rozeznanie w
literaturze oraz częste porównania innych prowincji, z tym, co na
Pomorzu”.
Na miłość boską, dla kogo pisze
się (kopiuje z niemieckich dokumentów) i wydaje takie książki?
A może coś o wdowach – matkach
Sybiraczkach, które utraciły mężów w Katyniu, na Syberii lub na
wojnie, a które z dziećmi zasiedliły Pomorze w latach 1945-56.
Lucyna
Turek-Kwiatkowska:
„Życie codzienne w Szczecinie w
latach 1800-1939”.
Pani profesor – a może coś o życiu
Szczecina w latach 1945 – 2000?
A czemuż to pani zakończyła opis
na 1939? A o latach 1939-1945
będzie? Dlaczego większość historyków milczy o tym okresie na
Pomorzu?
O „Topodemograficznym atlasie gmin i obszarów dworskich
Pomorza Zachodniego w 1871
roku” pisałem. Oprócz tego, że
jest „ważnym osiągnięciem naukowym”, nic więcej powiedzieć
się nie da.
W tym kontekście dwa zdania z
opisu książki „Kultura ludowa
i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009”
Bogdana Matławskiego; „Kultura
ludowa w tym regionie nie ma już
odniesień do dawnych czasów,
lecz do współczesnego, własnego
dorobku, wykształciła się bowiem
w sensie geograficznym oraz odmiany regionalnej. Nie można
jednak pominąć faktu, że jej bazą
są dawne, regionalne odmiany
ludowej kultury polskiej, przeniesione na Pomorze Zachodnie
przez osadników po drugiej woj-

nie światowej”.
Jak widać, autor jest świadomy,
że to nie miejsce, Pomorze, było
bazą dla kultury ludowej, lecz jej
regionalne odmiany przeniesione na Pomorze Zachodnie przez
osadników.
Podobnie opisał to prof. Zbigniew Zielonka ze Słupska, który w referacie „Problem tradycji
literackich wsi pomorskiej”, opublikowanym w zbiorze z konferencji naukowej „Dzieje wsi pomorskiej”, odbytej w Dygowie w
2002 r., zauważa, że pisarze, którzy podejmowali „tematykę wsi”,
kochali wieś, ale nie tę, tylko
„tamtą”, mityczną, wieś ich dzieciństwa. Przywołuje tu takich autorów jak Adolf Momot, Czesław
Kuriata, Jerzy Żelazny, czy Stanisław Misakowski. Gdy zaczynali
pisać o wsi, ich myśli i dusze ulatywały na wschód.
Prof. Zielonka konstatując brak
tradycji literackich na Pomorzu,
stwierdza zarazem przyczynę:
„Gdyby podniesiono semafor na
przejazd wszystkich pociągów z
bagażami przeszłości, mielibyśmy bogatą literaturę ziem utraconych, a konkretnie utraconego
dzieciństwa, przerwanej młodości, zatopionej tradycji. W efekcie
nie mamy ani tamtej literatury,
ani tradycji literackich nowych
ziem”.
Jednak, gdy to pisał, od 12 lat semafor był podniesiony. Istniały
już „Pogranicza”, gazety lokalne,
Uniwersytet Szczeciński, organizowano konferencje naukowe,
wkrótce założono Sedinę...
Profesor chyba nie docenił siły
wszczepionego nam internacjonalizmu, bo gdy semafor podniesiono, pociągi nie ruszyły
na wschód, do mitycznej krainy
naszych ojców, ale zanurzyły
się w podziemne korytarze ziemi pomorskiej, w poszukiwaniu
niemieckich dokumentów i statystyk, przydatnych do tłumaczenia.
Szansa na odkrycie „zatopionej”
tradycji, a tym samym zbudowania tradycji nowych ziem, znowu
się oddaliła.
Pewną jaskółką jest tu wyjątko-

wa, na tle tu pokazanych działań,
książka Teresy Tomsi ze Świdwina (obecnie w Poznaniu) „dom
utracony dom ocalony” (Wydawnictwo Poznańskie 2009). Córka
kresowianki wniosła mit utraconej ojcowizny rodziców do prozy
i wierszy, symbolicznie adoptując
tamto „miejsce” dla kultury nowej ziemi pomorskiej. Autorka,
jak mało kto, dostrzegła, że teraz
ma dwa miejsca; symboliczne
„tamto” i realne „to”. Próba innej
drogi, odcinania korzeni, musi
skończyć się porażką. Dlaczego?
Posłuchajmy Teresy Tomsi.
„Czuwając przy symbolicznym
grobie dziadka legionisty, czuję się spadkobierczynią ważnej
sprawy, jaką przekazała mi moja
matka w opowieściach o swoim ojcu. Wtajemniczyła mnie w
przeszłość i dzięki temu uwiarygodniła także nasze obecne życie.
Mówiąc o przeszłości kresowych
rodzin, umocniła moją wolę myślenia o przyszłości – z nadzieją.
Mama wpoiła mi, że nieustannie
trzeba się starać o godne miejsce
w społeczeństwie. Każdy wybiera
sam. Lecz kto nie chce pamiętać,
choćby był rodzonym synem, traci kontakt z tradycją, z rodziną, z
prawdą swoich polskich korzeni,
a zatem umyka mu również część
samego siebie. Żyć – to znaczy
rozmawiać z umarłymi, to pytać o
ich losy, wybory, racje z oddali lat
i wieków, to słuchać ich rad, rozterek, nadziei i błogosławieństw”.
Gorąco polecam twórczość Teresy Tomsi, bo ona znalazła klucz
do scalenia różnych, porozrzucanych w historii, części nas samych. To z kolei klucz do naszej
tu kultury.
Kazimierz Rynkiewicz
Tekst ukazał się w czasopismach
wydawanych przez Wydawnictwo
Polska Prasa Pomorska: Tygodniku Łobeski, Gazecie Gryfickiej,
Tygodniku Pojezierza Drawskiego, Wieściach świdwińskich, w
wydaniach przedświątecznych w
grudniu 2012 roku.
Można go czytać i komentować
na stronach internetowych tych
czasopism.

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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Pomorze nieodkrytych spraw
i biografii
Kazimierz Rynkiewicz
Walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną, bynajmniej
nie jest poczynaniem bez sensu. [...]
Wartość walki tkwi nie w szansach
zwycięstwa sprawy, w imię której się
ją podjęło, ale w wartości tej sprawy.
Prof. Henryk Elzenberg

W

lecie 2012 r. ekipa
złożona z historyków z
IPN oraz archeologów,
antropologów, medyków sądowych kierowana przez dr.
hab. Krzysztofa Szwagrzyka przeprowadziła pierwszy etap prac ekshumacyjnych w kwaterze „Ł” na
warszawskich Powązkach. W latach
1948-1956 pochowano tu kilkuset
zmarłych i straconych w więzieniu
mokotowskim..
W grudniu 2012 r. prezes Instytutu
Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński poinformował, że w ramach
Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar
Totalitaryzmów udało się zidentyfikować pierwsze trzy osoby. Są to
Edmund Zbigniew Bukowski, Stanisław Łukasik i Eugeniusz Smoliński. Dodał, że dzięki prowadzonym
pracom będzie można oddać należny tym osobom hołd i przywrócić
pamięć o bezimiennych do tej pory
ofiarach UB.
20 lutego podano nazwiska kolejnych Żołnierzy Wyklętych. Odnalezieni to: Stanisław Abramowski, Bolesław Budelewski, Tadeusz Pelak i
Stanisław Kasznica (1908–1948, por.
WP, ppłk i komendant NSZ, kawaler
orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych).
Archeologom w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z
lat 1944-1956” udało się wydobyć
ponad sto ciał ofiar terroru komunistycznego.
IPN ma nadzieję odnaleźć m.in.
szczątki rtm. Witolda Pileckiego,
gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
- szefa Kedywu Komendy Głównej
AK, mjr. Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszki” - dowódcy 5. Wileńskiej
Brygady AK, i ppłk. Łukasza Cieplińskiego - przywódcy Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”.
- Myślę, że to jest niezmiernie ważne, że możemy przy tej smutnej okazji jednocześnie poznać wspaniałe
życiorysy bohaterów naszej historii,
ludzi, których życie zostało brutalnie przecięte. I możemy zastanowić
się, co by się stało, gdyby tacy ludzie
mogli po wojnie kontynuować swoją
działalność, gdyby to oni odpowiadali za odbudowę Polski, a nie ci,
którzy ich zamordowali – powiedział
Łukasz Kamiński.
Można powiedzieć – lepiej późno,
niż wcale. Kilka lat temu przyglą-

dałem się ekshumacji żołnierzy
niemieckich poległych w II wojnie
światowej, w jednej w podłobeskich
wiosek. Już wtedy postawiłem pytanie – dlaczego nie szuka się miejsc
pochówku polskich żołnierzy, w
tym także zamordowanych przez
UB. Może po inicjatywie IPN akcja
rozleje się na cały kraj, a więc i na
Pomorze Zachodnie, bo w każdym
miasteczku powiatowym były takie urzędy (PUBP), a w wielu więzienia, gdzie mogło dochodzić do
morderstw działaczy podziemia niepodległościowego. By jednak ta inicjatywa przebiła się do świadomości
społecznej, trzeba przypominać, kim
byli Żołnierze Wyklęci.
Jednak zanim opowiemy o uczestnikach i świadkach walk podziemia
niepodległościowego po wojnie,
przypomnijmy jeszcze jedną, mało
znaną zbrodnię, jakiej dokonało
NKWD na Polakach już po wojnie.
Zobaczymy, jak losy różnych ludzi
łączą się ze sobą, pomimo odległości
w czasie i przestrzeni. Jak ciekawe
życiorysy mają mieszkańcy, żyjący
obok nas.

OBŁAWA AUGUSTOWSKA
Obława Augustowska to największa
zbrodnia popełniona na Polakach
po wojnie. W lipcu 1945 r. sowiecki kontrwywiad „Smiersz” wyłapał
na terenach powiatów suwalskiego
i augustowskiego ponad 7 tys. osób.
Większość uwolniono, ale po 600
słuch zaginął.
Rosyjskiemu Stowarzyszeniu „Memoriał” udało się wydobyć z Archiwum FSB w Moskwie dwa szyfrogramy Wiktora Abakumowa do
szefa NKWD Ł. Berii z lipca 1945 r.,
które dotyczą ujętych w czasie obławy augustowskiej żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.
IPN pozyskał je od „Memoriału”,
gdyż władze Rosji nie odpowiadają
na wnioski IPN o pomoc prawną w
tej sprawie. Materiały nie pozostawiają wątpliwości co do charakteru
działań jednostek Armii Czerwonej przeprowadzających obławę w
rejonie Augustowa i Suwałk. Gen.
Abakumow raportuje o wysłaniu
do Olecka „grupy doświadczonych
funkcjonariuszy kontrwywiadu w
celu przeprowadzenia likwidacji
bandytów aresztowanych w lasach
augustowskich”.
Po 600 Polakach ślad zaginął i do
dzisiaj nie udało się ustalić, co się z
nimi stało.

Czesław Burzyński oskarża ministra bezpieki
Wśród wspomagających Rosjan w
Obławie Augustowskiej, szczególnie aktywny udział brał późniejszy
szef MSW gen. Mirosław Milewski.
W 1947 r. był już referentem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Białymstoku i współ-

pracował z NKWD. W tymże roku
ujął i wydał Rosjanom Czesława Burzyńskiego.
Burzyński brał udział w wojnie
obronnej 1939 r., był więziony przez
Niemców, a po ucieczce działał w
podziemiu. Po wydaniu go przez
Milewskiego, NKWD wywiozło
Burzyńskiego do Rosji, gdzie dostał
karę śmierci, w ostateczności zamienioną na łagier. Przez 10 lat przebywał w łagrach Workuty. Wrócił do
Polski w 1947 r. Zamieszkał w Goleniowie, gdzie wcześniej osiedliła się
jego rodzina. Jako bezpartyjny i „z
życiorysem” miał problemy z pracą.
W 1963 r. uzyskał status inwalidy I
grupy ze względu na utratę wzroku,
po prześladowaniach i pobycie w
Workucie.
Jednak z uwagą śledził karierę Milewskiego w aparacie władzy PRL.
Był on w Zarządzie Głównym ZBOWiD, a w latach 80. został ministrem
spraw wewnętrznych. Gdy nadszedł
przełom polityczny, w 1989 r. Burzyński postanowił szukać sprawiedliwości za wyrządzone krzywdy.
Oskarżył gen. Milewskiego, że pozbawił go wolności i wydał władzom
obcego państwa. W 1990 r. oskarżono Milewskiego o udział w w aferze
„Żelazo”. W latach 1968-71 polski
wywiad zakładał na Zachodzie firmy,
pod przykrywką których dokonywano oszustw ubezpieczeniowych, włamań i rabunków. W efekcie do Polski
trafiło około 200 kg złota i drogich
kamieni. W tym czasie Milewski był
już szefem Departamentu I MSW,
zajmującego się wywiadem. W 1990
r. aresztowano 5 wysokiej rangi oficerów MSW, w tym Milewskiego,
którym zarzucono „przyjmowanie
korzyści majątkowych w wielkich
rozmiarach”. Po trzech tygodniach
generała zwolniono, a sprawę umorzono z powodu przedawnienia.
Sprawa Burzyńskiego przeciwko
ministrowi MSW i członkowi KC
PZPR ciągnęła się przez ponad 10
lat. Przesłuchiwali go prokuratorzy,
przesłuchiwano świadków, odbywały się rozprawy sądowe, ale Czesław
Burzyński zmarł nie doczekawszy
wyroku. O karaniu za zdradę Polski
i współpracę z NKWD nikt nawet
nie śmiał myśleć. Po panu Czesławie
została mi książka, w której spisał
swoje życie i pobyt w Workucie. W
dedykacji - z datą styczeń 2000 r. napisał: „Losy poszczególnych ludzi
tworzą historię własnego narodu”.
W pamięci zachowałem obraz
skromnego człowieka, wolno poruszającego się pośród starych mebli,
który przeżył 10 lat sowieckich łagrów i nie dał się złamać, i który odważył się stanąć przeciwko ministrowi PRL-owskiej bezpieki i domagać
się jego ukarania.

Iwan Sierow z polskim
orderem za Katyń
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W latach 80. i 90. próbowano lansować tezę, że walka z podziemiem
była „wojną domową”, czyli sprawą
między Polakami. To miało sprawiać
wrażenie, że była to suwerenna decyzja nowego rządu komunistycznego, mającego poparcie społeczne, a
więc legitymizację do rozprawienia
się z „bandami”. Oczywiście było to
ordynarne kłamstwo, gdyż wszelkie
dokumenty poświadczają, że ten rząd
nie przetrwałby kilku miesięcy bez
wsparcia wojsk sowieckich. Była to
więc faktyczna okupacja kraju przez
Sowietów, którzy nowy rząd przynieśli na „bagnetach”. Zdawali sobie z
tego sprawę Żołnierze Wyklęci, którzy po okupacji niemieckiej kontynuowali walkę z okupacją sowiecką.
Polskich komunistów zwalczali jako
ekspozyturę Sowietów, stąd wyroki
na nich i atakowanie instalowanych
przez nich instytucji rzekomego państwa polskiego.
Jak dalece zhańbili się polscy komuniści niech świadczy fakt, że Prezydium Krajowej Rady Narodowej,
uchwałą z 1946 r. odznaczyło Krzyżem Orderu Virtuti Militari Iwana
Sierowa, jednego z największych
zbrodniarzy stalinowskich, który
ponosi współodpowiedzialność za
mord polskich oficerów w Katyniu,
po 17 września 1939 r. zajmował
się wysiedleniem Polaków na Syberię oraz rozbijał polską konspirację
niepodległościową, w tym osobiście
przesłuchiwał i torturował Leopolda
Okulickiego, późniejszego Komendanta Głównego AK, wywiezionego
na Łubiankę.

Pomorze nieodkrytych spraw i
biografii
Powoli i na Pomorzu odkrywamy historię Żołnierzy Wyklętych. Okazuje
się, że żyli i jeszcze żyją wśród nas.
Wielu uciekło ze wschodu, z kresów,
szukając bezpiecznego schronienia pośród tysięcy przesiedlonych
i zasiedlających te ziemie. Młodzi
przenosili ze sobą niepodległościowe nastroje i podejmowali próby
organizowania konspiracji. Tak było
w Świdwinie i Złocieńcu. Kończyły
się dramatycznie, łapankami i wyrokami. Rozbudowany aparat represji szybko likwidował najmniejsze
przejawy życia wolnościowego. Inni
przechowali swoją przeszłość na lepsze lata. Wielu nie doczekało, zabrali
swoje tajemnice do grobu. Żyją nieliczni, którzy mogą już opowiadać o
tamtym fragmencie swojego życia i
Polski. Może z ich opowiadań powstanie kiedyś zachodniopomorska
mapa losów Żołnierzy Wyklętych,
uzupełniająca obraz polskich walk o
niepodległość.

JÓZEF JAROCKI
Dwa lata temu pożegnaliśmy w Gryficach por. Józefa Jarockiego. I chociaż w ostatnich latach szefował tam-

tejszemu Kołu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, mało kto
wiedział o jego przeszłości.
Por. w st. sp. Józef Jarocki, ps. „Ryś”,
był żołnierzem Ośrodka „Iwje”
Okręgu Nowogródek AK, później 4.
kompanii 6. batalionu 77 Pułku Piechoty AK. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Pamiątkową „Akcji
Burza” i Odznaką „Weterana walk
o Niepodległość 1939-1945”. Zmarł
17 V 2011 r.
Tak pośmiertnie opisali jego losy
Wojciech Jarząb i Paulina Kokiel.
„W domu też nie było bezpiecznie,
początkowo częste najścia i „kontrole” sowieckich oddziałów frontowych, szukających jedzenia i fantów,
później regularne wizyty NKWD, w
poszukiwaniu „bandit - Piłsudczyk”.
„Jest styczeń l946 r. NKWD-ści nałapali sporo młodych ludzi i umieścili ich we wsi Ślusary. Szybkie
nawiązanie kontaktu z placówką w
Machałach, a ci z kolei z oddziałem
„Wiatra”, celem odbicia więźniów.
W wyniku akcji uciekła połowa
więźniów, bolszewicy byli zaskoczeni i myśleli, że uderzyły na nich
większe siły. Jednak „Wiatr” nie
dotarł, bo został osaczony i rozbity
przez sowietów. Józef Jarocki wraca
do leśnego schronu. Zdrajcy i donosiciele uniemożliwiali działania
AK. Jarocki otrzymuje fałszywe dokumenty w celu wyjazdu do Polski,
jednak NKWD wpadło na trop komórki preparującej papiery i wielu
AK-owców zostało aresztowanych.
Wraz z wiosną schron stał się niepewny. Ojciec Józefa dogadał się z
Białorusinem pracującym na stacji
kolejowej w Gawja, który za cenę 3
tysięcy rubli łapówki miał go wpisać
do dokumentów repatriacyjnych,
jako syna Wiktora Fiłona (wujka Józefa), wyjeżdżającego wraz z dobytkiem 16 kwietnia 1946 r. Gdy pociąg
ruszył, Józef myślał, że opuszcza rodzinne strony na parę miesięcy. Nigdy już nie wrócił.
I głos w tej sprawie: „Współpracowałam z Panem Jarockim tyle lat i
nigdy nie opowiadał swojej historii,
nikt tego nie wiedział. Dopiero później wyszło, że był w AK, ale tego co
przed momentem przeczytałam, to
nie miałam pojęcia – napisała „Emerytka”, komentując artykuł na portalu Gazety Gryfickiej.

ANDRZEJ KISZKA
Pan Andrzej Kiszka mieszka w
Siennie Dolnym, w gminie Radowo
Małe, w powiecie łobeskim. Pochodzi z Lubelskiego. Był żołnierzem
oddziału partyzanckiego dowodzonego przez Adama Kusza „Garbatego”. Na początku 1950 r. oddziały
partyzanckie polskiego podziemia
niepodległościowego prawie już
nie istniały. Amnestia z lutego 1947

www.ksi.kresy.info.pl

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
r. doprowadziła do ujawnienia się
większości konspiratorów. W terenie pozostały tylko niewielkie grupy
partyzantów, którzy nie uwierzyli w
„dobrodziejstwa” amnestii lub mimo
ujawnienia, musieli nadal się ukrywać.
Adam Kusz urodził się w rodzinie chłopskiej, 25 lipca 1922 r. w
Sierakowie (pow. biłgorajski). W
czasie okupacji niemieckiej należał
do oddziału partyzanckiego NOW,
stworzonego przez Franciszka Przysiężniaka ps. „Jan”, „Ojciec Jan”.
Brał udział w operacji „Burza” jako
OP 44 w składzie podokręgu Rzeszów AK. W lipcu 1944 r. oddział
został rozwiązany, a jego dowódca
się ukrywał. Po 31 marca 1945 r.,
kiedy „bezpieka” zamordowała brzemienną żonę Przysiężniaka Janinę
Oleszkiewicz-Przysiężniak, on sam
wrócił do konspiracji i został dowódcą Oddziałów Leśnych Okręgu San
NZW, przy których wraz ze sztabem
przebywał, aż do ich rozwiązania we
wrześniu 1945 r.
Po amnestii liczebność oddziału
„Garbatego” spadła do 7 ludzi. Jednak w niedługim czasie jego szeregi
zaczęły ponownie wzrastać, gdyż
oddział zaczęli zasilać ujawnieni
partyzanci, ponownie ścigani przez
aparat bezpieczeństwa, jak na przykład Andrzej Kiszka „Dąb”. Mała
liczebność grupy powodowała, że
partyzanci swoją działalność ograniczali, poza dwoma akcjami z jesieni
1947 r., gdy wysadzono budynek
przeznaczony na siedzibę milicji w
Kuryłówce oraz rozbito biura PGR
w Cieplicach, do akcji upominania
bardziej aktywnych działaczy PPR
i PZPR i likwidowania najbardziej
niebezpiecznych współpracowników
„bezpieki”.
Andrzej Kiszka tak wspomina tam-

ten czas: „Mieliśmy bunkry w lasach, różne kryjówki, bo wciąż nas
tropiono. Nie było się już jak bić.
Tylko czasem porządek robiliśmy z
peperowcami dając im w tyłek, albo
z takimi co donosili. Bo donosicielstwo stawało się częstsze, a komuniści za byle co zamykali w więzieniu.
Ludzie byli nam przychyli, ale się już
bali, UB panoszyło się i zapełniało
więzienia niewinnymi ludźmi, często
ich torturując”.
W październiku 1947 r. przeciwko
grupie „Garbatego”, liczącej kilkanaście osób Sekcja 1 Referatu III
PUBP w Łańcucie założyła sprawę o
kryptonimie „Kurzawa”. W grudniu
1949 r. aparat bezpieczeństwa postanowił wykorzystać w swoich działaniach agenta Wydziału III WUBP
w Lublinie o pseudonimie „Jeleń”,
prowadzonego przez kpt. Jana Gorlińskiego (właśc. Cezary Monderer-Lamensdorf, m.in. w latach 19451947 zastępca kierownika WUBP w
Koszalinie/Szczecinie).
Do oddziału „Garbatego” udało mu
się wprowadzić dwóch agentów UB
z radiostacją. Podali oni namiary na
oddział i 19 sierpnia 1950 r. rozpoczęła się obława, w której zginęli Adam
Kusz i Wiktor Pudełko. Trzeciego
dnia akcji żołnierze KBW znaleźli ukrytego pod mchem Władysław
Ożgę „Bora”, którego zastrzelili, następnie jeszcze jednego partyzanta.
Przez pierścień obławy przedarło się
czterech: Andrzej Kiszka - ukrywał
się do 30 grudnia 1961 r., gdy został
aresztowany. Skazany na dożywotne więzienie, zamienione następnie
na 15 lat. Wyrok odbywał m.in. w
Strzelcach Opolskich i Potulicach.
Zwolniony warunkowo z więzienia
w sierpniu 1971 r. Michał Krupa
„Wierzba” - wysłany na zwiad, wyszedł z okrążenia. Schwytany 11 lutego 1959 r. w Kulnie, skazany na 15

lat więzienia, był więziony do 1965 r.
Zmarł 24 sierpnia 1972 r. Stanisław
Łukasz „Marciniak” - przebił się,
później ukrywał się razem z Józefem
Kłysiem i Andrzejem Kiszką. Zginął
śmiercią samobójczą podczas obławy UB w Wólce Ratajskiej w 1952 r.
Kazimierz Zabiegliński - przebił się,
ujawnił się w 1956 r.
Oddział Adama Kusza „Garbatego”
był jednym z ostatnich oddziałów
partyzanckich polskiego podziemia
niepodległościowego działającego w
Polsce po 1945 r.

WAP w Złocieńcu
Działalność Wyzwoleńczej Armii
Podziemnej w Złocieńcu opisuje Jarosław Leszczełowski. Wszystkich
jej członków aresztowano. Pokazowa trzydniowa rozprawa odbyła
się w dniach 23-24 lutego 1950 r. w
Drawsku Pomorskim w dużej sali
starostwa. Gmach został szczelnie
obsadzony funkcjonariuszami UB i
MO z psami. Podobnie jak to miało miejsce na pokazowej rozprawie
w złocienieckim kinie Mewa, na
rozprawę spędzono starsze klasy ze
szkół w Drawsku Pomorskim, Złocieńcu i Czaplinku. Rozprawę prowadził Wojskowy Sąd Rejonowy w
Szczecinie w składzie: przewodniczący kpt. Stanisław Longchamp,
ławnicy: por. Jerzy Niklewicz i st.
sierż. Jerzy Popiołek.
W pierwszym dniu rozprawy najwyższe wyroki 7 i 5 lat więzienia
otrzymali Mieczysław Lisowski (19
lat) i Apolinary Klimaszewski (19
lat). Sylwester Werner (22) został
skazany na 3 lata. Zbigniew Giluk
(20), Stanisław Szyszczakiewicz
(21), Ludwik Rytter (20) i Tadeusz
Gryglewicz (20) na 2 lata. Teodor
Drozd (22) miał spędzić w więzieniu
rok i 6 miesięcy.

W drugim dniu rozprawy najpoważniejsze zarzuty dotyczyły Jana Lisieckiego (23), który był traktowany
jako przywódca grupy. Prokurator
żądał w jego przypadku kary śmierci. Zarzucano mu usiłowanie zmiany ustroju przemocą, nawoływanie
do gromadzenia broni, werbowanie
nowych członków, miał też nielegalnie przechowywać karabin systemu
Mosin z bagnetem, granat obronny,
rewolwer, pistolet maszynowy MP
i amunicję. Ostatecznie Jan Lisiecki
został skazany na 15 lat więzienia.
Henryk Buczek (21) na 8 lat, Stanisław Czermanowicz (17) na 6 lat,
Zygmunt Banaszek (22) na 2 lata.
Banaszek zachowywał się bardzo
dzielnie w śledztwie, dzięki czemu UB nie dowiedziało się nigdy
o przynależności do WAP Henryka
Mazura. Brat Henryka Mieczysław
Mazur (18) został natomiast skazany
na 5 lat więzienia. Jan Gorbacz (40),
który nie wyraził zgody na wstąpienie do WAP został skazany na 7 miesięcy więzienia za to, że nie doniósł
władzom o istnieniu tej nielegalnej
organizacji. Adolf Białostocki został
skazany na 2 lata więzienia.
Podczas pobytu w więzieniu tragedię rodzinną przeżył Zygmunt Banaszek, którego żona zachorowała
na gruźlicę i w maju 1951 r. zmarła.
Władze więzienne nie udzieliły mu
zgody na udział w ceremonii pogrzebowej. Represje spadały również na
rodziny członków WAP. Po procesie
ojcu Mieczysława Mazura odebrano
gospodarstwo rolne za to, że wychował syna – „bandytę”. Zabrano mu
konie, krowy i cały dobytek. Ponadto przymusowo został zapisany do
spółdzielni, gdyż trwał wtedy proces
tak zwanej kolektywizacji wsi.

KWP w Świdwinie
W 1954 r. wyłapano młodych ludzi

ZAGŁADA ŻYDÓW
LWOWSKICH
Aleksander Szumański

B

ezpośrednio po wkroczeniu do Lwowa błyskawicznie
utworzona
„policja ukraińska" wraz
z żołnierzami Wehrmachtu (to nieprawda, że tylko SS i Gestapo mordowało Żydów) urządziła w Brygidkach kilkuset Żydom makabryczną
krwawą łaźnię. To wydarzenie miało swą prehistorię. Wkrótce po 22
czerwca 1941 roku wśród lwowskich bolszewików wybuchła panika i wielu z nich w popłochu uciekło
na wschód. Po kilku dniach opamiętali się i niektóre władze, zwłaszcza
część wojska, milicja i NKWD wróciły.
W międzyczasie części więźniów
Brygidek, przede wszystkim kryminalistów, udało się wyłamać drzwi
cel i uciec. Niektórzy, jakby nie wie¬rząc w klęskę Czerwonej Armii,
uczynili to z pewnym ociąganiem
się, może nawet podejrzewając jakiś bolszewicki podstęp. Wśród
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tych ostatnich przeważali więźniowie polityczni i inteligenci. Tych
wszystkich, których powracający
enkawudziści zasta¬li w celach i na
podwórzu, wymordowali bestialsko
seriami z karabinów maszynowych.
Do pochowania tych zwłok zapędzono kilkuset Żydów, których następnie na miejscu powystrzelano.
Bolszewicy zaś już dawno definitywnie uciekli. Ta masakra stała się
groźną zapowiedzią, jaki los czeka
Żydów.
Warto dodać, że dziwne i niezdecydowane zachowanie bolszewików
w tych dniach było następstwem
dezorientacji samego Stalina. Słuchając pilnie radia „Wolna Europa"
wiedzieliśmy już od kilku tygodni
o koncentracji armii hitlerowskiej
na terenie tzw. Generalnego Gubernatorstwa, o czym opowiadali
też kolejarze. Stalina ostrzegał też
specjalnie jego tokijski superszpieg
Sorge. Ale Stalin wietrzył w tych

wieściach angielską intrygę zmierzającą do poróżnienia go z Hitlerem, któremu niemal do ostatnich
dni dostarczał naftę i żywność. Co
prawda, w „Izwiestiach" i „Prawdzie" zaczęły ukazywać się artykuły wychwalają¬ce skuteczność
obrony przeciwlotniczej Londynu,
z czego - znając programową tendencyjność sowieckich środków
przekazu -domyślaliśmy się, że na
przymierzu sowiecko-hitlerowskim
pojawiają się pewne rysy. Te podejrzenia zdementował jednak sam
Stalin, tłumacząc w przemówieniu
radiowym koncentrację wojsk niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie obfitością żywności na tych
terenach. Wkrótce bomby spadające
na sowieckie lotniska i fabryki miały go przekonać, jak dalece się mylił
i jak bezskuteczna była jego zajadła
walka ze szpiegostwem. Sprytnie
wykorzystywana przez Abwehrę
doprowadziła go do wymordowania

swoich najzdolniejszych generałów,
co m.in. skłoniło Hitlera do uderzenia na osłabiony tym Związek Sowiecki.
Lwowski Holocaust. Jego rozmiary zilustrują najlepiej dwie liczby.
Wkraczając do Lwowa Niemcy zastali w nim około 160 000 Żydów, to
znaczy o około jedną trzecią więcej
niż ich było 1 września 1939 roku.
Ten wzrost ich liczby był spowodowany ucieczką wielu Żydów z
tzw. Generalnego Gubernatorstwa.
Kiedy hitlerowcy opuszczali Lwów
w 1944 roku we Lwowie pozostało
około700 Żydów, ukrywanych przez
Polaków lub - wyjątkowo - uratowanych jako niezbędni fachowcy,
przez kierowników niemieckich
firm, czasem antyhitlerowców,
działających dla Wehrmachtu, np.
szyjących mundury wojskowe (tzw.
„warsztaty miejskie”).
Metody mordowania Żydów były
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próbujących założyć w Świdwinie
Konspiracyjne Wojsko Polskie. Represje dotknęły 14 osób. Główni
organizatorzy: Henryk Dąbrowski i
Grzegorz Pietryszyn zostali skazani
na 12 lat więzienia i przepadek całego mienia; Klemens Noworadzki
na 10 lat, Józef Żdżański, Stanisław
Bertosz, Henryk Karpiński i Edward
Gałosz na 5 lat, Jan Orłowski i Władysława Bertosz na 3 i pół roku,
Stanisław Leszczak i Eugeniusz Jankowski na 3 lata, Józef Kuczyński na
2 lata i 8 miesięcy.

Odbudowywać piórem, myślą...
Wertując różne materiały znalazłem
jakże ważne słowa młodej osoby,
Marty Startek, w 2004 r. uczennicy
gimnazjum im. Księdza Prymasa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Godziszowie, która napisała pracę
na konkurs IPN, o ostatnim partyzancie Andrzeju Kiszce: „Przecież
„odbudowywać” nie znaczy tylko
„wznosić mury”, „budować fabryki”, „układać linie kolejowe”, ale
odbudowywać można także piórem,
słowem, myślą...”.
Młodzi przejmują pokoleniową pałeczkę. My możemy w to nie wierzyć, ale poprzednie pokolenia nie
takie mury kruszyły, z nie takich
opresji wychodziły, by Polska trwała.
Bo jak napisał poeta Marian Hemar:
Wstają i w grób się kładą. Narody i
pokolenia. Zmieniają się chłopcy na
warcie. Ale się warta nie zmienia.
Kazimierz Rynkiewicz
Tekst ukazał się w przeddzień obchodów Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Tygodniku Łobeskim”,
Wieściach świdwińskich, Tygodniku
Pojezierza Drawskiego i Gazecie
Gryfickiej, w lutym 2013 roku.
rozmaite. Początkowo rozstrzeliwano ich np. blisko Czartowskiej Skały
przy drodze do Winnik albo w obozie przy ulicy Janowskiej zwanym
„Uniwersytetem zbirów” lub w jego
sąsiedztwie. Wymordowanie kilku
milionów ludzi nie byłoby możliwe
bez wynalazku cyklonu, gazu, który w formie stałej wrzucano do zamkniętych komór. Ludzie ginęli w
nich w ciągu kilku minut wśród męczarni spowodowanych dusznością.
Dziwiło mnie zawsze, skąd w narodzie niemieckim wzięło się tylu ludzi, którzy aktywnie uczestniczyli w
tych bestialskich mordach, względnie zgadzali się z nimi lub udawali,
że o nich nie wiedzą. Tę ostatnią postawę spotykałem najczęściej wśród
Niemców, z którymi rozmawiałem
po latach w kraju lub w Niemczech.
Potępienie lub chęć udzielenia pomocy Żydom spotkałem zaledwie
kilka razy. Zresztą w stosunku do
Polaków we Lwowie i w Warszawie
także tylko bardzo niewielu Niemców zdecydowanie sprzeciwiało się
hitlerowskim prześladowaniom.
Zagadnienie to dotyczy wszystkich
totalitaryzmów. Rozma¬wiając z
ludźmi sowieckimi, nie tylko z partyjnymi urzędnikami, funkcjonariuszami policji, ale i z tzw. „szarym
człowiekiem”, prostakiem, czy inteligentem, np. z lekarzami, nieraz
stwierdzano, że głęboko byli przekonani o historycznym uwarunkowaniu ich hegemonii nad innymi
narodami. Byli ślepi na ich własne
zacofanie kulturalne i cywilizacyj-
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ne, w dużej mierze spowodowane
obłędnym, zupełnie niesprawnym
ustrojem społeczno - gospodarczym, jak również wielowiekową
tyranią carską. Nieraz można było
zauważyć, jaki szok psychiczny
przechodzili inteligentniejsi spośród nich w zetknięciu z kapitalizmem, który wbrew doktrynie
wsączanej im od dzieciństwa, dawał każdemu, nie tylko bogaczom,
znacznie większe możliwości
osobistego rozwoju niż np. ustrój
socjalistyczny. Z mirażami przyszłościowymi roztaczanymi przez
marksistowskich proroków ustrój
ten nie miał nic wspólnego.
Pierwszą wielką rzeź Żydów, która
pozbawiła życia około 80 tys. osób
urządzili Niemcy w sierpniu 1942
roku. Do tego czasu Żydzi ginęli
setkami, czy tysiącami w więzieniach, niemieckich obozach pracy,
np. w Jaktorowie i niemieckich
obozach zagłady w Bełżcu, Oświęcimiu i na Majdanku.
Upór, z którym hitlerowcy to swoje Ausrottung (eksterminacja) postanowione na początku wojny na
zebraniu władz NSDAP w Wansee
przeprowadzali, kolidował nieraz
z potrzebami wojny toczonej na
Wschodzie, absorbując np. znaczny potencjał transportowy, przede
wszystkim w wagonach towarowych.
Konferencja w Wansee (tematem
narady było praktyczne „Rozwiązanie Kwestii Żydowskiej”, jak eufemistycznie określano planowane
ludobójstwo Żydów).
Zarówno w Niemczech przedhitlerowskich, jak i w obecnych, antysemityzmu ani oficjalnego, ani „ludowego" nie było i nie ma. Choć
wielu historyków i publicystów
analizowało zagadnienie przyczyn
hitlerowskiego szaleństwa - przekonującej odpowiedzi nie znaleziono. Poparcie hitleryzmu przez
naród niemiecki opierało się na
„Mein Kampf”, w tym Drang nach
Osten i Lebensraum.
Nie od dzisiaj wiadomo, , że polityka Anglosasów w dużej mierze
sprzyjała powodzeniom hitleryzmu. Ich wyrachowanie polegało
na tym, aby hitleryzm i bolszewizm
wza¬jemnie się pożarły. Ale podobne wyrachowanie miał Stalin w
stosunku do całej Europy Zachodniej i on właściwie zrealizował
swój plan, dzięki któremu sowiecka strefa wpływów sięgnęła aż po
Łabę.
Wracając do Żydów lwowskich
warto wspomnieć, że drobna ich
część wybrała współpracę z Gestapo. Było kilkuset milicjantów
żydowskich, którzy ściśle współpracowali z niemiecką i ukraińską
policją. Ich szef, Goliger, szczególny drań i pijak, został zamordowany we własnym łóżku przez Żydów
wracających z władzą sowiecką.
Był kahał (Judenrat – Gmina Żydowska) w gettach, który dokładnie ściągał z Żydów kontrybucję,
konfiskował im futra, biżuterię,
dzieła sztuki, meble i wszystko to
dostarczał Niemcom, co wcale nie
uchroniło urzędników kahału od
zagłady, a nawet od wieszania jego
prezesów Parnasa i Rothfelda na
balkonach budynku kahału przy
ulicy Bernsteina we Lwowie.
Dla ułatwienia sobie eksterminacji
i zapobiegnięcia wszelkiej myśli o
oporze Niemcy od pierwszej chwili zastosowali straszliwy masowy
i publiczny terror, aby całkowicie
sparaliżować
prześladowanych.

Cel swój osiągnęli, niemal do
ostatniej chwili każdy Żyd próbował tylko uchronić własną rodzinę i
skórę. Dopiero w sytuacji zupełnie
już beznadziejnej porwali się warszawscy Żydzi do powstania w getcie. Ale we Lwowie do takiego politycznego ruchu nigdy nie doszło.
Warunki były tu też trudniejsze.
Przede wszystkim wrogość Ukraińców wobec Polaków pogarszała
położenie Żydów, ale mimo tego
Polacy Żydów ukrywali, mimo pamięci o poparciu udzielonym władzom bolszewickim przez żydowską młodzież we Lwowie.
Toteż jednym ze sposobów ratowania się Żydów, przede wszystkim
zasymilowanych inteligentów, był
wyjazd do Warszawy, gdzie niektórzy z nich stali się ofiarą szmalcowników lub szantażystów.Delegatury Rządu Londyńskiego i AK
tępiły tych donosicieli, wydawały
na nich wyroki śmierci i nieliczne
z nich też i wykonywały, niemniej
osłaniała tych szmalcowników niemiecka policja i niełatwo było do
nich się dobrać.
Tak więc lwowski holocaust okazał się skuteczny, tak jak niemal
wszędzie, gdzie roztaczała się władza hitlerowska, a zwłaszcza tam,
gdzie Żydzi w swej masie nie byli
zasymilowani. Znacznie mniej skuteczny był np. w Danii i we Francji,
gdzie nie było wyroków śmierci
za przechowywanie Żydów, mimo
bliskiej kolaboracji władz Vichy,
Petaina i Lavala z Abetzem, hitlerowskim władcą Francji.
Warto pamiętać, że kultura Polski
wiele zawdzięcza lwowskim Żydom. Biochemik Parnas, fizycy
Loria i Infeld, polonista Kleiner,
prawnik Allerhand, neurolog Rothfeld-Rostowski, filolog Auerbach,
kompozytor Koffler, malarz Lille to tylko kilka wybranych nazwisk.
Było wśród Żydów wielu adwokatów, sędziów, lekarzy, inżynierów,
którzy walnie przyczynili się do
rozwoju miasta. W Radzie Miejskiej Lwowa działało wielu z nich,
wiceprezydentem miasta i jego patriotą był bankier Chajes, również
redaktor lwowskiej „Chwili”, znakomitej lwowskiej i patriotycznej
codziennej gazety żydowskiej
Holocaust całkowicie zlikwidował żydowską ludność Lwowa. W
obecnej chwili nie odgrywają tam
żadnej roli. Ci nieliczni, którzy się
tam znajdują, to obcy, napływowy
element sowiecki, tak zresztą, jak
niemal cała ludność tego miasta,
które niegdyś stanowiło ostatni na
wschód wysunięty bastion europejskiej kultury.
Żydzi lwowscy byli przeważnie
polskojęzyczni, niektórzy posługiwali się wyłącznie jidysz, ukraińskiego w ogóle nie używali.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_80.htm
http://www.lwow.home.pl/semper/
zaglada.html
Jerzy Zieliński „Zagłada Żydów
lwowskich podczas hitlerowskiej
okupacji Lwowa (1941-1944)”,
Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo Wschodnich
Wrocław, „Nie tylko we Lwowie
bez trumien i krzyży z ludobójstwem w tle” www.rodaknet.com
http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Sorge

LIBRA PL, Rzeszów
zaprasza Kresowian
na sentymentalną
wycieczkę w przeszłość
Redakcja

P

onad 80 lat temu, a konkretnie w1930 r. zaczęły
się ukazywać zeszyty serii
Polska w krajobrazie i zabytkach, jedyne w swoim rodzaju,
wydane w niepodległej, międzywojennej Polsce. To dzieło do dziś
budzi zachwyt i zainteresowanie
miłośników historii narodowej.
Znajdujemy w nim obraz Polski,
której już nie ma, w jej przedwojennych granicach. Województwa i
regionach geograficzne ilustrowały znakomite fotografie mistrzów
tej sztuki okresu międzywojennego: J. Bułhaka , H. Poddębskiego, Z. Marcinkowskiego czy M.
Seńkowskiego i innych, którym
towarzyszyły teksty krajoznawcze
wybitnych historyków i geografów, m.in.: H. Gąsiorowskiego, W.
Dzwonkowskiego, M. Orłowicza,
A. Karczewskiego, J. Remera czy
T. Szydłowskiego. Rzeszowskie
wydawnictwo LIBRA PL podjęło
się przedrukowania tych przedwojennych albumów. Wszelkie
zmiany redakcyjne dokonane we
współczesnym wydaniu nie ingerują w ogólny zamysł pierwotnej
publikacji. Całe dzieło to czternaście tomów serii Przedwojenna
Polska w krajobrazie i zabytkach:
T. I Lwów i województwo lwowskie
T. II Województwo stanisławowskie i tarnopolskie
T. III Wołyń i Polesie
T. IV Wilno
T. V Województwo wileńskie i nowogródzkie
T. V Tatry i Pieniny
T. VI Kraków i województwo krakowskie
Kolejne tomy w opracowaniu...
Dla miłośników Kresów najciekawsze są oczywiście tomy
od I do V: Lwów i województwo
lwowskie, Województwo stanisławowskie i tarnopolskie, Wołyń i
Polesie, Wilno i Województwo wileńskie i nowogródzkie. Również
w tomie X: Województwo lubelskie i białostockie, znajdzie miłośnik Kresów ciekawe fotografii
np. z Grodna.
Dziś zamierzamy polecić album
„Wołyń i Polesie” (foto na górze). Książka jest trzecim tomem
(W oryginale to tom XII ) serii
Przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach i stanowi sentymentalną podróż przez obszar
dawnych województw wołyńskiego i poleskiego. Ten album dotyczącym chyba najbardziej kresowych i egzotycznych krain. Te
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dwie krainy, położone centralnie
na Kresach i w pewnych częściach
do siebie podobne połączono w
jednym tomie. Zawiera on skrócone, kilkustronicowe opisy obu
tych krain (tutaj potraktowanych
w granicach administracyjnych),
ze szczególnym zwróceniem
uwagi na to co w nich polskie.
Czytelnik ma szansę zapoznania
się z historią Wołynia i Polesia,
geografią obu ziem oraz ciekawymi miejscami. Wołyń, ta kraina
pełna historycznych zabytków i
pięknych krajobrazów. A przede
wszystkim wielki obszar. Dr Mieczysław Orłowicz zwraca uwagę,
że niektóre powiaty na Wołyniu
(np. kowelski) powierzchniowo
większe były od województwa
śląskiego.
Przeglądając karty albumu odwiedzimy takie miejsca Krzemieniec
należący do najpiękniej położonych miast nie tylko na Wołyniu,
ale i w całej Polsce, położony w
głębokim jarze, z Górą królowej
Bony, najwyższym wzniesieniem
na Wołynu. Inne miasta i miejsca godne polecenia; Wiśniowiec,
Ostróg, Łuck, Poczajowska Ławra, ruiny zamków w Korcu czy
Hubkowie, czy kopalnia bazaltu w Janowej Dolinie, zamek w
Dubnie i Ołyce .Ta fotograficzna
podróż po przedwojennych Kresach, jest szczególnie cenna dla
tych, którzy i dziś jeżdżą na te
tereny. Łatwiej rozpoznać znajome miejsca, określić co i gdzie
się zmieniło. Zdarza się nawet,
że współczesne fotografie są niemal identycznie wykadrowane jak
przedwojenne. A Polesie to również olbrzymi teren, powiatów
większych od woj. śląskiego było
tam trzy: łuniniecki, stoliński i
piński. Polesie to „ziemia, gdzie
czas zda się tak wolno płynąć, jak
jej liczne, kręte rzeki, które, niby
w bezruchu, w dal bezdźwięczną
wody swe toczą.” – pisze Jerzy
Siennicki we wstępie do tej części
albumu. W nim możemy przeczytać o historii Polesia i ruszyć na
foto-wędrówkę po nim zaczynając
od „Bramy Polesia” czyli Brześcia nad Bugiem. Zamków na Polesiu raczej mało, za to możemy
odszukać zatopione w poleskiej
przyrodzie dworki, kościoły, cerkwie. Najcenniejsze są fotografie
tych obiektów, których już nie
ma. A są to piękne dwory i rezydencje, jak dwór Skirmunttów w
Mołodowie czy Jagminów w Wistyczach. Są także utrwalone na
tych czarno-białych fotografiach
kryte strzechą wiejskie chałupy
w Ostromyczewie czy Rudawcu..
Polesie to jednak przede wszystkim przyroda – i tej nie brakuje
w albumie: bagna, łąki, rzeki, zamierające od nadmiaru wody lasy
patrzą na nas z kart albumu. No i
oczyliście– Poleszucy. Olbrzymia
fotografia przedstawia „słynny”
jarmark na wodzie w Pińsku”,
ciekawostka na skalę europejską.
A Pińsk nad Piną, główne miasto
Polesia do którego wyprawa była
świętem (fotki powyżej).

pasterzy i połonin. Krainie rozległych gór z prastarą puszczą karpacką poprzecinaną szumiącymi
potokami, gdzie gwarne połoniny
niosące dźwięk dzwonków wypasanych zwierząt zamierających
jesienią, aby do późnej wiosny
zamienić się w lodową pustynię
smaganą wiatrem i śniegiem, odwiedzanej jedynie przez watahy
głodnych wilków. Znajdujemy tu
obrazy Huculszczyzny z pierwszej
połowy ubiegłego stulecia krańców polskich ziem II Rzeczypospolitej. To sentymentalna podroż
do źródeł Prutu i Czeremoszu, do
rozległych połonin Czarnohory i
okrytych rumoszem Gorganów, do
huculskiej codzienności. W tym
opracowaniu znajdziemy nie tylko
ciekawe wizerunki Hucułów ale,
sceny rodzajowe z ich codziennego życia, przepiękne huculskie cerkwie i przepiękną sztukę
użytkową tak różną od innych regionów. Huculszczyzna fascynowała od dawna i fascynuje nadal
ludzi poszukujących oryginalności, barwności, swoistej egzotyki.
Najważniejsze jednak są tu góry,
bez których nie byłoby Hucułów,
o czym mówią słowa popularnej
piosenki:
Dla Hucuła nie ma życia,
Jak na połoninie.
Gdy go losy w doły rzucą,
Wnet z tęsknoty ginie

bardziej niż naród polski”. Prezentując tom III czyli „Wołyń i
Polesie”, warto wspomnieć jeszcze, że w tym roku wydawnictwo
Libra powtórnie wydało również
tom I czyli „Lwów i Województwo Lwowskie”. Mamy nadzieję,
że ucieszy to miłośników Lwowa
dla którzy nie zdążyli kupić tego
świetnego albumu przy pierwszym wydaniu. Przypominamy
okładkę wspomnianej pozycji z
cyklu "PRZEDWOJENNA POLSKA W KRAJOBRAZIE I ZABYTKACH".

ficznego im. Seweryna Udzieli
w Krakowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Prywatnego
Muzeum Stasa Mychajluka z Kosowa oraz ze zbiorów Zygmunta
Śliwy. Album Huculszczyzna jest
szczególną pozycją, dlatego że
Huculszczyzna jest krainą specyficzną i szalenie interesującą.
Huculszczyzna to dzisiaj już mit i
legenda. Słowo „Huculszczyzna”
mieści w sobie znacznie więcej
niż tylko zwięzłe nazwanie krainy
geograficznej obejmującej część
Karpat Wschodnich.
Dla nas, spadkobierców tej a nie
innej tradycji cywilizacyjnej,
nadal pozostających w kręgu historyczno-kulturowym
kształtowanym etosem czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i dwudziestolecia międzywojennego, Huculszczyzna to już czas
przeszły i bezpowrotnie dokonany.

Zwracamy uwagę na fakt, że zadaniem tej publikacji była i jest
rola wychowawcza, kształtująca
patriotyzm i wzbudzająca miłość do swojej ziemi ojczystej.
W „Słowie od wydawcy” cytowany jest pomysłodawca serii,
prof. Włodzimierz Dzwonkowski: „Nie ma zaiste narodu, który
by ukochał swą ziemię ojczystą

To jednak nie koniec ofert. Rzeszowskie wydawnictwo LIBRA
PL do bogatej kolekcji swoich
wydawnictw dodało pozycję niezwykłą i bardzo oryginalną. „Huculszczyzna w dawnej pocztówce i fotografii”, to album który
ukazał się nakładem tego wydawnictwa wraz z początkiem bieżącego roku.
Cóż to takiego ta Huculszczyzna?
Huculszczyzna to teren położony
na karpackiej Ukrainie, leżący w
widłach Prutu, Czeremoszu i Cisy
u stóp Gorganów i Czarnochory.
Jej mieszkańcy od zawsze zajmowali się pasterstwem. Stworzyli
specyficzną kulturę ludową, której przejawy przetrwały w sferze
materialnej i duchowej.
Powściągliwość, surowość, była
jednym z jej głównych elementów. Pozycja o której piszemy
zawiera reprodukcje dziesiątek
przedwojennych i starszych fotografii, pocztówek, widokówek
przedstawiających Hucułów i ich
piękną ziemię, stroje, obrzędy.
Zawarte w albumie materiały
pochodzą z Muzeum Etnogra-
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Dlatego ten przepiękny album,
barwny tak jak strój huculski, zawierający ponad 200 unikalnych,
zdjęć i kart pocztowych, zabiera
nas w podróż niezwykłą i ciekawą. Znajdziemy tu oryginalne
portrety, twarze ludzi sprzed stu i
więcej lat, których kości na pewno spoczywają już dawno na jakimś górskim cmentarzyku. Tutaj
widzimy surowe twarze gazdów,
zwłaszcza tych najważniejszych
zwanych „watahami”. Poorane trudem stuletniego życia twarze starych Hucułów i Hucułek palących
nieodłączne fajki. Młode, urokliwe dziewczęta, dzieciaki, a także
przedstawicieli specyficznych profesji: lirników, wróżki, znachorki.
A wszystko to w magicznej krainie

Album wzbogacenia dwóch znawców Huculszczyzny w przeszłości
i współczesności. Wstęp napisał
dr Andrzej Karczmarzewski, etnograf, pracownik Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, znawca
kultury Hucułów, organizator jednej z pierwszych w Polsce wystaw
poświęconej sztuce huculskiej.
Zapoznaje on czytelników z historią Huculszczyzny oraz życiem
jej mieszkańców. Drugi znawca
tych karpackich górali – Włodzimierz Szuchiewicz , cytowany z
czterotomowego dzieła „Huculszczyzna” wydawanego we Lwowie
w latach 1902-08 wypełnia treścią
całość tematu. Na koniec warto
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zwrócić uwagę na fakt, że kultura
Hucułów wyszła obronną ręką ze
wszystkich zawieruch i kataklizmów dziejowych i dziś znów jest
w rozkwicie. Kto odwiedza tamte
strony zauważył, że w wioskach
w okolicach Kołomyi działa cała
sieć wiejskich zespołów, kół gospodyń, żywa i praktykowana jest
tradycja wyszywanki, pisanek i
zdobnictwa.
Na tym jednak nie kończy się
specjalna oferta wyżej wymienionego wydawnictwa. Aby odbyć
szczęśliwie podróż sentymentalną
po przedwojennej Polsce i trafić w każde bliskie sercu miejsce
na Kresach przydatna jest mapa.
Wydawnictwo Libra PL wydało
niezwykłą mapę samochodową
II RP. z 1939 r. w skali 1: 1 250
000 . Dodatkowo są tu mapy: Administracyjna i Fizyczna. Mapy
zaopatrzono w siatkę podziału na
arkusze „trzysetek” Wojskowego
Instytutu Geograficznego. Druga
strona mapy zawiera przepiękny zbiór zdjęć najciekawszych i
najbardziej
reprezentatywnych
obiektów mieszczących się przedwojennych granicach Polski wraz
z opisem.
Informujemy wszystkich naszych
czytelników z Rzeszowa i odwiedzających to przyjazne miasto, że w Księgarni Libra PL
Rzeszów Jagiellońska 14, można poczytać na miejscu Kresowy Serwis Informacyjny który
znajdziecie tam w formie wydruku na papierze. Komunikujemy również, że Wydawnictwo
Libra PL na hasło „KSI” przy
zamówieniach w sklepie internetowym www.libra.pl lub pod
numerami telefonów:
17 85 33 530, 882 177 960
wszystkim czytelnikom KSI
przyznaje rabat 25%. Książki
Wydawnictwa Libra PL dostępne w księgarniach na terenie całego kraju.

Zagłada Janowej
Doliny 23 kwietnia
1943 roku
BOHDAN PIĘTKA

J

edną z największych i najbardziej bezwzględnych zbrodni
dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu
w pierwszej połowie 1943 roku była
zagłada Janowej Doliny w powiecie
kostopolskim. Mord ten miał miejsce
w Wielki Piątek 1943 roku, a data
ta nie została wybrana przez katów
przypadkowo. Miał to być swoisty
symbol, o wymowie wręcz szatańskiej. Wyznawcy ideologii Doncowa
i Bandery lubili takie symbole. Wyrizat’ Lachiw w dzień Męki Chrystusa,

sprawić im krwawe Święta Wielkanocne – oto zadanie dla twórców samostijnoj Ukrainy.
Nazwa Janowa Dolina wywodzi się
od imienia króla Jana II Kazimierza
(lata panowania 1648-1668), który
miał polować w okolicznych lasach.
Od połowy XVII wieku nazwa ta
dotyczyła tylko miejsca związanego
z pobytem króla. W latach dwudziestych XX wieku powstała tam osada
Janowa Dolina (obecnie Bazaltowe). Swoje powstanie zawdzięcza
polityce gospodarczej II Rzeczypo-

spolitej – jakże odmiennej od obecnej zgubnej polityki ekonomicznej,
realizowanej od 1989 roku według
założeń ideologii neoliberalnej, a zakładającej m.in. wycofanie się państwa z aktywności gospodarczej na
rzecz „niewidzialnej ręki rynku”. W
okresie II Rzeczypospolitej państwo
prowadziło zupełnie inną politykę:
wspierało różne gałęzie gospodarki,
a przede wszystkim budowało przemysł, tworząc silny sektor państwowy. Nikt wtedy nie uważał tego za
nienormalne, za „socjalizm”, jakby
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to określiła współczesna propaganda
neoliberalna. Dla Eugeniusza Kwiatkowskiego i Władysława Grabskiego
było rzeczą normalną i oczywistą, że
państwo musi mieć dochody i dlatego musi posiadać własny przemysł.
Dopiero po 1989 roku pan Syryjczyk
odkrył, że „najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej”, a panowie Balcerowicz
i Rostowski odkryli, że płynność
finansową państwa można utrzymywać zupełnie inaczej – poprzez
wyprzedaż wszystkiego co się da z
przemysłem na czele, drenaż fiskalny obywateli oraz tzw. „emisję długu publicznego”.
Ale w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Polska była
krajem normalnym. Dlatego państwo budowało linie kolejowe,
drogi, port i miasto Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy oraz
wiele ważnych państwowych (lub
z udziałem państwa) przedsiębiorstw przemysłowych. U zarania
niepodległości – w 1920 roku – na
zapadłej wołyńskiej prowincji, w
Janowej Dolinie właśnie, powstały
Państwowe Kamieniołomy Bazaltu,
zatrudniające około 1200 pracowników. Dzisiaj słowo „państwowe”
brzmi jak coś bardzo nieprzyzwoitego, więc musiałem uczynić kilka
powyższych wyjaśnień, żeby Czytelnicy, szczególnie ci pozostający
w oparach ideologii neoliberalnej,
nie byli zaszokowani. Przy tychże Państwowych Kamieniołomach
Bazaltu państwo polskie zbudowało osiedle dla pracowników i ich
rodzin o nazwie Janowa Dolina. To
była taka wołyńska Gdynia. Wzorcowe osiedle, wzorcowe miasteczko
gdzieś wśród wołyńskich lasów na
kresowej prowincji. Projektodawcami i twórcami osiedla Janowa
Dolina byli dyrektor Państwowych
Kamieniołomów Bazaltu, inżynier
Leonard Szutkowski (zamordowany
w 1940 roku przez NKWD), oraz
inżynier Urbanowicz. Pod koniec
lat 30. osiedle zamieszkiwało koło
1800 mieszkańców (w kamieniołomach bazaltu pracowało wtedy już
około 3000 ludzi). Zdecydowaną
większość z nich, bo około 97 proc.,
stanowili Polacy. Poza Polakami w
osadzie mieszkała niewielka liczba
Ukraińców, Rosjan i Czechów.
Janowa Dolina była osiedlem w
pełni zelektryfikowanym i posiadającym własną sieć kanalizacyjną
(rzecz unikalna na kresowej prowincji). Osiedle było zlokalizowane
w lesie sosnowym, na obszarze pomiędzy wyrobiskiem kopalnianym a
urwiskiem zalesionego zbocza doliny rzeki Horyń. Siatka ulic została
wytyczona w układzie prostokątnym
pomiędzy istniejącymi drogami lokalnymi. Dla poszczególnych alei
wycięto w lesie pasy o szerokości
ok. 100 m. Środkiem każdego pasa
biegła ulica wybrukowana kostką
bazaltową. Po obu stronach ulicy,
na działkach o powierzchni ok. 600
m2 wybudowano domki-wille czterorodzinne. Piwnice wszystkich domów zostały zbudowane z kamienia
bazaltowego. Domy były dwukondygnacyjne, drewniane, z dwuspadowymi dachami krytymi czerwoną
dachówką. Do każdego mieszkania
należała część działki przeznaczona na ogródek. W centrum osiedla,
przy głównej alei wybudowano
duży budynek, zwany „blokiem”,
na planie litery U, w którym znajdowały się: sala kinowa, widowiskowa, pokoje hotelowe i mieszkalne
dla specjalistów, stołówka i kioski.

Obok „bloku” zbudowano boisko
piłkarsko-lekkoatletyczne.
W Janowej Dolinie znajdowały się
ponadto szkoła powszechna, sklepy
spółdzielni „Społem” (miała wyłączność na prowadzenie handlu),
elektrownia, szpital, posterunek
policji, stacja kolejowa, kaplica i
cmentarz. Osada posiadała także
własną „walutę” (żetony, którymi
można było płacić tylko w miejscowych sklepach) i trzy plaże nad
brzegiem rzeki Horyń. Przy Państwowych Kamieniołomach Bazaltu
powstało kilka klubów sportowych,
w tym m.in. KS Strzelec Janowa
Dolina, który w sezonie 1936/1937
zdobył mistrzostwo Okręgowego
Związku Piłki Nożnej województwa wołyńskiego. Powstał tam także
zespół jazzowy (chyba jedyny na
Wołyniu).
Rozwoju Janowej Doliny nie zakłócił nawet Wielki Kryzys z lat
1929-1933. Tragedia rozpoczęła się
dopiero po wybuchu drugiej wojny
światowej. Okupacja sowiecka z
lat 1939-1941 nie pociągnęła większych ofiar poza niektórymi osobami z kadry kierowniczej kamieniołomu, policjantami i pracownikami
administracji. Zakład i jego pracownicy byli potrzebni Sowietom, więc
do wywózek na Sybir na większą
skalę nie doszło. Po przyjściu Niemców w 1941 roku zlokalizowano w
Janowej Dolinie niewielki garnizon
Wehrmachtu w sile jednej kompanii. Okupant niemiecki rozpoczął
wywózki na roboty przymusowe do
Rzeszy (potrzebni tam byli wykwalifikowani pracownicy). Wywózki
te objęły kilkaset osób. Zapewne
osoby wywożone na roboty do Rzeszy uważały to za osobistą tragedię,
ale większość z nich dzięki temu
ocalała. Paradoksalnie zawdzięczają
swoje ocalenie hitlerowcom.
Janowa Dolina stała się obiektem
ataku nacjonalistów ukraińskich z
dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jej mieszkańcy byli prawie
wyłącznie Polakami. Po drugie dlatego, że w rezultacie ludobójczej
czystki etnicznej prowadzonej przez
OUN-UPA na Wołyniu od lutego
1943 roku do Janowej Doliny zaczęli licznie przybywać uciekinierzy. Polacy uciekający przed nacjonalistami ukraińskimi sądzili, że w
Janowej Dolinie będą bezpieczni,
chociażby ze względu na stacjonujący tam garnizon niemiecki. Niestety okazało się, że pożoga rozpętana przez szowinistów ukraińskich
dotarła także i tam. OUN-UPA nie
była skłonna biernie przyglądać się
temu, że Janowa Dolina staje się
miejscem schronienia przed banderowską siekierą.
W ataku na Janową Dolinę wzięły
udział oddziały UPA w sile dwóch
sotni, wspomagane przez dezerterów z Ukraińskiej Policji Pomocniczej oraz okoliczne ukraińskie
chłopstwo, nazywane przez banderowców pogardliwie „czernią”.
Całością akcji dowodził Iwan Łytwyńczuk-„Dubowyj” (1917-1952).
Ten nacjonalistyczny watażka, uważany dzisiaj na Ukrainie za bohatera
narodowego, był jednym z inicjatorów ludobójstwa wołyńskiego.
W przeciwieństwie do większości
przywódców ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego – wywodzących się
z Galicji Wschodniej – pochodził on
z Wołynia. Był synem duchownego
prawosławnego z Dermania. Początkowo studiował w seminarium prawosławnym w Krzemieńcu, ale bardziej od prawosławia pociągała go
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
ideologia Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów. W latach 1937-1939
był przez władze polskie więziony za działalność w OUN. W 1943
roku organizował UPA na północno-wschodnim Wołyniu, gdzie został
dowódcą Okręgu Wojskowego UPA
„Zahrawa”. Oddziały podległe Łytwyńczukowi jako pierwsze rozpoczęły akcję ludobójstwa na Wołyniu,
podszywając się pod bulbowców,
tzn. nacjonalistów wiernych Tarasowi Bulbie-Borowcowi, który był
skonfliktowany z banderowcami.
Łytwyńczuk-„Dubowyj” wykazywał
się szczególną gorliwością w przeprowadzaniu mordów na Polakach.
Niejednokrotnie sam w nich uczestniczył, tak jak w Janowej Dolinie.
Od 1941 roku w Janowej Dolinie
działała placówka ZWZ/AK, dowodzona przez por. Stanisława Pawłowskiego, ps. „Cuhaj” (pochodzącego z
Warszawy). Ze względu na szczupłość sił nie była ona jednak w stanie
w jakikolwiek sposób przeciwstawić
się UPA.
Wedle ustaleń Ewy i Władysława
Siemaszków, na jakiś czas przed
napadem na Janową Dolinę do jej
mieszkańców docierały od Ukraińców pogróżki o urządzeniu „krwawego piątku” i o „jajach wielkanocnych farbowanych krwią Polaków”.
Kilka osób, które w kwietniu 1943
roku wyszły poza osadę, zostały zamordowane (Władysław Siemaszko,
Ewa Siemaszko, „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia
1939-1945”, Warszawa 2000, tom I,
s. 234). Wcześniej, bo w marcu 1943
roku, Niemcy aresztowali wicedyrektora kamieniołomu, Ukraińca
Romaniuka, będącego równocześnie
członkiem OUN. Niemcy wykryli,
że przekazał on UPA beczkę nafty i
300 litrów benzyny, które miały posłużyć do spalenia Janowej Doliny
oraz drewnianego mostu na Horyniu,
łączącego tę osadę z osiedlami w
gminie Derażne.
Siły ukraińskie otoczyły Janową
Dolinę szczelnym pierścieniem w
nocy z 22 na 23 kwietnia 1943 roku.
Uprzednio Ukraińcy przerwali łączność telefoniczną z siedzibą powiatu
w Kostopolu, wysadzili w powietrze
tory kolejowe i mosty, a drogę dojazdową zablokowali ściętymi drzewami. Napad rozpoczął się po północy,
w Wielki Piątek 23 kwietnia. Janowa
Dolina została ostrzelana z broni maszynowej i ręcznej. Następnie do osady wkroczyły zorganizowane grupy
szturmowe, które oblewały kolejne
domy naftą lub benzyną, podpalając
je od strony wejścia smolnym łuczywem przy użyciu wiązek siana i
słomy, albo wrzucały granaty przez
okna. W napadzie uczestniczyła masowo ludność ukraińska ze Złaźna,
w tym kobiety i dzieci, które brały
udział w podpalaniu zabudowań ze
śpiącymi ludźmi. Uciekający Polacy
byli zabijani strzałami z broni palnej lub siekierami, prawdopodobnie
również widłami. Inni ginęli w płomieniach lub dusili się dymem w
piwnicach, gdzie usiłowali się schronić. Upowcy podpalili także szpital,
po uprzednim wyniesieniu z niego
pacjentów narodowości ukraińskiej.
Trzyosobowy personel szpitala został zamordowany siekierami, natomiast polscy pacjenci zostali spaleni
żywcem. Według innej wersji upowcy zarąbali ich siekierami przed
budynkiem.
Jedna z ocalałych ofiar, Bronisława
Słójkowska, tak wspominała napastników: „To byli obdarci, nędzni
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chłopi, ziejący szałem zabijania i
nienawiścią, podjudzeni, omamieni,
oszukani przez OUN. Na nogach zamiast butów mieli pozawijane szmaty, oplecione rzemieniami. Poruszali
się po cichu, z jakimś przerażającym
szmerem” (cyt. za: http://www.kresowianie.info/artykuly,n240,janowa_dolina_kiedys_dolina_szczesliwosci_potems.html).
Inna z ocalałych ofiar, Łucja Arczyńska z domu Bogdanowicz, wspomina,
że: „Kryjąc się w lesie, widzieliśmy
jak Ukraińcy, których przyjechało
wozami bardzo dużo, okradali podpalane mieszkania, ładując zdobycz
na wozy, oraz jak w okrutny sposób
znęcali się nad naszymi wieloletnimi
sąsiadami, przywiązując do drzew,
odcinając kończyny lub podpalając”
(cyt. za: Władysław Siemaszko, Ewa
Siemaszko, „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej Wołynia 19391945”, Warszawa 2000, tom II, s.
1129).
Napastnikom stawiła opór jedynie grupa Polaków na osiedlu „C”,
składającym się z murowanych budynków mieszkalnych. Ze swojej
siedziby w tzw. bloku otworzył też
ogień garnizon niemiecki. Wedle
relacji byłej mieszkanki Janowej
Doliny, Janiny Pietrasiewicz-Chudy, Niemcy uzbroili również cywilnych Polaków, którzy przebywali
tej nocy w obiektach garnizonu. W
tzw. bloku, który był obwarowany
wysoką palisadą z wyciętymi otworami strzelniczymi, próbowali się
schronić uciekający przed napastnikami mieszkańcy. Jak wspomina
Janina Pietrasiewicz-Chudy: „Ludzie uciekali z płonących domów
w kierunku Bloku (gdzie uważali,
że znajdą ochronę) i ginęli od kul
niemieckich, a może też kul rodaków. Ci, którym nie udało się opuścić domów w przerażeniu chowali
się w piwnicach, mając nadzieję,
że ogień nie przedostanie się do
podmurówek. Z tych ludzi nikt nie
ocalał. Żar i dym był tak wielki, że
udusili się, zostali spaleni na węgiel
lub po prostu upieczeni”(cyt. za:
http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20071212/MAGAZYN/71211028).
Siły UPA i ukraińskiego chłopstwa
wycofały się z Janowej Doliny
około czwartej nad ranem, gdy nad
miejscowością pojawił się niemiecki samolot zwiadowczy. Po wycofaniu się UPA kilkunastu Polaków,
którzy posiadali broń, zabiło w
odwecie pięcioro Ukraińców oraz
małżeństwo Rosjan, których pomyłkowo uznano za Ukraińców.
„Pamiętam – wspomina Janina Pietrasiewicz-Chudy – małe dzieci nadziane na pale na Alei Spacerowej.
Całe rodziny z nożami w plecach
leżące w krzakach, spalone moje
koleżanki. (…) Gdy ucichły strzały w pierwszej kolejności zajęto się
rannymi, których umieszczono w
Bloku. Widok był przerażający: jedni czarni, poparzeni, inni pokaleczeni, cali zbryzgani krwią, leżeli jeden
przy drugim na gołej podłodze, jęcząc z bólu, błagając o pomoc lub
łyk wody. Pozostała przy życiu jedna pielęgniarka była bezradna wobec tylu rannych, braku leków, chociażby tych, które uśmierzają ból.
Pomoc ograniczała się do podawania wody. Nie wiem, czy to „dobre”
serce Niemców, czy może strach
przed Bogiem, a może jeszcze coś
zupełnie innego było powodem, że
ranni tego samego dnia zostali odwiezieni samochodami wojskowy-

mi do Kostopola. Byłam w jednym
z tych samochodów. Pamiętam, jak
ukryci za drzewami bandyci strzelali do nas, mimo że samochody
były oznaczone czerwonym krzyżem. Lęk dzieciństwa to tylko dwa
słowa, ale do dnia dzisiejszego nie
opuszczają mnie. Gdy jadę nocą
samochodem, to nie wiem, kiedy z
siedzenia zsuwam się na podłogę i
nadsłuchuję, czy gdzieś nie słychać
świstu kul. Ci, co pozostali przy
życiu, wykopali jeden bardzo długi grób, gdzie stał krzyż. Było to
miejsce przeznaczone na budowę
przyszłego kościoła. Pamiętam ten
grób. Tę straszną „kupę” ludzkich
ciał, popalonych, pomordowanych,
wśród których były kobiety i dzieci”.
Liczba zamordowanych Polaków w
Janowej Dolinie szacowana jest na
co najmniej około 600 osób. Większość z nich zginęła w rezultacie
wywołanych w osiedlu pożarów.
Polacy byli ponadto zabijani siekierami i prawdopodobnie też innymi
narzędziami (nożami, widłami).
Część dzieci wbito na pale. Spłonęło około 100 budynków. UPA zdobyła w Janowej Dolinie m.in. materiały wybuchowe (rzekomą chęcią
ich pozyskania był następnie tłumaczony napad). Ocaleli mieszkańcy
Janowej Doliny zostali wywiezieni
przez Niemców do Kostopola.
Napad na Janową Dolinę był jedną z
największych zbrodni popełnionych
przez UPA na Wołyniu w pierwszej połowie 1943 roku. Skutkiem
tego napadu była nie tylko okrutna
śmierć kilkuset niewinnych ludzi,
ale także zniszczenie symbolu polskiego sukcesu gospodarczego i
cywilizacyjnego w dwudziestoleciu
międzywojennym. Być może samo
zniszczenie Janowej Doliny jako
symbolu polskiej kultury i gospodarności na Kresach Wschodnich
było dla UPA nawet ważniejsze niż
zamordowanie mieszkających tam
Polaków.
Od 70-ciu lat trwa zaprzeczanie
i zakłamywanie tej zbrodni. Największe zasługi na tym polu położył
banderowski pseudohistoryk Petro
Mirczuk-„Zalizniak” (1913-1999).
Wymyślił on bajeczkę o „bitwie”
w Janowej Dolinie, w której Polacy mieli stracić kilkuset zabitych i
rannych, a Ukraińcy 8 zabitych i 3
rannych (w rzeczywistości napastnicy ukraińscy stracili w walce dwóch
ludzi). Już tylko ta dysproporcja
strat pozwala wątpić w rzekomą
„bitwę” czy „walkę” dwóch zorganizowanych stron.
Do niezwykle bezczelnego zachowania ze strony ukraińskiej doszło,
kiedy rodziny pomordowanych postanowiły ufundować pomnik w

miejscu, w którym znajdowało się
osiedle. W ostatniej chwili przed
odsłonięciem pomnika ukraiński
wykonawca usunął, bez wiedzy
zamawiających, datę „23 kwietnia
1943”, pozostawiając tylko napis
„Pamięci Polaków z Janowej Doliny”. W trakcie odsłaniania pomnika w dniu 18 kwietnia 1998 roku
demonstrowało 50 nacjonalistów,
trzymając transparenty z napisami
„Won polscy policjanci” i „Won
SS-owskie sługusy”. W niedługim
czasie po odsłonięciu polskiego pomnika, w centrum obecnej wsi Bazaltowe Ukraińcy postawili pomnik
ku czci UPA. Upamiętnia on „akcję
bojową”, która rzekomo miała miejsce w dniach 21-22 kwietnia 1943
roku. Napis na płycie ukraińskiego
pomnika głosi, że oddział zgrupowania UPA „Zahrawa”, którym
dowodził „Dubowyj”, zlikwidował
wtedy rzekomo „bazę polsko-niemieckich okupantów Wołynia”.
Fałsz i ordynarne kłamstwo zostały
tu użyte nawet jeśli chodzi o datę.
W Polsce na temat tego skandalu
milczano i milczy się nadal. Czy
można sobie wyobrazić, że władze
Rosji postawiłyby w Katyniu pomnik ku czci NKWD? Jaka wówczas byłaby reakcja tzw. polskiej
prasy patriotycznej i polskich prawicowych (i nie tylko) polityków?
Podejrzewam, że oburzeniu nie byłoby końca, a o sprawie huczałoby i
dudniło od rana do wieczora. Ale w
sytuacji stawiania przez Ukraińców
pomnika UPA niemal naprzeciw
pomnika polskich ofiar UPA mamy
w Polsce głuche milczenie. Zasłona milczenia opada też na blisko
20 pomników S. Bandery i innych
watażków nacjonalistycznych, które zdobią dzisiaj miasta zachodniej
Ukrainy. Uporczywym milczeniem,
półprawdami i kłamstwami próbuje
się zabić pamięć o ofiarach banderowskiego ludobójstwa nie tylko
na Ukrainie, ale przede wszystkim
w Polsce. Bo ta prawda jest niewy-

godna dla wszystkich sił rządzących
Polską po 1989 roku.
Takie skandale jak ten z pomnikami w Janowej Dolinie są możliwe
dzięki postawie, którą od ćwierć
wieku zajmują oficjalne czynniki
polskie wobec Ukrainy i nacjonalizmu ukraińskiego. Poza niszową
grupą historyków i społeczników
mówiących prawdę istnieje w Polsce główny nurt opanowany przez
różnej maści wielbicieli już nawet
nie samej Ukrainy, ale wszystkiego
co było w historii ukraińskiej najbardziej antypolskie. Środowisko
„Gazety Wyborczej”, mające swoje
źródło w tzw. „lewicy laickiej”, stało się po 1989 roku naczelnym protektorem szowinizmu ukraińskiego
i jego żałosnych wybielaczy. Na
drugim biegunie stanęła tzw. polska
prawica. Opanowana przez groteskowy kult piłsudczyzny i kierująca
się w swoich ocenach politycznych
tylko i wyłącznie antykomunizmem i antyrosyjskością, znalazła
w szowinistach ukraińskich swojego sojusznika. Jakże liczne zastępy
emisariuszy PiS wspierających tzw.
pomarańczową rewolucję w 2004
roku są tego aż nazbyt wymownym
dowodem. I niech nikt się nie nabiera na różne kierowane pod publiczkę patriotyczne gesty i nawet
antyupowskie wystąpienia idące z
tej strony. W kwestii nacjonalizmu
ukraińskiego tzw. polska prawica,
tak samo jak jej konkurenci z PO i
środowisko „Gazety Wyborczej”,
nigdy na serio nie stanie po stronie
polskiej racji stanu. Ja co do tego
wątpliwości nie mam.
Ale głównym problemem jest świadomość, a właściwie jej brak wśród
Polaków. Przyzwolenie na pomniki
bandytów z OUN-UPA stojące nie
tylko na Ukrainie, ale nawet już w
granicach obecnego państwa polskiego, jest wyrazem daleko posuniętej utraty tożsamości narodowej
Polaków. To jest prawdziwa tragedia i klęska.

/ Pomnik ku czci Ukraińskiej Powstańczej Armii w miejscowości Bazaltowe (dawniej Janowa
Dolina), który upamiętnia „akcję bojową z 21-22 kwietnia 1943 roku” przeciw „polsko-niemieckim okupantom Wołynia”. Źródło: Wikipedia.

/ Jedna z ulic osiedla w Janowej Dolinie przed drugą wojną światową. Źródło: http://www.wolyn.ovh.org/opisy/janowa_dolina-03.html
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Święto literatury polskiej i języka
polskiego w Chmielnickim
Wiesław Pisarski

N

agły atak zimy nie przeszkodził w przybyciu
do Chmielnickiego 39
uczestnikom XLIII Finału Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego. Z powodu choroby nie
dotarło 3 uczestników.
Miasto, w którym odbywał się finał
nazywało się do roku 1945 Płoskirów (po ukraińsku Proskuriw) i należało kolejno najpierw do Macieja
Włodka, potem do Stanisława Lanckorońskiego i w końcu do Klemensa
Zamoyskiego. W 1801 roku powstał
w mieście kościół katolicki z fundacji Macieja Żurowskiego.
Nazwę obecną nadano miastu w
czasach sowieckich w 300 rocznicę traktatu w Perejasławiu zawartą
między Bohdanem Chmielnickim i
kozakami a Moskwą w 1954 roku.
Z ciekawostek należy wspomnieć,
że to właśnie w tym mieście Zagłoba dostrzegł Bohuna w powieści
„Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Tutaj też urodził się Anatolij Kaszpirowski – słynny swego
czasu hipnotyzer.
Uczestników Olimpiady powitała
pani Julia Sierkowa – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Polskiego w Obwodzie Chmielnickim.
Nad wszystkim czuwał Konsul Generalny RP w Winnicy i radca minister pan Krzysztof Świderek.

Komisji Olimpiady przewodniczył
pan profesor Tomasz Chachulski z
Uniwersytetu im Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, który
do Chmielnickiego przyjechał prosto z Rumuni.

grzech.
W skład jury weszli też: pan doktor
Jerzy Kowalewski z Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Krakowa, pani
magister Irena Saszko i pani magister Julia Kaszuk z Chmielnickiego.
W drugim dniu Olimpiady obecny był także prezes Obwodowego Ośrodka Zwiazku Polaków na
Ukrainie pan Franciszek Miciński.

Uczniowie pisali najpierw test z rozumienia ze słuchu, następnie test
gramatyczny oraz test z rozumienia
tekstu pisanego. Po przerwie w ciągu półtorej godziny musieli napisać
rozprawkę na jeden z trzech wybra-

/ Pisanie_rozprawki

tor Kowalewski również ocenili
pozytywnie rozprawki. Zaznaczyli
też, że nie było jednak w tym roku
lidera – talentu, jak w latach ubie-

/ Komisja

nych tematów lub zinterpretować
jeden z trzech wierszy.
Część pisemną panie Saszko i Kaszczuk oceniły na ocenę dobrą.
Pan profesor Chachulski i pan dok-

głych. Do finału – rozmowy ustnej
przed komisją - jury zakwalifikowało 20 osób. Pytania padały z wielu
utworów polskich, z różnych epok,
stylów, wątków. Problemy bohate-

/ Finalista ze Szkoły Polskiej w Kowlu Roman Dmytruk

To właśnie on też prowadzi Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
w Polsce, na Litwie, na Białorusi,
na Słowacji, w Czechach i na We-

/ Komisja_przy_pracy
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rów utworów zgłębiano z najróżniejszych stron.
Dziesięć osób awansowało do
kwietniowego finału w Warszawie. Są to Julia Malijew, Anastazja
Mutułko, Marta Łobuda, Anastazja
Moskalenko, Weronika Stefanowicz, Anna Sawczenko, Gabriela
Letniowska i Roman Dmytruk.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Każdy
obecny otrzymał także książkę wydaną przez Winnicki Okręg Konsularny „Mogiłę pradziada ocal od za-

pomnienia.” Jest to pierwsza część
zamierzonych kolejnych katalogów
- albumów cmentarzy polskich znajdujących sie na terenach będących
pod opieką konsulatu w Winnicy.
Akcją tą opiekuje się pan Krzysztof
Świderek - radca minister i Konsul
Generalny RP w Winnicy, Grażyna
Orłowska – Sondej – redaktor TVP
Wrocław, Rafał Jurkowlanec – marszałek województwa dolnośląskiego, Beata Pawłowiec - dolnośląski
kurator oświaty.
W pierwszym albumie znajdujemy
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Powstał "Parlamentarny
Zespół ds. Kresów,
Kresowian i Dziedzictwa
Ziem Wschodnich
DawnejRzeczypospolitej"

/ Uczestnicy z Kowla Lucka i Dubna

Andrzej Łukawski
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marca w sali nr. 25
gmachu Sejmu Rzeczypospolitej zainaugurowano
prace
Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
Czy 70. letnia zmowa milczenia
o Kresach ( Kresy to zapomniana
1/3 historii Polski) została wreszcie
przełamana okaże się w najbliższym
czasie. Determinacja przewodniczącego zebrania posła Jarosa (PO)
oraz uczestników spotkania pozwala mieć nadzieje na istotny i tak bardzo oczekiwany przez Środowiska
Kresowe przełom w sprawie „odkłamania Kresów II RP”.

/ Uczestnicy

informacje o przebiegu akcji i zdjęcia z cmentarzy w Szepetówce, w
Jampolu, w Połonnem, w Zasławiu,
w Latyczowie, w Koziatynie, w
Lityniu. Konsul Generalny i radca
– minister Krzysztof Świderek zachęcił obecną młodzież do włączenia sią w akcję. Cieszył się, że po
cmentarzach polskich nie chodzą
już zwierzęta domowe.
Pan profesor Tomasz Chachulski
w końcowym słowie podkreślił, że
każdy uczestnik jest wygranym,
ponieważ wie, że uczestnicy poprzednich olimpiad świetnie dają
sobie radę na różnych uczelniach.
Przypomniał także postać Konsula Tomasza Marka Leoniuka, który
zainicjował Olimpiadę Literatury i
Języka Polskiego na Ukrainie. Był
najmłodszym dyplomatą polskim.
On to też był iskrą zapalną, która
pozwoliła powstać Winnickiemu
Stowarzyszeniu „Dom Polski” w
Winnicy. Pomagał kombatantom
Wojska Polskiego z Żytomierszczyzny, pomagał młodzieży. Pokazywał jak ważna jest edukacja dla
środowisk odciętych od swojej ojczyzny. Lubili go wszyscy. Winnickie Stowarzyszenie „Dom Polski”
nosi obecnie imię Tomasza Marka
Leoniuka.
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Uczestnicy Olimpiady mieszkali w
hotelu Centralny i tam spożywali
posiłki. Część pisemna Olimpiady
odbyła się na Chmielnickim Uniwersytecie Administracji i Prawa,
a część ustna w sali konferencyjnej
hotelu Centralny
Udział uczestników z Kowla, Łucka
i Dubna sfinansował Konsulat RP
w Łucku. Do finału Olimpiady do
Warszawy z Łuckiego Okręgu Konsularnego awansował uczeń Szkoły
Polskiej w Kowlu – Roman Dmytruk. Uczennice z Kowla, Łucka i
Dubna – Waleria Komarowa, Olga
Krawczuk, Maria Andruchiw i Henena Pawluk awansowały do finału
ustnego i niewiele zabrakło im do
znalezienie się w pierwszej dziesiątce finalistów.
Widać było, że wszyscy uczestnicy
bardzo przeżywali swój udział w
Olimpiadzie i dali z siebie wszystko
zarówno w części pisemnej i ustnej.
Musieli też pokonać niesprzyjające
warunki atmosferyczne nagłego ataku zimy: śnieg, wiatr, mróz i długie
oczekiwanie na środki transportu
oraz długą, często niewygodną jazdę,

20 marca 2013 to ważna dla Kresowian i polskiego parlamentaryzmu
data. Przy jednym stole, jak równy
z równym, jak wyborcy i wybrani
zasiedli parlamentarzyści wraz z
przedstawicielami środowisk kresowych począwszy od Kresów
Północnych (Wileńskie,
Nowogródzkie, Białostockie) przez Kresy Wschodnie (Wołyń i Polesie) na
Kresach Południowo-Wschodnich
(Lwowskie, Tarnopolskie, Stanisławowskie) skończywszy.
Przewodniczący Jaros na wstępie
poinformował, że animatorami Parlamentarnego Zespołu są sami Kresowianie a posłowie mając technicz-

ne i prawne możliwości powołania
takiego zespołu postanowili wyjść
naprzeciw Kresowianom i taki zespół powołać. Poseł Jaros dodał też,
że ze względu na liczne obowiązki
wynikające z harmonogramów poszczególnych Klubów Parlamentarnych nie wszyscy posłowie deklarujący uczestnictwo w Zespole mogli
stawić się o wyznaczonej godzinie.
Z tego też powodu ustalono, że
pełne ukonstytuowanie się Zespołu nastąpi w kwietniu, kiedy to w
posiedzeniu będzie brała udział
reprezentacja wszystkich Klubów
Parlamentarnych. To dobre posunięcie ze strony Przewodniczącego który stwierdził, że demokracja
spełni się w chwili uczestnictwa w
Zespole przedstawicieli wszystkich
ugrupowań politycznych. Nic do-

W.P

Kresowy Serwis Informacyjny

dać i nic ująć, bo przecież Kresy
II RP to wielokulturowy, wielonarodowościowy i wielowyznaniowy
„tygiel” ówczesnej Europy a poszczególni potomkowie Kresowian
sympatyzują dzisiaj ze wszystkimi
ugrupowaniami.
Nazwa Parlamentarnego Zespołu
„Parlamentarny Zespół ds. Kresów,
Kresowian i Dziedzictwa Ziem
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej” nie budziła dla uczestników
spotkania żadnych zastrzeżeń więc
od razu przystąpiono do wypracowania „szkieletowego” harmonogramu prac na najbliższy okres. W
ramach dyskusji musiały pojawić
się też głosy dotyczące „wiszącego” w Sejmie sprawozdania Przewodniczącego Komisji MNE Sycza a dotyczącego przegłosowanej
przez Komisję uchwały potępiającej
„Operację Wisła”. Andrzej Żupański (Środowiska Kresowe) powiedział, że nie można tego projektu
stawiać na równi z ludobójstwem
dokonanym przez OUN-UPA na
Wołyniu i zaproponował oddzielną
debatę poświęconą "OW" ale przy
współudziale i opinii niezależnych
ekspertów i historyków z Polski i
Ukrainy.
Posłanka Tokarska (PSL) słusznie
zauważyła, że projekt uchwały Sycza niestety cały czas „wisi” w Sejmie i nie wiadomo kiedy „spadnie”.
W roku obchodów 70. Rocznicy
Ludobójstwa na Kresach byłoby to
bardzo złym w skutkach zdarzeniem
które niewątpliwie zakłóci godne
obchody pamięci ofiar ludobójstwa
dokonanego przez OUN-UPA na
Kresach.
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Jaros Michał /PO/
przewodniczący
Ast Marek /PiS/
wiceprzewodniczący
CZŁONKOWIE:

Kolejnym etapem w harmonogramie Zespołu będą prace nad 70.
Rocznicą Ludobójstwa i już w tym
punkcie Pani Anna Lewak (Okręg
Wołyński AK) zapoznała z planami
obchodów rocznicowych organizowanych przez Obrońców Wołynia Żołnierzy 27 WDP AK, Samoobrony i wołyńskiej konspiracji AK.
Mnie z kolei poproszono o informacje dotyczącą przebiegu akcji zbierania podpisów pod projektem Ustawy w sprawie 11 lipca jako „Dnia
Pamięci Męczeństwa Kresowian”.
W związku z tym, że w planach Zespołu jest m.in. wystąpienie z podobnym wnioskiem do Marszałek
Kopacz zaproponowałem, by nazwa
projektu była zbieżna z nazwą projektu obywatelskiego a ta z kolei
jest identyczna z czterema wnioskami złożonymi już prawie rok temu
przez PSL, PiS, SP oraz SLD.
Bardzo

optymistycznie

brzmi

końcowa część Zespołu dotycząca dziedzictwa ziem wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej. To ważna deklaracja dla jeszcze żyjących
Kresowian i wszystkich Polaków,
ponieważ nie restaurowane ślady
polskości na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej zacierane są przez
czas, brak świadomości u części lokalnych społeczności bądź na wskutek przemyślanej i zorganizowanej
działalności wrogo do Polski nastawionych spadkobierców banderyzmu i ukraińskich nacjonalistów.
Małe ojczyzny 1/3 ludności dawnej
Rzeczypospolitej nie mogą pójść w
zapomnienie. Powiedzenie „…tam
dom Twój gdzie serce Twoje…”
jest dla wielu Polaków nadal aktualne i dobrze że Parlamentarny Zespół
postanowił zająć się dziedzictwem
tych ziem.
Całość spotkania przebiegła niezwykle sprawnie i jak na pierwsze
spotkanie niezwykle merytorycznie.

Mówcy wiedzieli o czym mówią a
determinacja i zaangażowanie w
całokształt spraw kresowych związanych również z bieżącymi wydarzeniami na Litwie, Białorusi i
Ukrainie pozwala przypuszczać, że
idea Andrzeja Żupańskiego polegająca na wprowadzeniu do Sejmu
Kresowian wreszcie stała się faktem.
Starego sloganu „nic o nas bez nas”
od 70 lat nie dało się zastosować w
aspekcie Kresowian w Sejmie RP,
bo sejmowe debaty o kresach stanowiły więcej niż niszową rangę albo
ze względu na różne i jedynie słuszne racje polityczne w ogóle ich nie
było.
Po tylu latach można wreszcie śmiało powiedzieć, że 20 marca 2013r.

ziściły się oczekiwania Polaków
i dzisiaj Kresy, Kresowianie wraz
z dziedzictwem ziem wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej znalazły
swoje stałe miejsce w Sejmie.

Arent Iwona Ewa /PiS/
Borowiak Łukasz /PO/
Brzezinka Jacek /PO/
Budka Borys /PO/
Dobrzyński Leszek /PiS/
Dziedziczak Jan /PiS/
Górski Artur /PiS/
Hoc Czesław /PiS/
Hrynkiewicz Józefa /PiS/
Lipiński Adam /PiS/
Machałek Marzena /PiS/
Pyzik Piotr /PiS/
Rafalska Elżbieta /PiS/
Raniewicz Grzegorz /PO/
Strzałkowski Stefan /PiS/
Suchowiejko Wiesław /PO/
Szarama Wojciech /PiS/
Szczerba Michał /PO/
Tokarska Genowefa /PSL/
Ujazdowski Kazimierz Michał /
PiS/
Wojtkowski Marek /PO/
Zubowski Wojciech /PiS/
Żalek Jacek /PO/

Sejm o PZdsKKiDZWDR:

POSIEDZENIA:

NAZWA:
Parlamentarny Zespół do spraw
Kresów, Kresowian i Dziedzictwa
Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Pos. 1

DATA POWSTANIA:
20-03-2013
KONTAKT:
Dorota Zielińska-Bąk,
tel. 22 694-17-56,
fax 22 621-54-35,
e-mail: dorota.zielinska@sejm.gov.pl

20-03-2013 - Inauguracja działalności Zespołu, spotkanie z udziałem
przedstawicieli organizacji kresowych, propozycje planu pracy.
Pos.2
22-03-2013 - Wybór prezydium Zespołu

Obchody 70. rocznicy ludobójstwa
na Kresach Południowo-Wschodnich
II Rzeczpospolitej – Szczecin, 2013 r.
Jerzy Mużyło

W lutym 2013 r. w Szczecinie zawiązał się komitet organizacyjny
obchodów 70. rocznicy ludobójstwa
na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. Do organizacji obchodów przystąpili: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Szczecinie; Kuria Metropolitalna
Szczecińsko-Kamieńska; XII Dywizja Zmechanizowana Wojska
Polskiego; Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich im. Andrzeja Przewoźnika w Szczecinie; Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
- Zarząd Okręgu Szczecin, Koło
Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej, Szczecińskie Środowisko
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Od-

dział w Szczecinie; Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Okręg w Szczecinie.
Komitet organizacyjny zaplanował
szereg wydarzeń upamiętniających
rzezie sprzed 70 lat. Obchody inauguruje seria wykładów Ewy Siemaszko. 20 marca br. o godz. 12.45
podczas wykładu dla młodzieży w
I Liceum Ogólnokształcącym Ewa
Siemaszko opowie o ludobójstwie
na Wołyniu. Tego samego dnia o
godz. 18.00 w 13 Muzach wygłosi
wykład otwarty pt. „Wołyń 1943 –
traumatyczna pamięć.”
Na przełomie maja i czerwca na terenie Szczecina i województwa będzie prezentowana wystawa „Niedokończone Msze Wołyńskie”.

Na początku czerwca, w ramach
Szczecińskich Spotkań Organizacji
Pozarządowych „Pod Platanami”,
oraz podczas V Jarmarku Jakubowego zaplanowanego na 25-28
lipca 2013 r. będą zorganizowane
stoiska poświęcone temu tematowi.
Będzie można zobaczyć wystawy
czasowe czy zakupić publikacje
tematyczne. Główne uroczystości
zaplanowano na 7 lipca br. Tego
dnia w Bazylice Archikatedralnej
pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie o godz. 12 odbędzie się uroczysta msza św., poświęcenie tablicy pamiątkowej i okolicznościowy
koncert. Od początku sierpnia w
Szczecinie prezentowana będzie
wystawa plenerowa przypominająca rzezie na Kresach Południowo-Wschodnich II RP.

Strona 22 - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 kwietnia 2013

21 września br. będzie można wziąć
udział w pielgrzymce w intencji
wszystkich ofiar tamtych wydarzeń
do Sanktuarium pw. św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków
i Kresowiaków, w Nowogardzie.
Kościół św. Rafała został ogłoszony przez Arcybiskupa Diecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej Kościołem stacyjnym w Roku Wiary. W
Nowogardzie, przy kościele św.
Rafała Kalinowskiego, znajduje się
jedyny Obelisk w Diecezji Szczecińsko–Kamieńskiej poświęcony
Polakom pomordowanym na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich.
Ponadto zaplanowano także Przegląd Filmów Kresowych, prezentację wystawy o Orlętach Lwow-

skich, prezentację wystawy „Kresy
Południowo-Wschodnie II Rzeczpospolitej. Ziemia i ludzie.” Tematem wiodącym podczas XXXII
Zjazdu Żołnierzy Kresowych Armii
Krajowej w Międzyzdrojach także
będzie rzeź na Wołyniu z 1943 r.
Obchody zamknie odpust w parafii św. Rafała Kalinowskiego w
Nowogardzie 20 listopada 2013 r.,
tego dnia przypada doroczne wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.
O wydarzeniach komitet organizacyjny będzie informował szczegółowo na bieżąco. Informacje będą
zamieszczane także na profilu Facebook: Wołyń 1943. Szczecin pamięta!, który ruszył już 19 marca.
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„Ukraiński rapsod”
Redakcja

również w pomieszczeniach Polskiego Radia Wrocław. Premiera
filmu odbyła się w w lutym 2012
roku w Multikinie we Wrocławiu
i wywołała polemikę w mediach,
na temat ujawniania wydarzeń historycznych o których do tej pory
niechętnie mówiono. Najdłużej
trwała ona na łamach prasy. Film
do marca 2013 roku, nie był dystrybuowany w Polsce. Ponieważ
nic nam nie mówią nazwiska reżysera i autora scenariusza zapytaliśmy o obsadę i konsultację w/w
filmu. Bartosz Socha poinformował nas, że w filmie biorą udział:
Ewa Siemaszko, Liliana Ciepłoch,
Bogusława Kędzierska, Monika
Sadlewska, Czesław Filipowski,
Kazimierz Kobylarz
Mieczysław Seredyński i Szczepan Siekierka. Dwa nazwiska,
pierwsze i ostatnie, mówią same
za siebie a pozostałe to świadkowie minionego czasu i wydarzeń.
Ponieważ nie było nas na premierze sięgnęliśmy zatem do recenzji
tych co oglądali ten film. Oczywiście nie będziemy w tym miejscu
prezentować opinii Gazety Wyborczej, bo jej stanowisko w sprawach ludobójstwa na Kresach jest
aż nadto znane. Ciekawej oceny,
chociaż kontrowersyjnej, dokonał
Mateusz Zbróg (http://narodowcy.
net/ukrainski-rapsod/2012/02/09/)
dlatego zaprezentujemy ją w tym
miejscu w całości.
7 lutego miała miejsce premiera
filmu „Ukraiński rapsod”. Uroczystość odbywająca się w wynajętej sali kinowej we Wrocławiu nie
ograniczyła się tylko do projekcji.
Na samym początku miałem okazję
porozmawiać z producentem, panem Andrzejem Halikowskim. Według niego tego rodzaju produkcje
są potrzebne, gdyż porozumienia z
Ukraińcami nie możemy budować
na kłamstwie. Wiele osób zarzuca
mu to, że film powstał w technologii 3D. Ma to jednak określony
cel: przyciągnąć do kin młodych
ludzi.
Przed seansem kilka słów powiedział reżyser, Dariusz Marek
Srzednicki. Krótko przybliżył hi„Ukraiński rapsod” polski film
fabularno-dokumentalny poświęcony tragicznym wydarzeniom,
które rozegrały się na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej w latach
czterdziestych XX wieku.
Reżyserem i autorem scenariusza, jest Dariusz Marek Srzednicki, zdjęcia Jarosław Kubisztal, montaż Maciej Magryś,
muzyka Bartosz Socha, produkcja niezależna wytwórnia filmowa z Wrocławia, Cinema Factory .
Nie oglądaliśmy tego filmu dlatego ograniczymy się jedynie do
informacji jakie udało się nam
pozyskać. Jak poinformował nas
Bartosz Socha z Cinema Factory:
Film przedstawia metody, jakimi
posługiwali się członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz
współpracująca z nimi ludność w
walce z Polakami, na tym terenie.
Prezentuje autentyczne świadec-
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twa zbrodni i akty okrucieństw,
dokonanych na ludności polskiej
przez nacjonalistów ukraińskich.
Wprowadza widza w niespotykany klimat, charakterystyczny dla
atmosfery tamtych dni. I nade
wszystko, porusza od dawna oczekiwany na popularyzację - a często pomijany temat - zbrodni UPA
w Polsce.
Film został zrealizowany w technologii 3D, która pozwoliła ukazać sceny fabularne, bardziej realistycznie i jednocześnie sprawić
wrażenie większego autentyzmu
rozgrywających się na ekranie,
wydarzeń. Jest to jeden z nielicznych w historii kina polskiego
obrazów, poruszających trudny temat „rzezi wołyńskiej”. Ekipa produkcyjna pracowała nad filmem
ponad rok. Zdjęcia plenerowe
realizowano w zaadaptowanych
miejscach niedaleko Wrocławia
i Opola. Część zdjęć nagrywano

storię powstawania filmu. Zaraz
po nim wystąpił Andrzej Kołakowski. Oprócz znanych piosenek, po
raz pierwszy przedstawił napisaną
specjalnie na tę okazję „Wołyń
1943″. Sam film to przede wszystkim relacje tych, którym udało się
przeżyć. Ktoś interesujący się tym
tematem raczej nie dowie się niczego nowego. Ale takie w zasadzie było założenie, film przeznaczony jest raczej dla osób, które
nie mają pojęcia, jak wyglądały
mordy ukraińskich nacjonalistów
na Polakach. Wadą filmu są niestety fabularyzowane wstawki, mające ukazać, jak wyglądały zbrodnie.
W większości sprawiają wrażenie
nieprofesjonalnych, przez co psują
odbiór całości.
Uważam jednak, że dla osób, które
nie słyszały o rzezi na Wołyniu film
ten może być dobrym wprowadzeniem do tematu i dobrze, że takie
produkcje powstają. Swego rodzaju zachętą niech będzie recenzja
wrocławskiej Gazety Wyborczej pt.
„Tego filmu na pewno nie powinni
oglądać licealiści” w której filmowi przypisano wszystkie najgorsze cechy. Mirosław Maciorowski
pisze tam: Ale ktoś, kto bierze się
za taki temat, musi przynajmniej
spróbować rzetelnie odpowiedzieć
na pytanie: dlaczego do nich doszło? W „Ukraińskim rapsodzie”
śladu takiego pytania nie ma. Za
całą odpowiedź ma chyba służyć
jedno zdanie wypowiedziane przez
Szczepana Siekierkę, prezesa Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, który mówi, że winny był
ukraiński nacjonalizm. Z pewnością był, ale wypada też spróbować odpowiedzieć na pytanie, na
jakiej glebie wyrósł? Czego był
efektem? Czy abyśmy tej gleby
przez wieki sami nie uprawiali?
Czy polityka wobec narodu bez
państwa, jakim byli Ukraińcy, tak
w czasach I Rzeczypospolitej, jaki
i w dwudziestoleciu międzywojennym, była właściwa, skoro nie
nadała im podmiotowości? Pomijając takie abstrakcje, jak Ukraińcy w I Rzeczypospolitej to sądzę,
że jeżeli jakiś film niepokoi dziennikarza Wyborczej, to warto go
promować. Nawet jeśli odnajdujemy w nim niedociągnięcia.
Ciekawy artykuł na temat tego filmu znaleźliśmy w Polityce; „Wyborcza zaatakowała film "Ukraiński rapsod" o ludobójstwie na

/ Kadr z filmu 'Ukraiński rapsod'
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Wołyniu. Tym bardziej zachęcam
aby zobaczyć”. We Wrocławiu
odbyła się premiera filmu Marka
Srzednickiego pt. "Ukraiński rapsod", ukazującego zakazany temat
ludobójstwa dokonanego przez
bandy UPA na bezbronnych Polakach na Kresach. Temat, którego
do tej pory w swoich filmch bali się
poruszyć pupilkowie warszawskiego "salonu" np. Wajda czy Holland.
Film od razu zaatakował wściekle zaatakował jeden z podwładnych Adama Michnika i Seweryna
Blumsztajna. Taki atak oznacza, że
film jest dobry. Polecam go wszystkim, którzy szukają prawdy i nie
boją się współczesnych cenzorów.
I jeszcze jedno. Autor paszkwilu z
"Gazety Wyborczej" pisze, że filmu nie powinni oglądać licealiści.
Dlatego też - jako były dysydent z
czasów PRL - tym bardziej zachęcam licealistów, aby zobaczyli ów
"owoc zakazany". (opublikowano:
12 lutego 2012 roku)
http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-ks-isakowiczazaleskiego/23041-wyborczazaatakowala-film-ukrainskirapsod-o-ludobojstwie-nawolyniu-tym-bardziej-zachecamaby-zobaczyc
Bez względu na to co inni piszą

„Rzezi na Wołyniu”. Dlatego w tym
miejscu zwracamy uwagę organizatorom obchodów rocznicowych
w różnych miejscach naszego kraju
na możliwość skorzystania z oferty
Cinema Factory i wyświetlenia go
na waszym terenie. Warianty oferty
znajdują się w dolnej części plakatu. Jak poinformował nas Bartosz
Socha z Cinema Factory kwota tam
podana nie jest sztywną ramową
kwotą. Warto mieć to na uwadze.
Istnieje również możliwość zakupu
filmu na płytach DVD.
Płyta DVD zawiera: Interaktywne
menu, zwiastun filmu, Angielskie
napisy, lektora dla niesłyszących i
oczywiście film . Jeśli ktoś jest zainteresowany jest kilka opcji.
jest on na Allegro - wystarczy wpisać "Ukraiński Rapsod" w wyszukiwarce
allegro i na pewno się on wyświetli
do kupna. Można napisać bezpośrednio do nas na adres mailowy biuro@cinemafactory.eu ja prześlę film do tej osoby za pobraniem
pocztowym, koszt wysyłki płacąc z
góry przelewem (rzadka forma) to
50zł, koszt za pobraniem to 53zł.
Oczywiście to już jest cena całościowa filmu z wysyłką czyli 35zł
film + wysyłka.

Film o 27WDP AK

Redakcja

J

ak poinformowała Chełmska
Gazeta Internetowa:

W piątek, 25 stycznia, o godz.
14.00 w ZSE i IIILO Stowarzyszenie Kresy-Pamięć i Przyszłość zorganizowało casting do długometrażowego filmu dokumentalnego o
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej. Podano również,
że:
Dokument opowiada o losach
partyzantów. Jednym z nich jest
chełmianin Józef Łukaszewski.
Film jest realizowany pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej o/Wołyń
w Warszawie. Do wzięcia udziału
w castingu zaproszono osoby w
wieku 15-25 lat, które są zainteresowane tą tematyką – Poinformował wiceprezes stowarzyszenia
Anna Łuchtaj.
http://chelmonline.pl/index.
php/chem/item/24443-che%C5%82m-stowarzyszenie-kresy-pami%C4%99%C4%87-i-przy
sz%C5%82o%C5%9B%C4%87zaprasza-na-casting.html
Nowy tydzień, lokalna gazeta
chełmska zamieściła natomiast
artykuł „Partyzanci w Ekonomach”.
Blisko sto osób zgłosiło się na casting przeprowadzony 25 stycznia
br. w ZSE i III LO w Chełmie do
historycznego filmu dokumentalnego o 27. Wołyńskiej Dywizji

sądzimy, że warto jednak obejrzeć
ten film skoro znajdują się w nim
autentyczne świadectwa zbrodni i akty okrucieństwa, dokonane
na Polakach, przez nacjonalistów
ukraińskich z OUN-UPA. Warto
też pamiętać, że film powstał w
okresie, kiedy ostatni uczestnicy
tych tragicznych wydarzeń, mogli
przekazać wiedzę o ludobójstwie
na Kresach, następnemu pokoleniu i uchronić ją od zapomnienia.
Już coraz mniej żyje bezpośrednich
świadków, którzy mogą dać świadectwo prawdzie. W następnych
latach, będzie ich jeszcze mniej i
z tego zdawali sobie całkowicie
sprawę, zarówno reżyser jak i producent. Warto zwrócić uwagę na
fakt, że dystrybucja tego filmu chyba celowo przypada na 70 rocznicę

Piechoty AK
realizowanego m.in. przez
Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i Przyszłość.
Po pierwszym
etapie kwalifikacji „na placu
boju” zostało
niespełna pięćdziesiąt osób,
które w środę
30 stycznia ponownie spotkały się w „Ekonomach” nie tylko
zaprezentować swój talent aktorski, ale również scenograficzny.
Przyszli aktorzy mieli bowiem za
zadanie przygotować kostium, w
którym wystąpią.
Ubiór miał oddawać charakter i
wygląd ówczesnego kształtującego się wojska partyzanckiego
oddziału 27. Dywizji.
Niewątpliwie łatwiejsze zadanie mieli przed sobą ci, którzy
pasjonują się militariami i posiadają w swoich zbiorach ekwipunek i wojskowe mundury. Ale
również pozostałe osoby poradziły sobie rewelacyjnie - wyglądali jak prawdziwi partyzanci - zarówno dziewczęta jak i
chłopcy doskonale wyczuli charakter i powagę przedsięwzięcia filmowego. Wszystkim tym
przygotowaniom bacznie przy-

glądali się nie tylko uczniowie „Ekonomów”, ale również
zaproszeni uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Chełmie, dla których
była to prawdziwa lekcja „żywej
historii” wzbogacona prelekcją
prezesa Stowarzyszenia Kresy Pamięć i Przyszłość i prezentacją
grupy rekonstrukcji historycznej
Kresowego Oddziału partyzantki
polskiej działającej przy Stowarzyszeniu.
Wybrana po środowym spotkaniu
grupa kilkunastu aktorów - amatorów, w minioną sobotę stawiła
się na planie filmowym. Zdjęcia
kręcono w lasach w okolicach Zawadówki.
http://www.nowytydzien.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=8166:partyzanci-w-ekonomach&Itemid=27

Informując o w/w filmie zwracamy
uwagę wszystkim organizatorom
obchodów 70 Rocznicy „Rzezi na
Wołyniu” na możliwość zorganizowania przeglądu filmów o Kresach. Przypominamy w tym miejscu o takich filmach jak „BYŁO
SOBIE
MIASTECZKO...”
rok prod. 2009 , „Zapomnij o
Kresach" rok prod. 2010, czy
KRYPTONIM „POŻOGA”- rok
prod. 1998 .
W 1943 roku płonęły na Wołyniu
polskie wsie, ginęły tysiące ludzi.
Filmy pokazują te dramatyczne
wydarzenia poprzez pryzmat doświadczeń tych, którzy ocaleli z
piekła czystek etnicznych.
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Z prasy polonijnej

„Mówią Wieki” po polsku i litewsku Referendum w sprawie
obywatelstwa
o Powstaniu Styczniowym
KURIER WILEŃSKI

DELFI

Kontynuacją obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego stała
się w dniu 18 marca prezentacja
specjalnego wydania magazynu historycznego „Mówią Wieki” w siedzibie Ambasady Rzeczypospolitej
Polskiej w Wilnie.

Po tym, jak Sąd Konstytucyjny
oświadczył, że podwójne
obywatelstwo można
mieć tylko w drodze
wyjątku. Taka decyzja
mocno rozczarowała
litewską
emigrację.
Sejmowa
Komisja
Konstytucyjna obecnie zastanawia się w
tej sprawie, podała
„Kauno diena”. „Ta
kwestia z pewnością znajdzie się w
naszym harmonogramie prac” – zapewniła szefowa Komisji Rimantė
Šalaševičiūtė. Šalaševičiūtė podkreśliła - że po tym jak Sąd Konstytucyjny wyjaśnił, że obywatele
Litwy, którzy wyemigrowali po
odzyskaniu niepodległości i nabyli obywatelstwo innego kraju, nie
mogą zachować obywatelstwa litewskiego – innej możliwości nie
ma, aby przy pomocy referendum
rozwiązać tę kwestię.

Jest to szczególne wydanie magazynu, gdyż zostało ono przygotowane
przez naukowców z Polski i Litwy,
zaś artykuły w nim zawarte zostały
opublikowane w dwóch językach —
po polsku i po litewsku. W spotkaniu
wzięli udział autorzy publikacji historycznych: Wojciech Kalwat, redaktor prowadzący magazynu „Mówią
Wieki”, litewscy historycy Darius
Staliūnas i Ieva Šenavičienė.

zainteresowaniem nie
tylko naukowców, ale
też młodzieży, nauczycieli. Myślę, że przyczyni się do lepszego
zrozumienia i wspólnej
historii, i siebie nawzajem.

W numerze specjalnym magazynu hi- / Ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski (od prawej)
storycznego „Mówią zagaił spotkanie Fot. Marian Paluszkiewicz
Wieki”, znalazły się
specjalny poświęcony Powstaniu
publikacje historyków z Polski oraz Styczniowemu niech będzie cegiełką
z Litwy, poświęcone tematyce Po- w budowaniu polsko-litewskiego powstania Styczniowego. Znalazły się rozumienia.
tu artykuły Andrzeja Szwarca, Ievy
Šenavičienė, Jerzego Zdrady, Woj- Darius Staliūnas, pracownik Instytutu
ciecha Kalwata, Dariusa Staliūnasa i Historii Litwy, autor publikacji „Poinnych. Słowem wstępnym opatrzył wstanie 1863-1864 na Litwie” zwró— Dziś jest rocznica rozpoczęcia ambasador RP w Wilnie Janusz Sko- cił uwagę na odmienne nazwy zrywu
walk powstańczych na terenie Litwy limowski.
niepodległościowego w Polsce i na
— zagajając spotkanie, zaznaczył Wojciech Kalwat prezentuje wydanie Litwie: jeżeli w Polsce jest ono naspecjalne magazynu zywane Powstaniem Styczniowym,
„Mówią Wieki” Fot. to na Litwie jest to „1863 sukilimas”.
Marian Paluszkiewicz Przedstawił również odmienny punkt
interpretacji powstania:
Wojciech
Kalwat „W końcu XIX i na początku XX
prezentuje
wydanie wieku Litwini odbierali to powstanie
specjalne magazynu jako obce. W okresie formowania się
„Mówią Wieki” Fot. litewskości podstawowym wrogiem
Marian Paluszkiewicz była Polska i Polacy” — powiedział
Darius Staliūnas.
Prezentując nowy dodatek specjalny maga- Członek redakcji magazynu „Mówią
zynu „Mówią Wieki”, Wieki”, Michał Kopczyński zdradził,
redaktor
Wojciech że redakcja planuje wydać jeszcze 4
Kalwat powiedział:
numery specjalne, dotyczące wspól— Dokładnie 55 lat nej historii polsko-litewskiej.
/ Wojciech Kalwat prezentuje wydanie specjalne magazynu
temu ukazał się numer,
„Mówią Wieki” Fot. Marian Paluszkiewicz
którego okładka tak Biorący udział w prezentacji minister
ambasador RP w Wilnie Janusz Sko- właśnie wyglądała — z grafiką Grot- oświaty i nauki Litwy Dainius Pavallimowski. — Cały rok 2013 zarówno tgera. Zatoczyliśmy koło o tematyce kis radził szukać tego, co łączy, nie
w Polsce, jak i na Litwie upłynie pod powstańczej… Jest to magazyn dla zaś tego, co dzieli:
znakiem wspomnień o wspólnych wszystkich, którzy kochają historię, — Musimy szukać tego, co wspólne,
walkach pod sztandarami Orła i Po- dla młodzieży szkolnej, dla nauczy- co może być platformą do współgoni o niepodległość, integralność i cieli. Pokazujemy historię rzetelnie, pracy. Możemy spojrzeć wstecz, ale
prawo do samostanowienia… Pra- obiektywnie, ciekawie. Uznaliśmy musimy patrzeć do przodu, w przygnę wyrazić nadzieję, że specjalne za celowe wydanie naszego dorob- szłość.
wydanie miesięcznika spotka się z ku w dwóch językach. Ten numer

500 litów kary za obchody
Powstania Styczniowego
KURIER WILEŃSKI
Komendant Wileńskiego Hufca
Maryi im. Pani Ostrobramskiej,
ksiądz Dariusz Stańczyk będzie
musiał zapłacić grzywnę w wysokości 500 litów za zorganizowanie
niesankcjonowanego przemarszu
ok. 100 harcerzy ulicami Wilna
z okazji 150. rocznicy Powstania
Styczniowego.

Tak w poniedziałek orzekł Wileński Miejski Sąd Dzielnicowy. Jest
to minimalna kara, jaką sąd musiał
ukarać duchownego za podobne
wykroczenie. Maksymalna kara
wynosi 1 500 litów.
— Bardzo pozytywnie odbieram
decyzję sądu — powiedział „Kurierowi” ks. Dariusz Stańczyk,
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komentując orzeczenie w jego
sprawie. Jego zdaniem, orzeczenie
dowodzi, że idea obchodów rocznicy Powstania Styczniowego została
zrozumiana w sądzie oraz na komisariacie policji, dokąd duchowny
został zabrany zaraz po marszu
wolności z miejsca kaźni przywódców Powstania na Placu Łukiskim
na Górę Trzech Krzyży, gdzie zostało odprawione nabożeństwo.
W przemarszu młodzieży sąd nie
znalazł okoliczności obciążających, natomiast na poczet okoliczności łagodzących zapisano ideę
przemarszu oraz to, że ksiądz nie
był wcześniej notowany.
— Był to palec Boży — uważa

ksiądz Stańczyk, bo, jak zauważył,
interwencja policji, zatrzymanie i
wyrok sądowy pomogły też w rozgłoszeniu na całą Litwę idei oraz
wartości, o których przypomniano
podczas marszu. Ksiądz przyznał,
że z całego kraju i zagranicy otrzymuje wiele telefonów poparcia i
słowa otuchy.
Ksiądz bardzo pozytywnie ocenił
też atmosferę, jaka panował podczas rozprawy.
— Była przyjacielska atmosfera!
Odczuliśmy ogromne ciepło ze
strony sądu… — powiedział nam
duchowny. Podkreślił też, że sędzia
Virginija Liudvinavičienė z wielką
uwagą wysłuchała wszystkie wyjaśnienia oraz pozytywnie oceniła
ideę przeprowadzonej akcji.
Sąd uważnie wysłuchał argumentów oskarżonego księdza, co też
wykazuje czas trwania rozprawy.
Zamiast zwyczajnie kilkunastu minut rozprawa trwała ponad godzinę.
Ksiądz bardzo pozytywnie ocenił

też atmosferę, jaka panował podczas rozprawy Fot. Marian Paluszkiewicz
Ksiądz bardzo pozytywnie ocenił
też atmosferę, jaka panował podczas rozprawy Fot. Marian Paluszkiewicz
Duchowny zauważa też pewien
paradoks, że grzywna jest o wiele
mniejsza niż suma, którą musiałby
zapłacić za otrzymanie pozwolenia
na przemarsz. Ksiądz zapewnia
jednak, że nie zamierza nadużywać
tej sytuacji i w przyszłości zawsze
będzie ubiegał się w samorządzie
miejskim o pozwolenie na przeprowadzenie podobnych imprez. Tym
bardziej że udało mu się otrzymać
zapewnienie stołecznych władz, że
magistrat nie będzie pobierał opłat
od organizatorów za organizowanie
podobnych akcji.
— Mamy takie porozumienie dzięki wsparciu naszej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — powiedział Stańczyk.
Duchowny przyznał, że w tym roku
świadomie nie ubiegał się o pozwolenie. Miał to być akt protestu przeciwko styczniowej decyzji magistratu Wilna o wydaniu pozwolenia
na Paradę Równości.
— Ten rok ogłoszono Rokiem Powstania Styczniowego, lecz ze
strony władz nie było widać żadnej
inicjatywy obchodów tej daty. Natomiast tydzień przed rocznicą samorząd wydał pozwolenie na przemarsz w lipcu parady równości.
Jest to oburzające! Również dlatego, że koszty organizacji tej parady
zostaną pokryte z kieszeni podatników, zaś za przemarsz harcerzy
samorząd żąda wielotysięcznych
opłat — zauważa ks. Stańczyk. Według niego, w 2008 roku organiza-
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„To jest trudne pytanie, zwłaszcza
zwracając uwagę na to ile osób wyemigrowało i nabyło inne obywatelstwo. Obecnie rozpatrujemy kilka
wariantów, kiedy lepiej przeprowadzić referendum razem z wyborami
prezydenckimi, sejmowymi czy samorządowymi” – powiedziała przewodnicząca Komisji.
Opozycja jednak sceptycznie ocenia
pomysł, sądząc, że referendum nie
uda się. Zgodnie z Konstytucją podwójne obywatelstwo można mieć
tylko w drodze wyjątku.
torzy musieli zapłacić 700 litów za
pozwolenie na przemarsz młodzieży harcerskiej. W 2009 roku suma
ta wzrosła do 1 500 litów, rok zaś
później miasto wystawiło rachunek
na 2 500 tys.
— Obawiałem się, że w tym roku
musielibyśmy już zapłacić może
nawet 5 tysięcy — mówi ksiądz i
zauważa, że koszty zabezpieczenia
w 2010 roku parady równości, które zostały pokryte z budżetu miasta, wyniosły 250 tys. litów.
Organizator obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego chce
zwrócić uwagę samorządu, żeby
akcje mające wymiar duchowy,
wychowawczy i patriotyczny były
zwolnione z opłat administracyjnych.
— Tu nie chodzi wyłącznie o nas.
Wydający pozwolenia samorząd
musi podejmować racjonalne decyzje oraz kierować się etyką w ich
rozstrzyganiu — mówi nam ksiądz
Dariusz Stańczyk.
***
22 stycznia ksiądz z młodzieżą harcerską przemaszerowali ulicami
Wilna. Marsz rozpoczęto złożeniem wieńców na Placu Łukiskim,
gdzie pochowani są główni dowódcy powstania. Następnie młodzież przeszła aleją Giedymina na
Górę Zamkową, a stamtąd na Górę
Trzech Krzyży, gdzie ks. Dariusz
odprawił polową Mszę św. Po zakończeniu nabożeństwa duchowny
został zatrzymany przez policję z
powodu braku pozwolenia na zorganizowanie imprezy masowej.
20 lutego w Wileńskim Miejskim
Sądzie Dzielnicowym odbyła się
rozprawa, podczas której oskarżony ksiądz złożył wyjaśnienia.
4 marca sąd orzekł o karze — została wyznaczona grzywna dla
księdza.
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Spotkanie robocze przedstawicieli
środowisk kresowych z kierownictwem
ROPWiM w dniu 28 lutego br.
Redakcja

N

asza redakcja nalazła się
w posiadani upowszechnionej w sieci, subiektywnej relacji jednego z uczestników spotkania, na które akurat nas
nie zaproszono. W tym miejscu nie
będziemy komentować tego materiału, pozostawiając prezentowany poniżej materiał ocenie naszych czytelników. Gospodarze spotkania z panem
sekretarzem Andrzejem Krzysztofem
Kunertem na czele zadbali o gości,
nikt nie był głodny, spragniony, pominięty, wszyscy zostali obdarowani
aktualnymi publikacjami, książkami.
ROPWiM była reprezentowana przez
pana sekretarza Andrzeja Krzysztofa
Kunerta, pana Macieja Dancewicza,
naczelnika Wydziału Zagranicznego
ROPWiM i pana Adama Kaczyńskiego z Wydziału Zagranicznego ROPWiM.
Instytut Pamięci Narodowej był reprezentowany przez zastępcę dyrektora Biura Edukacji Publicznej i Kamilę Sachnowską – p.o. naczelnika
Wydziału Edukacji Historycznej i
Annę Piekarską, Zastępcę Dyrektora
Biura Edukacji Publicznej IPN.
Był jeszcze jeden pan, ale ponieważ
przyszedł później, nie został przedstawiony.
Delegacja Kresowian składała się z
ponad 20 osób.
ROPWiM może wesprzeć finansowo
Stowarzyszenia w następujący sposób:
1) Poprzez kupowanie wydawnictw
wydawanych przez Stowarzyszenia
Kresowian, następnie zakupione w
ten sposób wydawnictwa będą przekazywanie nie odpłatnie szkołom i
bibliotekom - w przypadku każdego wydania należy składać odrębny
wniosek do IPN, wniosek można złożyć w każdej chwili;
2) Ogłaszanie konkursów na wydawanie biuletynów, trzeba poczekać na
ogłoszenie konkursu przez ROPWiM
i aplikować w konkursie;
3) Fundowanie nagród rzeczowych w
konkursach edukacyjnych organizowanych dla młodzieży. W przypadku
konkursów organizowanych przez
Stowarzyszenia należy każdorazowo
złożyć wniosek o ufundowanie nagród do ROPWiM.
Przedstawicielki IPN poinformowały
o przedsięwzięciach edukacyjnych i
naukowych organizowanych przez
IPN. Przed wakacjami ma być gotowy komplet materiałów edukacyjnych dla szkół na temat ludobójstwa
OUN-UPA. Na konferencję naukową
IPN z udziałem duchowieństwa, polityków i historyków z Polski i Ukrainy
trwa rekrutacja uczestników, odmówiono podania nazwisk prelegentów,
mają on być podane do wiadomości
publicznej w kwietniu 2013 roku.
Międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, "Zbrodnia Wołyńska - historia, pamięć, edu-

kacja. 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 wydarzeniach
historycznych, historycy polscy i
ukraińscy.
Podano też informację o powstaniu
tematycznych stron internetowych, w
tym stronie poświęconej ludobójstwu
OUN-UPA.
Sekretarz Kunert poinformował, że w
dniu 27.02.2013 roku odbyło się posiedzenie Forum Polsko-Ukraińskiego Partnerstwa, gdzie odbyła się ostra
dyskusja w sprawie stosowania terminologii wobec banderowskiego ludobójstwa. Podobno bardzo dobre było
podejście strony ukraińskiej, której
jeden z reprezentantów, sędziwy profesor historyk Popowycz powiedział,
że „zbrodnię trzeba nazwać zbrodnią". Natomiast kilka dni temu w spotkaniu agend państwowych Ukrainy
i Polski ci pierwsi używali terminu
„70 rocznica wydarzeń wołyńskich"
a drudzy „70 rocznica zbrodni wołyńskiej". Przedstawicielka IPN powiedziała, że pomimo licznego czynnego
udziału duchownych wielu wyznań i
polityków z obu krajów konferencja
jest „stricte naukowa”. Kresowianie
chcieli wiedzieć, Na te pytania precyzyjnych odpowiedzi zabrakło. Przy
okazji wypowiedzi pani Lucyny Kulińskiej zebrani kolejny raz mogli się
przekonać o potędze i magii Jej głosu
– słuchali jak zaczarowani. Natomiast
odpowiedź na pytanie o Teki edukacyjne autorstwa Grzegorza Motyki
była zdecydowana i nie pozostawiająca wątpliwości – IPN nie zaleca
Tek edukacyjnych Motyki, nigdy nie
zalecał, jeśli chodzi o wycofanie, to
szkoły mogą je spokojnie natychmiast
oddać na makulaturę. Jeśli ktoś chce
poprzez IPN i przy jego wsparciu
finansowym opublikować książkę
o tematyce historycznej, powinien
złożyć odpowiedni wniosek i uzbroić w cierpliwość, ponieważ wszystkie publikacje IPN są recenzowane.
Więc propozycja wydania „Gorzkiej
Prawdy” Wiktora Poliszczuka teoretycznie, ale tylko teoretycznie jest
możliwa. Kto chce się o tym przekonać, musi złożyć wniosek. Zdecydowane „nie” usłyszeli zgromadzeni na
pytanie pułkownika Niewińskiego,
czy panie z IPN znają treść Uchwały
Sejmu z 15.07.2008 roku o potrzebie
przywrócenia prawdy o tragicznym
losie polskiej ludności na Kresach
II RP. Pułkownik Niewiński zaape-

lował, aby uczcić wszystkie ofiary
OUN-UPA bez względu na ich narodowość, wszystkich zamordowanych
przez OUN-UPA obywateli II RP narodowości ukraińskiej, żydowskiej,
czeskiej, ormiańskiej, węgierskiej.
Podkreślił także, że spośród około
200 000 ofiar banderowców około 30
% stanowili Ukraińcy. Zaprotestował
przeciwko zapraszaniu na konferencje ludzi broniących racji morderców,
uzasadniających i usprawiedliwiających zbrodnie. „Pozwólcie nam
uczcić ofiary OUN-UPA według
naszego scenariusza [scenariusza rodzin ofiar], a nie według scenariusza
nakreślonego przez przedstawicieli
nacjonalistów ukraińskich”. Ksiądz
Tadeusz Isakowicz Zaleski stwierdził,
że IPN od lat bierze udział w relatywizacji zbrodni ludobójstwa i zadał
następujące pytania:
- Czy IPN wycofa wystawę „Polacy i
Ukraińcy” ? Brak odpowiedzi.
- Czy IPN wykorzysta przy tworzeniu tematycznej strony internetowej
opracowania i teksty Ewy Siemaszko,
Lucyny Kulińskiej, Leona Popka, czy
tylko Grzegorz Motyka będzie narzucał wszystkim swoje poglądy? Odpowiedź – to będą robili pracownicy etatowi IPN. - UPA mordowała Żydów,
Ukraińców, Ormian i inne mniejszości
narodowe, obywateli II RP, czy IPN
wprowadzi do programu edukacyjnego wiedzę o tych ofiarach ? Po odpowiedź został odesłany do pracownika
IPN o nazwisku Syrnyk, który zmonopolizował w IPN temat mniejszości narodowych. (Syrnyk prezentuje
poglądy pro-banderowskie. Dla niego
UPA to bohaterowie.) - Czy w upamiętnieniu w ramach 70 Rocznicy
zostaną uwzględnione ofiary Dywizji SS Galizien i policji ukraińskiej?
Brak odpowiedzi. Podsumowując
swoje wystąpienie ksiądz Tadeusz
Isakowicz Zaleski powiedział, że
IPN w nadmierny sposób wchodzi
w sferę działalności politycznej. Mirosław Gilarski był zainteresowany,
według jakiego klucza zapraszano historyków i polityków na konferencję
IPN „Zbrodnia Wołyńska - historia,
pamięć, edukacja. W przededniu 70
Rocznicy". Dlaczego jedni otrzymali
zaproszenie, a inni – nie? Po odpowiedź został odesłany do Prezesa IPN
Łukasza Kamińskiego. W związku z
tym pan Mirosław Gilarski wyraził
wątpliwości, czy to na pewno będzie
konferencja naukowa. Ewa Szakalicka poprosiła o odsunięcie pracownika
IPN o charakterystycznym nazwisku
Syrnyk od organizowania okolicznościowej konferencji 70 Rocznicy
ze względu na jego pozytywny stosunek do morderców z OUN-UPA.
Ewa Siemaszko nawiązując do praktyki tzw dwustronnych historycznych
konferencji polsko-ukraińskich wspominała, jak to historycy z Ukrainy w
swoich wypowiedziach podczas konferencji zbliżali się nieco do stanowi-
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ska polskich kolegów, po powrocie
do domu „wszystko odszczekiwali”
i ponownie z wielką gorliwością obciążali winą polskie ofiary zbrodni.
Wydaje się, powiedziała, że naszą
[polskich historyków] intencją jest
przekonanie Ukraińców do poznania
i zaakceptowania prawdy. To niestety
nie udaje się. Następnie Pani Kustosz
Pamięci Narodowej zaproponowała
wprowadzenie następującej modyfikacji do przebiegu konferencji – aby
na początku konferencji umieścić
blok wystąpień żyjących jeszcze cudem ocalałych ofiar i świadków, potem wypowiedzi historyków, a dopiero na końcu wystąpienia polityków i
duchowieństwa. Sekretarz Kunert zaproponował, aby środowiska kresowe
zorganizowały odrębne spotkanie z
prezesem IPN Łukaszem Kamińskim
w celu przedyskutowania poruszonych kwestii. To jest dobra propozycja. Następna, dość nieprzemyślana rada pana sekretarza, wywołała
zasłużoną irytację zgromadzonych.
Otóż pan Kunert zaproponował, aby
środowiska kresowe organizowały
swoje własne, niezależne od IPN,
konferencje kresowe. Szef instytucji
finansowanej z podatków wszystkich
obywateli zaproponował, aby rodziny
ofiar banderowskiego ludobójstwa
w dalszym ciągu same finansowały
badania naukowe interesującego ich
tematu albo biernie przyglądały się
relatywizacji i fałszowaniu? Na odpowiedź z sali, że nie mamy przecież
pieniędzy i płacimy podatki, pan Kunert wyraził zdziwienie, że tak wiele
organizacji kresowych nie jest w stanie zgromadzić pieniędzy na zorganizowanie konferencji. Jednocześnie
stwierdził, że instytucje państwowe
nie są w stanie sfinansować wszystkich inicjatyw społecznych. Ten etap
dyskusji podsumował ksiądz Tadeusz
Isakowicz Zaleski: „IPN pracuje dla
LUDU, ale bez LUDU.” Czyli władze
decydują, co jest dobre dla LUDU. Po
długiej dyskusji na temat nie będący
zasadniczym celem spotkania nastąpiła prezentacja, co jeszcze władza ma
dla LUDU, jeśli chodzi o 70 Rocznicę ludobójstwa OUN-UPA. Sekretarz
ROPWiM powiedział, że centralne
uroczystości 70 Rocznicy odbędą się
11 lipca 2013 roku na Skwerze Wołyńskim w Warszawie. Do tego dnia
zostanie tam postawiony pomnik ofiar
banderowskiego ludobójstwa, składający się z krzyża, sarkofagu, napisów
nazw wszystkich miejscowości polskich zniszczonych przez OUN-UPA.
Będzie możliwość - pod nadzorem
pracowników Rady - zamieszczania
w sarkofagu dostarczonych przez rodziny symbolicznych garstek ziemi z
miejsc tragicznej śmierci swoich bliskich. W uroczystości wezmą przedstawiciele najwyższych władz, które
udekorują zasłużonych dla pamięci
ofiar Kresowian. Będzie kompania
reprezentacyjna Wojska Polskiego,

salwa honorowa, uroczysta msza żałobna z udziałem duchowieństwa.
Natomiast na Ukrainie jeszcze nie
wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia mogą dojść do skutku. Nie
ma ustalonego miejsca i czasu spotkania prezydentów, wszystko wskazuje
na to, że zamiast prezydenta RP na
koncert w katedrze w Łucku pojedzie
tam zaledwie minister kancelarii prezydenta pan Michałowski, który być
może, jeśli dobrze pójdzie, uświetni
swoja obecnością pogrzeb szczątków
600 ofiar w miejscowości Gaj. Trwają rozważania nad kilkoma wariantami przesłania do narodu polskiego
w sprawie pojednania, w tym jedno
autorstwa Forum Polsko-Ukraińskiego Partnerstwa, inne przygotowuje
duchowieństwo ukraińskie, są także
inne warianty, ale nie wiadomo czy
dojdą do skutku, i jaki to będzie skutek. Nie ma żadnej wiedzy na temat
wspólnych polsko-ukraińskich uroczystości rocznicowych. Na przedstawioną propozycję władzy odpowiedzi
udzielił w imieniu zgromadzonych
ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski.
Powiedział, że w wersji przedstawionej przez pana Kunerta 70 Rocznica
będzie powtórką z 65 Rocznicy. Tak
jak wtedy nie będzie żadnego przedstawiciela władz najwyższych, a nawet średniego szczebla, nie będzie
żadnego biskupa. Nie będzie także
pomnika, ponieważ znając czas trwania procedur państwowych fizycznie
nie jest możliwe postawienie pomnika do 11 lipca. Jeśli władza chce sobie organizować oficjałki z wręczaniem orderów i medali, niech sobie
organizuje, władzy wolno. Rodzin
ofiar nie będzie 11 lipca na peryferiach Warszawy, gdzieś na ogródkach
działkowych, one będą w centrum
Warszawy. Tam będzie msza żałobna,
żałobny pochód pamięci. Nasza siła
jest w jedności, zapomnijmy w tym
dniu o naszych sporach, uczcijmy
pamięć naszych bliskich w centrum
Warszawy. Warto jeszcze powrócić
sprawę przebaczenia i pojednania, powiedział. Są określone warunki. Jest
ich pięć. Wszyscy je zapewne dobrze
znamy. 1. rachunek sumienia, 2.żal za
grzechy, 3. szczera spowiedź, 4. mocne postanowienie poprawy, 5. zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Jeśli
tego nie ma, nie ma mowy o przebaczeniu. Minister zapewnił, że pomnik
z całą pewnością będzie gotowy na 11
lipca 2013 roku. Wie także, gdzie on
osobiście będzie w dniu 11 lipca 1943
roku – oczywiście będzie na Skwerze
Wołyńskim w Warszawie. Zaprzeczył
księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi –
Zaleskiemu, że Skwer Wołyński można porównać do ogródków działkowych na peryferiach, ponieważ jego
zdaniem jest to godne i bardzo dobre
miejsce.
Pani red. Ewa Szakalicka z kolei
przedstawiła plan środowisk kresowych:
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Uroczystości 70. rocznica „wołyńskiej
krwawej niedzieli"
Cel: uczczenie pamięci ofiar ludobójstwa ukraińskiego i uszanowanie rodzin ofiar.
Data: 11 lipca 2013 roku
Miejsce: Warszawa
Uczestnicy: rodziny ofiar, władze
państwowe i samorządowe, duchowieństwo, organizacje pozarządowe,
mieszkańcy stolicy
Program
10:00 krótka uroczystość w Sali Kolumnowej Sejmu, z udziałem co najmniej części posłów i władz Sejmu, w
planie minuta ciszy
11:55 rozpoczęcie oficjalnych obchodów w Warszawie – Pl. Trzech Krzyży.
12:00 Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Aleksandra na Pl. Trzech
Krzyży w Warszawie,
udział parlamentarzystów.
13: 15 Żałobny Marsz Pamięci z Pl.
Trzech Krzyży, ul. Wiejską przed
gmach Sejmu RP, ul. Piękną, Alejami
Ujazdowskimi na Plac Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim
Przedmieściem do Domu Polonii ul.
Krakowskie Przedmieście 64.
14: 45 Złożenie kwiatów pod tablicą
pamiątkową umieszczoną na Domu
Polonii ul. Krakowskie Przedmieście

64, przemówienia okolicznościowe,
zaprezentowanie stowarzyszeń kresowych, zaproszenie do udziału w imprezach towarzyszących. (Uzupełnienie
tego punktu o udział wojska zaproponował pan Witold Listowski).
16:00 Koncert Pamięci – Oratorium
„Kres Kresów...” Krzesimira Dębskiego – Plac Zamkowy, udział najwyższych władz państwowych.
Powitanie gości – 5 min.
Prezentacja multimedialna – 15 min.
Wykonanie oratorium – 1 godz. 10
min.
(łączny czas koncertu 1 godz. 30 min.)
17:30 zakończenie oficjalnych obchodów w Warszawie na Pl. Zamkowym.
Pani Ewa Szakalicka stwierdziła, że
powiadamianie władz państwowych
w osobie pana sekretarza dopiero na
tym etapie organizacji obchodów, gdy
ogólne zarysy są już dopracowana, nie
jest przypadkowe. Ale rodziny ofiar
oczywiście chcą, aby władze państwowe były w tym dniu razem z nimi. Pani
Anna Lewak wypowiedziała się w
imieniu gospodarzy Skweru Wołyńskiego – kombatantów 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK. Potwierdziła
ona słowa księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, że Skwer Wołyń-

ski znajduje się w miejscu „na końcu
świata”, gdzie nawet trudno trafić, jest
tylko miejsce dla maksimum 500 osób
(przy planowanych co najmniej kilku
tysiącach żałobników), w ogóle nie ma
parkingów, brak prądu potrzebnego
do przeprowadzenia uroczystości, itd,
itp, państwo polskie nie dba o ten zapomniany zakątek. W związku z tym
pani Anna Lewak chętnie zobaczy na
Skwerze Wołyńskim uzupełnienie w
postaci pomnika, ale zapowiedziała,
że kombatanci 27 WDP AK w dniu
11 lipca 2013 roku przyłączą się do
centralnych obchodów 70 Rocznicy
w centrum Warszawy. Natomiast bardziej wojskowy ceremoniał żołnierze
AK Okręgu Wołyńskiego odbędą w
dniu 13 lipca 2013 roku, gdy będą mogli tam zaprosić mieszkańców Warszawy w dniu wolnym od pracy. W dniu
11 lipca natomiast będą razem z innymi Kresowianami, którzy przyjadą do
Warszawy z całej Polski. Pan sekretarz
Kunert znalazł się w niezwykłej sytuacji. Przed 10 minutami zapewnił,
że w dniu 11 lipca 2013 roku będzie
znajdował się na Skwerze Wołyńskim.
Po oświadczeniach Kresowian okazało się, że będzie tam sam, albo w wąskim gronie innych funkcjonariuszy
państwowych. Bez rodzin ofiar. Pan

pułkownik Niewiński dokonał oceny
tej niezwykłej sytuacji. Ta sytuacja
rozchodzenia się dróg władzy z ludem
jest niekorzystna. Następnie dodał,
że pomimo oferty pomnika w wersji ROPWiM budowa pomnika ofiar
ludobójstwa OUN-UPA przez Komitet Społeczny będzie kontynuowana.
Oprócz planowanego odsłonięcia w
Warszawie pomnika ofiar ludobójstwa – wrzesień 2013 r. ma być jeszcze
Msza święta i poświęcenie symbolicznej mogiły ofiar – na cmentarzu na
Powązkach w listopadzie 2013 r. Pani
Janina Kalinowska opowiedziała o
działalności Stowarzyszenia w Zamościu i zaprosiła wszystkich chętnych
do udziału w uroczystościach w drugą
niedzielę czerwca. Poprosiła, aby ROPWiM właśnie dla Stowarzyszenia z
Zamościa powierzyła opiekę nad zaniedbanym pomnikiem i cmentarzem
w Porycku-Pawliwce. Pan Leon Popek powiedział o następnych planach
ekshumacyjnych i pogrzebowych w
miejscowości Gaj, o wystawie „Niedokończone Msze Wołyńskie’, o potrzebie ustawienia symbolicznych krzyży
dla zamordowanych księży, którzy nie
mają grobów. Zaapelował o zgłaszanie
się młodzieży na wyjazdy na Ukrainę
w celu porządkowania cmentarzy i

mogił z lat 1943 – 1944. Wyjazdy będą
organizowane z Lublina i każda ilość
zostanie zabrana autokarami wyjeżdżającymi z tego miasta. Pani Małgorzata Gośniowska Kola podkreśliła, że
obchody 70 Rocznicy będą stanowiły
test dla Kresowian, okazję do wyciągnięcia wniosków na przyszłość, czy
Kresowianie będą w stanie przekazać
obowiązek zachowania pamięci młodzieży, czy będzie następstwo pokoleń.
W tym mogą bardzo pomóc zorganizowane wspólnie z młodzieżą wyjazdy na Kresy. Podczas tych wypowiedzi
pan Kunert miał czas na przemyślenie
sytuacji. Zaproponował powtórzenie
spotkania w tym samym gronie za 4-5
tygodni. Zaproszenie zostało przyjęte z
zadowoleniem. Trzeba oddać sprawiedliwość panu sekretarzowi, że nie próbuje obchodzić 70 Rocznicy bez osób
najbardziej zainteresowanych. Udało
mu się także zgromadzić Kresowian w
jednym miejscu, doprowadzić do ich
spotkania, ba, zjednoczyć ich. Nie udało mu się natomiast zobaczyć sporów
i kłótni niszczących tak często jedność
Kresowian. Spotkanie rozpoczęło się
o godzinie 13:00, a zakończyło około
godziny 16:00

Program Pomost wśród
laureatów tegorocznej edycji
Nagrody im. Macieja Płażyńskiego

Redakcja

Przyznano Nagrody im. Macieja Płażyńskiego - posiedzenie Kapituły 28
mar 2013 Laureatami tegorocznej
edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego zostali dziennikarze z Polski,
Białorusi, Stanów Zjednoczonych i
Słowacji. Dodatkowo wyróżniono
dziennikarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Jury wybrało zwycięzców spośród 80 nominacji nadesłanych z 18 krajów.
Kapituła Nagrody im. Macieja Płażyńskiego 2013
W kategorii dziennikarz medium
polonijnego laureatem jest Andrzej
Pisalnik z redakcji wydawanych na
uchodźstwie „Magazynu Polskiego”
i „Głosu znad Niemna” oraz „Rzeczpospolitej” za dziennikarski profesjonalizm i poruszanie ważnych dla
polskiej społeczności na Białorusi
kwestii dostępu do polskiej oświaty,
swobody działania Związku Polaków
na Białorusi oraz dokumentowanie
polskiego dziedzictwa.
Ponadto Jury wyróżniło Tomasza
Deptułę z redakcji nowojorskiego
„Nowego Dziennika” za wysoki poziom dziennikarstwa, aktywizowanie
Polonii oraz budowanie tożsamości
patriotycznej i obywatelskiej.
W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne laureatką jest Maria Stepan z redakcji „Wiadomości” TVP 1 za cykl reportaży, w
których ukazuje pozytywne przesłanie nawet w najtrudniejszych losach
Polaków na świecie.

www.ksi.kresy.info.pl

Ponadto Jury wyróżniło Zofię Wojciechowską z redakcji Radia Wnet za
program „Pomost”, którym stara się
scalać media i środowiska polonijne
w wielu krajach.
W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii
laureatem jest Alex Storożyński za
publikacje w „The New York Post” i
innych mediach amerykańskich, które
mają pozytywny wpływ na wizerunek
Polski i Polaków.
W kategorii redakcja medium polonijnego laureatem jest miesięcznik społeczno-kulturalny Polaków na Słowacji „Monitor Polonijny” za wysoki
poziom wydawanego pisma, prezentowanie najważniejszych wydarzeń
dotyczących Polski i stosunków polsko-słowackich, a także docieranie do
słowackiej opinii publicznej.
***
Laureatów wyłoniło jury w składzie:
Jakub Płażyński (przewodniczący),
Andrzej Grzyb (senator RP, przedstawiciel Marszałka Senatu), Jarosław
Gugała (telewizja Polsat), Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita), Małgorzata
Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor
Muzeum Emigracji, sekretarz jury).
Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego
jest honorowana praca dziennikarzy
i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie
w pamięci Polaków osoby i dokonań
Patrona nagrody – działacza opozy-

cji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody
gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i
wicemarszałka Senatu RP, prezesa
Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
człowieka o szerokich horyzontach i
dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.
Nagroda jest przyznawana co roku za
pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy
polonijne, dziennikarz zagraniczny
publikujący na temat Polonii oraz redakcja medium polonijnego.
Nagrody w każdej z trzech kategorii
dziennikarskich stanowią: statuetka
oraz nagroda finansowa w wysokości
dziesięciu tysięcy złotych, zaś nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.
Nagroda im. Macieja Płażyńskiego
powstała z inicjatywy Press Clubu
Polska, Jakuba Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni,
marszałka województwa pomorskiego, oraz Fundacji Pomorskiej. Honorowe patronaty nad nagrodą objęli
Marszałek Senatu RP oraz Minister
Spraw Zagranicznych.
Wręczenie nagrody odbędzie się 20
kwietnia 2013 r. w Gdyni.

Program Pomost po raz pierwszy był
nominowany do tej nagrody w ubiegłym roku.
Obecnie w 2013 roku- otrzymał naj-

większą liczbę Nominacji zdobywając wyróżnienie w tegorocznej edycji
nagrody im. Macieja Płażyńskiego

Iinformacja prasowa http://pressclub.
pl/
Dziękuję czytelnikom i słuchaczom.
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Punkt styku trzech granic Kiedy Hucuł schodzi z gór
Kurier Galicyjski

14 marca w Łucku na Wołyniu, odbyło się kolejne trójstronne spotkanie komendantów głównych Straży
Granicznej z okazji podpisa - nia
historycznego dokumentu, który
ostatecznie określa punkt styku granic państwowych trzech sąsiednich
państw. Ten punkt to styk linii przechodzący środkiem rzeki Bug.
Punkt styku
Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Republiki Białorusi i gabinetem ministrów Ukrainy zawarli komendanci
Straży Granicznej: Dominik Tracz,
Mykoła Litwin oraz Aleksandr Bojeczko. Dokument reguluje prawnie
granice na obszarze punktu styku
trzech państw oraz stworzenie warunków zapewnienia kontroli na
granicach.
– Dokładne określenie granic jest
podstawą suwerenności i państwowości – zaznaczył gen. Litwin.
– Dziś ukończyliśmy prace z oznaczenia linii na granicy polsko-ukraińskiej, a jednocześnie daliśmy
możliwość prowadzenia takich prac
na granicy pomiędzy Ukrainą i Białorusią. Porozumienie określa położenie punktu styku i sposób jego
oznakowania w terenie. Jak podkreślił Komendant Dominik Tracz,
umowa, podpisana w Łucku, osta-

tecznie kończy prace demarkacyjne
na polskich granicach. Świadectwem tego będzie graniczny znak
„Bug”.
Wspólna
polsko-ukraińsko-białoruską komisja zajmie się oznakowaniem punktu w terenie oraz
przygotowaniem dokumentacji demarkacyjnej. - Jest to bardzo ważny warunek niepodległości państwa
- mówił gen. Tracz. – Komisje graniczne, które będą działały w myśl
podpisanej Umowy, wykonają dalsze prace z określenia linii granicy
państwowej. Ich prace otrzymały
punkt wyjścia, jakim jest styk trzech
granic.
Szef Komitetu granicznego republiki Białoruś Aleksander Bojeczko
podkreślił, że podpisana umowa jest
wydarzeniem dla państwa białoruskiego. – Jest to ostatni znak graniczny na granicy w Unią Europejską, który należało określić i daje to
możliwość prowadzenia dalszych
prac.
Jest to zarazem pierwszy taki znak
na granicy z Ukrainą.
Na spotkaniu szefowie służb granicznych trzech państw omówili
warunki współpracy pomiędzy resortami, tendencje ich rozwoju, oraz
wymienili informacje o sytuacji na
wspólnych granicach.

Polak w Radzie
Kultury Litwy

WILNOTEKA

Prawdopodobnie właśnie Polak, były wiceminister
kultury,
Stanisław
Widtmann
zostanie przedstawicielem mniejszości narodowych w Radzie Kultury
Litwy - nowej instytucji,
która ma decydować o
podziale dotacji państwowych w dziedzinie
kultury. Gremium tzw.
elektorów wybrało spośród zgłoszonych osób
20 kandydatów do 10-osobowej rady,
ostatecznej selekcji ma dokonać minister kultury Litwy. Rada Kultury
Litwy jest wybierana po raz pierwszy.
Ma działać przy Ministerstwie Kultury i decydować o polityce kulturalnej
kraju poprzez finansowanie i nadzór
poszczególnych programów i projektów, dotyczących kultury i sztuki,
w tym także wspieranych przez Unię
Europejską, przyznawanie stypendiów, koordynowanie działań itp. Do
wyłonienia rady powołano 14 tzw.
elektorów, zgłoszonych przez poszczególne środowiska, w tym także
organizacje mniejszości narodowych.
Elektorem z ramienia mniejszości został dyrektor Domu Kultury Polskiej
w Wilnie Artur Ludkowski.

Do konkursu o miejsce w Radzie Kultury zgłosiło się 58 kandydatów, w
tym 2 Polaków: były minister i były
wiceszef Departamentu Mniejszości
Narodowych i Wychodźstwa Stanisław Widtmann oraz zgłoszona przez
Związek Polaków na Litwie radna
Samorządu Rejonu Trockiego Alina
Kowalewska. Do dwudziestki kandydatów z poparciem 11 głosów zakwalifikowany został Stanisław Widtmann. Jedno z 10 miejsc w Radzie
Kultury Litwy z pewnością zostanie
zarezerwowane dla przedstawiciela
mniejszości narodowych, więc prawie pewne jest, że to właśnie Polak
będzie reprezentował interesy tych
mniejszości w ich zabiegach o wsparcie finansowe państwa litewskiego.

Kurier Galicyjski

Prawie każdy Polak wie dzięki piosence, że „dla Hucuła nie ma życia,
jak na połoninie”. A jednak losy ciągle rzucają górali „w doły”, czasem
wyjeżdżają aż do odległego Lwowa.
Sporo z nich zakorzeniło się w tym
mieście. Ich losy możemy poznać
dzięki książce „Huculszczyzna we
Lwowie”. Prezentacja odbyła się 9
marca w urzędzie frankiwskiej dzielnicy miasta Lwowa. Wesoła myśl i
swobodna dłoń” nie zawsze towarzyszyły synom Czarnohory. Poza Karpatami Huculi musieli codziennie
dawać sobie radę, zdobywając różne
inne szczyty na swoich życiowych
drogach. Niejeden lwowski Hucuł
zamienił barwny ludowy strój na
mundur wojskowego czy milicjanta.
Pochodzący z Krzywopola koło Werchowyny (Żabiego) obecny prezes
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Huculszczyzna” Wasyl Korżuk, przyszedł na prezentację książki
w bogato wyszywanym serdaku z
czerwonego sukna, na głowie miał
czarny kapelusz, ozdobiony kilkoma rzędami różnokolorowej włóczki i piórami. W wojsku dosłużył się
rangi pułkownika. Wśród członków
Towarzystwa są naukowcy, artyści,
pisarze, przedsiębiorcy. Część z nich
przyszła w barwnych haftowanych
koszulach, keptarach (kożuszkach
bez rękawów), kobiety były w zapaskach i oryginalnych ozdobach.
Towarzystwo „Huculszczyzna” we
Lwowie zostało założone w 1991
roku. Przez pewien czas w środowisku prym wiedli Berezunie czyli
potomkowie szlachty chodaczkowej
z położonych w rejonie kosowskim
czterech wiosek o nazwie Berezów
(Berezów Dolny, Berezów Średni,
Berezów Górny i Bania Berezów,
nazywana też czasem Banią Berezowską). Udało im się nawet zdobyć
lokal w kamienicy przy lwowskim
Rynku,
tej samej, gdzie mieści się siedziba
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej oraz innych ziomkostw.
Huculi założyli swój chór, teatr, ze-

spół muzyczny. Uczestniczą w festiwalach, kilka razy wyjeżdżali na
gościnne występy do Polski. Najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez towarzystwo jest odznaka
Patriota Huculszczyzny. Są też odznaczenia Zasłużony Hucuł Ukrainy, Hucułka Roku i Hucuł Roku.
Pochodzący huculsko-łemkowskiej
rodziny z Zakarpacia dziennikarz
i pisarz Aleksander Maslanyk jest
redaktorem naczelnym czasopisma
„Grażda”. To właśnie on redagował prezentowaną książkę. – Jest to
pierwszy tom opisujący Hucułów
zamieszkałych na stałe we Lwowie – mówi Aleksander Maslanyk.
– Każdy z 240 autorów przedstawił
swój rodowód i historię miejsca skąd
pochodzi. Wiem, że Hucułów oraz
rodzin o pochodzeniu huculskim jest
we Lwowie o wiele więcej. Zbieramy
już materiały do drugiego tomu, gromadzimy wiedzę o Huculszczyźnie.
Lwowska rzeka Pełtew schowana
ze wstydu pod ziemią, to nie Prut
ani Czeremosz, przygrywać Hucułom do tańca nie potrafi , tak więc
każdy z nich, sam musi się znać na

wesołej kołomyjce. I choć zabrakło
górskich krajobrazów, nie dzwonił
tym razem flet i nie ryczał róg, nie
obeszło się bez góralskiej muzyki imprezę zainaugurował Zespół Pieśni i Tańca „Czeremosz” działający
przy Uniwersytecie Iwana Franki
we Lwowie. „Czeremosz” na długie
dziesięciolecia stał się symbolem
Huculszczyzny, nośnikiem ducha
góralskiej fantazji i wolności. Za czasów sowieckich był dla Ukraińców
tym, czym dla
miejscowych Polaków był Polski
Teatr Ludowy. W imieniu delegacji
Hucułów z Zakarpacia znany rzeźbiarz Jurij
Pawłowycz przekazał bartkę (topór)
prezesowi Towarzystwa „Huculszczyzna” we Lwowie Wasylowi Korżukowi.
Czy magia huculskiej zbiorowości zostanie przekazana potomkom
Hucułów – lwowianom w drugim
albo trzecim pokoleniu? Przecież
większość członków towarzystwa
to osoby starsze i w wieku średnim.
Rodzice zapewniali obecnych, że ich
dzieci pozostaną Hucułam

Kolejne skargi na uproszczony
egzamin
WILNOTEKA

Forum Rodziców Litwy zwróciło
się do służby Kontrolera ds. Równouprawnienia w sprawie rozporządzenia
ministra oświaty i nauki dotyczącego
ulg na egzaminie z języka litewskiego
dla uczniów mniejszości narodowych.
Przedstawiciele forum sugerują, że
rozporządzenie to może dyskryminować uczniów ze względu na język i
narodowość.
"Chcemy, by nasze dzieci przy zdawaniu
egzaminów
maturalnych
wszystkie miały jednakowe warunki
i możliwości, a nie by ktoś po zdaniu
"ułatwionego egzaminu na poziomie
pięcioklasisty", zyskał później jawną
dyskryminującą przewagę i pierwszeństwo przed innymi" - napisali w
swoim wniosku przedstawiciele Forum Rodziców Litwy.
Rozporządzenie ministra negatywnie oceniła także prezydent Dalia
Grybauskaitė. "Jaskrawym błędem
politycznym rządu jest wprowadzenie ulg dla uczniów szkół mniejszości
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narodowych
na egzaminie
z języka litewskiego. 29
artykuł konstytucji głosi,
że nie można
przyznawać
przywilejów
na
podstawie płci, rasy,
narodowości, języka, dlatego rząd
nie powinien rozdawać przywilejów
jednej mniejszości kosztem innych" powiedziała prezydent w wywiadzie
udzielonym portalowi Delfi.lt.
Wcześniej rozporządzenie ministra
zaskarżyli w sądzie posłowie opozycji sejmowej. Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy ogłosił, że będzie
rozpatrywał sprawę, nie wstrzymał
jednak ważności rozporządzenia. Sąd
zwrócił się ponadto do przedstawicieli
uczniów, studentów, uczelni wyższych,
nauczycieli, mniejszości narodowych

oraz Komisji Języka Litewskiego o
wyrażenie opinii w kwestii ulg na egzaminie z litewskiego.
Wynegocjowane przez AWPL ulgi dla
uczniów szkół mniejszości narodowych to krótsze wypracowanie (400
słów zamiast 500-600), więcej dozwolonych błędów oraz większa liczba autorów (7 zamiast 3), do których
twórczości uczniowie będą musieli się
odnieść w wypracowaniu.
Przeciwnicy ulg uważają, że takie
"zmniejszenie wymagań zasadniczo
dyskryminuje uczniów ze szkół z litewskim językiem nauczania".
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Lublin pamięta o Zbrodni
Wołyńskiej
- relacja ze zbierania podpisów na ulicy
Zdzisław Koguciuk

W

związku z Obywatelskim Projektem Ustawy do Sejmu w sprawie ustanowienia dnia
11 Lipca Dniem Męczeństwa Kresowian i wiążąca się z tym konieczność zebrania 100 tysięcy podpisów
nadarzyła się okazja aby zobaczyć
czy Lublinianie Pamiętają o Zbrodni
Wołyńskiej po 70 latach milczenia i
zakłamywania faktów i co mówią o
tej golgocie dokonanej przez Ukraińskich Nacjonalistów spod znaku UPA
– OUN.
W chwili pisania tego artykułu przeczytałem w internetowym wydaniu
Kresy Nasze Kresy że w związku brakującą ilością zebranych podpisów
dokumenty do sejmu w dniu 8 marca
zostały złożone powtórnie, tym bardziej uważam za konieczność podzielenia się zebranym na ulicach Lublina
doświadczeniem.
Zbierane podpisy były wśród środowiska kresowian i ich znajomych
ale ten sposób pozyskania większej
ilości podpisów się skończył należało wyjść na ulicę aby zdobyć ich
więcej i dotrzeć do ludzi którzy o tej
inicjatywie obywatelskiej nie wiedzą.
Powiem że posiadałem ogromne obawy jaka będzie reakcja mieszkańców
Lublina ale i Ukraińców których duża
ilość tutaj pracuje i uczy się.

miast w niedziele zbierano podpisy
pod kościołami gdzie gromadzi się
najwięcej wiernych. Podpisy zbierane
były: ul. Krakowskie Przedmieście
obok Poczty Głównej, Przystanek
MPK przy parku Ogrodzie Saskim
skrzyżowanie Lipowa - Al. Racławickie, Al. Tysiąclecia przystanek MPK
obok Placu Zamkowego, przystanek
MPK przy Al. Racławickich – Łopacińskiego obok KUL, ul. Krakowskie
Przedmieście obok Ratusza Miejskiego przysłowiowy deptak, Przy kościele OO Kapucynów Krakowskie
Przedmieście, Archikatedra Lubelska, OO Jezuici ul. Królewska, OO
Kapucyni na Poczekajce al. Kraśnickie, OO Pallotyni Aleja Warszawska,
kościoły: pw. Świętej Rodziny ul.
Jana Pawła II, p.w. Błogosławionego
Jana Pawła II ul. Fulmana, p.w. Świętego Krzyża ul. Krańcowa, p.w.NMP
w Świdniku ul. Kardynała Wyszyńskiego,

Lublin Wychodzi z Podpisami Na
Ulice - tak zatytułowany artykuł widniał długo na stronie Kresy Nasze
Kresy.
A wiec stolik dwa rozkładane krzesła i dwa banery o treści „Przychodniu złóżpodpis jako twoja pamięć o

Cmentarz Wojskowo- Komunalny ul
Biała. Przed zbieraniem w kościołach prosiłem ks. proboszczów aby w
ogłoszeniach ujęli fakt zbierania podpisów z racji tego że niektóre świątynie posiadają kilka wejść bocznych
i wierni nie mogą wiedzieć że przy
głównym są zbierane podpisy. Oto
tylko w dwóch kościołach wyrażono
na powyższe zgodę, w jednym pomimo wcześniejszej aprobaty nie ujęto
w ogłoszeniach, w jednym ks. proboszcz bardzo grzecznie prosił aby na
to nie nalegać – mogę stać zbierać ale
ogłaszać nie będzie, w innych również mogłem zbierać ale bez ogłoszeń. Tam gdzie wejście to kościoła
było miejscem publicznym zbierałem
bez wyrażenia zgody ks.proboszcza.

Zbrodni Wołyńskiej” i drugi „Podpisy do Sejmu o 11 lipca Dzień Męczeństwa Polaków na Kresach „ ponadto
miałem plakat przywieziony z marszu
11 lipca 2012 r z Warszawy - Wołyń
z napisem stylizowanym i Ł w kształcie Krzyża. W sobotę 5 stycznia przy
kościele OO Kapucynów na ul. Krakowskie Przedmieście rozpocząłem
zbieranie podpisów na ulicy pomimo
fatalnej pogody. I tak było przez dwa
miesiące kiedy tylko pogoda była łaskawsza w miejscach największych
ciągów pieszych mieszkańców nato-

W jednym przypadku spotkałem się z
odmową. Jaki stąd płynie wniosek że
pomimo zabójstw osób duchownych
władze kościelne myślę że tylko tego
lubelskiego o tej zbrodni kapłanów
dalej zachowują milczenie – a byli to
męczennicy za wiarę. Jednak pomimo tak postawionej sprawy z wielką
satysfakcją mogę powiedzieć że listę
podpisało wielu kapłanów i sióstr zakonnych nawet jedna która pracuje
na Ukrainie i im należy się podziękowanie za pamięć.
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Powrócę teraz do opinii mieszkańców
i ich reakcji na powyższe. Wielu dzieliło się swoimi przeżyciami z tej potwornej zbrodni i pomimo minionego
czasu niektórzy wspominając płakali.
Pamiętam starzec w podeszłym wieku
opowiedział jak uciekali w pośpiechu
a cały dobytek rodzinny stanowił tylko tyle co mieli na sobie i w rękach
goniąc przed sobą krowę żywicielkę. Doszli do rozstaju dróg i podjęli
decyzję ze oni pójdą drogą główną a
córka udając pasterkę ukraińską miedzy polami do umówionego miejsca z
krową bo zginą z głodu bez niej. Nazajutrz córka nie dotarła wybrali się w
poszukiwanie i odnaleźli zgwałconą i
zamordowaną.
Dokładnie opisała tą zbrodnię inna kobieta która była ukryta w zbożu lecz
nie mogła pomóc bo i ją by to samo
czekało – jak 16 letnią dziewczynkę
którą gwałciło kilku bandytów. Inna
kobieta opowiedziała jak jej ojciec
uciekał z napadniętej wioski lecz następnego dnia na umówione miejsce
nie dotarła jego siostra wiek 15 lat,
udał się nazajutrz ukradkiem do zabudowań - nie były spalone wszedł więc
do środka i to co zobaczył przez całe
życie nie dawało jemu spokoju – oto
sama głowa siostry leżała na stole z
rozłożonymi warkoczykami – uciekł
nie mógł dalej tam przebywać. Inna
kobieta opisała jak w jej rodzinie
uciekając w pośpiechu zapomnieli
wziąć ze sobą niemowlę które cichutko spało. Matka w tej panice zapomniała o dziecku po kilku godzinach
ukradkiem udała się po dziecko - a
bandyci wiedzieli ze powróci czekali na nią - zginęła w męczarniach z
dzieckiem. Inna kobieta opowiedziała
w jakich okolicznościach zginął jej
kuzyn Szymanek Jan lat 32 którego
zbrodniarze nadziali nagiego na kołek stanowiący część płotu. Młoda
dziewczyna opowiedziała że jej dziadek został sam na świecie ponieważ
jego rodzinę wymordowano koło Kisielina 28 osób, on uratował się bo
przybywał na robotach w Niemczech,
dziadek żyje i do dnia dzisiejszego na
słowo Ukrainiec dostaje duszności i
ataku serca. Mógłbym jeszcze opisywać wiele scen tych zbrodni podałem
tylko te które mnie najbardziej poruszyły i które w namacalny sposób
obrazują zdziczenie zbrodniarzy. Jak
komentowali natomiast lublinianie
fakt zbierania podpisów.

że wiele osób którzy dzielili się swoimi przeżyciami wymieniali Ukraińców dzięki którym uratowali swoje
życie – bo sąsiedzi lub znajomi przyszli i ostrzegli – uciekajcie bo mają
was przyjść i wymordować. Wiele
głosów krytyki padło pod adresem
rządów w Rzeczypospolitej Polskiej
za taki stan rzeczy że potrzeba zbiorki
podpisów aby pamięć o zamordowanych 150 tysiącach Rodaków została
zachowana. Określano taki stan jako
hańba dla rządzących że milczy się
o Zbrodni Wołyńskiej. Sejm dawno
powinien ustanowić Dzień Męczeństwa Polaków na Kresach a nie aby
w okresie zimowym marznąć zbierać
podpisy – to stanowi również wizytówkę kto nami rządzi dla opamiętania się Polaków. Wielu mieszkańców
podnosili fakt częstej obecności w
mediach zbrodni na żydach i ciągłego
podnoszenia faktu holokaustu kiedy o
zbrodni wołyńskiej się milczy. W tym
miejscu należy również podnieść taki
głos z którym się spotkałem - oto w
pobliskim niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku zginęli
obywatele wielu narodowości i swego czasu pamiętamy jak na masztach
na Majdanku wisiały flagi państw z
których pochodziły ofiary – dzisiaj
podnosi się fakt że tam tylko żydzi
zginęli nikt więcej. Mój dziadek który
był Polakiem był więźniem obozowym Majdanka zmarł w 1976 r i na
łamach tego artykułu protestuję aby
Majdanek utożsamiać tylko z ofiarami pochodzenia żydowskiego. Wiele

głosów mówiło o tym że Rodacy na
Kresach mieszkali na Ojczystej ziemi
i bandyta przyszedł i ich wymordował
a Rząd, Sejm, Prezydent milczy lub
wręcz działa na szkodę pamięci pomordowanych na Kresach Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wstrzymanie
lub odrzucenie wniosków w tej sprawie Środowisk Kresowych. Kto nami
rządzi powtarzane było niejednokrotnie kiedy Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej stawia pomnik bolszewikom
którzy napadli na naszą Ojczyznę a
oddala wniosek o Ustanowienie Dnia
Męczeństwa Kresowian.
Podnoszony był i taki fakt że podnosi
się do rangi obchodów w naszej Ojczyźnie dni mniejszości takich jak:
Kaszubskiej, Śląskiej, Łemków, Romów, Wypędzonych Niemców a o
Rodakach potrzeba zbierać podpisy
aby zachować pamięć którzy oddali
życie za Ojczyznę i za Wiarę - w jakim kraju my żyjemy - niejednokrotnie kończono rozmowę. Wiele mogę
jeszcze poruszyć spraw które zostały
wymienione wybrałem tylko te myśli
które najbardziej dotykały istoty. Teraz dokonam analizy samego faktu
zbierania podpisów w których niestrudzenie pomagały mnie w tym pani
Elżbieta, pan Franciszek i pan Tadeusz i była to usługa wprost nieoceniona z racji tego że pora zimowa ma
swoje prawa i dłużej jak 3-4 godziny
nie można było ustać pomimo że na
zmianę chodziliśmy się ogrzewać.
Pan Tadeusz na ulicy zachęcał wielu przechodniów do zatrzymania się

Faktem jest że kilka głosów było za
tym że należy milczeć na ten temat
aby w spokoju spoczywali ofiary jednak przeważająca większość komentarzy była taka że pamięć o tym należy
zachować po wszystkie czasy jaki to
los zgotowali niejednokrotnie sąsiedzi
Ukraińcy naszym Rodakom na Kresach ku przestrodze na przyszłe czasy.
Potrzeba jednak przyznać w prawdzie
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nie słyszała kiedy jednak pozyskała
taką wiedzę tak się emocjonalnie się
do tego podeszła że poruszyła całe
swoje środowisko Lublina i okolic
Nałęczowa. W tym miejscu należy
się również podziękowanie redakcji
internetowego wydania Kresy Nasze
Kresy która zamieściła informację o
osobach podając telefon kontaktowy
którzy w danych województwach są
odpowiedzialni za zbiórkę podpisów
– pomysł całkowicie trafiony gdyż
właśnie z tego źródła wielu mieszkańców lublina i okolic kontaktowało się
ze mną.
i złożenia podpisu niestety do osoby
musi przemówić fakt gdy tego brak
żadna argumentacja nie jest w stanie
przekonać o konieczności tego czynu. Z rodziny pana Franciszka wielu
zginęło w Kisielinie nazwiska ich są
wymienione w książce p.t. Było sobie
miasteczko. Pani Elżbieta pomimo
wielu społecznych zajęć i rodzinnych
obowiązków nie odmówiła kiedy
zwróciłem się o pomoc.
Do osób składających podpis kierowaliśmy prośbę aby w swojej rodzinie czy kręgu znajomych podjęli trud
zebrania kilka podpisów i wysłania na
adres Kresowego Serwisu Informacyjnego – w tym celu listy z dopiętym
adresem były przygotowane i rozdano w ten sposób około 400 sztuk Osobom które podpisywały listę zadawałem często pytania w celu posiadania
statystyki a mianowicie: skąd czerpały wiedzę o zbrodni wołyńskiej, czy w
rodzinie ktoś doświadczył tej zbrodni,
co panią/ pana skłania do podpisu. I
tak w zarysie można powiedzieć że
ludzie starsi generalnie łączyła ich
troska o pamięć ale niekoniecznie
mieli związek z tą zbrodnią. Podpisu
dokonywali osoby pochodzący z kresów co dyskretnie o tym przypominali
mnie ale i sybiracy i ofiary niemieckiej agresji na Polskę i pamiętający
okres II wojny światowej i żołnierze
uczestniczący o wyzwolenie Ojczyzny spod okupantów Niemieckich i
Sowieckich i żołnierze 27 Dywizji
Wołyńskiej którym wielu pochodzących z kresów zawdzięcza życie bo i
takimi faktami dzielili się lublinianie.
Osoby w średnim wieku jeżeli nie
mieli żadnego bagażu doświadczeń
okresu wojennego przemawiała
zwykła troska o pamięć – powtarzano mnie że Naród który traci Pamięć traci Wolność i taka tylko taka
przesłanka przemawia za złożeniem
podpisu. Natomiast młodzież która
dokonywała wpisu jest wspaniała ale
niestety tej wiedzy o zbrodni wołyńskiej posiada w małym procencie,
bo i skąd kiedy milczą podręczniki
historyczne, milczą media, milczą
politycy. Pojawiają się tylko niekiedy

w mediach małe wzmianki nie dotykające istoty. Część młodzieży pozyskała tę wiedzę jako chęć poznania i
przybliżenia sobie informacji o tych
strasznych czasach. W tym miejscu
należy złożyć podziękowanie telewizji Trwam za podejmowanie tej tematyki bo wiele młodzieży podpisując
listę powiedziała że właśnie z tego
źródła dowiedziała się o tym. I mamy
odpowiedz miedzy innymi dlaczego
z taką zawziętością broni się dostępu
do odbioru cyfrowego tej telewizji.
Wiele młodzieży uzyskała wiedzę od
nauczycieli historii którzy wykroczyli
poza obowiązujący program i mówili
o zbrodni na Kresach Wschodnich.
W tym miejscu chciałem podziękować anonimowemu nauczycielowi
historii który widząc nas zbierających
podpisy w którejś ze szkół zmienił
program i była lekcja o Wołyniu –
na przerwie przyszło złożyć podpis
chyba kilka klas. Wielu studentów
składało podpisy ale największą liczbę stanowili studenci KUL innych
uczelni również ale tacy co wiedzę
wynieśli z rodzinnego przekazu lub
opracowań historycznych do której
sięgnęli. Spotkałem wielu studentów
historii którzy składali podpisy z racji
tego że wiedza w tym temacie ich jest
znaczna tak to motywowali. Młodzież
zorganizowana w kołach, ruchach,
stowarzyszeniach pobierała listy aby
w swoim środowisku zbierać podpisy
które następnie trafiały do mnie albo
wysyłane były na adres Warszawski.
Należy w tym miejscu podziękować
wielu osobom które zbierały podpisy
w swoich środowiskach i wykazały
wiele serca i zaangażowania do tej
inicjatywy p .Gabriela z ul. Koryzonowej, p. Jadwiga z ul Wschodniej,
p. Marianna z ul. Witosa, p. Tadeusz
i Wacława ze Świdnika, p. Józef z
Ostrowa Lubelskiego, p. Bożena z ul.
Romantycznej, p. Elżbieta z ul Niecałej, p. Irena z Motycza, p. Kamila z
Wilkołaza, p. Irena z ul Legionowej,
p. Szymon z ul Wiklinowej, p. Małgorzata z Lubartowa, p. Aleksandra
z ul Ułanów, p. Leokadia z ul Wajdeloty, i wielu wielu innych ale na uwagę zasługuje jeszcze p. Monika z ul
Kolorowej która o tej zbrodni nigdy

W ulicznej zbiórce podpisów obieraliśmy miejsca największych ciągów
pieszych mieszkańców tak że w czasie około 3 godzin wpisu dokonywało
około 100 osób. Dokonując szacunkowych policzeń gdzie przechodzi w
tym czasie w tym miejscu około 1000
osób to możemy śmiało powiedzieć
że mieszka w Lublinie 10 % mieszkańców którzy: pamiętają, zachowują i upominają się o pamięć Rodaków
zamordowanych na Kresach Wschodnich. Do tej pamięci musowo przywołać sprawiedliwych Ukraińców którzy
życiem przepłacili za udzieloną pomoc lub za ostrzeżenie wobec zbliżającej się hordy zbrodniarzy którzy
nieśli pożogę, śmierć i łuny ognia. Ta
pamięć musi postawić Stepana Banderę i Romana Suchewycza w szeregu największych zbrodniarzy ludzkości. Ogólnie w całej zbiórce trafiło do
mnie 3292 podpisy i są tutaj również
te listy które oprócz zbiórki ulicznej
dostarczone zostały przez podpisujących którzy zadeklarowali zbiórkę
wśród znajomych a następnie przynieśli na umówione miejsce. Mieszkańcy Lublina złożyli 2161 podpisy,
natomiast mieszkańcy Województwa
Lubelskiego szeroko pojętego tak
że miejscowości graniczące z Województwem Lubelskim są tutaj ujęte
podpisy złożyło 937 osób, natomiast
z odległych stron Polski 194 osób i są
tutaj mieszkańcy między innymi Wrocławia, Warszawy , Rzeszowa, Kielc,
Szczecina, Białegostoku, Gdańska
i prawie ze wszystkich większych
miast. Jak natomiast kształtował się

przedział wiekowy składających podpisy oto: urodzonych do roku 1940
– 472 podpisy, urodzeni w latach
1941-50 -550 podpisów, 1951-60 –
530, 1961-70 – 387, 1971-80 – 321,
1981-90 – 533, urodzeni powyżej
1990 roku – 499 podpisy. Najstarszą
mieszkanką która udzieliła poparcia
w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca
Pamięci Męczeństwa Kresowian była
p. Anna z ul. Junoszy która urodziła
się w 1919 r. natomiast najmłodszą
osobą był p. Bartosz z ulicy Lipowej
urodzony w 1998 r.
Wśród znanych osobistości Lublina
listę o ustanowienie dnia pamięci kresowian podpisali: Pani Poseł na Sejm
RP dr Gabriela Masłowska, Pan Radny Miasta Lublina Sylwester Tułajew,
Przewodniczący Zarządu Regionu
Środkowowschodniego NSZZ Solidarność Marian Król. Lublin zamieszkuje 350 tysięcy ludności i Lublin
Pamięta o Rodakach Pomordowanych w straszliwych męczarniach na
Kresach Wschodnich i chociaż wolę

złożenia podpisów może złożyć 10 %
jej mieszkańców stanowi to jednak
35000 tysięcy. I z tym głosem muszą
się liczyć władze Lublina bo jest rzeczą wprost niepojętą aby nie było w
Lublinie pomnika pamięci Zbrodni
Wołyńskiej. Tyle jest organizacji kresowych i powinien ten fakt być wyrzutem sumienia dla tych organizacji.
Gdzie mają zapalić znicz pamięci ci
którzy noszą w sercu pamięć o swoich bliskich pomimo 70 lat milczenia.
Gdzie mają zapalić znicz pamięci
mieszkańcy Lublinie którym rodziny
zgładzili Ukraińcy spod znaku UPA-OUN i sąsiedzi z którymi przez lata
wspólnie zamieszkiwali. Gdzie mają
zapalić znicz pamięci za tych których
kości poniewierają się po Wołyniu i
Podolu lub zostały spalone w miejscu swoich zabudowań. Gdzie mają
zapalić znicz pamięci zadawali kresowianie którzy dłużej nie mogli trwać
w takim stanie i oto grupa szaleńców
ukradkiem postawiła 1 listopada 2012
r Krzyż Wołyński na cmentarzu komunalno – wojskowym przy ulicy
Białej. Nie mylili się oto 1 listopada
2012 roku pod tym Krzyżem Wołyńskim zapłonęło setki zniczy i płoną do
dnia dzisiejszego – bo znicz pamięci
w tym miejscu nie gaśnie. A i nad tym
jedynym miejscem pamięci zbierają
się chmury bo jakieś nieznane moce
sądzą że na cmentarzu TEN KRZYŻ
do otoczenia nie pasuje – o ironio. Na
zakończenie zbierania podpisów w
sprawie Ustanowienia Dnia 11 lipca
Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian zapaliłem znicz pamięci pod
Krzyżem Wołyńskim.
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pracowywałam mozolnie temat 12 Wielkich Świąt.
Zbierałam materiały, pisałam- szło mi to opornie. W
pewnym momencie usłyszałam jak coś mi mówi (a
może to był Ktoś?) :
-Zostaw te wypociny, weź się za malowanie ikony Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy.
Powiecie, że źle ze mną skoro słyszę „głosy”- coś mi na mózg
padło! No nie wiem, ocenicie później. Temat 12 Świąt czeka
na moje „natchnienie”, a tymczasem poszłam za tym głosem
wewnętrznym i zabrałam się za pisanie ikony. Gdy właśnie malowałam schematyczne, schodkowe górki dowiedziałam się, że
papież ustępuje… Skończyłam ikonę kontemplując jej treść.
No i właśnie ta ikona oraz zbliżająca się Niedziela Palmowa, a
także wybór nowego papieża- Franciszka skłoniły mnie do napisania tego artykułu.
W malarstwie zachodnim bardzo rzadko występuje motyw tego

IKONA WJAZDU
PAŃSKIEGO DO
JEROZOLIMY - ŚWIĘTO
NIEDZIELI PALMOWEJ
Anna Małgorzata Budzińska

/ Ikona wjazdu Chrystusa

wydarzenia. Natomiast w ikonografii Kościoła Wschodniego
temat ten jest bardzo dobrze udokumentowany i należy do kanonu.
Pomimo przestrzegania reguł kanonicznych ikona jest dość nietypowa- występuje w niej ruch, a także dzieci, co nie jest częste
w ikonach.
To zdarzenie z życia Chrystusa zostało opisane przez wszystkich czterech Ewangelistów (Łk 19,29-44; Mk 11, 1-11; Mt 21,
1-15; J 12, 12-19). Jest więc wydarzeniem doniosłym.
Pomimo nagromadzenia tu wielu osób i miejsc to jednak ikona
ta jest prosta w swej konstrukcji. Mamy tu Górę Oliwną z jednej strony, miasto- Jerozolimę z drugiej strony, pośrodku nich
drzewo- palmę, a na pierwszym planie rozgrywa się ceremonia
radosnego wjazdu Chrystusa do miasta na osiołku. Są też dwie
grupy ludzi- z prawej wyległ tłum mieszkańców Jerozolimy, a z
lewej, za Jezusem podążają apostołowie. No i jeszcze dzieci- jak
zwykle są wszędzie – i pod nogami osła, i na drzewie- spontaniczne i radosne. To najprostszy opis tej ikony.

Wczujmy się jednak w jej atmosferę, wyobraźmy sobie jak to się
działo, usłyszmy dobiegające zewsząd: „Hosanna na wysokościach, błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie." Popatrzmy
na tłum witający Pana: różni ludzie, różnie odziani, symbolicznie zaznaczone głowy, bo nie dało się zmieścić wszystkich w
całości- ale wiemy, że jest to tłum. Wyszli na powitanie Jezusa,
rzucają mu pod stopy gałązki palmowe, nawet własne szaty- tak
witało się królów, władców. Chrystus jednak nie wjeżdża dumnie na osiodłanym koniu, nie jest wieziony w rydwanie, ani w
lektyce, nie niosą Go aniołowie, nie wygląda na władcę. Jest
skromny i jedzie na ośle, na oklep. Natomiast nad głową Jezusa
unosi się nimb- tylko Chrystus jest tutaj święty. Ludzie wyszli
Mu na powitanie, bo słyszeli już o Jego naukach i znakach- niedawno w Betanii dokonał cudu, wskrzesił Łazarza. Lud wita Go
entuzjastycznie. Jedni uwierzyli w Jego boskość, inni zapewne z
ciekawości, jeszcze inni ze sceptycyzmem chcą zobaczyć Tego,
który ośmiela się sprzeciwiać odwiecznym prawom religijnym.
Są wśród tłumu tez i faryzeusze. Teraz wszyscy witają Go z radością i czcią, a wiemy przecież, że niedługo obrócą się przeciw
Niemu. Tutaj wiwatują, śpiewają Hosanna i ścielą przed Nim
dywan z gałązek i szat, a potem ci sami ludzie będą krzyczeć
: „Ukrzyżuj Go”! Na tej ikonie spoczywa smutne piętno zbliżającego się Ukrzyżowania, ale też radość z powodu bliskości
Zmartwychwstania.
Odczytajmy pozostałe symbole z tej ikony. Góra Oliwna to
święta góra. Tam modlił się Chrystus. Na zboczu góry jest grotato w niej Chrystus nauczał, opowiadał o końcu świata, to tam
apostołowie poznali tajemnice Wielkiego Tygodnia. Grota jest
ciemna, symbolizuje mrok. Apostołowie należeli do ludu, który
kroczył w ciemnościach, ale ujrzał światło. Są nowym ludem.
Miasto na ikonie jest ogromne- widać zwartą, ciasną zabudowę,
różnorodność wysokich budynków, mury.
Góra na ikonie przedstawia boskość, a miasto ludzkość, zaś
pustkę między nimi wypełnia palma, która jest obrazem Chrystusa. A może palma ma też inne znaczenie? Może to drzewo
ma nam nasuwać skojarzenie z innym „drzewem” , do którego
niebawem będzie przybity Chrystus?
A teraz popatrzmy na inny tłum, oglądany niedawno w telewizji:
Ilu z tych ludzi przyszło tu z powodu wiary, a ilu z powodu
sensacji i ciekawości?

/ Tłumy

to szczerze i niech ta ikona czegoś nas nauczy, a przynajmniej
zmusi do zastanowienia.
Wejście Jezusa do Jerozolimy to akt Jego dobrej woli, za którym nastąpi odkupienie ludzkich grzechów przez wielką ofiarę, która otworzy ludziom wejście do nowego życia - wejście
do Nowego Jeruzalem

/ Palmy
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A jak jest w naszych kościołach? Czy możemy z ręką na sercu
powiedzieć, że przychodzimy tam na modlitwę, na spotkanie z
Bogiem? A może z przyzwyczajenia? A ilu z nas zamiast chrześcijańskiej miłości i tolerancji szerzy w życiu złość i nienawiść?
Uderzmy się w piersi i zastanówmy.
/ Liść palmowy
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Niedługo Niedziela Palmowa. Kupimy pięknie plecione „palmy”, lub gałązki wierzbowe. Pójdziemy witać Pana. Róbmy

Kresowy Serwis Informacyjny

/ Bazie

1 kwietnia 2013 - strona 31

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

JAJKO - SYMBOL ŻYCIA I…
UKRAIŃSKIEJ POMOCY
Anna Małgorzata Budzińska

N

adeszły Święta Wielkanocne.
Oprócz religijnych rozważań nasuwają mi się i inne
refleksje.

-Wielkanoc 1943 roku w Janowej Dolinie i opowieści o tym
mojej babci i mamy… spalona wioska…rzeź… okrucieństwo
bandy ukraińskiej. Nie ma miejsca na Święconkę, na wielkanocne jajko…Śmierć!
-Jajko dzisiaj- szeroki wybór możliwości kupna- fermowe,

- No i ostatnia, najważniejsza refleksja „jajkowa”. Przenieśmy
się w odległe czasy na Kresy, do małej wioski Krzywin. Opowiada mi o tym Lusia- dzisiaj już ponad osiemdziesięcioletnia
kobieta. Opowiadając ma na przemian- wyraz rozmarzenia na
twarzy, ściśnięte bólem czoło i zaszklone wzruszeniem oczy.
Obrazy wspomnień przeplatają się- rodzice, dzieciństwo,
duże gospodarstwo, ucieczka, aresztowanie ojca, straszny
głód, poniżanie, strach, głód, głód, głód i ...wujek Omelko.
Dobry „wujek” o złotym sercu, człowiek który im ukradkiem
pomagał. Zacznijmy jednak od rysu historycznego.
Rok 1921.
Ten rok był tragiczny w późniejszych skutkach dla wielu polskich, a także ukraińskich rodzin. Wtedy to na mocy traktatu
między Polską a Rosją i Ukrainą ustalone zostały nowe granice. Poniżej przytaczam fragment tego traktatu i mapkę z czerwoną kreską- nową granicą.
Rodzina Lusi mieszkała w Niecieszynie (na mapce Neteszina).
Wtedy to była mała wieś, a teraz stoi tam elektrownia atomowa.

Ojciec Lusi miał duże gospodarstwo z kuźnią, stolarnią i polami. Był dobrym rzemieślnikiem, a gospodarował razem z żoną
Marią. Piotr i Maria mieszkali tam wraz z całą rodziną aż do
1935 roku. Był to rozległy majątek, ich ziemie sięgały dalekoaż za Wilbowno. Mieli 6 dzieci.

1921 marzec 18, Ryga

ściółkowe, ekologiczne,. zielononóżki i inne cuda- tylko wybierać, a i ceny mniej lub bardziej przystępne.
Stoisko w Hali Strzegomskiej

Traktat pokoju między Polską
a Rosją i Ukrainą
Polska z jednej a Rosja i Ukraina z drugiej strony, powodowane pragnieniem położenia kresu wynikłej między nimi wojnie
i dążąc do zawarcia, na podstawie podpisanej w Rydze dnia 12
października 1920 raku Umowy o przedwstępnych warunkach
pokoju, ostatecznego, trwałego, honorowego i na wzajemnym
porozumieniu opartego pokoju, postanowiły wszcząć rokowania pokojowe…
Artykuł I
Obie Układające się Strony oświadczają, że stan wojny pomiędzy nimi ustaje.

- Mamy już Wielkanoc, a więc w kobiecych pismach pojawiło się moc przepisów- jajka malowane, w koszulkach, faszerowane i inne. Na łamach tych gazet odżyje także coroczna
dyskusja- czy jajko to źródło cennych substancji, symbol życia, czy też zdradliwa „bomba cholesterolowa”?

Artykuł II
Obie Układające się Strony, zgodnie z zasadą stanowienia narodów o sobie, uznają niepodległość Ukrainy i Białorusi oraz
zgadzają się i postanawiają, że wschodnią granicę Polski, a,
więc granicą między Polską z jednej a Rosją, i Białorusią i
Ukrainą z drugiej strony, stanowi linia: (….) – tu następuje
opis tej linii, a potem dołączono też mapkę, której fragment
przedstawiam:

/ Maria i Piotr w Neteszynie

Tak więc granica podzieliła majątek na dwie części. Większość
pól pozostała po polskiej stronie ale zabudowania, dom i gospodarstwo po „tamtej”. To zrozumiałe, że rodzice Lusi mimo,
że byli Polakami zostali po stronie ukraińskiej- tam gdzie był
od pokoleń ich dom i ojcowizna. Wkrótce jednak zaczęto ich
nazywać pogardliwie kułakami. W tej wsi byli tylko jedną z
pięciu polskich rodzin. Zawistni sąsiedzi zaczęli spoglądać na
nich niechętnie, bogactwo kłuło w oczy, a polskie pochodzenie
zaczęło być źle widziane. Władza tępiła kułaków. Najpierw
zabrali im pola, zwierzęta i las, ale zostawili dwa konie, krowę
i dom z ogrodem. Majątek przyłączyli do kołchozu Winnickaja Obłast. Szły złe wieści o takich jak Piotr- nie było się
co łudzić- prędzej czy później zabiorą im wszystko. Dziadek
dostał przeciek od władz, że niedługo mają się i do niego dobrać. Nie było co zwlekać. W ostatniej chwili sprzedał dom w
Niecieszynie i kupił pól domu po diaku w niedalekim Krzywinie (Kriwin). Dzielili ten dom z jeszcze jedną rodziną, był to
dom przy cerkwi. Dziadek pracował w depo- na kolei. Dzięki
temu mieli działki kolejowe- ogród okopowy i kawałek pola
na zboże. Mieszkali w Krzywinie od 1935 roku. Ich majątek
się niemożebnie skurczył, ale dzięki pracowitości umieli sobie
i tu poradzić.

-Wspominam także rok 1982. Mój synek tak lubi jajka! W
sklepach pustki. Jestem w zaawansowanej ciąży. Właśnie do
naszego sklepu „rzucili” jajka. Ucieszona staję w kolejce „dla
uprzywilejowanych”. Wiem, że „dają” po 10 sztuk. W wózku
wierci się synek. Uspokajam go: -Zaraz ci kupię jajka.
-Oooo jajo! – woła uradowany
Zbliżamy się do lady, już tylko dwie osoby przede mną, już
jedna. I nagle cios! Koniec jajek!
Zabrakło właśnie dla mnie. Nie wytrzymuję. Po policzkach
toczą się rzęsiste łzy, szloch nie da się opanować… Teraz wyśmiejecie mnie- płacz z powodu głupich jajek? Tak, ja też się
teraz śmieję, ale wtedy…

/ Źródło:Dz. Ust. R. P. 1921, Nr 49, poz. 300. http://www.dws-xip.pl/Dane/traktat.html
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Niestety przyszła pamiętna noc 17 października 1937 roku.
Dom otoczyło NKWD i zaczęła się całonocna rewizja. Przekopali wszystkie zakamarki, wywalali wszystko na środek pokoju- książki, bielizna, sztućce, bibeloty- wszystko na jednej
kupie, przejrzeli każdy papierek. Oskarżyli dziadka o szpiegostwo na rzecz Polski. To był tylko pretekst. Ktoś z sąsiadów
zadenuncjował niesłusznie dziadka do władz. NKWD aresztowało Piotra jako szpiega- spiona i wroga ludu. Aresztowanie to
miało związek z ówczesnym puczem Jegorowa. Była to walka
o władzę i pokazowe akcje. Aresztowali ludzi w sile wieku,
którzy niby mieli się przeciwstawiać władzy. Byli to nie tylko
Polacy, ale i Ukraińcy.
Maria została sama z gromadką dzieci. Zaraz po aresztowaniu
Piotra zabrali im ten mały ogród i poletko, które dawały pożywienie. Przyszedł przednówek i zaczął się głód. Marii nie
chcieli przyjąć do kołchozu, bo była wrogiem narodu. Czasami prała bieliznę w szpitalu, czasami pomagała jej żydowska
rodzina Paszkowskich. Mieli oni sklep i restaurację i czasem
dawali jej bieliznę do prania a także coś do jedzenia.
Maria chwytała się każdej dorywczej pracy. Wstawała o 4 rano
i paliła w szkole w piecach. Nosiła ciężkie wiadra węgla i cieszyła się, że może to robić.
Dużą pomoc i serce okazywała im ukraińska rodzina – Nadieżda i Omelko. To byli bardzo dobrzy ludzie. Dzieci Marii mówiły do nich „ciociu” i „wujku”. Nie mieli własnych dzieci i
jak mogli pomagali przetrwać polskiej rodzinie. Po prostu byli
ludźmi, chrześcijanami i Sprawiedliwymi…. Nie zważali na
niechęć i wrogość innych sąsiadów, nie zważali na zagrożenie
od władz- pomoc „wrogom ludu” była karalna. Robili to co im
serca dyktowały. Nie mogli afiszować się ze swą pomocą, robili to skrycie i po cichu, ale skutecznie- nie pozwolili umrzeć
z głodu Marii z dziećmi, choć byli dla nich obcymi ludźmi i to
innej narodowości.
Lusia wspomina taki obrazek: Wraca zziębnięta z odległej
szkoły a tu dom zamknięty. Mama pewnie znów poszła gdzieś
do pracy. Siadła Lusia na progu i czeka. Zimno, głodno i czas
się dłuży. Przychodzi diadia Omelko i mówi:
- Pewnieś głodna? – i nie czekając na odpowiedź wciska jej do
ręki grubą pajdę chleba suto obłożoną, a do drugiej ręki kubek
z gorącym mlekiem. I znika. Co za uczta! Do dziś Lusi śmieją
się oczy na to wspomnienie. Takich szczęśliwych wspomnień
jest więcej.

wytrzymałości, że przetrwała. W zimie często wracała z lasu z
odmrożonymi palcami. Miała na to świetne lekarstwo. Nakładała na palce kawałki kiszonych ogórków- jak duże naparstki.
Podobno pomagało.
Przeskoczmy znów w nasze czasy, do Wrocławia. Lata osiemdziesiąte. Maria jest już stara i schorowana. Opiekuje się nią
córka Anna.
Ciocia Ania i babcia Maria idą razem. Ciocia się odzywa:
-Mamo podnieś głowę.
-Daj spokój- odpowiada babcia
-Mamo, czemu zawsze chodzisz ze spuszczoną głową?
-Żona wroga ludu nie może nosić wysoko głowy, nie może
patrzeć ludziom w oczy. - i drepcze dalej z głową schowaną
między ramionami, patrząc w ziemię.
Tak, to babcia Maria. Nie mogła się pozbyć tego przyzwyczajenia. Ona- niemal heroina, wychowująca sama szóstkę dzieci,
ona- która przeszła przez piekło sowietów, wojny i powojennej drogi do socjalizmu- nie potrafi chodzić wyprostowana, z
głową uniesioną do góry!. A powinna. To, co ona dokonała dla
swoich dzieci upoważnia ją do tego, a nawet predestynuje. Nie
ona jedna to zniosła. Nasze matki- Polki taki już miały los.
Wyrośliśmy z pokolenia matek-babek- Polek. To one uratowały naszych rodziców- swoje dzieci przed zagładą, lub głodową
śmiercią. Udawało im się to z pomocą Bożą i życzliwych ludzi- Sprawiedliwych. Oddajmy im cześć, nie zapomnijmy o
dobrych Ukraińcach. Ratowali od głodu- ratowali też życie.
Brzmi to patetycznie, ale tak było. Dziadkowie wojowali, ginęli, walczyli za sprawę, - a matki z dobrymi ludźmi walczyły
o byt dla swoich dzieci. Bez nich nie byłoby nas. Tak też było
z babcią Marią.

cięższe katorgi. Zginął w więzieniu w Magnitogorsku. Rodzina dowiedziała się o tym dopiero po wojnie.
Hmmm… znów się rozgadałam. A miało być tylko o jajku ;)
Spytacie:
- A gdzie jajko w tej ostatniej historii?- słusznie!
Będzie więc i jajko, a raczej cała fura jajek.
Wróćmy do Krzywina- Kriwina. Jest Wielkanoc. Biedna Wielkanoc dla Marii i jej dzieci. Przedwiośnie i głód. Straszny,
śmiertelny głód.
Był taki zwyczaj w tamtych stronach, ze w te Święta robiło się
wojny na jajka. Każdy wybierał jedno najlepsze, najsolidniejsze jajko ugotowane na twardo i stawał do pojedynku z innymi- trzaskało się czubkami jaj i to jajko które przetrwało nie
potłuczone wygrywało, a właściciel zabierał to zwyciężone,
stłuczone. W ten sposób można było się wzbogacić jajkowo,
lub wszystkie przegrać.
Lusia wyszła markotna przed dom. Spotkała wujka Omelko.
-Bijesz się ze mną na jajka? – spytał wesoło
-Nie mam jajka- odpowiedziała wstydliwie, spuszczając głowę.
-Co za problem, dam ci jedno, ale tylko jedno- stwierdził „wujek” .
No i stanął z nią do walki na jajka. Co ich jajka się zderzą to
Lusia wygrywa i dostaje stłuczone jajko. Walczyli tak długo
aż Lusia wygrała mnóstwo jajek. Dziecko nie posiadało się
ze szczęścia, a wujek Omelko dobrotliwie się śmiał. Potrafił
pomagać dyskretnie, nawet dla nich samych. Lusia nie miała
jak zanieść do domu tych jajek. Od razu znalazł się i na to
sposób- ciocia Nadieżda dała jej worek na jajka. Ale co to był
za worek! Po prostu płótno! Piękne płócienko. Maria uszyła jej
potem z niego sukienkę.
Tak więc byli wkoło również bardzo życzliwi i dobrzy ludzie.
Pomogli im przetrwać najgorszy czas. A o wujku Omelko i
cioci Nadieżdy rodzina nigdy nie zapomniała.

Śmigus dyngus
/ Maria frasobliwa

/ Lusia- Welina dzisiaj

Znajomi Ukraińcy oddali też Marii po cichu pół swojego ogrodu, żeby miała choć mały skrawek na ziemniaki i warzywa dla
dzieci, bo jej działka nie przysługiwała. Wrogom narodu nic
nie przysługiwało.
Dopiero później przyjęto Marię do kołchozu. Praca w kołchozie była niemożebnie ciężka, zwłaszcza dla kobiety. Maria nie pracowała na roli, a przy wyrębie i karczowaniu lasu.
Ścinała olchę. To było mokre, trudne do wycinania drzewo.
Babcia zaciskała zęby i wytrwale pracowała ciesząc się, że
ma pracę. Brygadierzy Marię lubili, bo nigdy nie odmawiała
najcięższych robót, zawsze milczała, nie skarżyła się- spuszczała głowę i wykonywała polecenia. Ileż upokorzeń musiała
znieść w milczeniu, by jej rodzina mogła przetrwać! A stawiać
się nie mogła, bo była przecież wrogiem narodu! Może i była
wrogiem dla ich władz, ale na szczęście nie dla narodu polskiego ani ukraińskiego. Byli dobrymi Polakami, a przecież
i dla Ukraińców nie byli wrogami. Po prostu chcieli normalnie żyć na swojej ziemi, a niestety, nie dało się. Pracowała od
świtu do nocy, ponad swoje siły, ale miała tyle wewnętrznej
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Choć mieli życzliwych i dobrych ludzi obok siebie, to jednak
nie brakło też szubrawców i donosicieli. Często inni sąsiedzi
podsłuchiwali pod oknami, czy czasem nie mówią w domu po
polsku, bo to było zakazane. Musieli się więc nauczyć używać
języka ukraińskiego nawet do rozmów w domu, a po polsku
rozmawiali po cichu, skrycie.
Schylona głowa, schodzenie ludziom z oczu, skrytość, wytrwałość, znoszenie upokorzeń, zatracenie własnego „ja”,
ciężka praca, walka z wyjącym w sercu strachem- to wszystko
dla dzieci, to wszystko to sztuka dostosowywania się by przetrwać.
Maria musiała to opanować do perfekcji. Jej mąż został przez
sowietów aresztowany, wywieziony na Sybir jako „ wróg narodu” . Oskarżyli go o zdradę, o szpiegostwo i skazali na naj-
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Zapomniana Chluba Polesia
Bożena Abratowska

2

lutego, minęła 150 rocznica urodzin Marii Rodziewiczówny. 4 marca był dniem
literatury, dlatego postać tak
niegdyś poczytnej pisarki jaką jest
Maria Rodziewiczówna wydała
mi się odpowiednią bohaterką bliskiego spotkania trzeciego stopnia.
Spotkanie odbyło się w Zagórzu w
dworku, który przez pewien czas
był własnością pisarki.

To niezwykłe wydarzenie zaaranżowało Centrum Kultury w Wiązownej.
Rodziewiczówna często zimą bywając w Warszawie z przyczyn
społecznych i literackich, kupiła
ten dworek około roku 1914, żeby
mieć w królestwie swoją niewielką posiadłość. Stale zamieszkiwała i gospodarowała w Hruszowej
na Polesiu, ale jako dobry gospodarz, doglądała wszystkich swych
włości.
Podczas pobytu w tym domu, wiosną 1919r cudem przeżyła napad
uzbrojonych w rewolwer bandytów. Tak o tym opowiada jej przyjaciółka: Rodziewiczówna była
w domu zupełnie sama i w nocy
usłyszała stukanie do drzwi, ale
zanim do nich doszła, otworzyły
się same i zobaczyła dwóch ludzi,
zrozumiała, że to napad i pobiegła
do drugiego wejścia ale Tam już
też ktoś wchodził. Chcieli pieniędzy a kiedy odpowiedziała, że
niema, jeden z bandytów strzelił
do niej z tak bliska, że pomyślała - „ to już śmierć? ” na to drugi
wrzasnął: „po co strzelasz idioto!”
Przyłożyła coś do rany na policzku a oni związali jej ręce i zaczęli
rabować co się dało. Kiedy poszli
ona uwolniła się po indiańsku rozcinając więzy na ostrzu siekiery i
poszła do fornala który spał przy
stajni żeby zaraz jechał do Warszawy z zawiadomieniem. Dopiero następnego dnia koło 11-stej

przyjechała Helena Weychert samochodem amerykańskiego PCK
z pielęgniarkami i zabrali ją do
szpitala.
Cały kraj dowiedział się o tej
przygodzie, przychodziły zewsząd
słowa sympatii i radości z jej ocalenia.” - Tyle relacja Jadwigi Skirmunttówny.
Mimo, że kula nie utkwiła w kości to operacja była poważna bo

uszkodzono arterię a po tym długie
leczenie z powodu wąglika. Nie
było antybiotyków. Panny Weychertówna i Skirmunttówna czuwały przy chorej na zmianę. Jak
opisuje ta druga, to była walka ze
śmiercią i dodaje: „Ci, którzy mogli pielęgnować kogoś bardzo mu
drogiego i razem z nim wracali od
wrót śmierci, zrozumieją jakeśmy
były szczęśliwe. Błogosławiony
czas, gdy widziałam uśmiech na
ukochanej twarzy. I zostałam z nią
bo Weychertówna niedomagała”.
Helena Weychertówna była starsza, Jadwinia Skirmunttówna
młodsza od Marii o 11 lat. I była
jeszcze trzecia towarzyszka, prowadząca kobiece gospodarstwo w
Hruszczowej – Marysia Jastrzębska szlachcianka z okolic Kobrynia. Wszystkie trzy są prototypami
bardzo męskich bohaterów powieści „Lato Leśnych Ludzi.”
Maria Rodziewiczówna urodziła
się w majątku, który skonfiskowano w czasie zsyłki rodziców
na Sybir. Oczywiście za udział i
wspomaganie powstania Styczniowego. Była więc wychowana w
patriotycznym i chrześcijańskim
duchu.
Pod nieobecność rodziców Maria i jej rodzeństwo tułali się pod
troskliwą wprawdzie, ale opieką
dziadków i dalszej rodziny. Kiedy po 8 latach dzięki amnestii,
rodzice szczęśliwie powrócili z
Syberii, nie mieli ani domu, ani

ziemi. Nastały dla nich trudne czasy. Pobierająca nauki na pensji w
W-wie Maria, musiała ukończyć
edukację na 7-mej klasie. Zabrakło pieniędzy na dalszą naukę. Nie
przeszkodziło jej to w zdobywaniu wiedzy i jak podaje Jadwiga
Skirmunttówna, dozgonna przyjaciółka Marii – Kiedy warunki
się poprawiły, pisarka uzupełniła
edukację u sióstr Niepokalanek.
A poprawiły się niespodziewanie
gdy Rodziewiczowie odziedziczyli Hruszową. Wielki majątek tylko
w niewielkiej części zagospodarowany. Jak to na Polesiu, bory
przepastne, rozlewiska i mokradła,
które szczerze pokochała.
Ojciec po pobycie sybirskim chorował. Maria była mu pierwszą pomocnicą, chodziła z nim do lasu,
ale polować i zabijać nie nauczyła
się nigdy! Jeszcze będąc dzieckiem lubiła ukrywać się w gęstych
krzewach i gdy mama pytała ją:
- co tam robiłaś tyle czasu – odpowiadała: - rozmawiałam z duchami! Ale z jakimi, tego nigdy
nikomu nie powiedziała.
Kiedy skończyła zaledwie 17 lat,
gdy ojciec zmarł całkiem przejęła
majątek i radziła sobie na tyle dobrze, że nie cierpieli głodu i spłaciła rodzeństwo. To była ciężka,
męska robota ekonoma, do której
brat Marii nie miał żadnego zamiłowania. Była bardzo uczuciowo
związana z matką i czuła się za nią
odpowiedzialna. Jako osoba wesoła, optymistycznie nastawiona do
świata, życzliwa, ciepła, ale też
zaciekła, odważna patriotka – była
lubiana i otoczona gronem przyjaciół.
Odpoczynkiem po pracy w gospodarstwie, stała się ucieczka w
świat własnej wyobraźni, świat
pisania. Literaturę traktowała też
jako formę ocalenia języka ojczystego, jako obronę przed wynarodowieniem, rusyfikacją.
Debiutuje w 1882r. opowiadaniami drukowanymi w czasopiśmie prowadzonym przez Marię
Konopnicką z którą przyjaźń trwała przez całe Konopnickiej życie. Tuż po debiucie zaskoczył ją
ogromny sukces powieści „Straszny dziadunio”.
Maria Rodziewiczówna pisze i pisze, a każda kolejna jej powieść
czy nowela jest wyczekiwana i
masowo wykupywana! W prasowych plebiscytach popularności,
zajmuje drugie miejsce tuż za
Sienkiewiczem, który wysoko cenił jej talent. Otrzymuje nagrody
literackie, w 1935r Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury,
w 1937 - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi
na polu literatury. Jej powieści są
tłumaczone na wiele języków.
Nie zaniedbując gospodarstwa,
pisze kilkadziesiąt powieści z
tzw. „drugim dnem” a w tym dnie
umieszcza problemy sytuacji kobiet, wychowywania młodzieży,
pojęcie honoru, patriotyzmu, obowiązek zachowania tożsamości w
rozdartej pod zaborami ojczyźnie.
W pozorach konwencjonalności
przemyca uczucia i wartości wyższe, pozytywistyczne, kult pracy i
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/ Zagórze - dworek Marii Rodziewiczówny

potępienie wałkoństwa. Ostatnią
powieść pt. ,,Gniazdo Białozora”
napisała mając 70 lat.
Przez całe życie jest mocno związana z kościołem. Działa społecznie. W Warszawie założyła Koło
Ziemianek. Na kresach organizuje
tajne stowarzyszenia kobiece szerzące naukę języka ojczystego.
Wydaje czasopismo „Ziemianka”.
W Warszawie działa aktywnie
w Towarzystwie Teozoficznym.
A czym się zajmuje teozofia? - To
nurt filozoficzno okultystyczny
usiłujący naukowo opracować
techniki bezpośredniego jednoczenia się z boskością! Okultyzm
to astrologia, jasnowidztwo, chiromancja, media i nawet wywoływanie duchów!
Dlatego ten wieczór w Zagórskim dworku upłynął w bezpośrednim kontakcie z panią Marią

Rodziewiczówną.
W Polsce Ludowej mściwie i niesprawiedliwie zapomniana jako
pisarka anachroniczna, co jest
nieprawdą. Język jakim pisze,
jest tym używanym w jej czasach.
Wątki powieści nie są banalne.
Lata PRLu walczyły z pamięcią o
niej jak z każdym żyjącym obszarnikiem krwiopijcą! Niestety wiele pozostało z tego wieloletniego
ogłupiania młodzieży zabierając
Rodziewiczównę z listy lektur.
Do dziś pokutuje w kręgach intelektualistów zażenowanie fenomenem Rodziewiczówny. Stefan Kisielewski, wypowiadając się na jej
temat stwierdził; że jednej rzeczy
na świecie absolutnie zaplanować
nie można – popularności literatury!
„Lato Leśnych Ludzi” może być
biblią współczesnych ekologów!
Ameryki nie odkryli! Od ponad
stu lat Rodziewiczówna uczy sza-
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cunku dla przyrody, potępia „sportowe” nieuzasadnione polowania
i wszystko z czym dopiero teraz
zieloni walczą! W każdej swej powieści czegoś uczy! Uczy życzliwości dla mniejszości narodowych,
dla inności stroju i wyglądu! Uczy
dumy z własnego pochodzenia jakim by ono nie było! Dzisiaj możemy dostrzec w jej przesłaniach
nurty feministyczne. Nie wiem ile
prawdy i w jakim stopniu był to
polski obyczaj, ale pani Maria z
całą pewnością twierdzi, że: „Taki
u nas w Polsce zwyczaj, że kobieta
zawsze przewodzi! Nie matka, to
siostra, nie siostra to żona, Dlatego
to one takie harde i nieprzystępne.
Bo czują swą siłę! Są rozumniejsze. Czemuż by ich nie słuchać?”
Prawda to? Czy pobożne życzenie?
Przepędzona z domu w 1939r.
cudem wraz z wspomnianą już
przyjaciółką, kuzynką Jadwigą
Skirmunttówną przedostały się do
Warszawy i w trudnych warunkach
tylko dzięki pomocy przyjaciół,
przetrwały czas okupacji i Warszawskie powstanie. Aż do ciężkiej
choroby.
Zmarła na zapalenie płuc, 16 listopada 1944r. u przyjaciół w leśniczówce folwarku Leonów pod
Skierniewicami. Miała 81 lat i
przytomny błyskotliwy umysł.
Kontaktowała się z ludźmi z Armii Krajowej, starała się służyć im
swoim talentem.
Na zakończenie powyższego odczytu, zwróciłam się do publiczności: - A teraz zapalmy świeczki
i poprośmy wspaniałą pisarkę, by
raczyła udzielić mi wywiadu. Na
ducha pisarki czekało medium w
postaci aktorki Olgi Miłaszewskiej,
osoby o oryginalnej urodzie i zdecydowanie nikotynowym głosie,
ale jak wiadomo Rodziewiczówna
też paliła... Nie czekaliśmy zbyt
długo.

Rozmowa z Marią Rodziewiczówną.
Dziennikarka: Z radością witamy panią i dziękujemy za podstawy ekologii, która teraz dopiero
zajmuje należne jej miejsce w gospodarce i stosunku społeczeństwa
do przyrody. A to pani leśnych ludzi zasługa. Napisała pani tę rzecz
w 1920r.
MR: - Jest więc i dzisiaj na moje
ideały moda?
D - Moda, to mało! Szacunek dla
przyrody jest obowiązkiem cywilizacji i kultury. Las jest natury
najlepszym przedstawicielem...
MR: - O, to, to! las i woda. Na
Polesiu tego nie brak. Owady dokuczliwe to fraszka, dzięki nim
ptaki się odżywiają i lęgną. Zwierzęta są u siebie. Jak ja o tym pisałam? Mam notatki, jako teozofka
wiedziałam, że tu będę i przygotowałam się na pani pytania. Oto
fragment: „Leśni ludzie znali zasady obcowania z naturą. Unikali
gwałtownych ruchów, hałasu, płoszenia, gonienia, trwogi. Strzelba
od wypadku. Ale wypadek zdarzał
się niesłychanie rzadko, chyba sąd
nad niepoprawnym zwierzęcym
zbrodniarzem. Wiedział bór cały,
że od tych trzech ludzi nie przyjdzie żadna napaść ani krzywda”
D – Piękna sprawa, trzech facetów
w puszczy...
MR: - A fe! Cóż to za słowo! –
facetów!
D - Przepraszam, chodzi o to, że
trzech samotnych mężczyzn...
MR: - Skoro piszę: „Lato Leśnych
LUDZI” – to oczywiste, że mam
na myśli mężczyzn, sama całą duszą do nich przynależę, bo ciałem
niestety nie w pełni. Moje ciało du-

/ Afisz tego wieczoru

szy nieposłuszne. Umysł mój jest
męski. Praca ekonoma, zarządcy
własnych dóbr... gdybym po damsku się nosiła, posłuchu u robotników moich nie miałabym. Dlatego
u matki wybłagałam zezwolenie
na ścięcie włosów i pod krótszą
spódnicą rozpinaną, męskie konne
spodnie nosiłam, konno wszelkich
robót na wielkim obszarze dopilnować musiałam. A zamiast falbanek
i bufek prostą bluzkę pod marynarkę męskiego kroju wkładam. Styl
mój do pracy jedyny a i paniom z
okolicznych dworów był na rękę,
bo jako samotna panna fryzurą
ani talią wciętą ani tiurniurą, żadnej męża nie uwiodę. Dlatego bez
obaw zapraszały mnie, młodziutką
sąsiadkę na różne herbatki i przyjęcia.
D: - A panom ...też w to graj? O
żony się nie obawiali?
MR: - A co też pani do głowy przychodzi! Co pani ma na myśli - no?
D: - EMANCYPACJĘ! Emancypację zaraźliwą w pani czasach jak
ospa!
MR: - Może i obawiali się, ale
próżność kobieca jest i była wtedy
silniejsza od trendów. A w ogóle to
emancypacja na czym innym polega! Przede wszystkim na wymuszaniu szacunku dla kobiety jakiego by
nie była stanu. Szacunku dla matki,
żony, siostry. Mus liczenia się z
kobiecym zdaniem i jej potrzebami. Strój nie ma nic do tego. Nie
każda kobieta asystuje przy wyrębie, w stodole czy przy koniach.
To męskie obowiązki. Ale w domu
ma ich aż nadto. W kuchni, pokoju
dziecięcym, w ogrodzie i przy ptactwie! Kiedy na moje barki spadło
to ciężkie męskie brzemię, miałam
17 lat. Bóg stworzył mnie kobietą
ale bez powołania do tej roli. Już
wtedy to wiedziałam, że poświęcę
się pracy a nie małżeństwu.
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D: - Pozwoli pani, że wrócę do
jednego zdania które padło z ust
pani w tej rozmowie, chodzi mi o
sprawy kobiece, o to poważanie a
nie ustawianie za mężczyzną, jak
przez stulecia. Powiedziała pani skoro piszę: Lato Leśnych Ludzi
– to oczywiste, że mam na myśli
mężczyzn – tak? Czy według pani
-człowiek to mężczyzna a kobieta
to nie człowiek ale tylko kobieta?
MR: - Racja, to nie jest w porządku! Chociaż za moich czasów mówiło się „przyjdzie człowiek do
rąbania drzewa i kobieta do pomocy w kuchni! – no tak się mówiło!
Ale mówiło się również o kobiecie „Dama”. Być tylko kobietą nie
było takie złe, opisałam taką rozmowę między mężczyznami: „Pamiętajże służyć rycersko damie, bo
gdy się zachwiejesz – ja ci stanę za
rywala!”
Ten szacunek to też opieka i dbanie
o to aby kobieta czuła się szczęśliwa, a po dziś dzień za wiele tej
troski o kobiety nie widać. Lepiej
mi się chyba powiodło w trosce o
prawa przyrody! A jedno i drugie
dla mnie równie ważne.
D: - Zapewne nie mniej niż wychowanie patriotyczne, świadomość
narodowa. Tyle lat przeżyła pani
pod zaborami, na każdej niemal
stronie czytam jak ta polskość była
dla pani ważna!
MR: - Albowiem człowiek, który
się wstydzi swojego pochodzenia,
jest albo nikczemnym, albo słabym. A spotkałam takich co dla
kariery zaborcom się starali przypodobać. Przebywając u przyjaciół
w majątku pod pruskim zaborem,
ze zgrozą stwierdziłam, że tam zaborcy skaleczyli mowę miejscową
a nie nauczyli swojej. Stworzył się
żargon którego ani rodowity Niemiec ani Polak z innych stron nie
potrafi zrozumieć!

D: - Jak takie dziewczę dawało sobie radę ?

D: - Lepiej by było gdyby nauczyli
niemieckiego?

MR: - W domowej bibliotece dużo
było książek i innych publikacji o
gospodarce. Ja dokupiłam i sprowadzałam regularnie aktualności
na ten temat. Nie trzeba uniwersytetu aby mieć rozpoznanie w tym,
czym się zajmujesz.

MR: - A lepiej! Bo to byłby szkolny wymuszony język. Polacy przymusu nie znoszą i w domach szczególnie dbaliby o poprawną ojczystą
mowę! Na przekór!
D: - Nie pisała pani wiele z myślą
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o dzieciach, ale w każdej opowieści są szlachetne przesłania – czy to
dla rodziców?
MR: - To oczywiste! Daję przykłady jakie rozmowy z dziećmi są konieczne. Toż umysł dziecięcy jest
jak ta nie zapisana tabliczka, czym
ją w dzieciństwie zapiszesz to w tę
stronę rozwijać się będzie.
D: - Na jubileusz pani pracy na roli
i na niwie literackiej, od swoich
pracowników rolnych otrzymała
pani album i laurkę : „Sprawiedliwej Pani i Matce za 50 lat wspólnej pracy” . Zaintrygowało mnie to
określenie –„Matce”
MR: - Matka to najwyższy tytuł
jakim uhonorować można kobietę
opiekującą się swoją czeladzią! I
pracownikami. Matką jest nawet ta,
co dzieci nigdy nie miała a upodobanie do męskiej pracy i stroju.
U mnie, moi zawsze znajdowali
oparcie. Ze wszystkimi kłopotami
mogli w nocy o północy przyjść do
dworu. Nikt nigdy nie został odprawiony z kwitkiem. I za to nazwali
mnie Matką.
No dość już pani naopowiadałam.
W moich powieściach jest tego
więcej. Na mnie już pora...
		
I ulotniła się....
A w fotelu, z herbacianą różą w
ręce, pozostała Olga Miłaszewska i
lekko oszołomiona rozmyślała gorączkowo – jak tu legalnie zapalić
papierosa, żeby nie wychodzić na
mróz i powrócić do rzeczywistości.
Rozmawiała Bożena Abratowska
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POLAK Z WYBORU Część II
Aleksander Siemionow
Moja praca dla Polski

P

o moim powrocie z wileńskiej szkoły postanowiliśmy z żoną, że będziemy w
domu rozmawiać po polsku.
Okazało się, że to wcale nie jest takie trudne. Owszem, zdarzało się,
że „brakowało nam słów”, albo w
zdenerwowaniu nie chciało nam się
myśleć po polsku, ale ostatecznie
po kilku miesiącach zupełnie nieźle
porozumiewaliśmy się w ojczystym
języku. Oczywiście, dzieci też do nas
dołączyły i nie tylko z nami rozmawiały, ale również recytowały wierszyk „Kto ty jesteś?”
Ja w międzyczasie pojechałem jeszcze raz do Wilna, tym razem na spotkanie z Teatrem Polskim. Wiedziałem już, że taki istnieje i działa przy
Klubie Kolejarzy. Spotkałem się z
kierowniczka Teatru panią Ireną Rymowicz i obejrzałem przedstawienie.
Nie pamiętam treści sztuki, która była
tego dnia grana. Wiem, że była to jakaś komedia. Zdaje się, że „Zagłoba
swatem”. Dla mnie najważniejsze
było to, że ze sceny płynęły piękne,
polskie słowa, że po przedstawieniu
aktorzy rozmawiali między sobą i z
publicznością po polsku. Mimo woli
zacząłem się zastanawiać jak takie
przedstawienie przyjęliby nasi Polacy z Lidy. Byłem przekonany, że to
by nimi wstrząsnęło i obudziło z tego
ponad 40-letniego uśpienia. Zapytałem pani Ireny, czy byłoby możliwe,
żeby ten Teatr przyjechał do nas do
Lidy. Pani Irena wyraziła zgodę, pod
warunkiem, że uda mi się załatwić w
Lidzie zezwolenie władz, wynajęcie
sali, kolportaż biletów i cały szereg innych formalności. Tylko ten,
kto zna realia życia w ZSRR może
zrozumieć jak trudne, wręcz niewykonalne było to przedsięwzięcie. Ja
jednak wróciłem do domu pełen zapału i wiary w realizację tego szalonego pomysłu. Mojej żonie też się
podobał pomysł sprowadzenia Teatru
Polskiego na gościnne występy do
Lidy, ale starała się trochę przyhamować moje zapędy, żeby oszczędzić mi
ewentualnego rozczarowania, albo co
gorsza, jakichś poważniejszych kłopotów. Postanowiłem wykorzystać
fakt, że byłem radnym. Poszedłem
więc do Rady Miejskiej, do kierownika działu kultury Michała Jorsza i
przedstawiłem sprawę. Jorsz uważnie
mnie wysłuchał i powiedział, że wie
o tym, że w Lidzie mieszka dużo Polaków i on nic przeciwko przyjazdowi Polskiego Teatru nie ma, ale musi
się naradzić z miejskim komitetem
partii. Rozumiałem to, bo czasy były
takie, że bez zgody władz partyjnych
żaden urzędnik nie podejmował żadnej decyzji. Poczekałem cierpliwie
kilka dni, po czym zadzwoniłem i
dowiedziałem się, że towarzysz sekretarz od spraw ideologicznych też
nic przeciwko temu nie ma, ale musi
naradzić się z II sekretarzem partii.
Wtedy pomyślałem, że naprawdę
będzie trudno zaprosić Polski Teatr
do Lidy. Poszedłem więc sam do towarzysza sekretarza i oświadczyłem,
że przychodzę w imieniu wyborców
z mojego okręgu wyborczego, którzy proszą o zaproszenie Teatru Polskiego z Wilna. Sekretarz zdziwił
się i zaproponował żeby wyborcy po

prostu pojechali do Wilna i obejrzeli
przedstawienie. Wtedy ja spokojnie
powiedziałem, że moi wyborcy to w
większości Polacy, którzy czują się
dyskryminowani i skoro towarzysz
sekretarz nie może mi pomóc to pójdę do towarzysza I sekretarza. To był
oczywiście szantaż, ale okazał się
skuteczny. Towarzysz sekretarz nr.
2 wolał nie ryzykować niezadowoleniem swojego szefa i odesłał mnie
do Rady Miejskiej a to oznaczało, że
bitwa o zezwolenie na przyjazd teatru
została wygrana. W wydziale kultury
Rady Miejskiej ustaliliśmy wszystkie szczegóły i zamówiliśmy salę w
Klubie Fabryki Obuwia. Kierowniczka Teatru po rozmowie telefonicznej
przysłała nam afisze i bilety. I teraz
zaczął się kolejny problem. Jak zapełnić salę? Afisze były napisane po
polsku, więc na każdym z nich dopisywaliśmy po rosyjsku, cenę biletów, czas przedstawienia i miejsce.
Wieczorem z kolegą Eugeniuszem
Mogielnickim rozwieszaliśmy afisze
i rozlepialiśmy w najbardziej uczęszczanych punktach miasta.
Rano okazało się, że część z nich została zerwana. Trzeba je było pisać na
nowo. Afisze były szokiem zarówno
dla władz jak i dla mieszkańców
Lidy. Po raz pierwszy po wojnie ukazały się w mieście polskie napisy. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia.
Nie przełożyło się to jednak na liczbę
kupionych biletów. Na 250 przysłanych biletów kasa Klubu sprzedała
tylko 50 a 200 musiałem rozpowszechnić sam z pomocą żony i kolegów. Dzięki temu jednak sala była
wypełniona po brzegi. Mimo tylu
kłopotów przedstawienie było dla
wszystkich ogromnym przeżyciem.
Ja nie patrzyłem już na scenę tylko na
twarze lidzkich Polaków. Widziałem
łzy i wzruszenie. Ten wieczór był także okazja do zawarcia nowych znajomości. Poznaliśmy z żona dwoje
młodych, sympatycznych Polaków;
Olka i Grażynę, z którymi potem zaprzyjaźniliśmy się i z którymi współpracowaliśmy tworząc pierwszą polską organizację w Lidzie. Niedługo
potem pojechaliśmy z żoną do Wilna
obejrzeć kolejne przedstawienie i
spotkać się z poznanymi wcześniej
Polakami, między innymi z Bogdanem Sobieskim, który zaczynał organizować Polaków na Wileńszczyźnie.
Bogdan podsunął nam myśl, żebyśmy spróbowali i my utworzyć w Lidzie jakiś polski klub czy towarzystwo. Poznał nas również z panem
Józefem Adamskim z Polski, który
przyjeżdżał wówczas do Wilna, żeby
zorientować się w sytuacji polskich
szkół; polskich dzieci i Polaków w
ogóle. W Lublinie tworzyła się bowiem Fundacja Pomocy Szkołom
Polskim na Wschodzie i pan Adamski
był prezesem tej nielegalnej jeszcze
wtedy organizacji. Pan Adamski tez
nas zachęcał do podjęcia próby utworzenia w Lidzie jakiegoś polskiego
stowarzyszenia. Zaczęliśmy się poważnie nad tym zastanawiać. Było
nas czworo gotowych do podjęcia takiej próby; Olek Kołyszko, Grażyna
Pacyno i ja z żoną. Gdzie szukać Polaków? I jak z nimi rozmawiać? Pomyślałem, że najlepiej będzie, jeśli
porozmawiam o tym z księdzem, bo
przecież Polacy w każdą niedzielę

spotykają się w kościele. Poszedłem
do księdza Rojka, który był wtedy
proboszczem i poprosiłem go… o pomoc w utworzeniu polskiej organizacji. Ksiądz popatrzył na mnie dziwnym wzrokiem, powiedział, że nie
będzie ze mną o tym rozmawiał i odszedł. Obraziłem się wtedy na niego,
ale kiedy później dowiedziałem się,
ile ten zacny ksiądz musiał znosić
upokorzeń i prowokacji ze strony
władz, nie miałem do niego żalu.
Spotykaliśmy się potem bardzo często przy różnych okazjach. Pewnego
razu przeczytałem w „Czerwonym
Sztandarze” list pewnego prawnika z
Lidy Michała Karczewskiego, który z
zachwytem pisał o występie Polskiego Teatru w Lidzie. Pomyślałem, że
jest to dobry kandydat do polskiego
klubu. Odnalazłem go i opowiedziałem o pomyśle założenia w Lidzie
polskiej organizacji. On poparł taką
ideę, mówił, że czytał moje artykuły
w „Czerwonym Sztandarze” i obiecał, że znajdzie jeszcze kogoś do naszej organizacji. Postanowiliśmy z
żoną, że pierwsze spotkanie zorganizujemy w naszym mieszkaniu. Stało
się to wreszcie 17 V 1987 r. było nas
dziewięcioro: Anna i Tadeusz Kominczowie, Aleksander Kołyszko,
Grażyna Pacyno, Michał Karczewski, Wacław Mackiewicz i my, Teresa
i Aleksander Siemionowie. Dziewiątego nazwiska nie pamiętam, bo ten
człowiek był tylko na dwóch zebraniach. Wszyscy byliśmy młodzi, pełni zapału i wiary w gorbaczowowską
przebudowę i w związku tym mieliśmy wielkie plany na przyszłość. Będziemy ten wieczór pamiętać do końca
życia.
Śpiewaliśmy,
rozmawialiśmy po polsku, dzieliliśmy się swoja wiedzą o Polsce, poznawaliśmy się nawzajem. Mięliśmy
świadomość, że nasze spotkanie jest
trochę nielegalne, ale to tylko wywoływało w nas dodatkowy dreszczyk
emocji. Należeliśmy do pokolenia,
które nie pamiętało stalinowskich
czasów i już nie było w nas strachu.
Była wiara i nadzieja. Nie mogliśmy
się tego wieczoru rozstać. Dopiero
późno w nocy nasi goście rozeszli się
do domów. Rodzice Ani Komincz
opowiadali później, że nie mogli zasnąć, bo byli przekonani, że nas zamknęło KGB. Należeli bowiem do
pokolenia, które na własnej skórze
doświadczyło „miłości” sowietów do
Polski i pamiętali, że w czasach ich
młodości za udział w takim spotkaniu
można było nawet zapłacić życiem.
Ojciec Ani pan Antoni Januszkiewicz
był bardzo dzielnym Polakiem. Kiedy w latach 40-tych dowiedział się,
że sowieci zamierzają zabrać z kościoła farnego przedwojenne sztandary lidzkich organizacji katolickich,
kilkakrotnie wchodził potajemnie do
kościoła, okręcał się tymi sztandarami i w ten sposób wyniósł wszystkie.
Schował je w bezpieczne miejsce i
dzięki temu ocalały. Po dwóch tygodniach ponownie zebraliśmy się w
naszym mieszkaniu. Tym razem było
nas już 17 osób. Zabrakło nam krzeseł i filiżanek. Postanowiliśmy poszukać w mieście jakiegoś lokalu, w którym moglibyśmy się spotykać. Ktoś
powiedział, że kierowniczka Klubu
Kolejarza jest Polką. Poszliśmy więc
do niej z prośbą o umożliwienie nam
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spotkań w sali tego Klubu. Kierowniczka zgodziła się i zaczęliśmy się
regularnie spotykać. Nazwaliśmy się
Klubem Miłośników Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza i na prezesa
tej nielegalnej organizacji wybraliśmy Michała Karczewskiego. Mięliśmy w swoim gronie absolwenta
Uniwersytetu Warszawskiego, p. Wacława Giebelta, który nam czytał na
głos „Pana Tadeusza”. Ponadto śpiewaliśmy, dyskutowaliśmy, a czasem
zapraszaliśmy gości z Polski, żeby
nam opowiedzieli o Polsce. W 1987 r.
na Białoruś, podobnie jak do innych
republik radzieckich zaczęło przyjeżdżać wielu Polaków w celach głównie handlowych, ale bardzo często
również po to, by po 40 latach spotkać krewnych lub znajomych… Jeśli
ktoś taki pojawił się w Lidzie, to zapraszaliśmy go na nasze spotkanie.
Cały czas zastanawiałem się jak zachęcić lidzkich Polaków do przyjścia
do naszego Klubu. Jak znaleźć zainteresowanych? Nie mogłem przecież
napisać ogłoszenia, bo wciąż działaliśmy nielegalnie. Postanowiłem poszukać w Lidzie prenumeratorów
polskiej prasy. Jako radny i pracownik zakładu, który był zbiorowym
członkiem Towarzystwa Przyjaźni
Radziecko-Polskiej poszedłem na
pocztę i poprosiłem o adresy prenumeratorów polskiej prasy. Otrzymałem taką listę. Okazało się, że takich
jak ja, czytających polską prasę było
w Lidzie 59. Zacząłem więc wędrówkę od jednego do drugiego, wymyślając jakiś pretekst do pogawędki, a
dopiero potem wspomniałem o naszym Klubie. Zapraszałem na spotkanie, dawałem numer telefonu. Reakcja tych ludzi była typowa jak na
tamte czasy; podejrzliwe, wystraszone spojrzenia, milczenie i niechęć.
Niektórzy jednak przyszli do naszego
Klubu i włączyli się do pracy. Chcąc
działać legalnie napisaliśmy podanie
do władz miejskich z prośbą o rejestrację i przydzielenie lokalu. Władze
oczywiście odmówiły i po pewnym
czasie zabroniły wszystkim klubom
w mieście udostępniania nam lokalu.
Znów musieliśmy się spotykać w
prywatnych mieszkaniach. Władze
zabroniły również kierowniczce
poczty informowania kogokolwiek o
prenumeratorach polskiej prasy. Widać było, że staliśmy się obiektem
zainteresowania władz partyjnych.
Pewnego dnia zaprosił mnie do swego gabinetu sekretarz partyjnej organizacji mego zakładu pracy. Ponieważ nigdy nie należałem do partii,
domyślałem się, o czym sekretarz
chce ze mną rozmawiać. Nie bałem
się jednak tej rozmowy i poszedłem
do sekretarza. A ten prosto z mostu
zapytał: „Aleksander, po co tobie,
Rosjaninowi potrzebne było w Lidzie
zakładać Klub Polski?” Powiedziałem mu, że to nie ja założyłem, lecz 9
osobowa grupa, wśród których byłem
i ja z żoną. Ale on uparcie twierdził,
że wie, że to ja założyłem Polski
Klub. Po dłuższej dyskusji okazało
się, że on ma żonę Polkę. Zaprosiłem
ją do naszego Klubu, na co on odpowiedział, że żona jest bardzo zajęta.
Wtedy sekretarz uruchomił przeciwko mnie działo największego kalibru.
Uważnie patrząc na mnie poinformował, że mną interesowało się …

dwóch towarzyszy. Domyślałem się
skąd ci towarzysze. Widzę, że nie
mam innego wyjścia, wyciągam i ja
największe swoje „działo”. Zrobiłem
obrażoną minę i spytałem, dlaczego
mnie nie zaproszono do tych towarzyszy. Chętnie bym z nimi podyskutował o polskiej kulturze, języku. Widzę, że sekretarz zbaraniał, więc idę
za ciosem: „Jeżeli mnie nie zawołali
wtedy, to ja teraz sam pójdę do tej organizacji na rozmowę”. Mój sekretarz był przerażony taką postawą.
Jego cel był inny - zastraszyć mnie.
Nie udało mu się mnie zastraszyć,
stało się odwrotnie. Sekretarz prosił
mnie, żebym nigdzie nie chodził, a
cała rozmowa, żeby została między
nami. Teraz należymy z tym sekretarzem do jednej parafii i chodzimy do
jednego kościoła.
Były sekretarz był prawosławnym,
ale mówił mi prawdę, gdy opowiadał,
że ma żonę Polkę, która zna język
polski. Ach te nasze Polki, one umieją
zrobić z prawosławnych sekretarzy
partyjnych organizacji - katolików.
Brawo! Tylko, gdy go widzę rozmodlonego w kościele, na kolanach,
przed Panem Bogiem, zawsze przypomina mi się ta tamta historia. Wiosną 1987 r. napisałem dwa pisma.
Jedno do Rady Najwyższej Białorusi,
a drugie do Komitetu Centralnego
KPZR. W obydwu pismach pytałem
o możliwość nauczania języka polskiego w szkołach województwa grodzieńskiego, gdzie Polacy stanowią
blisko 50% ludności. Nie wiedziałem
wtedy, że w tym samym czasie z takim samym pytaniem zwracał się do
władz Białorusi Tadeusz Gawin z
Grodna i białoruski pisarz – Karpiuk.
W czerwcu przyjechał w związku z
moim pismem jakiś urzędnik z obwodowego kuratorium. Zaprosili mnie
do komitetu miejskiego partii i tam
odbyła się rozmowa. Urzędnik
wszystko dokładnie zanotował a następnie zaprosił mnie… na spacer po
Lidzie. Był to młody, sympatyczny
człowiek, otwarty i szczerze zainteresowany nowym dla niego problemem. Widać było, że popiera gorbaczowską „pierestrojkę” i łatwo było z
nim rozmawiać nawet na drażliwe
tematy. Był naprawdę zainteresowany jak ustosunkują się Polacy w Lidzie do nauki jęz. polskiego. Zaczepiał ludzi na ulicy i w księgarni przy
dziale polskiej książki. Pytał rozmówcę jakiej jest narodowości i czy
chciałby, żeby jego dziecko uczyło
się jęz. polskiego w szkole. Boże! Ile
strachu było w naszych ludziach! Po
raz pierwszy widziałem taki strach u
swoich rodaków. A przecież urzędnik
nie pytał ich czy kochają władzę radziecką, tylko pytał o narodowość i
stosunek do języka ojczystego. W
księgarni w kasie pracowała młoda
kobieta, o której dokładnie wiedziałem, że jest Polką i katoliczką. Ona w
ogóle nie mogła słowa wymówić.
Ten strach zauważył nawet urzędnik i
zapytał mnie dlaczego oni się tak
boją. Nic mu nie odpowiedziałem,
tylko pomyślałem sobie: „gdybyś ty
młody człowieku, przeszedł przez to
wszystko co oni, to byłbyś taki sam”.
Mimo wszystko, wielu było takich,
którzy śmiało i otwarcie mówili, że są
Polakami i chcą języka polskiego w
szkole. Miesiąc później zostałem we-
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BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA
zwany przez I sekretarza Komitetu
Miejskiego partii na rozmowę. W odpowiedzi na moje pismo do Komitetu
Centralnego przyjechała II sekretarz
komitetu wojewódzkiego tow. Maria
Biriukowa. W przeciwieństwie jednak do swojego poprzednika, przedstawiciela kuratorium z Grodna tow.
Biriukowa nie przyjechała po to, żeby
nas, Polaków wysłuchać, tylko po to,
żeby nas spacyfikować. Zupełnie nie
rozumiała, albo nie chciała rozumieć,
że jęz. rosyjski nie jest dla Polaków
językiem ojczystym. Była wściekła
na mnie, że jestem radnym i musi odpowiedzieć na moje pytanie w sprawie jęz. polskiego, bo tego żąda od
niej Komitet Centralny Białorusi. Denerwowało ją, że jestem Rosjaninem
i nie może mnie oskarżyć o polski
nacjonalizm, denerwowało ją, że jestem robotnikiem i nie może mnie
zdegradować bo niżej posady już nie
ma, a pracować w ZSRR każdy musi.
A najbardziej chyba denerwował ją
fakt, że za oknem był 1987 r. i trzeba
było realizować nową, gorbaczowowską linię partii. Należała do tych
sekretarzy partyjnych, dla których
„problem polski” dawno się skończył, jeszcze w drugiej połowie lat
50-tych, gdy skończyła się ostatnia
repatriacja Polaków do Macierzy.
Wyjechali Polacy bardziej patriotycznie nastawieni, którzy nie chcieli żyć
według sowieckiego prawa(a raczej
bezprawia) i uczyć swoje dzieci w rosyjskich szkołach. Ci, co pozostali,
bali się nawet myśleć o polskich
szkołach, nie mówiąc już o żądaniu
tego, co im się należy. Aż tu raptem,
po dziesięcioleciach, znów pojawia
się „polskie pytanie”. I co najgorsze,
zadaje je Rosjanin! Dlatego tow. Biriukowa była taka zdenerwowana.
Wiedziałem o tym i byłem na to przygotowany. Sporo mnie nauczyła, jeżeli chodzi o sprawy mniejszości narodowych, lektura „Czerwonego
Sztandaru” z Wilna. Mimo źle kojarzącego się tytułu była to w czasach
gorbaczowowskiej „głasnosti” bardzo dobra gazeta. Dużo mnie również
nauczyli znajomi z Wilna, którzy bardzo odważnie i śmiało formułowali
swoje żądania skierowane do władz
litewskich i radzieckich. Na okoliczność spotkania z tow. Biriukowa miałem przygotowane pytanie, na które
musiała mi odpowiedzieć i musiała
skapitulować. Zapytałem ją, czy ona,
jako komunistka i obywatelka Związku Radzieckiego ma coś przeciwko
przyjaźni radziecko-polskiej. Najpierw ja „zamurowało” z wrażenia, a
potem zaczęła długi monolog na temat tejże przyjaźni, którą ona, oczywiście, popiera i która trzeba umacniać itd. Nie dałem jej skończyć.
Przerwałem, mówiąc, że to są tylko
puste hasła, a ja chcę, żebyśmy dla
umocnienia tej przyjaźni zrobili coś
konkretnego n.p. pozwolili Polakom
na naukę jęz. ojczystego. Powiedziałem jej również o utworzeniu w Lidzie Klubu Polskiego (o czym ona
już była doskonale poinformowana) i
poprosiłem o pomoc w sprawie rejestracji i uzyskania lokalu dla tego
Klubu. Przy okazji załatwiłem także
sprawę zabytkowego cmentarza w
Lidzie, którego likwidację zapowiedziały miejscowe władze i dały Lidzianom 3 lata na przeniesienie prochów bliskich na inne cmentarze.
Prosiłem tow. Biriukową interwencję
w tej sprawie. Tym razem zdenerwował się sekretarz Komitetu Miejskiego, bo Biriukowa nic nie wiedziała o
likwidacji cmentarza i co najważniejsze, nie popierała tego pomysłu. Kiedy poszedłem na drugą zmianę do
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pracy, tow. Biriukowa już tam była.
Na jej polecenie dyrektor wezwał
wszystkich robotników obecnych w
hali fabrycznej aby podeszli do stołu.
Gdy obok stołu zgromadził się tłum
ludzi, pani sekretarz zadała im pytanie: „Czy chcecie, żeby wasze dzieci
uczyły się w szkle jęz. polskiego?
Wasz kolega Siemionow napisał w tej
sprawie pismo do KC partii w Mińsku.” Odpowiedzi były różne, ponieważ wśród obecnych byli nie tylko
Polacy. Był taki przykład, że Polak
mówił, że nie chce, a Białorusin mówił – tak. Generalnie jednak byłem
zadowolony z odpowiedzi moich kolegów. Okazało się, że miałem rację i
było dużo Polaków, którzy chcieli,
żeby ich dzieci uczyły się w szkole
języka ojczystego. Muszę przyznać,
że tym przyjściem do fabryki i pytaniem o polski język w naszych szkołach pani sekretarz bardzo mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się tego.
Był to na pewno pierwszy przykład w
dziejach sowieckiej Białorusi, żeby
komuniści pytali ludzi o zdanie w
sprawie jęz. polskiego. Od tego czasu
minęły 24 lata i ze smutkiem muszę
stwierdzić, że obecnie taka sytuacja
nie mogłaby się wydarzyć, bo teraz
nasza władza znów, jak w starych sowieckich czasach, wie lepiej, co potrzebne jest obywatelom Białorusi. A
najciekawsze jest to, że pani Biriukowa tak samo jak wtedy jest sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego partii i tak samo jak wtedy zajmuje się
sprawami ideologicznymi. Ostatnio,
została nawet wybrana ( tzn. wyznaczona) do białoruskiego parlamentu
… Tymczasem kończył się 1987 r. a
nasz Klub Polski wciąż nie był zarejestrowany. Mało tego, na jednym z
posiedzeń Rady Miejskiej, kiedy była
mowa o Polakach w Lidzie, jeden z
radnych głośno zapytał: „Kiedy
wreszcie w Lidzie skończą się Polacy, a zaczną Białorusini?” Przemilczałem te bezczelność. Oczekiwałem, że moi koledzy polskiej
narodowości, a byli tacy, odpowiedzą
na te jawną prowokację. Niestety, zabrakło im odwagi. Ja natomiast postanowiłem odpowiedzieć na to w inny,
równie bezczelny sposób. Po rozmowie z członkami Klubu napisaliśmy
do miejscowych władz pismo z
ostrzeżeniem, że jeżeli do 1 I 1988 r.
nie będziemy zarejestrowani to zwrócimy się w tej sprawie do tow. Gorbaczowa i poinformujemy go, że władze w Lidzie występują przeciwko
radziecko-polskiej przyjaźni. Szantaż
okazał się skuteczny. Dokładnie 13
XII 1987 r. (w szóstą rocznicę stanu
wojennego w Polsce!) nasz Klub został zarejestrowany przy Miejskim
Domu Kultury. Jest to historyczna
data, ponieważ Klub Miłośników
Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza
w Lidzie był pierwszą, legalną organizacją polską po wojnie na terenie
całego ZSRR. Były miasta, które
miały polskie szkoły, zespoły, gazety,
n.p. Wilno czy Lwów, ale organizacji
polskich nie było nigdzie. Wiem, że
w 1987 starało się o legalizację kilka
innych polskich stowarzyszeń w różnych miastach (m.in. w Wilnie i
Grodnie) ale my byliśmy pierwsi. Nie
wiem dlaczego, ale władze były przeciwne nadaniu Klubowi imienia Adama Mickiewicza, ale my trzymaliśmy
się swego patrona. Po powstaniu w
1991 r. niezależnej Białorusi Białorusini bardzo mocno podkreślali wszędzie, że Adam Mickiewicz to ich
wielki rodak i wielki Białorusin. Bardzo to denerwowało nas Polaków i
denerwuje nadal, tym bardziej, że nie
chodzi tylko o Mickiewicza, ale o

wielu innych wielkich Polaków n..
Moniuszkę, Kościuszkę, Domejkę…
Ja z czasem doszedłem do wniosku,
że nie ma sensu kłócić się o to z Białorusinami. Nie mają swoich bohaterów, więc „pożyczają” sobie od nas.
Niech tak będzie. Podzielimy się z
nimi. Niech nasi wielcy Polacy łączą
nasze narody a nie dzielą. Od razu po
rejestracji naszego Klubu zaczęły się
nieprzyjemności w pracy u naszego
prezesa Michała Karczewskiego. Był
to człowiek po studiach i pracował
jako prawnik w dużym zakładzie
pracy. Sowieci zrobili mu tak nieżyczliwą atmosferę w pracy, że psychologicznie było to ciężko wytrzymać. Miał nawet i rozmowy z
kolegami Feliksa Dzierżyńskiego
(tzn. KGB). Michał przyszedł na zebranie naszego zarządu i otwarcie o
tym powiedział, że w takich warunkach nie może być nie tylko prezesem, ale nawet członkiem Klubu.
Wkrótce wyjechał z Lidy i zamieszkał w Grodnie. Był u nas dobry kandydat na prezesa – Olek, który miał
wyższe wykształcenie, ale wtedy
jeszcze bał się wziąć na siebie obowiązki prezesa. Po dłuższej dyskusji
zgodziła się wziąć na siebie taką odpowiedzialność moja żona- Teresa
Siemionowa. Członkami zarządu
Klubu byli: Olek Kołyszko (zastępca
prezesa), Grażyna Pacyno (sekretarz), Anna i Tadeusz Kominczowie,
Lidia Timoszenko, Kazimierz Choder, Zenon Beńko i ja Aleksander Siemionow. Pamiętam, na pierwszym
zebraniu w styczniu 1988 r. chcieliśmy złożyć życzenia styczniowym
solenizantom i długo dyskutowaliśmy czy zaśpiewać po polsku „Sto
lat” czy nie. Teraz wspominamy to ze
śmiechem, ale wtedy zupełnie poważnie zastanawialiśmy się jak na to
zareagują władze partyjne, bo nie
mieliśmy wątpliwości, że będą wiedziały co się dzieje na naszych zebraniach. Przecież wciąż jeszcze byliśmy
obywatelami
Związku
Radzieckiego, nie Białorusi. Ja starałem się zawsze napisać coś o naszej
działalności i naszych imprezach w
miejscowej gazecie zarówno po to,
żeby „uspokoić” władze że nic antyradzieckiego się u nas nie dzieje jak i
po to, by przyciągnąć do naszego
Klubu jak najwięcej Polaków. I przychodziło ich dużo i w różnym wieku.
Najbardziej cieszyliśmy się z ludzi
młodych. W marcu 1988 r. pojechaliśmy z żona do polskiej szkoły w Wilnie i zaprosiliśmy dziecięcy zespół
artystyczny „Świtezianka” z tej szkoły na występy w Lidzie. Koncert tego
zespołu był dla naszych lidzkich Polaków wielkim przeżyciem. Postanowiliśmy, ze my też utworzymy jakiś
zespół artystyczny. Następnie zaprosiliśmy już po raz drugi Polski Teatr
Ludowy z Wilna, a na miejskie Święto Pieśni i Tańca polski zespół wokalno-taneczny z Solecznik. Pamiętam,
jakim szokiem była dla nas wizyta w
Radzie Miejskiej w Solecznikach,
gdzie większość urzędników rozmawia ze sobą po polsku. Zapraszając
Zespół Pieśni i Tańca z Solecznik
udało nam się wyprowadzić polską
pieśń i polski taniec na ulice Lidy, na
wielki plac, gdzie były tłumy ludzi.
Byliśmy z tego dumni. W maju 1988
r. zorganizowaliśmy dla Polaków
Lidy wycieczkę do Wilna. Zamówiliśmy autokar i przewodnika, którym
był wileński, polski poeta Wojciech
Piotrowicz. I znów ogromne przeżycie dla naszych ludzi, którzy do tej
pory oglądali przy okazji zakupów
Wilno sowieckie, a teraz zobaczyli
Wilno polskie. Wielu z naszych wy-

cieczkowiczów było wtedy po raz
pierwszy w Ostrej Bramie i na Rossie, gdzie „Matka i serce Syna…” Po
zwiedzaniu miasta obejrzeliśmy jeszcze w Wilnie przedstawienie Teatru
Polskiego ze Lwowa. Była okazja do
rozmowy z Polakami z odległej
Ukrainy, zawarliśmy nowe znajomości. Niedługo potem przyjechał do
nas do Lidy pan Wojciech z Wilna,
przywiózł jeszcze dwie inne wileńskie poetki: Alicję Rybałko i Leokadię Komaniszko i urządzili nam, w
naszym Klubie wieczór polskiej poezji. Czytali nam wiersze wybitnych
polskich poetów i oczywiście swoje
własne. I tak powoli rozwijaliśmy się.
Udało nam się zorganizować nawet w
dwóch lidzkich kinach tydzień polskiego filmu. Założyliśmy zespół artystyczny „Lidzianie”, który po raz
pierwszy zaprezentował się w Wilnie,
na słynnym placu Giedymina w czasie uroczystości z okazji 35-lecia
„Czerwonego Sztandaru”. Wkrótce
potem gazeta ta zmieniła na szczęście
swoją bolszewicką nazwę na dawną
– Kurier Wileński. Latem 1988 r.
dzielnie walczyliśmy o zachowanie
naszego, polskiego cmentarza. Pomagała nam w tym nowo powstała białoruska organizacja. Po naszym
wspólnym, stanowczym wystąpieniu
władze zostawiły cmentarz w spokoju. Zaczęliśmy więc porządkowanie
cmentarza, najpierw na kwaterze
wojskowej. Organizowaliśmy czyny
społeczne (jak przystało na byłych
komsomolców!) w sumie było ich 9.
To były niezapomniane dni. Nie przychodziło dużo ludzi. Prawie zawsze
ci sami, ale jaka była przy tym wspaniała atmosfera! Jak my się wtedy
cieszyliśmy, że możemy coś dobrego
zrobić dla naszych przodków! Mieliśmy przy tym okazje do spotkania z
przedstawicielami polskiego konsulatu z Mińska i mogliśmy załatwić
kilka spraw dla naszego Klubu. Stawaliśmy się przez to sławni. Na przykład, pani Elżbieta Dołęga-Wrzosek z
Baranowicz przeczytała o nas w polskiej prasie i chcąc założyć u siebie
polski Klub, właśnie poprzez konsulat dotarła do nas. Zadzwoniła do naszego domu, a potem przyjechała i w
trójkę przegadaliśmy pół dnia, o naszym Klubie, oczywiście. Po kilku
miesiącach pani Elżbieta zadzwoniła
znowu i zaprosiła nas na… otwarcie
Klubu Polskiego. Musze przyznać, że
dzięki tej „szalonej” kobiecie i jej
córce, Teresie Sieliwończyk Baranowicze znacznie wyprzedziły Lidę. A
przecież w Lidzie mieszka 38% Polaków, a w Baranowiczach tylko 5%. A
to znaczy, że nam w Lidzie nie udało
się wykorzystać maksymalnie naszego polskiego potencjału. Szkoda.
W sierpniu 1988 r. w Grodnie powstało Polskie Kulturalno-Oświatowe
Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza.
Pojechaliśmy z Olkiem Kołyszko na
pierwsze posiedzenie tego Stowarzyszenia prawie jak kombatanci, bo
oni dopiero zaczynali, a my już drugi rok przecieraliśmy polskie szlaki.
Cieszyliśmy się, że już nie jesteśmy
sami. Obaj z Olkiem zostaliśmy wybrani do zarządu Stowarzyszenia.
Pierwszą poważną próbą dla nowo
powstałego Stowarzyszenia w Grodnie stały się obchody 45-lecia Wojska
Polskiego. Sala była pełna. W prezydium obok prezesa Stowarzyszenia
Tadeusza Gawina siedziała dobrze
mi znana II sekretarz wojewódzkiego
komitetu partii – Maria Biriukowa,
z którą przed rokiem dyskutowałem
w Lidzie o języku polskim w lidzkich szkołach. Był konsul generalny
Polski. A za ich plecami stało popier-
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sie… Lenina.
W części artystycznej wystąpił nasz zespół „Lidzianie”, ponieważ Polacy w Grodnie
nie mieli jeszcze swojego zespołu. Po
uroczystości polski konsul zaprosił
cały aktyw Stowarzyszenia na obiad
do restauracji. Tam mogliśmy spokojnie porozmawiać na wszystkie
interesujące nas tematy. Po tygodniu
zaproszono nas z zespołem „Lidzianie” do miejscowości Sopoćkinie
koło Grodna. Jest to duża wieś w
pobliżu polskiej granicy, gdzie praktycznie mieszkają sami Polacy. Od
najdawniejszych, sowieckich czasów
wszyscy nazywają tę wieś „polską
republiką”, ponieważ jej mieszkańcy
żyją własnym rytmem, nawet wskazówki zegarów mają zawsze ustawione według czasu polskiego … Przez
dwie godziny mieszkańcy Sopoćkiń
nie pozwalali „Lidzianom” zejść ze
sceny. Na zakończenie cała sala na
stojąco zaśpiewała „100 lat” dla zespołu. Stałem razem z Tadeuszem
Gawinem za kulisami i widziałem, że
nasi artyści, jak i cała sala byli w tak
patriotycznym nastroju, że finał koncertu mógł być tylko jeden. Wszyscy
myśleliśmy tylko o jednym - zaśpiewać, czy nie - nasz hymn narodowy.
Chwila wątpliwości… U wszystkich
ogromna chęć, sekundy lecą… ale
z drugiej strony, wszyscy doskonale
zdajemy sobie sprawę z konsekwencji tego kroku. Najbardziej Tadzio
Gawin. Bo to on w pierwszej kolejności poniesie konsekwencję tego
uczynku. Ale napięcie emocjonalne
jest tak wielkie, że nasi artyści nie
wytrzymują i zaczynają „Jeszcze
Polska nie zginęła”. Nasi artyści
nie zdążyli skończyć słów „Jeszcze
Polska”, a już „nie zginęła” śpiewała
na stojąco cała sala jednym, potężnym głosem... Widzę łzy w oczach
u członków naszego zespołu, u Tadeusza też. Takie same łzy szczęścia
widzę u ludzi na sali. Wzruszenie
ściska gardło. Stojąca obok mnie prosta wiejska kobieta przez łzy mówi
do mnie: „Doczekaliśmy się…” Rozumiem ją bez słów. Doczekaliśmy
się…Po koncercie podszedł do mnie
mieszkaniec Sopoćkiń i mówi: „Jeżeli nas jutro wszystkich nie wywiozą,
to wtedy uwierzę w przebudowę Gorbaczowa”. Nie wywieźli, a my, polscy działacze zrozumieliśmy, że tego
dnia odbyło się naprawdę przebudzenie naszego narodu. Ludzie odczuli,
że otwarte przyznanie się do Polski,
do polskości, do swoich korzeni nie
jest już związane z aresztowaniem,
wywózką i prześladowaniem. W drodze powrotnej pojechaliśmy swoim
autobusem dojechaliśmy do granicznej wsi Hołynka. Podeszliśmy do samych drutów kolczastych, na granicy. Przed nami była granica Związku
Radzieckiego i Polski. Wiedzieliśmy,
że tam, za tymi drutami jest, chociaż
i socjalistyczna, ale…nasza Polska.
Pamiętam, jak nasza Ania Komincz
z zespołu, chwyciła za ten drut kolczasty, stała i patrzyła na tamtą stronę
i przy tym mocno płakała. To trzeba
było widzieć. Staliśmy przy tym drucie i każdy myślał chyba o tym samym. Potem w milczeniu poszliśmy
do swego autokaru. Wzruszenie było
nie mniejsze, niż śpiewanie naszego
hymnu w klubie. W 1988 r. zrealizowaliśmy również pomysł zdawałoby
się zupełnie nierealny jak na tamte
czasy. Wymusiliśmy na władzach
zgodę na postawienie w Lidzie pomnika Adama Mickiewicza. Nie było
to łatwe, ale tak długo „dręczyliśmy”
mera, aż w końcu ustąpił. Nie było
również łatwo zebrać odpowiednią
sumę pieniędzy, żeby pokryć koszty
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tego zamierzenia, ponieważ pomoc
finansowa ze strony władz miasta zupełnie nie wchodziło w rachubę. Pomogli nam miejscowi księża i zwykli
ludzie. Mieliśmy również poparcie
głównego architekta miasta, Polaka,
Kazimierza Janczuka. Uroczystość
odsłonięcia pomnika zaplanowaliśmy na 2 VII 1989 r. Zaprosiliśmy
wielu gości, m.in. naszych przyjaciół
w Wilna, Grodna, i z Polski. W tajemnicy przed władzami zaprosiliśmy
zaprzyjaźnionego z nami księdza Lecha Gralaka z Radomia. Chcieliśmy,
żeby poświęcił pomnik, ponieważ
nasi księża, mimo, ze pomagali nam
w zbiórce pieniędzy i robili dobrą
reklamę, na tę uroczystość bali się
jednak przyjść. To wciąż jeszcze był
Związek Radziecki, a gospodarzami
uroczystości byli przecież mer miasta i I sekretarz partii. Marzyliśmy o
tym, żeby na odsłonięcie pomnika A.
Mickiewicza przyszło dużo ludzi, ale
liczba obecnych przekroczyła wielokrotnie nasze najśmielsze oczekiwania; było ok. 5 tys. osób! Tak ogromnego tłumu ludzi dawno w Lidzie
nie było, toteż nasza niespodzianka
w postaci ks. Gralaka była tym bardziej efektowna. Kiedy skończyły się
wszystkie oficjalne przemówienia i
miała się zacząć część artystyczna,
z tłumu wysunął się nagle skromny,
młody człowiek, założył na szyję stułę, uśmiechnął się i powiedział spokojnie do mikrofonu: „Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus!”. Tłum
zamarł. Dopiero po kilku sekundach
śmiertelnej ciszy buchnęło gromkie:
„Na wieki wieków, amen!”. Tylko ten
kto mieszkał w Związku Radzieckim
i przeżył koszmar ateizacji w sowieckim wydaniu może zrozumieć doniosłość tej chwili i przeżycia ludzi, którzy byli świadkami tej uroczystości.
Ksiądz wygłosił piękne, patriotyczne, polskie kazanie, którego musieli
wysłuchać zarówno mer miasta jak
i I sekretarz partii. Potem ksiądz poświęcił pomnik… i wziął do ręki gitarę! Oczy stojących obok mnie kobiet
zrobiły się kwadratowe, bo nigdy w
życiu nie widziały księdza z gitara.
Do księdza dołączyły 2 dziewczyny,
które były członkami zespołu „Oratorium” prowadzonego przez księdza
Gralaka i razem z księdzem przyjechały do Lidy. Zaśpiewali. Atmosfera
zrobiła się bardzo polska, toteż mer
miasta zaczął naciskać, żeby kończyć uroczystość. Na zakończenie
wystąpiły jeszcze nasze dzieci, które
pięknie po polsku zaśpiewały i recytowały. Usłyszałem szepty kobiet,
które zastanawiały się, skąd te dzieci
przyjechały, skoro tak ładnie mówią
po polsku. Powiedziałem im z dumą,
że to nasze dzieci, z Lidy, które uczą
się jęz. polskiego. Po uroczystości zorganizowaliśmy jeszcze kiermasz polskich książek i kalendarzy oraz loterię,
na której można było wygrać mapy
Polski, polskie proporczyki, książki.
Sprawa naszych książek też zasługuje na osobne wspomnienie. Zaraz po
zarejestrowaniu naszego Klubu, na
początku 1988 r. napisałem list do tygodnika „Przyjaźń” z prośbą o pomoc
w kompletowaniu biblioteki, której
przecież nie mieliśmy. Mieliśmy tylko
trochę polskiej prasy, ponieważ znany już coraz szerzej na Kresach pan
Adamski z Lublina zaprenumerował
nam 10 tygodników. Książki zaczęły
nadchodzić natychmiast i w ogromnych ilościach. Przesyłki adresowane
były do mnie i ja musiałem je osobiście odbierać na dworcu kolejowym,
ponieważ książki „przyjeżdżały” pociągami zapakowane w ogromne paki,
których nie przyjęłbym mój osiedlowy

urząd pocztowy.. Nie miałem samochodu, więc pieszo chodziłem na dworzec i w worku na plecach znosiłem
książki do swego mieszkania, bo nie
mieliśmy jeszcze nawet miejsca dla
nich w Klubie. W ciągu kilku miesięcy
przyniosłem ponad 2 tysiące książek a
po roku mieliśmy już bibliotekę liczącą około 4 tysiące egzemplarzy. Była
to chyba pierwsza polska biblioteka na
Białorusi.
Jesienią 1988 r. przyjechał do Lidy
ksiądz Gralak ze swoim zespołem
„Oratorium”. Przed koncertem, w wypełnionej po brzegi ogromnej sali zakładowego Domu Kultury, gdy ksiądz
z zespołem pojawił się na scenie, nasz
dziecięcy zespół „Jutrzenka” też wyszedł na scenę i przywitał gości. Po
przywitaniu nasze dzieci nagle padły
wszystkie na kolana i proszą księdza o
Boże Błogosławieństwo. Na sali zapadła cisza. A ksiądz Gralak, tak jakby to
była rzecz najnormalniejsza pod słońcem w tym miejscu i w tym czasie, bez
chwili wahania pobłogosławił dzieci
znakiem krzyża, a publiczność… publiczność nie płakała, tylko szlochała.
Nawet mężczyźni nie wstydzili się łez.
Wszyscy mieli poczucie tego, że
uczestniczą w jakiejś historycznej
przemianie. Był przecież rok 1989.
Jeszcze nic nie zapowiadało końca bolszewickiego imperium. Jeszcze sprawnie działała ateistyczna propaganda w
szkołach i nauczycielki stały w niedzielę przed kościołami i spisywały
nazwiska dzieci, które szły na Mszę
św. Pod koniec 1989 r. wraz z innymi
członkami zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w
Grodnie uczestniczyłem w symbolicznym pogrzebie generała Wojska Polskiego Józefa Wilczyńskiego. Generał
Wilczyński we wrześniu 1939 r. dowodził Grupą Operacyjną „Grodno”. Został zatrzymany 22 IX 1939 r. w okolicach Grodna przez żołnierzy Armii
Czerwonej i od razu zamordowany
strzałem w tył głowy. Na pogrzebie
była bardzo podniosła atmosfera, dużo
ludzi miejscowych i delegacji z Polski.
Ja stałem nad grobem generała z
opuszczonym, polskim sztandarem.
Było to dla mnie bardzo wzruszające i
symboliczne. Nad grobem zamordowanego przez Rosjan polskiego generała stał z polskim sztandarem w ręku
Rosjanin z paszportu i Polak z wyboru.
Co wtedy czułem? Ogromne wzruszenie i łzy w oczach. Wprawdzie od 3 lat
czułem się Polakiem, ale mimo to w
duszy przepraszałem generała za tych
Rosjan, którzy odebrali mu życie. Jestem wdzięczny Tadeuszowi Gawinowi, prezesowi Stowarzyszenia, że pozwolił mi wtedy trzymać polski
sztandar. Nie wiem nawet, czy ja na
jego miejscu zgodziłbym się na to.
Dlatego tym bardziej to doceniam. Tadeusz mi ufał i mnie rozumiał. Może
dlatego, że jego droga do polskości,
mimo że był Polakiem z urodzenia, też
była długa i niezwykła. Zaczęła się na
Dalekim Wschodzie, gdzie Tadeusz
spełniał swoje obowiązki służbowe
jako sowiecki oficer Wojsk Ochrony
Pogranicza. Pewnego dnia natknął się
w głębi tajgi na samotny, poczerniały
ze starości krzyż z polskim napisem.
Ten krzyż z czasem zmienił jego życie… Ale to już zupełnie inna historia.
Wiosną 1990 r. w 50-tą rocznicę zbrodni katyńskiej przygotowaliśmy sztukę
na ten temat i pokazaliśmy ją Polakom
w Lidzie, a także w Trokach i w Ejszyszkach. Ja też występowałem na
scenie, niestety, w roli rosyjskiego żołnierza. Pojechaliśmy również do Katynia i tam, w lesie katyńskim postawiliśmy nasz, lidzki krzyż. Tymczasem w
Lidzie zaczęła się dyskryminacja i usu-

wanie jęz. polskiego ze szkół. Władze
szkolne stwierdziły, że po pierwszym
roku nauki jęz. polskiego okazało się,
że dzieci, które się uczą jęz. polskiego,
gorzej się uczą z innych przedmiotów.
Było to oczywistym kłamstwem. Poszedłem z naszymi aktywistami na zebranie rodziców do szkoły nr. 10, żeby
bronić jęz. polskiego, ale okazało się,
że rodzice świetnie sobie radzili i bez
naszej pomocy. Najważniejszym argumentem było to, że nikt oprócz nich
nie ma prawa decydować jakiego języka ma się uczyć ich dziecko. Niektórzy
rodzice przyprowadzili swoje dzieci i
egzaminowali ich, żeby udowodnić,
jak bardzo władze szkolne się mylą.
Nawet Białorusini byli po stronie Polaków i deklarowali, że będą uczyć swoje dzieci j. polskiego. Ja tylko poradziłem rodzicom, żeby napisali podania z
prośbą (żądaniem) umożliwienia nauki
jęz. polskiego. Pod koniec zebrania
przed dyrektorem szkoły leżał stos 50
podań. Konflikt został chwilowo zażegnany. Rok 1991 zaczął się od dramatycznych i krwawych wydarzeń w
Wilnie. Bardzo to przeżywaliśmy, bo
mieliśmy tam wielu przyjaciół. Kilka
tygodni po tych wydarzeniach pojechałem do Wilna ze swoim 14-letnim
synem Andrzejem. Pokazałem mu
przede wszystkim polskie Wilno, a potem poszliśmy tam, gdzie zginęło 13
Litwinów w walce o wolność Litwy.
Na tym miejscu stał już krzyż. Pomodliliśmy się, zapaliliśmy świece. Jakieś
kobiety zaczęły z nami rozmowę w j.
litewskim. Odpowiedziałem po polsku, że przyjechaliśmy z Białorusi, nie
znamy j. litewskiego, więc może porozmawiamy po rosyjsku. A wtedy
jedna z nich powiedziała, że po tym co
widziała w tamta, straszną noc nigdy w
życiu nie powie już po rosyjsku ani słowa(powiedziała nam to po polsku).
Następnie pojechaliśmy pod siedzibę
parlamentu, który wciąż jeszcze był
ufortyfikowany. Dookoła niego były
ogromne barykady z betonowych bloków. Największe wrażenie zrobił na
nas wielki kawałek drzewa, na który
Litwini poprzybijali gwoździami swoje legitymacje partyjne, komsomolskie, radzieckie ordery i medale. Tuż
obok, zobaczyłem napis po rosyjsku:
„Litwini, wybaczcie nam …” Łzy stanęły mi w oczach. Wstydziłem się, że
urodziłem się Rosjaninem. Mojego
syna bardzo to wszystko poruszyło.
Powiedział mi nawet, że gdyby był w
sowieckiej armii i otrzymałby rozkaz
strzelania do Litwinów, to nie wykonałby takiego rozkazu, chociaż wie, że
trafiłby potem pod sąd wojskowy. Byłem z niego dumny. Wizyta w wileńskiej szkole polskiej w 1986 r. była w
moim życiu momentem przełomo-

wym, ale to nie znaczy, że od razu, następnego dnia byłem stuprocentowym
Polakiem. Na kształt mojej polskiej
tożsamości duży wpływ mieli także
nieprzeciętni Polacy, których poznałem w trakcie późniejszej pracy w organizacjach polonijnych. Byli wśród
nich zarówno zwykli, skromni ludzie,
jak i postacie, które weszły na stałe do
najnowszej historii Polski. Łączyło ich
jedno: miłość do ojczyzny i gotowość
służenia jej w miarę swoich sił i możliwości. Gościłem kiedyś w swoim
domu Romualda Szeremietiewa, późniejszego wice ministra obrony narodowej, człowieka ogromnej wiedzy i
mądrości. Rozmowa z nim była dla
mnie prawdziwą ucztą duchową. Dostałem od niego Archipelag Gułag A.
Sołżenicyna. Cieszę się ,ze gościłem w
domu i znanego historyka-prof. Tomasza Strzembosza. W czasie pobytu we
Wrocławiu poznałem Kornela Morawieckiego, legendę „Solidarności Walczącej” z lat 80-tych. We Wrocławiu
poznałem także zupełnie przypadkowo Annę Walentynowicz. Ogromnie
sobie ceniłem znajomość z panią
„Anną Solidarność” i często wspominam, zwłaszcza teraz, po katastrofie
smoleńskiej. Z racji swoich zainteresowań tematyką AK-owską nawiązałem
współpracę z polskim pisarzem i publicystą Cezarym Chlebowskim, który
pisze na ten temat wspaniale książki.
Zorganizowaliśmy w Lidzie wyjątkowo ciekawe i burzliwe spotkania kombatantów… sowieckich i akowskich.
To były niezapomniane przeżycia, kiedy po czterdziestu kilku latach stawali
naprzeciwko siebie ludzi strzelające do
siebie. Wypowiedzi niektórych byłych
NKWD-zistów cytuję w artykule
„Znów o Armii Krajowej”, zamieszczonym w 15 numerze tygodnika Ład
w 1995 r. (patrz: Aneks….) Poznałem
także kiedyś rodzinę rotmistrza Pileckiego; żonę Marię i syna Andrzeja. Z
ziemią, należącą przed wojną do Witolda Pileckiego graniczy obecnie
moja działka. W 1989 r. napisała do
mnie list żona majora Kalenkiewicza
„Kotwicza”, pani Irena Kalenkiewicz,
a potem na moje zaproszenie przyjechała w 1990 r. do Lidy na grób męża.
Towarzyszyły jej dwie córki. Przyjaźniłem się z panią Ireną do końca jej
życia. Wielokrotnie proponowano jej
przewiezienie prochów męża do kraju,
ale ona zawsze powtarzała: „On urodził się na tej ziemi, zginął za nią i musi
leżeć obok swoich żołnierzy”. Pani Irena ofiarowała mi kiedyś książkę o życiu i śmierci legendarnego „Kotwicza”
pt. Droga do Ostrej Bramy, napisaną
przez Jana Erdmana i wydaną w latach
80-tych w podziemnym wydawnictwie, na gazetowym papierze. Książka

ta z dedykacją pani Ireny jest dla mnie
bezcenną pamiątką. Bardzo sobie cenię znajomość z gdańskim dziennikarzem i dyrektorem Radia Puls w Gdańsku panem Adamem Hlebowiczem.
Dzięki jego życzliwości miałem kilkakrotnie okazję „przemówić” do Polaków w Trójmieście na antenie radiowej. Cenię sobie także znajomość z
prezesem Dolnośląskiego Oddziału
„Wspólnoty Polskiej” Julianem Winnickim, twórcą kresowej organizacji
we Wrocławiu pod nazwą Straż Mogił
Polskich. Do grona nieprzeciętnych
Polaków zaliczam także pana Józefa
Adamskiego, prezesa Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie
im. T. Goniewicza w Lublinie. W walce o polskość na Kresach obaj mamy
taki sam staż; 25 lat. Dzięki panu Józefowi i jego Fundacji nasze dzieci z
Lidy kilkakrotnie przebywały na koloniach letnich w okolicach Lublina.
Otrzymywały również podręczniki i
pomoce naukowe. A to tylko drobna
część tej pomocy, jaką świadczyła
Fundacja im. T. Goniewicza na rzecz
szkół polskich i Polaków na Wschodzie. Pana Adamskiego zna chyba każdy kresowy Polak. Pamiętam, kiedyś
na początku lat 90-tych dotarła do nas
wiadomość o poważnym wypadku samochodowym jakiemu uległ pan
Adamski. Rozmawialiśmy o tym na
jakimś spotkaniu w Klubie Polskim.
Ktoś mówił, że nie wiadomo, czy pan
Józef to przeżyje, a już na pewno nie
będzie chodził i czeka go wózek inwalidzki. I wtedy jedna z pań, już nie pamiętam która powiedziała: „To niemożliwe! Przecież cały Wschód się za
niego modli. Wszystko będzie dobrze”. Okazało się, że miała rację.
Wszystko dobrze się skończyło i pan
Józef niezmordowanie dalej pełni swoją misję. We wrześniu 1987 r. mieliśmy
okazję zaprezentować publicznie swoją działalność i ujawnić swoje istnienie, mimo, że władze wciąż nie chciały
nas zarejestrować.
Dowiedzieliśmy się, że we wsi Wawiórka na Ziemi Lidzkiej odbędzie
się ekshumacja prochów oficera Armii
Krajowej Jana Piwnika, legendarnego „Ponurego”. „Ponury” zginął 16
czerwca 1944 r. w czasie zdobywania
niemieckiego bunkra. W 1987 r. rodzinie i przyjaciołom „Ponurego” z Polski
udało się uzyskać pozwolenie na ekshumację i przewiezienie prochów bohatera do kraju. Kiedy dowiedzieliśmy
się o tym, pojechaliśmy tam wcześniej,
żeby uporządkować grób, położyć
kwiaty i zapalić świece. Byliśmy nieoficjalną delegacją polską witającą na
cmentarzu, w imieniu lidzkich Polaków, przedstawicieli władz polskich i

/ Ponury - foto: Feliks Konderko; pl.wikipedia.org/wiki
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radzieckich oraz ekipę ekshumacyjną.
Najważniejsze jednak było to, że zwróciliśmy na siebie uwagę obecnego na
uroczystości konsula polskiego z Mińska, który zainteresował się naszymi
problemami. Po raz pierwszy mieliśmy okazję porozmawiać z oficjalnym
przedstawicielem władz polskich i
przedstawić mu nasze kłopoty. Widzieliśmy również, że konsul był
szczerze nami zainteresowany. W
1990 r. dzięki pomocy prezesa Fundacji Pomocy Szkołom na Wschodzie pana Józefa Adamskiego, wznowiliśmy po półwiecznej przerwie
wydawanie kwartalnika historyczno-krajoznawczego pt. Ziemia Lidzka.
Od początku aż do 1999 r. byłem
jego redaktorem.
W 1991 r. odnowiliśmy cmentarz
wojskowy w Surkontach, gdzie jest
pochowany m.in. major Kalenkiewicz „Kotwicz” i jego 36 żołnierzy.
W obecności żony i córek „Kotwicza” oraz kilku tysięcy mieszkańców
Ziemi Lidzkiej odbyła się pierwsza
po wojnie msza polowa i apel poległych. Obecny był również Cezary
Chlebowski, który wygłosił piękne,
patriotyczne przemówienie. W 1991
r. nastąpił gwałtowny wzrost aktywności Polaków na Białorusi. Niemal
w każdej większej miejscowości,
przy kościołach i Domach Kultury
tworzyły się różne polskie stowarzyszenia, zespoły artystyczne, chóry itp. Nauczanie języka polskiego
zaczęło obejmować coraz większą
liczbę dzieci i szkół. Patronat nad
tym wszystkim objął nowopowstały
Związek Polaków na Białorusi. U
nas w Lidzie, na bazie dotychczasowego Klubu im. A. Mickiewicza powstał Lidzki Oddział ZPB, którego
prezesem został Kazimierz Choder, i
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi
Lidzkiej. My z żoną byliśmy wśród
założycieli TKPZL, mieliśmy legitymacje nr 1 i nr 2. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zapoczątkowało piękną ideę Zjazdu Lidzian.
Zjazdy te gromadzące w Lidzie jej
byłych mieszkańców odbywały się
co roku. Przy okazji tych zjazdów
spotykałem wielu ciekawych ludzi.
Na jednym z pierwszych zjazdów
poznałem, na przykład, prof. Lecha

Mokrzeckiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Towarzyszyłem mu nawet w
wyprawie na grodzieński cmentarz,
gdzie jest pochowany jego dziadek,
generał Adam Mokrzycki. Bardzo
mnie zaintrygowała historia życia
Adama Mokrzeckiego. Ten, urodzony na ziemi lidzkiej potomek polskiej
szlachty spędził 46 lat swojego życia na służbie w armii carskiej. Brał
udział w wojnie rosyjsko-japońskiej
i w I wojnie światowej. Za wybitne
zasługi wojenne otrzymał stopień
generała-majora i 9 orderów. W 1918
r., kiedy pojawiła się wolna Polska
przeszedł do Korpusu Polskiego.
Nie miał najmniejszych wątpliwości, gdzie jest jego miejsce. Nie brał
pod uwagę ani Armii Czerwonej, ani
nawet Białej Gwardii, gdzie zostali jego koledzy i towarzysze broni.
Przeszedł do polskiego wojska. A
przecież po 46 latach służby w wojsku carskim musiał już nie tylko mówić, ale nawet myśleć po rosyjsku.
W 1920 r., mając 64 lata, zorganizował skuteczną obronę Grodna przed
bolszewikami, a potem pomagał prezydentowi miasta w przywracaniu
porządku i tworzeniu polskiej administracji. O tym, jak wielkim autorytetem cieszył się generał Mokrzecki
w Grodnie świadczy zachowany telegram prezydenta Grodna, pana Listowskiego do Naczelnika Państwa
J. Piłsudskiego zawierający prośbę o
pozostawienie generała w Grodnie.
Józef Piłsudski wyraził zgodę, a generał Mokrzycki został wybrany na
burmistrza Lidy. Nie zdążył jednak
już objąć tej funkcji. Zmarł w 1921 r.
W 2002 r. na prośbę prof. Lecha Mokrzeckiego zająłem się odnowieniem
nagrobka generała. Nie było to łatwe
zadanie. Firmy kamieniarskie bowiem, kiedy dowiedziały się o czyj
nagrobek chodzi kolejno rezygnowały z wykonania usługi. Musiałem to
zrobić na pół legalnie z pomocą malej firmy prywatnej. Lata 1991–1994
były w moim przekonaniu okresem
największej aktywności Polaków
wynikającej z największych swobód
demokratycznych. Nigdy wcześniej
i nigdy później nie mógłbym, na
przykład, opublikować artykułu na
temat 17 września 1939 r., tak, jak to
zrobiłem w 1992 r. 26 września tego

/ Kotwicz - http://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Kalenkiewicz
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roku w Lidzkiej gazecie pisałem:
„Gdy ZSRR 17.09.1939 r. złamał
pakt o nieagresji z Polską i uderzył
bagnetem w plecy Polsce, która w
tym czasie mężnie walczyła z faszystowskimi Niemcami, w Moskwie to
tłumaczyli tym, że niosą wyzwolenie
bratniemu białoruskiemu narodowi.
Ale to było kłamstwem. Stalinowi (a
od niego zależało w polityce wszystko) był głęboko obojętny los Białorusinów w Polsce. W tych latach
Związek Radziecki był zduszony
represjami. Cała sprawa była w tym,
że Stalin, jako wierny sojusznik Hitlera wykonywał protokół podpisany przez Mołotowa i Ribbentropa o
podziale Polski. Chciałbym przypomnieć fakt wspólnej defilady sowieckich i niemieckich wojsk w Brześciu.
O tym wie cała Polska. Na Białorusi
o tym nie pisali i nie piszą do tego
czasu. Jakby mężnie nie walczyli Polacy, los Polski i tak był wyznaczony
w Moskwie i Berlinie. No i co przyniosło to „wyzwolenie” mojej Ziemi Lidzkiej? A nic dobrego. Nowa
władza zaczęła totalnie niszczyć
wszystko, co jest polskie. Zamknięto polskie szkoły, polskie biblioteki,
zaczęło się prześladowanie Kościoła
katolickiego. Ze wschodu, przyszła
na naszą ziemię: dzicz, chamstwo i
pijaństwo. Przez miesiąc nasze sklepy, które były pełne towarów, ciężko
było poznać. Delegowani pracownicy z sowieckiej Białorusi, którzy
przybyli do Lidy razem z Czerwoną
Armią, masowo skupywali towary i
wysyłali, wywozili to wszystko na
wschód. Mieszkańcy Lidy praktycznie po raz pierwszy za ostatnie stulecia dowiedzieli się, co to są kolejki
i już 53 lata stoją w nich. Pół biedy, kiedy na naszą ziemię przyszło
chamstwo i pijaństwo, zaczęły się
rzeczy gorsze. Zaczęło się poniżanie
ludzi, prześladowanie Polaków, tylko za to, że oni – Polacy. Zaczęły się
represje. I pojechali wagon za wagonem, pociąg za pociągiem, z mieszkańcami Ziemi Lidzkiej na wschód.
Nie będę pisać, jak czuli się nasi
krajanie w tych wagonach dla bydła,
w nieludzkich warunkach, w upały i
mróz. O tym oni już pisali. Tysiące
naszych krajan pojechało tymi marszrutami”.
Dziś opublikowanie takiego tekstu
jest zupełnie niewyobrażalne, a gdyby nawet naczelny przepuścił taki list
do gazety-jutro był by wyrzucony z
pracy.
W 1994 r. naród białoruski dokonał wyboru. Nie poszedł drogą krajów nadbałtyckich, a wybrał opcję
wschodnią. Nasza sąsiadka Litwa
przyjęła europejską orientację i dzięki temu Polacy z Wileńszczyzny
oprócz polskich szkół mają teraz filię Uniwersytetu Białostockiego oraz
wspaniałą całodobową radiostację
„Znad Wilii”. A prócz tego, jadąc z
Ejszyszek, czy Solecznik do Polski
mogą nie zauważyć, gdzie kończy się
Litwa, a zaczyna Polska. Nie ma drutów kolczastych, nie ma sprawdzania
paszportów i toreb podróżnych. Po
prostu siadasz i jedziesz, do Warszawy, czy Krakowa. Jeżeli masz pieniądze i chęć, to proszę bardzo – jedź
do Paryża, czy Rzymu. Są wolnymi
ludźmi w wolnym kraju. Białorusini
wybrali inną drogę. W 1994 r. naród
dobrowolnie wybrał swoją drogę,
nikt go nie przymuszał, nikt wtedy
nie fałszował wyborów, nikt na siłę
nikogo nie pędził do wyborów na
dwa tygodnie przed głosowaniem. To
były ostatnie wolne i demokratyczne
wybory na Białorusi. Uważam, że
naród zrobił ogromny, tragiczny w

skutkach wybór. Za to teraz płaci i
będzie jeszcze długo płacić. Jakże
ciężko potem będzie nadrobić zaległości? Nadrabiać to będą już nasze
dzieci i wnuki. Tragedią na Białorusi
jest to, że naród białoruski odwrócił
się od swego języka i kultury. Można
powiedzieć, że prezydent Białorusi
zniszczył język białoruski, wprowadzając jako język państwowy rosyjski równorzędnie z językiem białoruskim. A przy takim układzie sytuacja
białoruskiego języka jest tragiczna.
Można długo przeklinać prezydenta, ale na więcej zarzutów zasługuje
właśnie nie prezydent a biedny naród
białoruski, który depcze swój język
ojczysty. Dlaczego w krajach nadbałtyckich sowietom nie udało się przez
pół wieku zrusyfikować narodów? A
chęć sowietów pod tym względem
była ogromna. Ale ci sami Litwini,
nie mówili jeden drugiemu: „Zdrawstwujtie”, a tylko: „Łabas dienas”. I
to niezależnie od tego, kim kto był.
Jeden mógł być profesorem, a drugi
zwykłym robotnikiem, oni zawsze
wiedzieli, że są Litwinami. I tak było
prawie we wszystkich republikach
radzieckich. Wyjątkiem była sowiecka Białoruś. Udała się tutaj sowietom
rzecz trudna, prawie niemożliwa.
Udało się im zrobić z Białorusinów
– sowieckich rosyjskojęzycznych
ludzi. Mało kto w Polsce wie, do jakiego stopnia Białorusini są sowieckimi ludźmi. Jeden ze znajomych
(Białorusin) ze śmiechem opowiadał
mi kawał o… Białorusinach: „Kazali
Niemcu usiąść na krzesełko, z którego wystawał gwóźdź. Gdy Niemiec
usiadł na ten gwóźdź, to od razu podskoczył z przekleństwem. Jak usiadł
na ten gwóźdź Polak, to też podskoczył, ze złości chwycił to krzesełko
i przeklinając rozbił o ścianę. A jak
usiadł na taki gwóźdź Białorusin, to
od razu podskoczył z bólu, ale potem
momentalnie usiadł na gwóźdź ponownie. Siedzi, cierpi ból, ale myśli
– będę siedzieć, bo tak chyba… trzeba”. Tak naprawdę wygląda charakter Białorusinów. Bardzo ich lubię.
Jest to naród naprawdę pracowity,
gościnny, dobry, serdeczny, ale…
jego tragedią jest to, że nie ma poczucia tożsamości narodowej. Mogę
śmiało powiedzieć, że nie ma w Europie drugiego takiego narodu, który ma tak niską świadomość narodową. W 1998 r. nasza córka zaczęła
studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Pojawiła się także możliwość,
że my też możemy na pewien czas
zamieszkać razem z córką. Pojechaliśmy więc z żoną do Polski i 3 lata
spędziliśmy w pięknym Wrocławiu.
W 2002 r. wróciliśmy na Kresy, bo
tu jest nasze miejsce. Znowu włączyliśmy się do walki o polskość.
W maju 2004 r. potrącił mnie na
ulicy tzw. „przypadkowy” samochód. Mam podstawy do podejrzeń,
że był to zamierzony wypadek.
Uderzenie było straszne. Otwarte
złamanie nogi, wstrząs mózgu i co
najgorsze – złamany kręgosłup. Nie
wiedziałem, czy będę mógł chodzić,
toteż mój stan psychiczny był fatalny. Tylko dzięki córce, która przyjechała z Wrocławia i „pracowała”
nad moim samopoczuciem, udało
mi się wyjść z psychicznego dołka
i odzyskać wiarę w sens życia. Leczenie i rehabilitacja trwało półtora roku. Dużo wówczas czytałem i
zastanawiałem się, co mogę zrobić
dla polskości Lidy w takim leżącym stanie. Pewnego razu odwiedził mnie znajomy ksiądz z Polski i
przywiózł paczkę z polską prasą katolicką. Było tam sporo tygodników
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i miesięczników, niektóre z nich
były już mocno zdezaktualizowane,
ale w każdym było coś dobrego i
ciekawego do przeczytania. I wtedy
pomyślałem, że dobrze byłoby, żeby
nasi Polacy w Lidzie mieli możliwość czytania od czasu do czasu
polskiej prasy katolickiej. Poprosiłem żonę, żeby zaniosła przeczytane
czasopisma do naszej parafii, a sam
napisałem do kilku redakcji listy z
prośbą o nadsyłanie na mój adres jakiś zbędnych, nieaktualnych czasopism. Odzew był taki, jak w 1988 r.
kiedy prosiłem o książki. Zostałem
dosłownie zasypany prasą katolicką
i nie tylko katolicką. Ponadto przysyłano mi książeczki dla dzieci, obrazki, medaliki, różańce, płyty DVD
i CD. Na początku, dopóki ja leżałem, żona woziła te paczki sankami
(była właśnie zima), potem znaleźli
się ludzie, którzy pomagali w rozwożeniu czasopism do lidzkich kościołów. Od samego początku aż do
tej pory jedną z naszych pomocnic
jest pani Krystyna, która regularnie
co tydzień zabiera od nas około 1015 kg czasopism i książek i roznosi
wprost do ludzi. Nazywamy ją „partyzantem Pana Jezusa”.
Mieliśmy w międzyczasie kłopoty
z władzami białoruskimi, które początkowo patrzyły spokojnie na tę
naszą „kontrabandę”, ale później
zaczęły na większe paczki nakładać cło. Kilka razy zapłaciłem, ale
potem niestety wiele przesyłek musiało wrócić do Polski. Poprosiłem
wówczas, żeby przysyłano nam częściej, ale mniejsze paczki.
W 2005 r. nastąpiła pacyfikacja polskich organizacji i stowarzyszeń na
Białorusi. Został zdelegalizowany
niezależny Związek Polaków na
Białorusi , zarekwirowany majątek. Białoruskie władze nie mogły
się pogodzić z tym, że Związek Polaków na Białorusi był największą,
niekontrolowaną przez nich organizacją społeczną na Białorusi. Ponowna legalizacja Związku mogła
nastąpić tylko na warunkach narzuconych przez białoruskie władze.
Byłem wtedy przykuty do łóżka i
nic nie mogłem zrobić. Nie mogłem
zapobiec rozbiciu naszego lidzkiego
oddziału ZPB i zdradzie wielu moich dawnych współpracowników.
Bardzo to przeżywałem. Kiedy w
latach 90-tych zdarzało się, że między nami działaczami dochodziło do
jakiś sporów czy kłótni(dwóch Polaków-trzy partii), to wydawało mi
się, że są one powierzchowne i bez
znaczenia, że wynikają jedynie z naszej, polskiej, kresowej skłonności
do pewnego rodzaju awanturnictwa
i pieniactwa. Byłem przekonany, że
w gruncie rzeczy stanowimy jedność i gdyby nagle KGB zapukało
do naszych drzwi wszyscy zachowalibyśmy się jednakowo. Gorzko
się rozczarowałem i to mnie bardzo
boli…
W 2007 r. Sejm RP uchwalił ustawę
o Karcie Polaka. Władze białoruskie
wpadły w panikę. Przestraszyły się
chyba, że nagle wszyscy Polacy z
Białorusi wyjadą do Polski, a jest
to liczba sięgająca blisko 1 milion.
W prasie ukazało się mnóstwo artykułów kłamliwych i szkalujących
dobre imię Polski i Polaków. Usiłowałem to wyjaśniać, pisałem sprostowania, odpowiedzi, ale żadna z
redakcji nie przyjmowała moich artykułów do druku. Dopiero jesienią
2007 r. w polskim tygodniku Nasza
Polska został wydrukowany mój list
pt. „Nareszcie” (patrz: Aneks str.
…) CDN.
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HRABIA ALEKSANDER
FREDRO W DZIEJACH
BEŃKOWEJ WISZNI CZ.IV
ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA „BARW KRESÓW”

W

lipcu albo sierpniu
1848 roku Fredrowie
jak zwykle udali się
do Beńkowej Wiszni.
Wyjeżdżali ze Lwowa później niż
w latach poprzednich, a to z powodu udziału Fredry w wydarzeniach
Wiosny Ludów. Nie przypuszczali
wówczas, iż będzie to ich ostatni tak
długi pobyt w rodzinnym gnieździe.
A i sam pałac nie wydawał się teraz
tak przytulny i bezpieczny, jakim z
pewnością był do niedawna. Zamierzali jednak pozostać na wsi aż do 3
listopada. Już nawet wyruszyli w drogę powrotną, ale na wieść o bombardowaniu Lwowa szybko zawrócili.
Nie pozostali wszakże w Beńkowej
Wiszni zbyt długo. W obawie przed
krwawymi rozruchami schronili się
na pewien czas w niedalekich Pohorcach, majątku Konstantego Morawskiego. Ale Fredro źle się tam czuł,
wolał więc wrócić do siebie. Na wsi
Fredrowie spędzili jeszcze Boże Narodzenie 1848 roku. Zwłaszcza w
święta dotkliwie odczuwali brak syna,
który wcześniej przyłączył się do powstania węgierskiego. W następnym
1849 roku pisarz jeszcze kilkakrotnie
jeździł do Beńkowej Wiszni, aby uporządkować bieżące sprawy majątkowe oraz zabezpieczyć dalsze sprawne
funkcjonowanie całej gospodarki na
czas jego wyjazdu do Paryża. Jednak
swe pobyty skracał teraz do minimum.
W ciemny, grudniowy poranek Fredrowie opuszczali Lwów na blisko
pięć lat. Oczywiście, kilkakrotnie
byli zmuszeni tu przyjeżdżać i wtedy pisarz natychmiast udawał się do
Beńkowej Wiszni, aby skontrolować
wykonanie wydanych wcześniej dyspozycji. Ale nie były to już powroty
sentymentalne, co wcale nie znaczy,
iż jego stosunek do małej ojczyzny
był teraz mniej serdeczny. W coraz
większym stopniu przynależała ona
jednak do przeszłości. Kiedy późnym
latem 1855 roku Fredro ostatecznie
zdecydował się na powrót do Galicji,
mimo iż Jan Aleksander z racji udziału w powstaniu węgierskim ciągle
miał zakaz wjazdu na teren cesarstwa
austriackiego, stało się oczywiste, że
przyszłość Beńkowej Wiszni będzie
związana z synem, a nie z ojcem. Nic
więc dziwnego, że w listach do rodziców, ciągle jeszcze pisanych z dalekiego Paryża, zajmowała ona coraz
więcej miejsca: „Co się tyczy puszczenia Beńkowej Wiszni w dzierżawę - zwierzał się im 7 kwietnia 1857
roku, na niecałe trzy miesiące przed
powrotem — trzeba będzie, żeby to
Papa zdecydował. Ja się pracy nie
obawiam, i owszem, pragnę jej, ale
się lękam mojej nieznajomości go-

spodarstwa i sądzę, że gdyby można
było w korzystnych warunkach wypuścić Beńkową Wisznię na dwa lata,
lepiej byłoby, ażebym się tymczasem
zaprawiał na gospodarstwie w Jatwięgach. Do tego przyczynia się także ten
wzgląd, że w przeciągu tych dwóch
lat pewnie będę gdzieś konkurował
i ożenię się, co by mnie od gospodarstwa odciągało. Trzeba by jednak
ten warunek położyć posesorowi, że
może w części domu mieszkać, póki
ja będę kawalerem, że w razie, gdybym się ożenił, żebym miał dom wolny. Najwięcej się w głowę skrobię, że
zaraz na wstępie będę musiał stajnię
wybudować. Stara — czyli ta stojąca
w ogrodzie, gdzie późnych lat dożywała Krepka — zapewne się gdzieś
wali, a chcąc porządek utrzymać to
trzeba, żeby istotnie w stajni było jak
w pokoju. Bez tego nie ma co myśleć o dobrych koniach. Przerobienie
domu nie jest rzeczą naglącą, wezmę
się do tego dopiero, gdy będę miał na
to pieniądze albo w razie, gdybym się
żenił, ale stajnia to jest rzecz konieczna i nagląca. Łamię sobie już dziś głowę, gdzie tymczasem konie postawię.
Chociażbym w Jatwięgach gospodarował, będę w Beńkowej Wiszni
mieszkał, bo musiałbym tam znowu
na dwa lub trzy lata pomieszkanie
wyporządzić".

nazywaną Mizią. Zgodnie z wcześniejszymi projektami całą jesień i kawałek zimy—z wyjątkiem oczywiście
imienin ojca i świąt Bożego Narodzenia — spędził w Beńkowej Wiszni,
przystosowując ją do nowych zadań
i własnych upodobań. Początkowo
okazywał w tym nawet sporo zapału,
jako że zawsze był zwolennikiem nawet daleko idącej modernizacji. Lubił
też wszystko, co uchodziło za luksus.
Z częściowym remontem i nieco odmienionym urządzeniem pałacu poradził sobie nie najgorzej. To dla Mizi
przeznaczył różne komódki, stoliczki
i biureczka. Sprowadził też dla niej
fortepian Pleyela, co rodzice mieli mu
już trochę za złe. Uważali bowiem,
że wcale nie musiał płacić kroci tylko
po to, aby mieć instrument tak renomowanej firmy. Na koniec kupił parę
szpaków, które miały rozpraszać smutek młodziutkiej małżonki w dniach
jego przymusowej nieobecności. Na
jakiś czas wszystkie te zabiegi Jana
Aleksandra przyniosły spodziewany
skutek, jako że Mizia zrazu zaakceptowała Beńkową Wisznię, nazywając
ją swoim home, co stanowiło wyraz
jej najwyższego uznania dla Fredrowskiej siedziby. Nie wiadomo, jak na
to określenie zareagował pisarz. Dla
niego pozostała ona tylko — i aż —
ojczystym gniazdem.

W liście z 13 kwietnia tegoż roku,
będącym odpowiedzią na pismo Zofii
Fredrowej sprzed ledwie pięciu dni, w
którym musiał się znaleźć fragment
poświęcony Beńkowej Wiszni, Jan
Aleksander przedstawia swoje kolejne zamierzenia: „Między projektami,
które o Beńkowej Wiszni robię, jest
także zawsze ten, żeby nakryć ogród
kwiatami, i to różnymi gatunkami,
tak żeby kwitły od wiosny do jesieni.
Tam na przykład, gdzie dziś są drzwi
o sieni nr 3, które się skasują, a na ich
miejsce będzie okno, tam będzie prześliczna grządka [...] Co się tyczy puszczenia w posesją, mnie się zdaje, ze
to można by uczynić tylko w bardzo,
bardzo korzystnych warunkach, bo
koniec końców mnie to będzie ambitować, a czy na jednej wiosce, czy na
dwóch będę gospodarował niewielka
różnica. Nie święci garnki lepią i nie
jest to znowu taka rzecz trudna, żeby
z inteligencją i dobrą wolą w bardzo
krótkim czasie się z tym nie obznajmić. Siłę jego złudzeń w tej mierze
ukaże przyszłość.

Znacznie trudniejszym zadaniem okazało się dla Jana Aleksandra przejęcie,
a następnie samodzielne prowadzenie
majątku. Inteligencja i dobra wola,
jakie sobie niedawno przypisywał,
stanowczo nie wystarczały ani do
prowadzenia kalkulacji finansowych,
ani do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, ani wreszcie do
egzekwowania od oficjalistów poleconych im prac. Nawet Mizia szybko
odkryła zupełny brak umiejętności
w tym zakresie u swego narzeczonego: „Ty zaczynasz gospodarować
nie znając się na tym dobrze, tak i ja
to samo". Ojciec oczywiście dobrze
wiedział o całkowitym dyletanctwie
syna w prowadzeniu spraw gospodarskich. Ale nawet mu się nadto nie
dziwił, zwłaszcza gdy przywoływał
z pamięci ów rok, gdy sam niczego
nie umiejąc obejmował Jatwięgi. Postanowił więc postąpić teraz tak, jak
ongiś zrobił to jego ojciec - przekazać
mu w formie pisemnej jak najwięcej
informacji i wskazówek. I tak powstały „Notaty", które Stanisław Pigoń
uznał za rodzaj „protokołu zdawczego", w którym Fredro „zobrazował
stan rzeczy, pozaznaczał sprawy pozaczynane, przewlekłe zawikłania,
zarejestrował obciążenia, zatargi
graniczne itp. nie szczędził ponadto
ogólniejszych wskazówek wytycznych dla syna — swego następcy [...]

Co prawda najważniejsze z tych zamiarów zaczął spełniać już wkrótce
po powrocie do Galicji. Zaręczył
się nader szybko, bo już 17 września 1857 roku, a w kilka miesięcy
później, 2 marca 1858 roku poślubił
Marię Mierównę, przez najbliższych
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Dają one szczegółowy obraz nie tylko
stanu majątkowego, ale także zasad i
pobudek, jakimi kierował się Fredro-gospodarz”.
Zawarł w nich różnego rodzaju sprawy, tak się wzajem dopełniające, że
dawały niemal wszechstronny obraz
klucza rudeckiego. Składały się na
niego ziemie orne, łąki, pastwiska,
których zresztą było zbyt mało, także
lasy, ogrody oraz liczne zabudowania
o różnym przeznaczeniu. A więc np.
pastwisko w Rudkach chłopi najmują za jedyne 40 florenów cesarskiej
monety rocznie. Koniecznie trzeba z
nimi co roku odnawiać kontrakt, aby
przypadkiem nie rościli sobie prawa
do własności. Można też wynajmować ogród w miasteczku zwany mytnią, ale najlepiej tym, którzy arendę
trzymają. Jego bezpośredni dozór i
tak byłby niemożliwy. Ojciec przypomniał też synowi o rozdrobnionych
kawałkach pola, które nie powinny
umknąć jego uwagi. Oto np. między
rudeckimi gruntami znajdowało się
półtorej morgi, które obsiewa wdowa
po dawnym rządcy, Pawlikowskim.
„O tym nie zapominać, aby sobie nie
przywłaszczyła". Nawet takie skrawki ziemi, jak „pola kawałek, które
używał leśniczy, między chłopskimi
koło drogi uhereckiej" czy kawałek
koło chałupy przy cegielni muszą być
uwzględnione we wszystkich statystykach i obliczeniach, bo przecież
należą do majątku składając się na
jego całość. Okazuje się, że Fredro
był równie sumiennym gospodarzem,
co i twardym egzekutorem. Warto
może przypomnieć, iż „Notaty" te
sporządzał w dziewięć lat po zniesieniu pańszczyzny. A mimo to ciągle
domagał się od chłopów — oczywiście w granicach prawa — jakichś
świadczeń. Stwierdzał na przykład, że
„za las bywa robocizna. Leśniczy powinien prowadzić spis tych, których
biorą na odrobek. Taki drugi spis ma
być w ręku ekonoma. Na sesji mają
sobie komunikować i wpisywać.
Ekonom na odrobioną robociznę za
las daje kwitki, które ten, co odrobił,
powinien oddać leśniczemu, aby go
wymazał ze spisu". Żadnej powinności nie wolno odpuścić.
Pilnej uwadze syna polecał też Fredro
budynki różnej użyteczności. Syna
czekają w tej materii trudne decyzje.
„Chłopi nagle rzucają się do stawienia
szkoły. Ale zdaje się, że to pretekst,
abym ja im karczmę odstąpił, gdzie
by osadzili niby nauczyciela, ale właściwie pisarza gromadzkiego. Oczywiście karczmy im się nie odda, a
gdyby się przegrało w drodze prawa,
to albo nabyłoby się od gromady ten
kawałek, na którym stoi, albo by się

rozebrała". Stanowczości Fredry w
przestrzeganiu prawa i egzekwowaniu własnych majątkowych korzyści
towarzyszyła podejrzliwość, obecna
zresztą w niemal wszystkich sferach
jego życia. Kiedy Jan Aleksander
Fredro, który ponad osiadłe życie gospodarza przedkładał dalekie podróże
i bujne życie towarzyskie, przystąpił
do realizacji zawartych w „Notach"
wskazań, musiało go ogarnąć przerażenie. A po nim przyszło zniechęcenie. A jakby miał jeszcze za mało
kłopotów z gorzelniami, karczmami,
arendami, ogiernią i gnojnikiem, to
Mizia z odziedziczonego kapitału
odkupiła od Bolesława Borkowskiego Podhajczyki, przylegające od północno-zachodniej strony do Rudek.
Nawet ojciec tak zawsze skory do
powiększania majątku był przeciwny
ich nabyciu. Po śmierci Mizi spisano na nie osobny, wieloletni kontrakt
dzierżawny z rodziną Matczyńskich.
Już pierwsze rozliczenia dochodu i
zadłużenia klucza rudeckiego sporządzone przez Jana Aleksandra bodaj w
1858 roku zagniewały jego ojca. A już
pomysł syna, aby rządcę Kleczewskiego zwolnić zimą z dojazdów do
Beńkowej Wiszni i samemu przejąć
wszystkie czynności urzędowe, był—
delikatnie mówiąc — bezsensowny.
„To jest prawdziwe dzieciństwo—
stwierdzał bez ogródek — abyś był
pisarzem u swego rządcy i abyś podejmował się rzeczy, którą nie umiesz
i już umieć nie będziesz [...]. Ale nie
dość rady, trzeba wykonać tę radę, to
jest napisać, a Ty nie umiesz tyle po
niemiecku, ani znasz terminologią i
formy najprostsze, abyś mógł co do
rządu napisać".
Również sprawozdanie finansowe i
prognozy w tym zakresie zagniewały
starego Fredrę. Realizacja zamysłów
syna niechybnie spowodowałaby
bankructwo. „Z tego wszystkiego
wynika — pisał Aleksander Fredro w
tym samym liście będącym poważną
reprymendą— że dobry zarząd Rudek, Beńkowej Wiszni i Jatwięg —
czego ma się prawo żądać od rządcy
— powinien po zapłaceniu mnie 4000
florenów] i podatków z Tow. Kredytowym 3000, razem 7000 przynieść
do 6000 florenów. A co się tyczę obrotowego kapitału, ten jest zawsze w
suchych intratach. A w wielkich wydatkach może być zastąpiony z dochodów żony . Ja jestem zdekoncentrowany. Nie żądam, abyś złoto robił,
ale żądam rozsądnego poglądu na
przyszłość. — Tu nareszcie nie idzie
o akuratność budżetu, ale mi idzie o
principium, że z Beńkowej] Wiszni,
Rudek i Jatwięg tylko 4000 florenów
dla mnie i podatek 3000 można sobie
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obiecywać — a na to przystać nie
mogę. Wszystko to innymi słowami
możesz komunikować". Stary Fredro przeczuwał, że syn pomniejszy
wartość klucza rudeckiego. Ale zza
ostrych słów wyłaniała się bezsilność.
Na razie Jan Aleksander nie miał
sposobności, aby zrujnować Beńkową Wisznię. Gospodarował bowiem
niewiele ponad cztery lata, a przy podejmowaniu trudnych decyzji prosił
o radę ojca. Zwrócił się na przykład
o pomoc w zażegnaniu konfliktu z
księdzem grekokatolickim, który domagał się darmowego drewna. „Przez
ograniczenie i postanowienie raz na
zawsze ilości opału usunęli byśmy w
dal powód sporów i pieniądze zostałyby w kieszeni" — uważał Aleksander
Fredro. Gdy jeden spór był już zażegnany, natychmiast powstawał nowy.
Tym razem jego przedmiotem były
ogrody i stojące w nich chałupy. „Koniec końców, od czterdziestu lat jesteśmy w posiadaniu tych ogrodów, na
których jedną całkiem nową chałupę
postawiłem, gdzie jej nigdy nie było.
Jakimże sposobem ks. Hryniewiecki
gwałtem chce wejść w posiadanie?
Ten gwałt trzeba odeprzeć, płot rozrzucić, a potem dopiero przystąpić do
układów. Jeżeli w metrykach te ogrody na cerkiew zapisane, nie ma się co
upierać, bo te kawałki tego nie warte,
tylko się przekonać z rozległości, czy
jeden, czy obydwa są cerkiewne".
Mizia także chciała mieć swój udział
w unowocześnianiu Beńkowej Wiszni. Zajęła się ogrodem, w widoczny
sposób zmieniając jego architekturę
przestrzenną oraz wprowadzając nie
znane tu wcześniej gatunki drzew i
kwiatów. Kazała na przykład ściąć od
lat rosnący na gazonie kasztan, bardzo lubiany przez teściów. Zofia nie
aprobowała niektórych innowacji, bo
oznaczały odchodzenie w przeszłość
jej czasu. Ważną cezurą w dziejach
Beńkowej Wiszni była śmierć Mizi.
Nastąpiła ona 7 stycznia 1862 roku
i rozpoczynała cykl dramatycznych
wydarzeń, niemożliwych — jak się
okazało — do udaremnienia, które w
ostatecznym rezultacie doprowadziły
do utraty tego magicznego dla Fredrów miejsca.
Niemal natychmiast po mszy żałobnej, którą odprawiono w kościele
rudeckim, i złożeniu trumny w krypcie kaplicy Fredrów, Jan Aleksander
przeniósł się do dworku na Chorążczyźnie we Lwowie. Osierocone
dzieci, trzyletniego Andrzeja zwane-

go Runiem i ledwie parę dni mającą
Marię nazywaną Mimi, które zresztą
wcześniej już tam były, powierzył
opiece swoich rodziców, łamiąc przy
tym ostatnią wolę ich matki. Klucz
rudecki zaś, obejmujący teraz także
Podhajczyki, wkrótce wydzierżawił.
Ten stan rzeczy — oczywiście przy
zmieniających się kontrahentach i z
latami doskonalonej umowie — trwał
aż do 1889 roku. Warunki pierwszego kontraktu dzierżawnego, zawartego od razu w 1862 roku ostatecznie
określił ojciec, słusznie obawiając
się, iż zupełny brak doświadczenia
syna przyniesie niekorzystne dla
niego ustalenia. Zatem „odpisuję
na Twoje myśli wypuszczenia Beńkowej Wiszni. Zapewne, że na tym
skończysz, ale conditio sine qua non
w tych okolicznościach, abyś razem
wypuścił z wszystkimi dochodami.
Gdybyś puścił razem, a zmiana zaszła w propinacji, kontrakt przez to
samo musiałby być zmieniony lub
zerwany. Gdybyś zaś puścił osobno
grunta Beńkowej Wiszni, to zmiana w
propinacji nie spowodowałaby zerwania kontraktu. I nie miałbyś sposobu
odszukania swoich intrat tak przez
gorzelnictwo, jak i dochód z gruntu,
który się może znacznie podnieść.
Z tego powodu byłbym przeciwny
wypuszczeniu samych gruntów — a
nawet mógłbym wzbronić subarendowania Beńkowej Wiszni. Na chwilę
osiągniętej spokojności nie można
interesu tyloletniego poświęcać. Albo
więc wypuścić razem wszystko, albo
nic". Doradcą syna, a nieraz także
egzekutorem własnych postanowień
pozostawał Fredro do 1870 roku.
Później, kiedy w zartretyzowanych
palcach nie mógł już utrzymać ani
pióra, ani ołówka, ważniejsze sprawy mogli uzgadniać ustnie. Zresztą
z latami swoje uwagi i zalecenia wypowiadał znacznie łagodniejszym tonem. Zupełnie innym od tego, jakiego
użył jeszcze w sierpniu 1864 roku:
„Wracam do swojego: — pisał do
Jana Aleksandra — smutną, smutną
jest dla nas ta wieczna rola opozycji w
Twoich projektach [...] Proszę Cię o to
jedynie, i mojej prośby zechcesz nie
odmówić, abyś w następującym liście dał mi słowo honoru, że w żaden
układ mniej więcej obowiązujący nie
wejdziesz bez poprzedniego naradzenia się ze mną. Tego spodziewam się,
że mi nie zechcesz odmówić. Proszę
Cię imieniem moim i imieniem Twoich dzieci".
Tymczasem w opustoszałym pałacu

rozgościły się pustka i smutek. Większość książek z biblioteki Aleksandra
Fredry stała w tych samych co dawniej szafach. W magazynie znajdowało się co najmniej ze trzydzieści pak,
w których złożono całą broń, którą
ongiś z takim upodobaniem gromadził. W lutym 1859 roku Jan Aleksander na prośbę ojca wszystkie spenetrował w poszukiwaniu jego starego
pałasza. Ale znalazł tylko połowę pochwy. Jeszcze w 1862 roku, czyli
niedługo po śmierci Mizi, a może z
początkiem następnego przyjechała
do Beńkowej Wiszni za jakimś interesem Zofia Fredrowa. Widok pałacu, w którym nie tliła się najmniejsza
iskierka życia, przejął ją głębokim
smutkiem: „możesz sobie wystawić
wrażenie, jakie mi wstęp do Twojego
domu zrobił, miło przynajmniej, że
ogród tak utrzymany, jak ona sobie
życzyć by mogła". Wnuczka pisarza,
Mimi zachowała w pamięci znacznie czarniejszy obraz Fredrowskiego
gniazda. „Stało ono pustką od śmierci
mojej matki. Dwór duży, ciemny, jakby zaklęty, ogromne puste pokoje, w
których stały nieliczne, staroświeckie,
zakurzone meble, dziko zarośnięty
ogród". Ale w końcu pokochała Beńkową Wisznię, jak zresztą wszystko,
co łączyło się z osobą najdroższego
dziadka: konie, strzelby, polowania, napoleońskie pamiątki, a nade
wszystko właśnie ów dom mieszczący tyle śladów życia poprzednich pokoleń i ogród, który wydał się jej najbardziej czarodziejski ze wszystkich,
jakie znała. Od wczesnego dzieciństwa, a najpóźniej od 1873 roku spędzała tam wakacje. Najbardziej lubiła, gdy był z nią ojciec i starszy o trzy
lata brat. Ale nawet gdy Papa bawił w
tym czasie za granicą, a Runio uczył
się w Wiedniu wojskowego zawodu,
Beńkowa Wisznia i tak ofiarowywała jej tyle atrakcji, że nigdy się tu nie
nudziła. Godzinami łowiła ryby, pływała czółnem i dosiadała dobrze ułożonego konia o egzotycznym imieniu
Effendi, który tak równo i przyjemnie
galopował. Tam też zgłębiała sztukę
gotowania, wczytując się w specjalnie dla niej przywiezioną ze Lwowa
książkę Ćwierciakiewiczowej i urządzała dla znajomych z okolicy pierwsze w życiu przyjęcia. Od 1878 roku,
aż do ślubu z Piotrem Szembekiem,
który odbył się 2 czerwca 1881 roku,
spędzała w Beńkowej Wiszni większość czasu. Opuszczała ją jedynie w
niektóre święta, gdy cała rodzina spotykała się u wujostwa Szeptyckich w
Przyłbicach, oraz na czas karnawału,

kiedy lwowskie bale były dla panienek na wydaniu obowiązkowe. Ale to
właśnie ona była krainą ojczystą jej
lat dziecięcych i młodzieńczych.
Oczywiście, wraz z upływem lat
Beńkowa Wisznia zmieniała swoje
oblicze. Nabierała nowych barw, których Aleksander Fredro nie umie już
oswoić. Jej obraz pochodzący chyba
z późnych lat pięćdziesiątych, jaki
utrwalił w „Trzy po trzy”, ma wyraźnie nostalgiczny charakter. „Kiedy
teraz wstąpię do tej oficyny, gdzie rodzice mieszkali, gdzie teraz z bawialnego pokoju spiżarnia, ze sypialnego
— kuchnia, kiedy ujrzę gdzie jaki
koniuszek arabesku, co się pod późniejszym obiciem przechował, kiedy
spojrzę na ów piec, niegdyś w złocone
rzeźby, dziś gliną polepiony, serce mi
się ściska. — Obok obrazu przeszłości widzę razem jej oddalenie".
Brak codziennej troski o Beńkową
Wisznię musiał powodować jej powolne niszczenie. Zauważał je również Jan Aleksander, dla którego, nie
jak dla ojca, było ono bolesne. Może
więc z potrzeby zapobieżenia dalszej
degradacji rodowej siedziby, a pewnie
nade wszystko z konieczności potwierdzenia swojej roli jako jedynego
teraz właściciela całego klucza rudeckiego już w 1864 roku zaczął w niej
robić wielkie porządki. Tejże jesieni,
po naleganiach syna, który widocznie
domagał się słów uznania, odwiedziła
Beńkową Wisznię Zofia Fredrowa zapewne z Adelą Defforel. Po powrocie
do Lwowa i zdaniu ze wszystkiego
sprawy Aleksandrowi tak kwitowała
synowi swój pobyt: „przyjechałam
obładowana dobrymi dla ojca wiadomościami, i to, żeś po nas wyjechał, i
to, żeś nas odwiózł, i zmiana projektów w przebudowie domu, i przyjęcie
mnie przez dzieci, i wszystko, wszystko rozjaśniło to biedne zorane czoło
jego".
Najważniejsze było to, że Beńkowa
Wisznia powracała do normalnego
życia. Wszakże remont generalny pałacu rozpoczął się dopiero około 1872
roku Jan Aleksander wprowadził w
nim przy okazji liczne zmiany i zmodernizował go. 25 lipca 1873 roku
zdawał rodzicom sprawę ze swych
poczynań. „Dziś robiliśmy wszyscy
razem wielkie porządki w bibliotece,
teraz zupełnie tak wygląda, jak gdyby
Papa w niej mieszkał, nawet obrazy
na tych samych miejscach zawieszone. Wczoraj zaś i przedwczoraj w
pokoju Swobody nad gankiem było

formalne atelier rzeźbiarskie. Swoboda, Runio i ja rzeźbiliśmy razem
w gipsie koronę i wstążkę z dewizą
do jednorożca na facjacie, bo mnie
zawsze korcił, że tak demokratycznie
wyglądał, niby herb, niby nie herb".
Odkąd Jan Aleksander podjął dzieło
odnowy rodowej rezydencji, nie potrafił go przerwać ani tym bardziej zatrzymać. Ciągle obmyślał coś nowego
i kupował różne sprzęty i urządzenia,
nie oglądając się na koszty, jako że
czerpał osobliwą przyjemność z nieustannego wydawania pieniędzy. Tak
więc podczas kolejnego pobytu w
Wiedniu, który przypadł na październik i listopad 1874 roku nabył między
innymi kominki, piece, a nawet kręcone żelazne schodki. Miał z nimi
zresztą mnóstwo kłopotów. Znajomi
i sąsiedzi twierdzili, że okażą się niewygodne. Wbrew tym ostrzeżeniom
kazał je zamontować. Ale ponieważ
był z nich niezadowolony, więc postanowił je usunąć i przywrócić dawne,
drewniane schody. Jednak podziw
dla zaczynającej się epoki żelaza nie
pozwolił mu pogodzić się z myślą, że
jego nabytek miałby pozostać bezużyteczny. Powtórnie więc je wstawił i
na przekór wszystkim niedowiarkom
zapewniał, że są i wygodne, i funkcjonalne. Czekał teraz na opinie rodziny i
przyjaciół, potrzebował bowiem słów
aprobaty dla wszystkiego, co robił. I
doczekał się uznania. „Matczyński
twierdzi — z dumą donosił rodzicom
— że tu cuda dokonałem. Zobaczymy
jak remont będzie skończony. Zdaje
się, że gdybyście mogli na przyszły
rok tu przyjechać, to byłby dla Was
przyjemny widok, bo chociaż dom
upiększony i wygodniejszy, wcale
swego dawnego charakteru nie zmienił i bynajmniej nie robi wrażenia, że
to insza Beńkowa Wisznia, przeciwnie, zupełnie ta sama, jak kiedy tu
mieszkaliście". Jesienią tego samego
1875 roku, podczas kolejnego pobytu
w Wiedniu, Aleksander kupił u Seiferta, podobno za niewielkie pieniądze,
używany ale wyglądający jak nowy
bilard. Jakiż był szczęśliwy, kiedy już
go stawił w pałacu. Nie przewidział
tylko, że nie będzie miał z kim grać.
Czasami udawało mu się namówić na
jedną czy dwie partie starego i mocno
już zdziwaczałego Józefa Swobodę,
nauczyciela rysunków , a potem Runia i Mimi. Ale gra z nimi wcale nie
była podniecająca.
c.d.n.

PROSTO Z MAZUR Wielkanocne wykłady
w naszej Zielonej Akademii
Zofia Wojciechowska
Wydarzeniom Wielkiego Tygodnia
towarzyszą zwyczaje mające ludowe
źródła. Uroczystości religijne przeplatają się z dawnymi wierzeniami i
zabobonami. Część z nich odeszła,
bądź zachowała się tylko w niektórych
regionach.
W Palmową Niedzielę święci się
wciąż palemki, czyli wiązanki złożone z pokrywających gałązki wierzbowe bazi, przystrojonych w kwiaty.
Do palmy wkłada się również gałązkę tzw. rośliny wiecznie zielonej, np.
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cisu, bukszpanu, tui lub świerku. W
niektórych regionach Polski palmy
sięgają 2-3 metrów wysokości. Są to
odpowiednio przyozdobione, wierzbowe lub wiklinowe pęki. Kiedyś po powrocie do domu dzieci łykały jednego
bazia, zwanego „kotkiem”, co pomagało ponoć na ból gardła. Zachowany
również do naszych czasów zwyczaj
Kwietnej Niedzieli był praktykowany
przez uczniów i żaków, którzy recytowali wychodzącym z kościoła zabawne wierszyki o swej nędznej doli i zbierali datki na strawę i piwo.

W Środę Popielcową, pierwszy dzień
Wielkiego Postu, posypywało się głowy wiernych popiołem z zeszłorocznych palm wielkanocnych, co miało
przypominać o śmierci. Do poprzedniego dnia jednak trwały zabawy młodych oraz obrzędowe tańce, mające
zapewnić pomyślność upraw. Powoli
nastrój ulegał jednak wielkopostnej
powadze. Gospodynie stawiały na
piecu zaczyn z wody i mąki żytniej na
postny żur, a w karczmie wieszano na
widoku szkielet śledzia – te rekwizyty
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miało przypominać, w towarzystwie
jakich potraw przyjdzie spędzić Wielki
Post.
Przysłowie: „Wstępna Środa następuje, kuchareczka żur gotuje”.

Wielkopostny żur i śledź
Po dokładnych wyparzeniu wszystkich
naczyń, w czasie trwania Wielkiego
Postu spożywano głównie ziemniaki,
kaszę, śledzie, gotowaną rzepę, żur,
kapuśniak lub zupę śliwkową, a na
popitkę osoloną wodę. Post wynikał
również ze względów ekonomicznych
– był to czas poprzedzający zbiory na
wsi, gdy zapasy z poprzedniego roku
zaczynały się kończyć. Ciszę Wielkiego Postu przerywało jedynie hałaśliwie
obchodzone półpoście, pełne krzyków
i grzechotu kołatek. Po zakończeniu
postu bawiono się w „pogrzeb śledzia”, czyli wieszanie lub przybijanie
go do drzewa oraz zakopywanie w
ziemi potłuczonych garnków pamiętających monotonię postnych potraw.
Przysłowie:
„Po glinianym moście jedzie żur w poście”.

lubelskiej, rzeszowskiej, rawsko-opoczyńskiej, radomskiej, krakowskiej,
w mniejszym stopniu górnośląskiej i
opolskiej.

potrawy do poświęcenia symbolicznie - odrobinę wszystkich najważniejszych świątecznych dań, czyli chleb,
kiełbasę, przyprawy oraz pisanki układamy w przyozdobionym koszyczku.

Z pisankami związanych było wiele
zwyczajów. Obdarowywano się nimi
nawzajem, a każdy cieszył się, jeśli
jego pisanka była chwalona przez innych. Chłopiec ofiarując pannie pisankę wyrażał w ten sposób swoje
gorące uczucia. Pisanki stanowiły też
zwyczajowy wykup dziewcząt przed
oblaniem wodą w lany poniedziałek.
Nie wolno było wyrzucać skorupek
święconych jaj, można je było jedynie
spalić w piecu. Często wieszano je na
drzewach, aby zapewnić w sadzie do-

Wielką Niedzielę spędzano w ciszy
i skupieniu z najbliższą rodziną. Spożywano zimne potrawy i nie palono w
chatach. Przed rozpoczęciem śniadania, ale już po podzieleniu się jajkiem,
domownicy musieli spróbować trochę
chrzanu. Dzieci przekonywano, że jest
to zdrowe dla zębów i żołądka. Symboliczne resztki z potraw, okruchy czy
kości rozsypywano w polu lub zakopywano, co miało zapewnić urodzaj i
pomyślność.
Przysłowie: „Na zmartwychwstanie
dziadek przy płocie stanie”.
Wielki Poniedziałek był już zupełnie
beztroski i radosny. Zabawy młodzieży połączone były z oblewaniem się
wodą, choć w niektórych regionach
mokre strugi zastępowały brzozowe
witki, ponoć dobre dla zdrowia. Według wróżby, najbardziej przemoczona
tego dnia dziewczyna miała największe szanse zamążpójścia. Chłopcy cho-

bydło w pole. Jajko oddawano później
komuś biednemu z prośbą o modlitwę, by bydło dobrze się chowało, a
krowy dawały dużo mleka. W każdy
narożnik nowego domu kładziono jajko na szczęście. Przy budowie domów
murowanych , do zaprawy wapiennej
dodawano jajka, które ją cementowały.
Tradycja święcenia jaj jest bardzo stara
i pochodzi ze średniowiecza. Ma swój
początek w środowiskach klasztornych, w czasach, gdy post był przestrzegany tak surowo, że zabraniał on
spożywania również jaj. Poświęcony
pokarm miał zapobiec chorobie po
długich wyrzeczeniach postnych i zapewnić błogosławieństwo dla duszy i
ciała.
W symbolice chrześcijańskiej jajko
nawiązywało do faktu Zmartwychwstania Pańskiego i od początku było
związane z Wielkanocą. Dawniej jajko
symbolizowało Stary i Nowy Testament, a więc Stare (skorupka) i Nowe
(żółtko) Przymierze Boga z ludźmi.
Jeszcze w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jajko wiązało się z kultem
zmarłych – ze względu na symbol życia, nadziei i wiary w życie pozagrobowe.

Przysłowie:
„Pogoda w Kwietną Niedzielę wróży
urodzajów wiele”.
Zwyczaje wielkiego tygodnia
Środa Wielkanocna w tradycji ludowej to czas rozprawienia się z apostołem, który zdradził Chrystusa. Kukły
symbolizujące Judasza palono, topiono, lub zrzucano z kościelnej wieży.
W Wielki Czwartek dzwony we
wszystkich kościołach zastępowano
na znak żałoby drewnianymi kołatkami, których dźwięk miał przypominać o pokucie i skłaniać do pobożnej
refleksji. W kościołach odsłania się w
ten dzień groby Chrystusa, do których
można pielgrzymować w najbliższe
dni.
W Wielki Piątek, dzień żałoby, gospodarz budził rodzinę rózgą, by przypomnieć domownikom o biczowaniu
Chrystusa, oraz zapewnić domostwu
pomyślną wróżbę. Chorzy udawali się
do strumienia obmyć rany. Należało
uporządkować chatę, pobielić wapnem ściany i wyrysować na drzwiach
trzy krzyże. Był to także moment na
upieczenie ciast na najbliższe dni, gdyż
później nie powinno się palić w piecu,
oraz na rozpoczęcie malowania jajek.
Przysłowie:
„W Wielki Piątek rób początek, a w
sobotę kończ robotę”.
Wielka Sobota to dzień święcenia
żywności. Kiedyś potrawy święcone
były przez księży w domach, potem
przynoszono do kościoła całość potraw; wypieki, pęta kiełbas, połcie
słoniny i mnóstwo jaj. Dziś nosimy

dzili po domach przebrani i śpiewali
piosenki, jak kolędnicy.

ZIELONE
WARSZTATY
Już od czasów starożytności jajko było
przedmiotem kultu. Zawieszano je
pod sufitem egipskich świątyń. Znana
jest też w mitologii egipskiej postać
boga Ptah, który jako garncarz nadaje
światu kształt jaja. Uważano je za początek wszystkiego. Jajo symbolizuje
bowiem wszechświat, Słońce, Ziemię,
siłę życiową, płodność, odrodzenie,
moc działającą na złe duchy, a przede
wszystkim zarodek i początek nowego
życia. Czy dlatego na pierwszym miejscu wśród potraw święconych w Wielką Sobotę znajduje się właśnie jajko?
Tradycja zdobienia jaj w Polsce sięga
X wieku. W kulturze ludowej jajku
przypisywano rolę magiczną, zwłaszcza święconemu. Wierzono w jego
dobroczynną i życiodajną moc. Przechowywanie pisanek w domu miało
zapewnić pomyślność. Wymiana pisanek między panną a kawalerem była
potwierdzeniem uczucia. Do dnia dzisiejszego kultywowany jest zwyczaj
dzielenia się święconym jajkiem podczas śniadania Wielkanocnego.
Polskie zwyczaje ludowe nakazywały np. położenie jajka na progu stajni,
gdy po raz pierwszy wyprowadzano

Tradycja malowania jaj jest bardzo
stara. Zwano je wtedy pisankami. Już
Owidiusz i Pliniusz wspominają o
malowanych jajkach. W starożytnym
Egipcie był podobno zwyczaj zdobienia ich rysunkami skarabeuszy, w
Chinach natomiast dekorowano skorupki wizerunkami ptaków i kwiatów.
Najstarsze natomiast ślady polskich
pisanek odkryto podczas prac wykopaliskowych w Opolu i datowane są na
wiek dziesiąty.
Technik zdobienia pisanek jest wiele. W zależności od metody dekoracji
wielkanocne jajka dzielimy na: kraszanki, pisanki, malowanki, naklejanki, drapanki, rysowanki. Zdobione
jajko jest najważniejszym symbolem
Wielkanocy.
Nazwy barwionych jaj zależą od sposobu, w jaki zostały one ozdobione.
Kraszanki, bryczki lub malonki to jajka zafarbowane na jeden kolor. Jeżeli
na jednolitym tle wyskrobiemy deseń
– takie jajko nazywa się skrobanką lub
rysowanką. Pisankę otrzymamy jeżeli
ozdobimy jajko różnokolorowymi ornamentami, przez pokrycie woskiem
fragmentów rysunku, np. kwiatów
czy listków, a następnie zanurzenie
w barwnikach, odbarwienie w occie
i znów narysowanie wzorów, aby ponownie je utrwalić w barwniku .
Do ozdabiania pisanek używano igły
lub rurki blaszanej o cienkim końcu.
Pisak zanurzano w ciepłym wosku i
zdobiono jajko z niezwykłą wprawą,
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nanosząc na nie ornamenty według
własnego pomysłu. Wzory pisanek
zmieniały się i przekształcały przez
stulecia. Początkowo były to pojedyncze kreślenia, później z kilku prostych linii równoległych lub na krzyż
wytworzyły się zadziwiająco złożone,
bogate wzory.

rodne owocowanie.

Inspiracją dla wzorów była sama przyroda, a także fantazja artysty. Zwyczajny owoc trzmieliny dał wzory aż
dwunastu typom pisanek. Dzwonek
polny był inspiracją do wykonania pisanki w dzwoneczki, gałązka sosnowa
w sosenki, topola w topoliki, kogut w
koguciki itd.

Uczestnicy warsztatów za pomocą „pisaka” - szpilki osadzonej w drewienku
nanosili na skorupkę jaja rozgrzany
wosk pszczeli tworząc wzór. Następnie
pokrytą woskiem pisankę barwili w
specjalnych farbach, osuszyli i ponownie nakładali woskowy wzór. Czynność tę powtarzali w zależności
od ilości zastosowanych kolorów.
Ostatnim etapem było pozbycie
się wosku. Można było zrobić to
na dwa sposoby: podgrzewając
jajo np. nad płomieniem świecy
i przecierając je ściereczką, bądź
zeskrobać wosk żyletką.

Tradycja wykonywania pisanek zachowała się do dziś zaledwie w kilku
regionach kraju – na Podhalu, na ziemi

Zielona Akademia- Zofia Wojciechowska
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ZAPROSZENIA
KATYŃSKIE DĘBY PAMIĘCI
Katyńskie Dęby Pamięci posadzono
już w: USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech,
Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i
Cyprze. Klub Gazety Polskiej w Essen jest fundatorem jednego z DĘBÓW KATYNSKICH i współpracuje
z organizatorami z PMK w Bielefed ,
w dniu 13-go kwietnia 2013 zaprasza
do Concordii na uroczystości sadzenia
Dębów Katyńskich.
Program -13.IV.2013, Concordia
11:00 – Msza św. z udziałem wszystkich uczestników
Po Mszy św. – przemówienia Gości
Honorowych
Sadzenie Dębów Katyńskich
Ok. 14:00 – Przerwa obiadowa
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
Rozdanie uczestnikom dokumentów
poświadczających udział w projekcie.
Wykład prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego (dla dorosłych uczestników
uroczystości); równocześnie - zajęcia
edukacyjne (dla dzieci i młodzieży)
ok. 17:00 – Ognisko kończące spotkanie

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy oraz odpoczynku w gronie rodzinnym życzy
Witold Listowski Stowarzyszenie Kresowian
w Kędzierzynie-Koźlu

Kartki Świąteczne

NAJLEPSZE ŻYCZENIA
WIELKANOCNE
składa znad Wilii i Wisły
Romuald Mieczkowski

Chrystus zmartwychwstał – zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja!
Błogosławione Zmartwychwstanie Chrystusa! Alleluja!
Błogosławionych i Wesołych Świąt!
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
oraz Podopieczni, Wolontariusze i Pracownicy
Fundacji im. Brata Alberta

Dar Wieczernika opromieniony blaskiem Wielkanocy,
niech wzbogaci Was, idących z Panem ścieżkami życia do Emaus.
Paschalnej radości w święto Zmartwychwstania!
życzą
w imieniu Światowego Kongresu Kresowian
Danuta i Jan Skalscy
________
O tak! to trudna milłość i niełatwa wiara,
gdy z pogardą nas depczą barbarzyńskie stopy
i nie łatwo nam wierzyć w nasze zmartwychwstanie,
gdy nas przygniata cieżki kamień Europy.
Gdy krzyż plugawią kłamstwem wrogowie kościoła
i straże stoja czujnie u wejścia do grobu,
o cud prosimy Chryste, dla naszej wolnosci,
bo nie ma już innego dla Polski sposobu.
Dlatego przyjmij Chryste tę szaloną wiarę,
że wszystko się powtarza w życiu w imię Boże
i nadzieję, że jesteś nam drogą i bramą,
że te krzyże są kluczem który śmierć przemoże.
O tak! to trudna miłość i niełatwa wiara,
posród tych co z szatanem dzielą się dziś darem,
gdy przed nami kolejna hańba i Golgota,
bo świat już wziął srebrniki i wskazał ofiarę.

Zgłoś organizowane prze ciebie lub
Twoje Stowarzyszenie
Obchody 70. Rocznicy Ludobójstwa

Nazwa organizatora

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

info@kresy.info.pl

Mam nadzieję, że wróci władza nad miłością,
że kręgosłup Narodu nie został przerwany,
idziemy do Twych kolan dzis Chryste o kulach
i wierzymy, że uzdrowisz w nas głębokie rany.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy
życzą
Tyligentne Batiary !

www.ksi.kresy.info.pl

Bo i ciernie... i gwoździe... szyderstwo i drwina
i bok przebity Narodu nie kończy zbawienia,

jeszcze się podniesiemy i bedą chorągwie
szumiały nad bezsiła zimnego kamienia.''
Kazimierz J. Węgrzyn
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Nasze serwisy

Partnerzy medialni

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

www.27wdpak.pl

Papierowe wydanie Kresowego Serwisu Informacyjnego

www.pokoleniakresowe.pl

Do prowadzenia tego serwisu poszukujemy wolontariuszy-operatorów systemu CMS Joomla v. 1.7.x

W licznych rozmowach z czytelnikami powtarzają się pytanie o to, kiedy Kresowy
Serwis Informacyjny stanie się gazetą papierową.
Wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu, podjęliśmy wstępne i wcale nie
łatwe działania przygotowawcze zmierzające do wydania gazety w formie wydania papierowego. Jednym z elementów funkcjonowania gazety jest niewątpliwie
sposób jej dystrybucji.
Słusznym i logicznym wydaje się zasada dystrybucji oparta na stowarzyszeniach,
bowiem to właśnie głównie w stowarzyszeniach znajdują czytelnicy KSI.
Kolejnym krokiem przygotowawczym jest ustalenie wysokości nakładu dlatego
zwracamy się do stowarzyszeń o zgłoszenie kilku podstawowych informacji.

Zgłoś gotowość Stowarzyszenia do dystrybucji gazety papierowej
Nazwa dystrybutora

www.forumpokolenia.27wdpak.pl

..........................................................................................................................
Adres
..........................................................................................................................
Ilość egzemplarzy
..........................................................................................................................
Kontakt
..........................................................................................................................

Powyższe informacje przesłane na adres bartexpo@btx.pl ułatwią przygotowania
do papierowego wydania gazety.
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