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Maj 1943 r. nie wróżył nic 
dobrego na przyszłość
T rudno podać autora tej śpiewki ale łatwo 
domyśleć się kto ją śpiewał. Jak podają różne 
źródła na całym Wołyniu w kwietniu zostało
wymordowanych przez OUN i UPA około 
3000 Polaków...... Więcej na stronie 4 

O krok od tragedii. Lwów 25 
września 1921
Wygrana państw koalicji (ententy) w I wojnie 
światowej spowodowała znaczące zmiany na 
mapie Europy. Traktat wersalski narzucił prze-
granym nowy ład i porządek. Na fali
ruchów narodowo-wyzwoleńczych wiele kra-
jów odzyskało niepodległość...  Więcej na str. 10

Nocami mordowali, a w 
dzień udawali przyjaciół
Pierwsze dni maja 1943 były pasmem strachu 
i chęci ucieczki. Po nocach się czuwało, były 
dyżury i przy najmniejszym podejrzeniu ruchu 
wszyscy byli na nogach, gotowi
do ucieczki w zboża i do lasu...Więcej na str. 11

Z „Paczką” do Rodaków 
na Litwie
Wiosna – choć spóźniona w tym roku, była
okresem w którym po raz kolejny przepro-
wadzałem z moim Stowarzyszeniem non 
omnis moriar oraz innymi partnerami zbiór-
kę darów dla naszych Rodaków na Litwie. 
Więcej na stronie 18

ZE ZBARAŻA DO
PRZEMYŚLA 
To było piękne Podole ze stolicą w Ka-
mieńcu Podolskim. Piękne mimo przelud-
nienia i braków ekonomicznych. Miało 
swoje lasy, wąwozy, rzeki. Zamieszkiwała 
tamte strony prawdziwa mieszanina naro-
dów. Więcej na stronie 23

Ech dola nasza dola, 
Kresowian dola
Służba prawdzie jest najpiękniejszym, ale 
zarazem najtrudniejszym wyzwaniem stawia-
nym człowiekowi w każdym pokoleniu, w 
każdej kulturze i pod każdą szerokością geo-
graficzną. Więcej strona 30

Horodenka, Huculszczyzna 
- ze wspomnień Dzidki i Irenki
Niedawno pisałam o malarstwie kresowym i 
o regionie Huculszczyzny. Bardzo się ucie-
szyłam, że temat ten wywołał zainteresowa-
nie i echa od czytelników, bo i mnie to fa-
scynuje. Zanim więc przejdę do malarstwa 
następnego regionu...... więcej na stronie 36

POLAK Z WYBORU
Kiedy teraz, z perspektywy 25 lat patrzę 
na efekty pracy naszych organizacji polo-
nijnych na Białorusi to muszę przyznać, że 
mam mieszane uczucia. Z jednej strony po-
winniśmy się cieszyć. Tysiące młodych Po-
laków nauczyło się jęz. ojczystego, odbyło 
nawet studia w Polsce. Więcej na stronie 38
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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

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

Witaj, majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie
uczcimy ciebie piosenką
która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj, Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!

Nierząd braci naszych cisnął,
gnuśność w ręku króla spała,
a wtem Trzeci Maj zabłysnął
i nasza Polska powstała.

Wiwat, Maj, trzeci Maj,
wiwat wielki Kołłątaj!

Tam w łazienkach jest ruina,
w której Polak pamięć chował,
tam za czasów Konstantyna
szpieg na nasze łzy czatował.

I gdy nadszedł Trzeci Maj,
kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona
w listopadzie wstrząsła serce,
wstaje Polska z grobu łona,
pierzchają dumni morderce.

Błysnął znowu Trzeci Maj
i już wolny błogi kraj. 

Witaj, majowa 
jutrzenko

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa re-
gulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 
maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, 
spisaną konstytucją.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zapro-
jektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty 
oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. 
Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozo-
stawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez 
zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 
3 maja miała wyprzeć istniejący chaos, popierany przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii 
konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

http://11lipca1943.wolyn.org
http://11lipca1943.wolyn.org
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Boże naszych uniesień
Boże naszej klęski
Kiedy z burzy wybłyśnie nasz sztan-
dar zwycięski
Kiedy na spokojne znów wody wy-
płyniem?
Daj Panie orłom polskim wzlecieć 
nad Wołyniem!

ą modlitwą pióra P. Góry 
Edwarda, Dyrektora moje-
go Gimnazjum w Kowlu, 
żegnałam 08.01.1944r. swój 

ukochany Wołyń, swój ukochany 
Kowel.
Zostawiłam tam dziecięce, młode 
lata, lata już dorosłe, grób moje-
go Ojca, szczątki bez grobu Matki 
i Brata mojego Męża, wiele ofiar 
pomordowanych, których „zwierz 
ludzki” nikogo nie oszczędził, gdzie 
matki z dziećmi struchlałe zaległy 
po zbożach. Tam na Wołyniu w 
Łucku został Duch Malczewskiego 
krążącego okolicą tam na Krasnym 
Feliński wykończa „Barbarę” – i 
tworzy „Boże cos Polskę”. Tam też 
zginęli Zasmyk (w Zasmykach – 

sugestia M. Prażmo)  święte ofiary 
kowelskiej młodzieży. 
Jednak musiałam to wszystko zo-
stawić biorąc na ręce dziecko, małą 
córkę Jadwigę. Uciekając przed 
śmiercią – przekroczyłam nielegal-
nie granicę Ukraina – Generalna 
Gubernia.
Moja droga zaczęła się i skończyła 
pod Boską opieką, która wyprosi-
łam, bo jak później przekonałam 
się, że taka modlitwa czyni cuda.
Rok 1943 – Ukraińcy zawiedzeni 
przez Niemców obietnicą ”Samoist-
nej Ukrainy” tworzyli bandy UPA (o 
ile nie mylę się jest to skrót Ukra-
ińska Powstańcza Armia) – utwo-
rzone przez miejscowych i prowin-
cjonalnych watażków, bez żadnych 
skrupułów dopełniali miary okru-
cieństwa przez wyżynanie Polaków, 
co zaspokajało ich żądze mordów, 
tortur i gwałtów. Do miesiąca lipca 
tegoż 1943 roku, mordowania były 
masowe, ale jeszcze bardziej nasili-
ły się, gdy władze upowskie wydały 
rozkaz „aby żywa noga Polaka tam 
nie pozostała”. W skutek takiej sy-

tuacji Polacy łączyli się w grupach 
samoobrony. Nasze pokolenie było 
najbardziej odpowiednie do tej pra-
cy. Między innymi, jako przywód-
cy – Józef Roman, Józef Figórski 
– moi koledzy z jednej klasy Gim-
nazjum, mój mąż Stanisław – do-
skonale przygotowani do prac kon-
spiracyjnych. J. Roman ukończył 
Zawodowa Szkołę Podchorążych 
Artylerii we Włodzimierzu Wołyń-
skim, a J. Figórski był specjalista od 
łączności.
J. Roman ps. „Styrski” od miesią-
ca sierpnia 1940 roku kierownik 
Ekspozytury Wywiadu Komendy 
Głównej A.K. z siedziba w Kowlu. 
J. Figórski był Dowódcą Dywizji 
Kompanii Łączności, już od roku 
1940-go był jednym z pierwszych 
inicjatorów polskiej konspiracji na 
Wołyniu. Maż mój Stanisław ps. 
„Borsuk”, również zaczął pracę w 
konspiracji w roku 1941. Ja nie mogę 
pochwalić się czynami bojowymi – 
bohaterskimi jak nasze „chłopaki”, 
Ale w okresie samoobrony, gdy u 
nas był „Punkt Oporu”, odbywały 

się narady na tematy różnych akcji 
konspiracyjnych, włączyła się do tej 
pracy, zostałam łączniczka miedzy 
naszym Punktem, a wymienionymi 
kolegami pełniącymi już swoje role. 
Im przekazywałam najtajniejsze 
meldunki i wiadomości z terenu, 
a oni przekazywali różne zlecenia 
do dalszej pracy –przeze mnie. Za-
bezpieczeniem moim było dziecko, 
córka na rękach,  z którą zawsze 
chodziłam, co częściowo zabezpie-
czało od ewentualnego zatrzymania 
i wylegitymowania przez Niemców.
Tak było do końca 1943r.
Czas trwogi o życie dzieci i moje, bo 
mieszkaliśmy na peryferiach miasta, 
w pobliżu mieszkało kilka rodzin 
ukraińskich, które widziały, jak do 
nas szli i wracali młodzi nieznani im 
ludzie. Wówczas zaczęłam myśleć 
o wyjeździe za Bug. Mąż był temu 
przeciwny z różnych powodów. W 
tym czasie Niemcy również nękani 
przez Ukraińców, już w rozluźnio-
nej atmosferze okupacyjnego ter-
roru, przez palce patrzyli na ruchy 
Polaków tysiącami uciekających z 
Wołynia. Łakomi na żywność z cze-
go powstała taka sytuacja, że za 20 
kg słoniny możliwe było dostać wa-
gon towarowy, gdzie zmieściły się 
4 rodziny z niewielkim dobytkiem. 
Mąż widząc mój niepokój zgodził 
się na wyjazd, ale pod warunkiem, 
że sama załatwię sobie wszystko. 
Nie mógł wyjechać ze mną, jak czy-
niły to inne rodziny, bo był bardzo 
zaangażowany w prace konspiracyj-
ne. Najłatwiej było dostać wagon 
pracownikom kolei, wiec wybrałam 
się do zaprzyjaźnionej rodziny ko-
lejarzy, aby umówić się na wspólny 

wyjazd. Niestety spóźniłam się, już 
wszyscy wyjechali. Moja droga po-
wrotna do domu prowadziła obok 
kościoła. Ogromny, niewykończony 
Kościół-Pomnik. Zaczęłam uczest-
niczyć w wieczornej Mszy Św. W 
pewnym momencie ogarnęła mną 
jakaś ekstaza – modlitwa duszy i 
serca, która mnie fizycznie wyłą-
czyła z otoczenia. Zamiast słabego 
oświetlenia ołtarza paroma świecz-
kami zobaczyłam ogromną złotą 
jasność, nie widząc nic wokół sie-
bie – westchnęłam: „Boże pomóż 
mi wyjechać, albo jeśli muszę zo-
stać, opiekuj się nami”. Nie wiem, 
jak długo to trwało wróciłam do 
równowagi. Zobaczyłam ludzi wo-
kół siebie. Msza Św. skończyła się, 
wróciłam do domu.  Mąż nie wrócił 
jeszcze z jakiegoś zebrania konspi-
racyjnego, jak wrócił powiedział: 
„szykuj się jutro wyjeżdżasz”. To 
był pierwszy dowód wysłuchanej 
mojej modlitwy.
I tak w sobotę 08.01.1944r. wieczo-
rem przy śniegu i mrozie wyruszy-
łam z domu z dwuletnia córeczką 
na nieznaną przyszłość. Trudno mi 
wymienić niezliczone sytuacje prze-
ważnie b. niebezpieczne – w jakich 
znalazłam się, ale zawsze bezpiecz-
na z boku, niezauważona, jak gdyby 
nakryła „czapka niewidką”.
Po paru dniach obfitych w różne 
wydarzenia, dotarłam w okolice 
Siedlec do Rodziny mojej Matki. 
W tydzień po moim wyjeździe, t.j. 
15.01.1944r. na Wołyniu została 
ogłoszona ogólna mobilizacja dla 
konspiratorów, zbiórka w miejsco-
wości Zasmyki. Tam zebrała się 
młodzież z Kowla i okolic. To był 

„Moje minione lata  
-moje  wspomnienia”
Zofia Mrozowa

T

/ Zofia Mróz

/ Pismo Pani Zofii
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jeden z zalążków 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK. Maż uczest-
niczył w całej kampanii Dywizji.
Męża mego aresztowali sowieci 
lipcu 1944r. po rozbrojeniu resztek 
dywizji w okolicach Lubartowa. 
Jak określili „złapali polskich ban-
dytów”. Mąż odnalazł mnie odzna-
czony Krzyżem „Virtuti Militari” i 
„Krzyżem Walecznych”. Wiele lat 
później potwierdzono to pismem z 
Londynu. Koło Byłych Żołnierzy 
Armii Krajowej zaświadczeniem 
weryfikacyjnym za wyróżniające się 
męstwo w walkach 27 Dywizji Wo-
łyńskiej. Ponadto otrzymał również 
„Krzyż Walecznych”.
Od początku 1947r. na tych tere-
nach zaczęły się aresztowania by-
łych żołnierzy AK. Nastąpiły sądy, 
wyroki i wywózki, co zmusiło nas 
do opuszczenia Podlasia, zamiesz-
kania na tych ziemiach odzyska-
nych, gdzie społeczność przybyła 
z różnych stron Polski, nie znająca 
się wzajemnie, nie znająca swojej 
przeszłości, co zapewniało osobiste 
bezpieczeństwo.
Mieszkając już w Korszach odna-
leźli się nasi koledzy, bojownicy 27 
Dywizji, których kilku wymienię, 
żeby przedłużyć pamięć o ich bo-

haterstwach, nie znających słabości, 
strachu, dokonujących czynów prze-
kraczających ludzkie możliwości.  
Już wcześniej wspomniałam dwóch, 
kpt. Roman Józef „Styrcki” odzna-
czony Krzyżem „Virtuti Militari”,
Ppor. Figurski Józef „Szymon” od-
znaczony Krzyżem „Virtuti Militari”
Kpt. Fijałka Michał „Sokół” – ci-
chociemny, odznaczony Krzyżem 
„Virtuti militari”, bo wraz ze swo-
im oddziałem ubrani w niemieckie 
mundury oswobodzili więźniów z 
niemieckiego więzienia w Pińsku 
na Polesiu. Odznaczył się również 
swoim bohaterstwem w walkach 27 
Dywizji autor książki „27 Wołyńska 
Dywizja Piechoty A.K.” Por. Lacho-
wicz Marek – ps. „Bartek” odzna-
czony Krzyżem „Virtuti Militari” 
(przyp. M. Prażmo), cichociemny 
mjr. Szatowski Jan – „Kowal” od-
znaczony Krzyżem „Virtuti Milita-
ri”, więzień oflagu, z którego uciekł, 
udowadniając swoje bohaterstwo, 
dowódca zgrupowania „Gromada”, 
człowiek niespotykanych zdolności 
operacji wojskowych i odwagi. 
Ci wymienieni zbierali się u nas co-
rocznie 13 XI - dzień imienin moje-
go Męża. Nie dzieliła Ich odległość 
długich lat rozłąki, ale rozprawiali 

dzień i noc poszczególne wspólne 
akcje bojowe widziane przez Każ-
dego z Nich i indywidualnie, zbrata-
ni walką przypominali czasy walki z 
okupantami.
Teraz już wszyscy odeszli, nie po-
trzebują walczyć o wolność, bo są 
już wolni, bezpieczni, na pewno 
szczęśliwi, bo zanieśli tam, przed 
tron Boga Miłość. Zdobytą przez 
siebie wolność Ojczyzny.

Cześć Ich pamięci!
Mąż mój Stanisław dalej działał 
społecznie, uhonorowany różnymi 
odznaczeniami zmarł 12-09-1978r. 
Ja otoczona serdecznością, życzli-
wością i opieką Rodziny, Przyjaciół 
i Sąsiadów piszę te wspomnienia, 
a łezka rozczulenia staje w oczach 
z radości, że danym mi jest, że do-
czekałam tak dobrej „złotej jesieni” 
(życia - przyp. M. Prażmo).
Może moje słowa przeczyta kiedyś 
Młodzież, może rozbudzą w nich 
uczucia głębokiego patriotyzmu, 
miłości Ojczyzny. Podobnie jak w 
moim pokoleniu, któremu nasi Dzia-
dowie przekazywali dzieje Powsta-
nia Styczniowego z roku 1863-64, a 
które przyczyniły się do spełnienia 
wiekopomnych marzeń o wolnej Oj-

czyźnie i utrwaleniu czynów bohater-
skich w obronie wolności. 
To były opisane w skrócie fragmen-
ty mojego życia z czasów okupacji 
i walk.
Zofia z d. Krukowska Mrozowa                            
Korsze, maj 2005r.

Panie i Panowie, koledzy AK-owcy,
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za 
Wasza miłą dla mnie pamięć. Żałuję, 
że nie może to nastąpić częściej, ale 
myślę, że „ścieżka została przetarta”.
Zaczęłam obiecane wspomnienia. 
Jeżeli przydadzą się do przedłuże-
nia pamięci o naszym pokoleniu 
będę bardzo zadowolona. Nie mia-
łam możliwości przepisania na ma-
szynie swoich wspomnień, dlatego 
przesyłam rękopis. Proszę również 
o uzupełnienie treści na str. 8-mej, 
przy nazwisku por. Lachowicz Ma-
rek ps. Bartek – słowami: „odzna-
czony Krzyżem Virtuti Militari” 
– nie chciałabym tą swoją omyłką 
skrzywdzić pamięć takiego bohate-
ra, jakim On był.
Załączam serdeczne pozdrowienie 
Zofia Mrozowa                                                     
Korsze, maj 2005
Od  redakcji: powyższy materiał  
prezentuję ze wspomnień Zofii 

Mróz ps. „Zetka” ur. 18 listopada 
1913 roku w miejscowości Obczu-
ga, członkini Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Warmińsko-Mazurski, koło w Kę-
trzynie. 
Do Polski przyjechała w styczniu 
1944 roku, osiedliła się w Korszach 
i pracowała w Urzędzie Miasta do 
przejścia na emeryturę. Odzna-
czona: Krzyżem Armii krajowej i 
Odznaką Weterana Walk o Niepod-
ległość. Pisownia zachowana w ory-
ginale. 
Materiały pozyskane podczas spo-
tkania delegatów Okręgu War-
mińsko-Mazurskiego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
w marcu tego roku. 
Reprezentant kętrzyńskiego koła 
Jan Koszczyc przekazał  mi p/w ma-
teriał, który pozwalam sobie – zgod-
nie z intencją autorki -  udostępnić 
naszym czytelnikom 
Z tego co mi wiadomo, Pani Zofia 
już niestety od kilku lat nie żyje. 

Rękopis znajduje się we wspomnia-
nym kole SZŻAK, a kopia w moim 
archiwum. -Maciej  Prażmo 

rzebraże, to już historia. Hi-
storia dla jednych nieznana 
lub zapomniana, dla innych, 
zwłaszcza tych, którzy prze-

żyli tam niewyobrażalny koszmar 
– ciągle żywa. Wzruszyłam się, czy-
tając w ostatnim kwartalniku 27 Dy-
wizji Wołyńskiej AK, że po 70 –ciu 
latach- na uroczystości zorganizowa-
nej przez Fundację Pamięci Narodu 
Polskiego i Kresowy Ruch Patrio-
tyczny w Warszawie w dniu 10 listo-
pada 2012 r., za szczególne zasługi 
pośmiertnie odznaczono Orderem 
Polonia Mater Nostra Est- poruczni-
ka Henryka Cybulskiego i Ludwika 
Malinowskiego, komendantów woj-
skowego i cywilnego Samoobrony 
Przebraża w powiecie łuckim na 
Wołyniu, którą zorganizowali i do-
wodzili. Przebraże, to miejsce, któ-
re jest symbolem heroicznej obrony 
zdesperowanych, skazanych na za-
gładę ludzi, którzy cudem uniknęli 
śmierci z rąk fanatycznych sadystów, 
spod znaku Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstań-
czej Armii. Trzeba podkreślić, że 
organizację samoobrony, Przebraże 
zawdzięcza Ludwikowi Malinow-
skiemu. To ludwik Malinowski roz-
począł organizować ludzi do obrony. 
Na wieść o zbrodniach popełnionych 
przez banderowców we wsi Parośla, 
Taraż i Marianówka w marcu 1943 r. 
Przebrażanie powiedzieli nie damy 
się wyrżnąć, będziemy się bronić. 
Zwołano Radę Starszych wsi i po-
wołano do życia zarząd samoobrony. 
Na czele stanął Ludwik Malinowski, 
stając się przywódcą samoobrony. 
Ludwik Malinowski był to człowie-
kiem niezwykłym, swą postawą i 
prawością zyskiwał przyjaźń, szacu-
nek i zaufanie. Był doświadczonym 
wojskowym jeszcze z pierwszej z 
pierwszej wojny światowej, znał 
język niemiecki co było atutem w 

tych czasach. Po przysłaniu – przez 
AK – Henryka Cybulskiego, funkcje 
w zarządzie samoobrony podzielo-
no. Henryk Cybulski został komen-
dantem d.s. wojskowych, a Ludwik 
Malinowski d.s. administracyjnych. 
Henryk Cybulski był osoba znaną w 
Przebrażu, ponieważ tam się urodził 
i tam mieszkała jego rodzina. Był to 
wspaniały człowiek, leśnik z zawo-
du, znany sportowiec, który z Sybe-
rii, zza koła podbiegunowego wrócił 
sam pieszo. W ciągu 8 tygodni, bez 
mapy, kompasu i zapasów żywności 
wrócił do domu. Pomogła mu w tym 
kondycja sportowca, wspaniałego 
biegacza. Henryk Cybulski stanął na 
czele młodych, niedoświadczonych 
śmiałków, którzy początkowo bez 
broni, tylko z kosami, siekierami i 
nożami harcerskimi w kieszeni trwali 
dzień i noc na straży bezpieczeństwa 
swoich rodzin. Z czasem zaczęto od-
grzebywać stare karabiny sowieckie 
pozbierane po froncie, oraz schowa-
ną broń po klęsce wrześniowej. Całą 
wieś ogrodzono drutem kolczastym, 
wykopano rowy i bunkry. Gdy tylko 
rozniosła się wieść, że w Przebrażu 
organizują samoobronę, ludność ze 
wszystkich pobliskich wsi, w razie 
potrzeby, uciekała do Przebraża. W 
bardzo krótkim czasie okazało się, ze 
teren jest za mały.
 
Powiekszono samoobronę o naj-
bliższe kolonie t.j.: Zagajnik, Mo-
sty, Chałopiny, Jażwiny, Wydrankę 
i Komorówkę. W bardzo krótkim 
czasie Przebraże stało się warow-
nym obozem, miejscem schronienia 
dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Tę 
fortecę łatwo mogły zniszczyć re-
gularne oddziały UPA uzbrojone w 
broń otrzymaną od Niemców. Prze-
brazanie posiadali już trochę broni, 
ale bali się oficjalnie jej używać, 
gdyż Niemcy karali za posiadanie 

broni. O istnieniu samoobrony wła-
dze okupacyjne wiedziały ale było 
im to na rękę. Niemcy uważali, że 
dopóki Polacy i Ukraińcy walczą ze 
sobą, to dadzą im spokój. O tym, by 
ukryć fakt posiadania broni przed 
Niemcami nie mogło być mowy. 
Przy pierwszym ataku banderow-
ców, wszystko wyszło by na jaw. 
Trzeba było w jakiś sposób poro-
zumieć się z Niemcami i uzyskac 
zezwolenie na używanie broni do 
samoobrony. Postanowiono wysłać 
w tej sprawie delegację do władz 
niemieckich w Kiwercach. Na cze-
le kilkuosobowej delegacji stanął 
Ludwik Malinowski. Malinowski 
argumentował swoją petycję tym, 

ze w Przebrażu znajdują się spokoj-
ni cywile, najwięcej kobiet i dzieci, 
ze pragną jedynie bronić się przed 
bandami leśnymi. Tak Niemcy na-
zywali partyzantów. Nie wiadomo 
jakie argumenty przekonały Niem-
ca, być może dlatego aby jeszcze 
bardziej poróżnić Ukraińców i Pola-
ków, dość że zgodził się na wyda-
nie 15 karabinów do samoobrony. 
Kiedy pisemne zezwolenie znalazło 
się w ręku L. Malinowskiego, dele-
gaci natychmiast pożegnali się, aby 
przypadkiem decyzja nie została 
cofnięta. W magazynie otrzymali 15 
karabinów, pamiętających jeszcze 
pierwszą wojnę światową – ważne 
jednak było to, że otrzymano broń. 

Był to wielki sukces. Pozwolenie 
to było hasłem do wydobycia z za-
kamarków wszystkiego, co mogło 
jeszcze strzelać. Zorganizowano 
rusznikarnię, którą prowadził Kazi-
mierz Olszewski i Zenon Paszkow-
ski.

 Broń ściągano z zewnątrz. Kupo-
wano od  Węgrów, którzy pilnowali 
magazynów niemieckich, od Niem-
ców, a nawet od Ukraińców. Roz-
poczęto przygotowania do obrony. 
Partyzantów podzielono na 4 kom-
panie, które miały bronić wyznaczo-
nych odcinków. Problemem samo-
obrony był, nie tylko brak broni, ale 
również brak żywności. Początko-

OBROŃCY PRZEBRAŻA
Anna Kownacka Góral

P

/ Kolonia Przebraże w pow. łuckim na Wołyniu – najmocniejsza baza samoobrony na Wołyniu, która dała schronienie ok. 10 tys. Polaków z oko-
licy. Na fot. z lata 1943 r. uchodźcy, którzy w szałasach przetrwali 3 kw. 1943 r i 1 kw.1944 r [ze zb.E.Siemaszko]
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wo gospodarze żywili uciekinierów, 
którzy nie jednokrotnie uciekali tyl-
ko w bieliźnie bez żadnych zapasów  
ubrania i żywności. Po pewnym cza-
sie wszystkiego zabrakło, zwłaszcza 
chleba i ziemniaków. Trzeba było 
organizować wypady na pobliskie 
pola po żniwo i wykopki. Napady na 
Przebraże były bardzo częste. Ciągle 
nas nękali. Każdy raz z innej stro-
ny. Jeden z większych napadów na 
Przebraże w dniach 4-5 lipca 1943 
r., chociaż poczynił wielkie szkody 
– spaliła się wieś Zagajnik, zginęło 
dużo ludzi, został jednak odparty we 

własnym zakresie przez samoobro-
nę. W niedzielę 11 lipca 1943 r. ban-
derowcy zorganizowali największą 
czystkę na Wołyniu. Tylko w dniach 
11, 12 i 13 lipca napadli na 167 wsi 
i spalili je, a ludność zamordowali, 
uratowały się tylko jednostki, któ-
rym udało się uciec. Była to zaplano-
wana i skrupulatnie przeprowadzo-
na zbrodnia ludobójstwa. Wywiad 
Przebraża donosił o coraz większych 
grupach banderowców ściągających 
w kierunku Przebraża. Atak nastąpił 
30 sierpnia 1943 r. Obudziły nas wy-
strzały armatnie. Strzały rozpoczę-

li od północnego zachodu. Chcieli 
zmylić samoobronę. Największe siły 
zgromadzili od strony przeciwnej w 
lesie od wsi Zagajnik. Zaczęły się 
walki z obu stron. Zanosiło się na 
dłuższe oblężenie. Ludność przenio-
sła się w głąb Przebraża. Walki trwa-
ły cały dzień. Polacy zdawali sobie 
sprawę, że nie zdołają sami odeprzeć 
tak wielkiej siły banderowców. Wpa-
dli na pomysł aby poprosić o pomoc 
partyzantów. Znalazł się ochotnik, 
który przedarł się przez błota okala-
jące Przebraże od zachodniej strony 
i dotarł do oddziału partyzantki so-

wieckiej pod dowództwem pułkow-
nika Prokopiuka. Partyzanci zdążyli 
na czas. Niespodziewanie zaszli od 
tyłu i pomogli samoobronie. Pomo-
cy udzielił również sąsiadujący w 
pobliżu oddział żołnierzy AK. Był 
to ostatni tak wielki atak na Przebra-
że. Banderowcy ponieśli całkowitą 
klęskę. Nie przestali jednak nadal 
mordować Polaków w innych miej-
scowościach. W latach 1939-1947 r. 
z rąk nacjonalistów ukraińskich zgi-
nęło na Wołyniu i Kresach Południo-
wo Wschodnich około 200 tys. bez-
bronnej ludności polskiej. Przebraże 

przetrwało do wyzwolenia. Prze-
trwało dzięki mądrości i odwadze 
takich przywódców (i wielu innych 
młodych ludzi), jak Henryk Cybulski 
i Ludwik Malinowski. Ludwikowi 
Malinowskiemu wzniesiono pomnik 
w Niemodlinie na Opolszczyźnie, 
natomiast Henrykowi Cybulskiemu 
w kwietniu 2011 r. poświęcono ron-
do w Lublinie. Większość z obroń-
ców Przebraża już odeszła. Należy 
się im pamięć i szacunek.

A. Kownacka Góral – Łódź , luty 
2013 r.

/ Grupa partyzantów IV kompanii Samoobrony Przebraże. Samoobrona Przebraża powstała w marcu 1943r.

„Trzysta lat”
Zdobywaj, zdobywajmy sławę!
Wykosimy wszystkich Lachów po 
Warszawę…
Ukraiński narodzie.
Zdobywaj, zdobywajmy siłę!
Zarżniemy wszystkich Lachów do 
mogiły…
Ukraiński narodzie.

rudno podać autora tej śpiew-
ki ale łatwo domyśleć się kto 
ją śpiewał.
Jak podają różne źródła na 

całym Wołyniu w kwietniu zostało 
wymordowanych przez OUN i UPA 
około 3000 Polaków. Maj 1943 roku 
to miesiąc, który również nie wróżył 
w tej kwestii  również nic dobrego 
na przyszłość. 12 maja w powie-
cie sarneńskim spalono wsie: Ugły, 
Konstantynówkę, Osty i Ubereż. 24 
maja we wsi Niemodlin w pow. ko-
stopolskim zamordowano 170 osób. 
W nocy z 24 na 25 maja spalono 
wszystkie dwory i folwarki w po-
wiecie włodzimierskim. Zaś 28 maja 
600-osobowy oddział UPA spalił wieś 
Staryki i wymordował wszystkich jej 
mieszkańców. Ofiarami ukraińskich 
faszystów bardzo często były dzie-
ci. Nierzadko mordowane z wielkim 
okrucieństwem. Fala napadów rozpo-
częta na wschodzie Wołynia przesu-
wała się systematycznie w kierunku 
zachodnim.
W maju 1943 r. dotarła do nas wia-
domość, że na Przebrażu – polskiej 

wsi mieszczącej się 12 kilometrów od 
Kiwerc, organizują samoobronę. Nie 
byliśmy pewni czy to prawda. Mordy 
były coraz częstsze. Polacy uciekali 
do miast albo na Przebraże. Ukraińcy 
wyłapywali uciekinierów i na miejscu 
mordowali. Pobliskie miasteczko Koł-
ki zamieszkiwali głównie Ukraińcy i 
Żydzi. Polaków było tylko kilkanaście 
rodzin. Po likwidacji Żydów, wszystkie 
domy pożydowskie zajęli Ukraińcy. 
Jeszcze we wrześniu 1939 r. Ukraińcy 
z Kołek mordowali polskich żołnierzy 
i  policjantów. Najgorsze nadeszło 
dopiero wtedy, gdy wiosną 1943 r. 
część policji ukraińskiej zabrała broń 
Niemcom i odeszła mordować na wła-
sny rachunek – jako UPA. W Kołkach 
zaroiło się od banderowców, którzy 
mieli tam główny sztab. Mobilizowa-
li i ćwiczyli młodzież ukraińską do 
walki, wydawali nawet świadectwa 
ukończenia „szkoły junackiej”. We 
wszystkich polskich miejscowościach 
ludzie nie czuli się bezpiecznie. Noce 
spędzali w lesie lub w różnych zaka-
markach. Wspomina ten czas Anna  
Kownacka Góral.[1] Kazimierz Pa-
nów  w swoich wspomnieniach pisze 
:Pierwszym sygnałem w naszym re-
gionie było wymordowanie Polaków 
na północ od Równego i Kostopola w 
osadzie Janowa Dolina. (….) Pierw-
szy masowy mord miał miejsce we wsi 
Tajkury, w której dane mi było przyjść 
na świat. Wieś oddalona od Zdołbu-
nowa 5-6 km, leżąca na uboczu od 
główniejszych traktów. Pewnego po-
ranka  (1. V 1943 –red ) dowiedzieli-

śmy się, że kilka rodzin Polaków tam 
mieszkających zostało wymordowa-
nych. Nie oszczędzono nikogo. Zginęli 
wszyscy tj. od dziecka  w kołysce do 
najstarszego mieszkańca. Spływające 
wiadomości tej sprawy były wstrzą-
sające. Siekierami rozłupywano gło-
wy  i ćwiartowano ludzi jak bydło. 
Nie mogliśmy pojąć, skąd mogło się 
wziąć tyle bestialstwa. Szczególnie w 
tym krwawym dziele wyróżnił się je-
den  z miejscowych. Wskutek działań 
polsko-węgierskich, ten zbrodniarz 
został złapany przez Węgrów i wożo-
ny był w klatce po ulicach miasta ze 
swoim katowskim toporem, który miał 
przywiązany do rąk. [2]

Takie praktyki jednak nie odstraszały 
nacjonalistów od   dalszych mordów. 
Nawet pojawiające się przypadki 
powieszenia banderowców przez 
Niemców nie robiły już wrażenia na 
coraz bardziej pewnych siebie, ro-
snących w siłę oddziałach UPA. Ak-
cja oczyszczania Wołynia z Polaków 
nabierała rozpędu. Atak na naszą ko-
lonię rozpoczął się w drugą niedzielę 
maja 1943 roku. Wspomina: Edward 
Horoszkiewicz mieszkaniec Balarki, 
gmina Silno, powiat Łuck. Dokład-
nie pamiętam ten dzień: W samo po-
łudnie wraz z ojcem i jego młodszym 
bratem  -Aleksandrem -  po obiedzie 
wypoczywaliśmy w sadzie. Dzień był 
słoneczny, upalny. Słońce miało tak 
silny blask, że aż raziło oczy. Gorące 
powietrze zastygło  bezruchu, że na-
wet liście osiki nie drżały. Wokół pa-
nowała, słodka, głucha cisza, jakby 

zatrzymał się czas. Ustał nawet szcze-
biot ptaków i kto żyw szukał cienia.
 Leżąc na ciepłej, pachnącej ziemi, 
w cieniu drzewa, słuchałem koncer-
tu pasikoników w trawie. Czułem się 
senny. Nawet pies zasnął, uwiązany 
na łańcuchu przy budzie.
 Tylko ptactwo domowe leniwie snuło 
się po obejściu. W taki czas zapomi-
na się o nie bezpieczeństwie. Błogi 
nastrój nagle i w brutalny sposób 
wdzierając się w ciszę niedzielnego 
popołudnia przerywał huk wystrzałów 
z broni palnej od strony puszczy.
 W jednej chwili stało się jasne - to 
napad. Zrazu ujrzeliśmy  palące się 
chałupy sąsiadów. Ojciec zauważył, 
że bandyci używają kul zapalają-
cych. Schroniliśmy się błyskawicznie 
w chacie, gdzie pod ścianą w rogu 
izby, przerażona matka tuliła płaczą-
ce siostry. Chwila wahania, co robić 
i błyskawiczna, jednomyślna decyzja, 
należy uciekać w kierunku rzeki na  
bagna i olsy. Wybiegamy z domu, i bie-
gniemy z górki przez wieś  w kierunku 
starego koryta rzeki. Widzę palące się 
zagrody. Słyszę świst kul nad głową 
i okropne krzyki przerażonych ludzi 
uciekających w tym samym kierunku. 
Staram się trzymać w pobliżu matki, 
która na ręku niesie dwuletnią siostrę 
Alfredę. Obok biegnie ojciec niosąc 
siostrę Teresę. Jestem piekielnie zmę-
czony, nad głową świszczą kule, lęk 
paraliżuje ciało, bolą okaleczone, 
bose stopy, nie mam siły biec, poty-
kam się o radliny ziemniaków i raz 
po raz padam.  Matka, słaniając się 

na nogach, podnosi mnie. Ojciec na-
wołuje: szybciej i szybciej!  Chcę od-
począć, zrobić siusiu - błagam-  Rób 
w spodnie -  prosi matka. - Nie mogę 
nie potrafię, - odpowiadam płacząc. 
Biegnąc, czuję jak z każdym  krokiem 
narasta okropny ból brzucha, wydaje 
się, że za chwilę coś pęknie. Nagle 
ulga, mam pełne spodnie. Krańcowo 
wyczerpani, nie mamy już siły biec da-
lej, chronimy się więc w chacie stryja 
mojego ojca, która jeszcze się nie pali. 
On sam nie chce uciekać i namawia 
nas na pozostanie. Twierdzi, że nic 
złego nie zrobił Ukraińcom, więc nie 
musi przed nimi uciekać, jego syno-
wie są innego zdania i błagają go, 
żeby uciekał. Stryj mojego ojca pomy-
lił się strasznie i przepłacił to życiem, 
nie wiedział biedny, że Ukraińcy za-
kładają wymordowanie wszystkich 
Polaków, bez żadnych wyjątków, od 
niemowląt po starców. Ukraińcy nie 
tylko nie oszczędzali swoich sąsiadów 
Polaków ,ale również swoich rodzin z 
małżeństw polsko-ukraińskich. Zda-
rzało się bardzo często, że wymuszali, 
aby mąż Ukrainiec zabił swoją żonę 
Polkę. I  na odwrót. Żona Ukrainka 
musiała zabić swojego męża Pola-
ka.  W chacie u stryja ojca czuliśmy 
się w miarę bezpiecznie do pewnego 
momentu. Kiedy kule  zaczęły wpadać 
przez szyby do środka i zaistniała oba-
wa, że od którejś z kul zapalających 
chata stanie w płomieniach, ogarnął 
nas strach.- Uciekajmy! - Rozpacz-
liwie błagam rodziców. Rodzice też 
musieli się bać, skoro postanowili 

Maj 1943 r. nie wróżył nic 
dobrego na przyszłość
Redakcja.

T
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uciekać dalej. Kilkaset metrów, które 
pozostały nam do bagien, przebiegli-
śmy pod gradem kul. Jedynie jakiś 
cud sprawił, że nie trafiono w nikogo 
z nas, chociaż wiele osób zginęło lub 
zostało rannych. Na bagnach brodząc 
po pas w wodzie, posuwaliśmy szyb-
ko się w kierunku koryta rzeki. Bagna 
znaliśmy dobrze, niejeden raz chodzi-
liśmy tamtędy do rzeki. W miejscach, 
gdzie było głębiej  skakaliśmy z kępy 
na kępę. Parę razy, jak nie mogłem 
trafić na twardszy grunt, zapada-
łem  się po uszy i wyciągano mnie z 
wody. Czułem na sobie zapach mułu 
i zgniłych liści. Byłem przemoczony 
do suchej nitki, a z ubrania ociekała 
strumieniami woda z błotem. Ukraiń-
cy ostrzeliwali teren, ale na bagna nie 
zapuszczali się. Dla nas  znających 
teren, olsy i bagna stanowiły natu-
ralne zabezpieczenie przed wrogiem. 
Na bagnach przesiedzieliśmy do wie-
czora, aż ustały strzały. Po wyjściu z 
ukrycia, ujrzeliśmy w oddali czerwoną 
łunę roztaczającą się nad całym wid-
nokręgiem. To płonęła nasza kolonia 
, a nad nią unosiły się kłęby gęstego 
dymu, łącząc czarnym, długim welo-
nem  ziemię z niebem,  zasłaniając za-
chodzące słońce, wyglądało to upior-
nie. Chaty z drewna pokryte słomą 
spłonęły szybko, tylko kikuty kominów  
stały w miejscu i wyły z bólu, głaskane 
czerwonymi językami płomieni. Dym 
kłębił się i wirował wywołując napady 
kaszlu. Zatykaliśmy usta i nosy stojąc 
bezradnie w bezpiecznej odległości od 
ognia, który rozgrzewał powietrze do 
białości i palił twarze. Czułem smród 
dymu, spalonych ciał ludzi i zwierząt. 
Słyszałem łomot własnego serca i 
przeraźliwe  krzyki mieszkańców. Nie 
miałem już siły dłużej stać. Padłem 
obolały na ziemi jak pień drzewa od-
cięty od korzeni, głodny i spragniony 
w strachu, że wrócą i nas zabiją jak 
zabili tamtych. Czekaliśmy, aż dym 
opadnie i każdy z nas szukał wzro-
kiem swojej chaty, licząc po cichu, 
że jakimś cudem chociaż częściowo 
ocalała od pożaru. Niestety złudzenia 
szybko prysły,  pozostała skrzecząca 
rzeczywistość. Cudu nie było, ogień  
zabrał nam wszystko, nie było czego 
ratować. Idąc w kierunku Huty Ste-
fańskiej aby szukać schronienia prze-
chodziliśmy obok jeszcze dymiących 
się zgliszczy zagrody stryja, który 
postanowił pozostać, widziałem zwę-
glone jego ciało na popiołach chaty. 
Zakłuty bagnetami przez Ukraińców, 
spłonął wraz z chatą. Świadkami jego 
śmierci byli synowie ,którzy uciekli w 
ostatniej chwili niezauważeni przez 
okno z tyłu domu  na bagna. Wędrując 
dalej skrajem wioski usłyszeliśmy z je-
dynej ocalałej od ognia chaty wołanie 
konającej kobiety. Chata była niska i 
przez okno bez trudu było widać pod 
łóżkiem leżącą w kałuży krwi kobietę 
pokłutą nożami. Umierając prosiła o 
pomoc. To była Janka Horoszkiewicz 
- nasza krewna. Schroniła się pod 
łóżko bo bała się że wrócą i będą ją 
dalej torturować. Zmarła  na drugi 
dzień po przewiezieniu  do szpitala 
w Rafałówce, przed śmiercią zdąży-
ła opowiedzieć przebieg wydarzeń. 
Czułem, się niedobrze, miałem dość 
podobnych widoków, byłem słaby, 
wyczerpany, niezdolny do dalszej dro-
gi, wymiotowałem. Tym brutalnym i 
okrutnym napadem ukraińscy barba-
rzyńcy zmusili mnie do oglądania tak 
okrutnych scen. Miałem wtedy pięć 
lat, a pamiętam  tak wiele brutalnych 
i krwawych epizodów, które prześla-
dują mnie do dzisiaj we wspomnie-
niach i śnią się po nocach. Zdarza się, 
że krzyczę we śnie budząc przerażoną 
rodzinę.[3] W Złoczówce  (gmina Bo-

remel, powiat Dubno- red) na  Wo-
łyniu mieszkałam z rodziną od roku 
1934. Pisze w swoich wspomnieniach 
Danuta Chiniewicz . W kwietniu i na 
początku maja 1943 w wyniku napły-
wających wiadomości o pogromach 
Polaków w innych miejscowościach 
oraz ostrzeżeniach sąsiadów Ukraiń-
ców o możliwości napadu banderow-
ców, część mieszkańców wyjechała 
lub wywiozła rodziny. Podobnie było z 
nami. Pewnego dnia przyszedł Ukra-
iniec Anton Diduch i radził memu 
ojcu Leopoldowi Dyrdzie wywieźć 
dzieci. Ojciec skorzystał z tej rady, 
załadował furmankę i zabrał czwórkę 
dzieci, które wywiózł do Beresteczka, 
a następnie do Leszniowa w powie-
cie Brody do dystryktu Galicja. Na 
miejscu pozostała tylko moja  mama 
Olga ze mną. (…) W nocy z 14 na 15 
maja, około 22-giej, liczna banda bo-
jówkarzy tzw. UPA dokonała napadu 
na wybrane polskie zagrody. Wśród 
napastników rozpoznano Ukraińców 
ze wsi Nowosiółki i Paszowa. Napad 
rozpoczęto od palenia budynków i 
grabieży, szczególnie bydła i koni. 
Napastnicy spalili 6 gospodarstw, 
w tym Leopolda Dyrdy, Króla, Kan-
tora, Pawłowskiego i Rajewskiego. 
Ludobójcom udało się zamordować 
12 osób. (…) Po odejściu banderow-
ców, rano wszyscy ocaleni z pogromu 
zebrali się i wspólnie odnaleźli zwłoki 
pomordowanych i spalonych. Pocho-
wali ich na miejscowym cmentarzu. 
Ukraińcy – mieszkańcy tej wsi – tego 
dnia unikali spotkań z ocalałymi. (…) 
Tego dnia większość mieszkańców 
ocalałych z pogromu wyjechała do 
Łucka i innych miejscowości. [4]

W nocy z 24 na 25 maja 1943 r. Ukra-
ińcy z okolicznych wiosek dokonali 
napadu i bestialskiego morderstwa pol-
skich mieszkańców Niemilii (gmina 
Ludwipol, powiat Kostopol). Odbyło 
się to mimo bliskiego sąsiedztwa nie-
mieckiego garnizonu w Bystrzycach. 
Zamordowano 116 osób, które zosta-
ły pochowane w zbiorowej mogile na 
terenie spalonej wsi, a 48 osób było 
rannych. Pośród ofiar oprócz miesz-
kańców Niemilii znalazło się 6 osób 
z Jakubówki Małej, które uciekły ze 
swojej miejscowości po pierwszym 
napadzie 3 maja 1943 r. Listę ofiar 
zamordowanych przez Ukraińców 
podczas napadu na Niemilię w nocy 
z 24 na 25 maja 1943 r., którą ustalił 
Bolesław Żygadło były mieszkaniec 
Niemilii, w konsultacji z ojcem, matką 
i 10 byłymi mieszkańcami tej miejsco-
wości, można znaleźć w czasopiśmie 
,,Na Rubieży" nr 47/2000 [5]

Z 25 na 26 maja bandy ukraińskich 
nacjonalistów zaatakowały Siedlisz-
cze Małe w kostopolskim gdzie za-
mordowano 11 osób. Takich miejsco-
wości było więcej ale jeszcze nie o 
wszystkich wiemy.
1) Fragmenty wspomnień ; Anny 
Kownackiej Góral  „Przeżyłam w 
Przebrażu”
2) Fragment: Kazimierz Panów, Zdoł-
bunowskie wspomnienia. Spowiedź 
bez konfesjonału  - Fundacja Moje 
Wojenne Dzieciństwo, 2001 Tom 4
3) Fragment wspomnień  : Edwarda 
Horoszkiewicza: zaprezentowany 
w ramach autorskiego odczytu pt: „ 
Zbrodnie OUN- UPA  na Wołyniu w 
latach okupacji” - Klub Historyczny 
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”  
w Kaliszu.
4)Fragment wspomnień pt. „Zapew-
niali, że nic nam nie grozi” Danuty 
Chiniewicz opublikowanych w książ-
ce L. Kulińskiej „Dzieci Kresów I”.
5)  Za: http://wolyn.ovh.org/opisy/
niemilja-03.html

otężne natarcia niemieckiej  dy-
wizji "Wiking", bombardowa-
nie przez czterdzieści bombow-

ców naszej linii obronnej, nękanie nas 
w dzień i w nocy z ciężkiej artylerii, 
głód i brak amunicji zmusiło nasze 
dowództwo do podjęcia decyzji o 
wyjściu z okrążenia przez lasy ziem-
lickie,  Zamłynie w rejon Hrada Mo-
surska i przez tory Kowel- Luboml-
-Chełm. Podczas wycofywania się 
oddziałów nakazane było zachowanie 
zupełnego spokoju i ciszy, zakazano 
palenia ognisk .Umocniona szpica 
batalionu "Korda" z ubezpieczeniami 
bocznymi wyruszyła w celu zamknię-
cia toru kolejowego z kierunku Lu-
bomla i od kierunku stacji kolejowej 
Jagodzin. Jako straż przednia szły 
bataliony "Sokoła", "Trzaski" oraz 
"Siwego". Całą noc bez potyczek z 
Niemcami przechodziliśmy skrajem 
lasu ,łąkami i polami. Byliśmy bar-
dzo głodni zmęczeni i niewyspani. 
18.IV.1944r. na miejsce por. "Trzaski" 
został mianowany dowódcą batalionu 
por. "Bratek" cichociemny z Anglii 
.W tym dniu zostałem wezwany do 
por. "Bratka", czekał na mnie ruski 
partyzant z oddziału "Kołpakowa" i z 
nim udałem się do obozu radzieckiego 
gdzie otrzymaliśmy miny i potrzebne 
narzędzia umieszczone w workach. 
Usiedliśmy na konie i wkrótce by-
liśmy na drodze leśnej wiodącej do 
leśniczówki. Ja pomagałem rosyjskie-
mu chłopakowi i równocześnie uczy-
łem się sposobu minowania. Znałem 
dobrze język rosyjski i nie było pro-
blemu z porozumieniem. Ruski par-
tyzant wykopał w ziemi kwadratowy 
otwór ,ziemię włożył do worka, żeby 
nie było śladu po kopaniu .Następnie 
wyjął z worka drewnianą skrzynkę, w 
której były umieszczone kostki troty-
lu i do wykopanego otworu włożyli-
śmy drewnianą skrzynkę z trotylem, 
do otworu trotylowej kostki włożył 
zapalnik ,a ja w tym czasie trzymałem 
palcami  wieczko, a on położył na nim 
wykopaną kwadratową darnie. Na 
wypadek potrzeby wyjęcia miny do 
jej przemieszczenia wbiliśmy w zie-
mię świeżo ułamane cztery gałązki z 
liściastego drzewa, które po zwiędnię-
ciu dawały  możliwość ustalenia do-
kładnego położenia miny. Taka mina 
wybuchała po naciśnięciu wieka, któ-
re wyciągało zawleczkę z zapalnika, 
taką minę nie można było wykryć, bo 
nie miała w sobie grama stalowego 
metalu nawet zawiaski były wykona-
ne ze skóry. Po zaminowaniu ,wróci-
łem do kompani, która zajęła pozycje 
bojowe wzdłuż skraju starego lasu 
.Przed nami rósł młody iglasty lasek. 
Około stu metrów na lewo ode mnie 
znajdowała się leśniczówka. Węgrzy i 
Niemcy zbliżali się czołgami z osłoną 
piechoty od strony wsi Mosur . Cze-
kaliśmy w nerwowym napięciu na 
wroga, mieliśmy rozkaz dopuścić go 
na odległość około pięćdziesięciu me-
trów i wtedy należało otworzyć ogień  
.Tak też się stało, dopuściliśmy do-
kładnie wroga na tą odległość i zrobi-
ło się istne piekło a echo starego lasu 
potęgowało grozę strzelaniny. Poszły 
w ruch wiązki granatów na czołgi, 

jeden z nich jechał prosto na mnie 
widziałem łamiące się pod nim młode 
drzewa sosnowe i zanim pomyślałem 
co ze sobą zrobić nastąpiła potężna 
eksplozja . Zatrzęsła się ziemia, go-
rący podmuch powietrza owiał moja 
głowę i plecy, to czołg wjechał na 
założoną przeze mnie minę. W tym 
czołgu eksplodowała amunicja, a 
wieża z lufa poleciała w głąb starego 
lasu. Za chwilę Niemcy wycofali się, 
pod ochroną czołgów .Po wycofaniu 
się wroga powstałem i patrzyłem jak 
z otworu po wieży wydobywał się 
ogień ,po chwili zaczęliśmy oglądać 
pobojowisko ,szukaliśmy w pleca-
kach coś do zjedzenia, bo byliśmy 
bardzo głodni. Na pobojowisku leżeli 
przeważnie zabici Węgrzy, rannych 
Węgrów zabieraliśmy na punkt sani-
tarny celem udzielenia pomocy me-
dycznej. Jeden z Węgrów ugodzony  
pociskiem w głowę, leżał na wznak a 
na środku czoła pulsowała spora bań-
ka  napełniona krwią . Chor. "Jurek" 
widząc rannego Węgra ku mojemu 
zdziwieniu z zimną krwią przyłożył 
lufę pistoletu do czoła i dobił ranne-
go Węgra. Bardzo  przeżyłem czyn 
chorążego, nie mogłem tego pojąć, że 
można tak zrobić .Chorąży w tydzień 
od tego wydarzenia zginął od wybu-
chu pocisku z granatnika, a dowódz-
two kompanii objął por. "Borsuk". 
Jeden z kolegów naszej z drużyny o 
przezwisku "Mermelada"  nie wyma-
wiał marmolada tylko mermelada, 
pojawił się między drzewami ,cały 
obwieszony jak choinka butami wi-
szącymi na ramieniu na powiązanych 
ze sobą sznurowadłach ,a na paskach 
wisiało parę pistoletów maszyno-
wych. Kaptur kombinezonu niemiec-
kiego nałożył głęboko na głowę, tylko 
krzywy nos sterczał mu z pod kaptura, 
wyglądał jak baba Jaga handlująca na 
bazarze, teraz gdy przypominam so-
bie tego chudego ,wysokiego chłopa-
ka to myślę, że był to biedny chłopak 
ze wsi o niskiej kulturze. Znalazłem 
Węgra rannego w nogę siedzącego 
pod drzewem. Zawołałem kolegę 
"Zawiszę" z którym wziąłem Węgra 
pod ramię i  zaprowadziliśmy go na 
punkt sanitarny.
22 kwietnia 1944 roku dywizja ma-
szerowała w kierunku Smolar, Ro-
gaczy. Smolary zostały w większości 
spalone. Po wyjściu z okrążenia od-
działy były rozproszone, jedynie ba-
talion "Trzaski" pod nowym dowód-
cą por. "Bratka" był w całości. Strat 
dywizji podczas wyjścia z okrążenia 
trudno jest ustalić, było dużo zabitych 
po walce  z pociągiem pancernym 
i około stu rannych i zaginionych 
.Straciliśmy całkowicie tabory, konie 
objuczone ciężką bronią, radiostację 
i inny sprzęt bojowy. Współpracując 
z partyzantką radziecką miałem nadal 
możliwość zaopatrzenia się w miny, 
które partyzanci radzieccy otrzymy-
wali ze zrzutów samolotowych w po-
staci trotylu i zapalników. Reszta była 
wykonana sposobem chałupniczym 
ze skrzynek drewnianych po marmo-
ladzie. Zdolność bojowa dywizji na-
dal była zachowana ,pomimo strat w 
ludziach i broni oraz pogarszającej się 

sytuacji bojowej.
24 kwietnia 1944 roku, kiedy dywi-
zja kwaterowała w Smolarach sto-
leńskich major "Kowal." dokonał 
reorganizacji personalnej dowództwa 
batalionu .W miejsce por. "Trzaski", 
który został po raz drugi ranny i dostał 
się do niewoli i został wywieziony 
przez Węgrów do szpitala w Chełmie, 
na d-cę batalionu został mianowany 
por. "Bratek". Batalion por. "Bratka" 
nadal był bojową i dzielną jednostką. 
W pierwszych dniach maja uroczy-
ście  obchodziliśmy święto trzeciego 
maja w lesie szackim. Najgorzej było 
z żywnością, organizowaliśmy nocne 
wypady do pobliskich  gospodarstw 
pomimo, że w pobliżu byli Niemcy. 
Wybrani po jednym żołnierzu z każ-
dej drużyny ,szliśmy nocą przez leśne 
drogi w zupełnej ciemności bez słowa 
rozmowy do podleśnych gospodarstw 
i tam wydobywaliśmy z kopców kar-
tofle. Staliśmy cichutko nad ciemnym 
dołem jak nad grobem i pojedynczo 
w swojej kolejności schodziliśmy do 
dołu i nabieraliśmy do worków karto-
fle. Cisza była grobowa tylko słychać 
było chrobot nabieranych kartofli. Po 
załadowaniu zadawaliśmy sobie wor-
ki na plecy i wyruszyliśmy w drogę 
powrotną na miejsce postoju. W dro-
dze powrotnej siąpił deszcz. Pomi-
mo zmęczenia cieszyły nasze oczy 
świecące wśród ciemności ogniki 
świętojańskie. Był to dla mnie niespo-
tykany widok i nocny leśny urok. Do 
tego świeciły fioletowym blaskiem 
spróchniałe pnie. Deszcz przemoczył 
nasze ubrania ,a kiedy dotarliśmy do 
obozu usiedliśmy plecami tuląc się 
do siebie, aby było nam nieco cieplej, 
bo ognisk nie wolno było palić. Tak 
dotrwaliśmy do rana, a rano rozpali-
liśmy ognisko aby ugotować zdobyte 
kartofle, które po ugotowaniu w wia-
drze zasypywaliśmy otrębami. Taką 
potrawę nazywaliśmy "psiochą".Po 
wsypaniu otrębów ,które były zmie-
lone ze zboża na żarnach, utłukliśmy 
kartofle granatem z drewnianą rączką, 
który służył nam jako tłuczek do kar-
tofli, po użyciu wycieraliśmy trawą i 
wsadzaliśmy za pas przy mundurze.
W lesie szackim kwaterowała też par-
tyzantka radziecka ,była to brygada 
pułkownika Bujanowa.
Trzeciego maja odbyła się uroczysta 
msza polowa, którą odprawił ksiądz 
Dąbrowski. Do lasu szackiego zbliża-
ła się 131-sza dywizja węgierska pod 
niemieckim dowództwem. 5-go maja 
nad ranem pełniłem wartę na czujce 
przy leśnej drodze na skraju lasu szac-
kiego. Około trzydziestu metrów za 
mną był posterunek alarmowy ,trzech 
moich, kolegów przy karabinie ma-
szynowym. Noc była cicha i senna a 
ja walczyłem ze snem aby nie zasnąć. 
Ucieszyłem się gdy przyszła zmiana 
warty, szybko udałem się na odpoczy-
nek do obozującej pod szałasami z 
gałęzi kompani. Nie mogłem zasnąć 
bo gryzły mnie komary. Nagle od 
strony placówki gdzie pełniłem wartę 
usłyszałem serię wystrzału z karabinu 
maszynowego, co poderwało całą 
kompanię ze snu. Nałożyliśmy buty 
na nogi, chwyciliśmy za broń i wybie-

Wyjście z okrążenia z 
Lasu Mosurskiego

Roman Domański
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gliśmy na plac alarmowy. Dowódca 
kompani por. "Borsuk" wydał rozkaz 
uformowania tyraliery i ruszyliśmy w 
kierunku wroga. Między drzewami 
ukazały się zielone mundury węgier-
skich żołnierzy ,daliśmy ognia, a Wę-
grzy w popłochu rzucili się do uciecz-
ki, a my za ich plecami biegliśmy do 
widocznej już rozległej polany leśnej 
na,  której roiło się od Węgrów i 
Niemców. Nieprzyjaciel nie mógł 
strzelać do nas ,bo musiałby strzelać 
do swoich uciekających od nas żoł-
nierzy. Obok mnie biegł erkaemista z 
talerzowym karabinem maszynowym 
przekrzywił głowę i ział ogniem do 
nieprzyjaciela, ja pootwierałem 
wszystkie ładownice na naboje że-
bym mógł szybko wyciągać z nich 
piątki naboi i szybko ładowałem do 
karabinu tak ,że w przeciągu dziesię-
ciu minut wystrzeliłem 85 naboi .Pę-
dząc za Węgrami mijałem rannych i 
trupy. Pod sosenką stał młody żołnierz 
węgierski, trząsł się, trzymał w rękach 
książeczkę do nabożeństwa i wołał do 
mnie "pan nyks szysen ich katoli-
sz",poklepałem go przyjaźnie po ra-
mieniu i pobiegłem dalej do przodu. 
Mój brat "Ryba" był amunicyjnym 
przy erkaemiście i często musiał po-
dawać erkaemiście talerze z naboja-
mi. Zatrzymałem się przy zabitym 
Węgrze, który leżał twarzą do ziemi a 
na plecach miał plecak co mnie skusi-
ło poszukać w nim czy jest w nim coś 
do zjedzenia , znalazłem w nim tylko 
paczkę sto sztuk papierosów . Nie by-
łem palący więc rzuciłem ją dla bie-
gnących obok mnie palących kole-
gów. Por. "Bratek" przynaglał nas do 
ataku do przodu tak ,że szybko dotar-
liśmy na drugą stronę polany. Zbyt 
szybko zapędziliśmy się w boju nie 
wiedząc, że drogę odwrotu do głów-
nych sił oddziału odgradzają  nam 
dwa niemieckie wozy pancerne z 
osłoną piechoty. Zmuszeni byliśmy 
przyczaić się w bagnistych krzakach i  
chyłkiem oddaliliśmy się od polany 
dochodząc do leśnej wąskotorowej 
kolejki, którą po upływie godziny do-
łączyliśmy do naszego batalionu. Te-
raz zmęczeni i głodni czekaliśmy na 
żywność ze zdobytych przez nas tabo-
rów konnych furmanek. Mój brat 
"Ryba", chcąc zabrać ze sobą wszyst-
kie talerze z nabojami do  karabinu 
maszynowego, wyrzucił z chlebaka 
bochenek chleba umieszczając w nim 
talerze i o to miałem do niego żal, bo 
byłem bardzo głodny. Ku naszej 
przedwczesnej radości do naszego 
plutonu przyjechały dwie zdobyte 
przez nas furmanki. Myśleliśmy, że to 
żywność ,a w wozach przywieziono 
nam cztery lekkie moździerze i kilka 
skrzyń amunicji do nich i na pociesze-
nie pół woreczka grochu do ugotowa-
nia .Zrzedły nam miny i poczuliśmy 
żal do tych co byli na tyłach, zabrali 
żywność dla siebie a dali nam broń, 
która w tych warunkach była tylko 
ciężarem nie do uniesienia .Prowiant 
,który był naszym marzeniem spoży-
wają ci, którzy na to nie zasłużyli. W 
boju w lesie szackim zabiliśmy 138 
Węgrów i Niemców i około 200 rani-
liśmy Nasze straty wyniosły czterech 
zabitych i ośmiu rannych. Rozpalili-
śmy ognisko aby ugotować groch ,a 
kiedy postawiłem na ogniu wiadro z 
woda i grochem usłyszałem wołanie 
"samolot" .Był to sygnał do zgaszenia 
ogniska .Natychmiast zgasiliśmy 
ognisko, a za chwilę okazało się ,że to 
wołał jeden do drugiego, który miał 
pseudonim "Samolot". Chciałem po-
nownie rozpalić ognisko, ale za chwi-
lę nadleciały bombowce niemieckie i 
wokół nas zrobiło się piekło od wybu-
chu bomb .Nikomu z nas nic się nie 

stało, tylko z trudem usnęliśmy tak 
byliśmy głodni.  O świcie zobaczyli-
śmy wokół nas głębokie leje od bomb 
i pościnane i postrzępione drzewa. 
Siódmego maja rano ponownie zaata-
kowali nas  Niemcy  razem z Własow-
cami. Jako miner otrzymałem rozkaz 
zaminowania drogi leśnej ,równole-
głej do naszej linii obronnej. Rozpo-
czął się bój. Własowcy ruszyli na nasz 
batalion z okrzykiem "urra" ,lecz nasz 
zaporowy ogień zmusił ich do wyco-
fania. Przed atakiem zdążyłem zami-
nować drogę i dołączyć do oddziału . 
Po wycofaniu się Niemców i Wła-
sowców nastąpiła cisza ,po której po-
sypał się na nasze pozycje grad poci-
sków moździerzowych .Na szczęście 
pociski wybuchały poza nasza linią 
obronną. Własowcy strzelali pociska-
mi zapalającymi od których zapaliła 
się sucha ściółka leśna, którą gasili-
śmy gałęziami i czapkami ,a kto miał 
łopatkę gasił ziemią, Bitwa trwała do  
wieczora .O zmroku Własowcy wy-
cofali się z lasu. Nasz batalion  dołą-
czył do punktu zbiorczego dywizji i w 
nocy wyszliśmy z lasu szackiego ma-
szerując przez rozległe łąki po kolana 
w wodzie. Wyjście z okrążenia z lasu 
szackiego 8-my na 9-ty maja 1944 r. 
Wszystkie bataliony zgromadziły się 
nad rozległym bagnem. Ruszyła czo-
łówka batalionu "Sokoła", szliśmy po 
bagnie szeroką rozproszoną ławą . 
Rozproszenie konieczne było na wy-
padek otwarcia ognia przez Niemców, 
rozmieszczonych na suchej ziemi 
wzdłuż wybrzeży bagien.  Początko-
wo wydawało się nam ,że idziemy po 
łące zielonej ,ale gdy przeszły setki 
ludzi, za nami utworzyła się czarna, 
szeroka droga wodna i pomimo ciem-
nej nocy wyraźnie odznaczała się od 
zielonej wodnej trawy. Grunt pod no-
gami był na tyle w miarę twardy, że 
nie grzęźliśmy głęboko brodząc po 
kolana w wodzie. Ciszę nocną przery-
wały wyjące pociski z hukiem, rozry-
wające się wokół nas tworząc, czarne 
słupy błota z rozbłyskiem ognia po 
środku. Jeden z pocisków eksplodo-
wał blisko mnie, odłamki nie raziły 
nas, bo pociski rozrywały się głęboko 
w bagnie. Byłem oblany cały rzadkim 
błotem, długo nie słyszałem bo mia-
łem pełne uszy błota. Do niesienia 
rannych zostali wybrani silniejsi żoł-
nierze i często musieli stawać na od-
poczynek. Zdarzyło się, że niosący 
rannego chcieli na chwilę postawić 
nosze w suchym miejscu  i rannego 
zanurzyli w wodzie .Ranny zaklął ze 
złości, zdrową ręką chwycił za nosze  
zrobił ,wokół siebie nimi młynka ,ale 
na szczęście niosący rannego w porę 
uciekli i ranny o tak wielkiej sile mu-
siał sam sobie radzić idąc sam na pie-
chotę. Był to erkaemista "Burza" z 
naszej drużyny, któremu ruski lekarz 
obciął rękę po ramię piłką do żelaza. 
Niemcy otworzyli ogień z karabinów 
maszynowych, widać było świecące 
smugi lecących pocisków ponad na-
szymi głowami. Podczas wystrzelenia 
rakiety przez Niemców było jasno jak 
w dzień, w tedy natychmiast siadali-
śmy w kucki nad wodą i trwaliśmy tak 
bez ruchu aż rakieta zgasła. Byli tacy, 
którzy ze strachu zanurzali się w wo-
dzie, tylko głowy był  im widać z nad 
wody. Por. "Borsuk"-  dowódca kom-
pani aby wprowadzić Niemców w 
błąd ,wpadł na pomysł żeby bekiem 
udawać barany i podawaliśmy  jeden 
drugiemu" udawać  barany" i za chwi-
le jednym chórem zaczęło się becze-
nie tak udane, że nikt nie mógł wątpić 
w naturalność tego beczenia, Niemcy 
rzeczywiście uwierzyli i przestali 
strzelać do nas. Czytałem książki au-
torów opisujących ,że było to stado 

baranów .Tylko autorzy nawet przez 
chwilę nie zastanowili się ,że w tym 
czasie podczas takiego głodu  i wojnie 
ukazanie się na łące jednego barana 
było by cudem, (to jest kompletna 
bzdura, bo skąd wzięło by się stado 
baranów , trzeba być samemu bara-
nem, żeby tak myśleć i o tym pisać.) 
W ciągu tej nocy pomyłkowo dwa 
razy przepływaliśmy ten sam kanał 
wodny. Miałem duże trudności, bo 
musiałem chronić przed zamocze-
niem aparat fotograficzny ,karabin 
pas z amunicją i radio krótkofalowe 
na baterie. Zdejmowaliśmy ze siebie 
mundury i buty ,a związany paskiem 
tobołek  jedną ręką unosiłem pond 
głowę, aby nie zamoczyć w wodzie i z 
trudem przepłynąłem przez kilkuna-
stometrowy kanał na drugi brzeg. Je-
den z żołnierzy nosił na sobie długi 
ciężki barani kożuch, kiedy przepły-
waliśmy kanał płynął w tym kożuchu 
i nikt nie zauważył kiedy utonął . Kie-
dy nastał świt ponownie przeprawiali-
śmy się przez ten sam kanał, ale na 
kanale był położony prowizoryczny 
pomost z belek wykonany przez na-
szych saperów z przypadkowo znale-
zionego materiału przy brzegu kana-
łu. Dziewiątego maja nasz batalion 
zatrzymał się na jednodniowy odpo-
czynek w niedużym sosnowym mło-
dym lasku obok wsi, z której dobiega-
ły głosy jej mieszkańców. W następnej 
byli Niemcy. Słońce przygrzewało i 
suszyło nam rozwieszone pod drze-
wami zmoczone ubrania i buty. Po 
pogodnym niebie przelatywały eska-
dry bombowców. Ognisk nie wolno 
było rozpalać, głód ściskał nam żołąd-
ki nie mieliśmy  nic do jedzenia .Nasz 
bardzo miły kolega z drużyny 14 letni 
blondynek o pseudonimie "Kobza" 
powiedział nam swoje powiedzonko ! 
"nie bój nic ,ja coś skombinuję" ,pójdę 
do wsi i ukradnę kurę .Tego robić w 
naszej sytuacji nie było wolno, ale na-
sze "kobziątko" zostawiło karabin 
,miał cywilne ubranie i wyruszył do 
wsi .Po niedługim czasie od strony 
wsi między sosenkami pojawił się 
nasz "Kobza" niosąc pod pachą nieży-
wą kurę. Nasz zaopatrzeniowiec opo-
wiedział nam, że zakradł się do kurni-
ka koło stodoły jak lis, ukręcił kurze 
łeb i szybko biegł do lasu przez niko-
go nie zauważony. Jest kura, ale suro-
wej nie bardzo da się jeść, a ogniska 
palić nie wolno. I na  to znalazła się 
rada, uzbieraliśmy suchych gałązek 
świerkowych zapaliliśmy je tak ażeby 
nie było dymu i płaszczami machali-
śmy na ogień tak, że dymu nie było. 
Wypatroszoną kurę i oskubaną z piór 

ugotowaliśmy tak, że nasza drużyna 
nieco się posiliła.  Z nastaniem nocy 
opuściliśmy lasek sosnowy . Omijając 
wieś, szliśmy polnymi drogami i łąka-
mi, ścieżka po prawej stronie drogi. 
Szliśmy gęsiego uważając żeby nie 
wejść na drogę, bo noc była ciemna a 
na niej mogły być miny. Zachowali-
śmy jak najdalej idącą ostrożność. 
Oprócz batalionu  „Bratka" szły 
wszystkie bataliony dywizji. Nagle 
rozległa się potężna eksplozja i pioru-
nujący błysk ognia, okazało  się, że 
jadący na koniu żołnierz  wjechał  na 
minę, zginęło wówczas cztery osoby, 
dwie sanitariuszki i dwóch żołnierzy 
związanych ze sobą narzeczeństwem 
oraz żołnierz jadący na koniu. Było 
też paru rannych odrzuconych po-
dmuchem eksplozji na łąkę, którzy 
teraz wołali o pomoc. Kolumna za-
trzymała się na kilka minut, dalej szli-
śmy jeszcze bardziej ostrożnie. Po 
upływie godziny nastąpiła druga eks-
plozja ,mina wybuchła przy drewnia-
nym mostku i kiedy przechodziliśmy 
przez mostek ,zobaczyłem opartego o 
poręcz mostku żołnierza który miał 
całą twarz czarną od wybuchu miny i 
ciemną fufajkę z której sterczały białe 
strzępy waty, czekał na sanitariuszki. 
Było to niesamowite przeżycie i tra-
giczny przemarsz, bo zginęło kilku 
żołnierzy i dwie sanitariuszki,  było 
też kilku rannych żołnierzy.  Szliśmy 
spięci nerwowo ze świadomością, że 
w każdej chwili każdego z nas może 
spotkać tragedia. Nad ranem doszli-
śmy do wsi, gdzie otrzymaliśmy posi-
łek i po wypoczynku w nocy z 22-go 
na 23-go maja  doszliśmy do torów 
kolejowych Kowel- Brześć ,obok le-
śniczówki Micherowo . Nocą z 23-go 
na 24 maja przeszliśmy przez bagna 
beresteckie i dalej przeszliśmy szosę 
Kowel- Brześć, a z 24 na 25 maja ma-
szerowaliśmy przez wsie Rybino i 
Kosice, które zostały opuszczone 
przez Węgrów. Z uwagi na coraz trud-
niejszą sytuację wyżywienia tak licz-
nych zgrupowań oddziałów dywizji , 
oraz braku amunicji ,nasze dowódz-
two w porozumieniu z dowództwem 
radzieckim postanowiło przeprawiać 
się na tyły frontu przez rzekę Prypeć. 
Tam mieliśmy uzupełnić broń i po od-
poczynku nasza dywizja miała brać z 
nimi udział w działaniach frontowych 
przeciwko Niemcom. W tym celu wy-
ruszył batalion "Gardy" i dotarł do 
Prypeci przy pomocy patrolu  party-
zantki radzieckiej. Po dojściu do Pry-
peci batalionu "Gardy" patrol radziec-
ki  nagle znikł. Por .”Garda" wydał 
rozkaz przejścia przez Prypeć, a z 

przeciw ległego brzegu ruskie wojsko 
otworzyło piekielny ogień do batalio-
nu "Gardy" .Pomimo tego żołnierze 
"Gardy " płynęli na drugi brzeg ,bo z 
tyłu nagle zaatakowali Niemcy- strze-
lając z broni maszynowej i z moździe-
rzy, ci co nie umieli pływać trzymali 
się powiązanych ze sobą pasków od 
spodni ,których drugi koniec został 
przywiązany na drugim brzegu Pry-
peci. W rezultacie tej tragicznej zdra-
dzieckiej przeprawy zginęła prawie 
połowa batalionu. W pewnym mo-
mencie wojsko radzieckie przestało 
strzelać .Część batalionu została ura-
towana .Por. "Gardę" NKWD natych-
miast aresztowało ,część żołnierzy 
została przyjęta do wojska "Berlinga". 
Kiedy dowództwo naszej dywizji do-
wiedziało się o tragedii batalionu 
"Gardy" i o straszliwej zdradzie ra-
dzieckiego dowództwa, zwołało na 
dużej leśnej polanie bataliony i ogło-
siło nam, że nastąpiła rezygnacja 
przejścia dywizji przez Prypeć do 
wojsk radzieckich, a dywizja ma 
przejść przez rzekę Bug na Lubelsz-
czyznę. 31 maja por. "Bratek" otrzy-
mał od majora "Kowala" rozkaz uda-
nia się za Bug i nawiązania kontaktu z 
dowództwem AK na Lubelszczyźnie. 
Jako swoje ubezpieczenie por. "Bra-
tek" wybrał według jego rozeznania 
najbardziej odpowiednich żołnierzy 
ze swego batalionu. Ja z moim bratem 
mieliśmy szczęście, że wyróżnił nas i 
przyjął do oddziału ochrony  .Wybra-
no nas piętnastu z plutonu "Jagiełły". 
Oddział wyruszył rano w kierunku 
Bugu. Por. "Bratek" miał też zadanie 
rozpoznania możliwości dojścia do 
Bugu całej dywizji. Po drodze udzie-
lała nam wskazówek do rozpoznania 
dalszego marszu partyzantka radziec-
ka, która informowała o miejscach 
dalszych kontaktów z placówkami 
radzieckimi, co umożliwiało nam 
bezkolizyjne bezpieczne dalsze prze-
marsze między bunkrami niemiecki-
mi przy przejściach przez drogi i tory 
kolejowe Kowel- Brześć. Nocą z 31 
na 1 czerwca przekroczyliśmy tory 
kolejowe Kowel- Brześć i dotarliśmy 
do punktu kontaktowego w lesie na 
rozległej polanie, gdzie pod starymi 
drzewami stał samotny wiejski dom 
ze strzechą słomianą .

Fragment wspomnień : por. Romana 
Domańskiego ps. "Sęp" Batalion por. 
"Trzaski"

/ Zdjęcie z arch. Autora. Część kompanii „Borsuka”
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Rozszalało się morze 
grzechu nienawiści

Redakcja
o tytułu użyliśmy słów z 
książki Józefy Felińskiej 
Marciniak- „WOLYŃ-

SKA ZIEMIO MOJA …” opisu-
jącej w jednym z rozdziałów  na-
pad nacjonalistów ukraińskich na  
wieś Niemilja. 

Różne źródła podają różne daty, 
np. 24/25 maja lub 27 , tak czy 
inaczej było to w maju. Pozosta-
wiamy to do rozstrzygnięcia hi-
storykom, bo nie zmieni to i tak 
tragicznego  losu jaki spotkał na-
szych rodaków z tej miejscowo-
ści. Nie udało się nam trafić na 
zbyt wiele relacji o tej potwornej 
zbrodni dlatego poniżej prezentu-
jemy opis wydarzeń spisany w/w 
książce.

 „27 maja 1943 r. polała się nie-
winna krew polska w następnym 
masowym mordzie Niemilii k. By-
strzyc (gmina Ludwipol, powiat 
Kostopol- red). Wieś oddalona 
od stacjonujących w bystrzycach 
Niemców tylko 3 km. Niemcy byli 
uzbrojeni, mieli też łączność te-
lefoniczną z jednostką wojskową 
w Bereznem. Nie reagowali na 

straszliwy krzyk żywcem palo-
nych i mordowanych w mongolski 
sposób .I my też, Polacy w oko-
licznych wsiach, jak zahipnotyzo-
wani, słuchaliśmy krzyków mor-
dowanych ludzi i palonego bydła. 
Potworna noc i straszliwy ranek! 
Wszyscy z Niemcami szli na wizję 
do Niemilii…

Okazało się, że banderowcy nocą 
otoczyli wieś Niemili, następnie 
wszystkich spędzili do dużej sto-
doły i żywcem palili. Palili też by-
dło. Ktokolwiek uciekał był mor-
dowany siekierą, piką, nożem… 
Niedobitkowie konali w strasz-
nych męczarniach, wołali o po-
moc, ratunek, o pomstę do nie-
ba… Straszliwy widok nie do 
opisania. Niemcy filmowali, fo-
tografowali. Chłopcy z Janówki, 
którzy tu przybiegli rano, podno-
sili pociętych, obnażonych do po-
zycji stojącej a Niemcy fotogra-
fowali. Podobno wykorzystywali 
te zdjęcia do swojej propagandy, 
że to skutki sowieckiej partyzant-
ki. Jęki, krzyki, błagania rannych 
nagliły o pośpieszną pomoc, któ-
rej nie można było zorganizować. 

Do przewozu były tylko wozy bez 
drabin wyłożone deskami… 
Na drodze leżała matka kurczowo 
trzymająca dwoje małych dzieci 
oburącz przytulonych, przyci-
śniętych do siebie. Na obnażonej 
piersi miała nakłuty krzyż. Małe 
dzieci również na swoich małych 
piersiach, miały nakłuty krzyż. 
Stach Bronowicki opowiada  da-
lej: 

"najgorszy widok sprawiała Han-
ka Misiewicz – wzorowa druhna, 
najpiękniejsza dziewczyna Woły-
nia, o wielkiej godności dziewczy-
ny Polki. Jej ojciec i brat Tade-
usz wyskoczyli oknem i ukryci za 
krzakiem porzeczki słyszeli prze-
bieg mordu. Mordował ją Grisza 
z Bystrzyc, rówieśnik, pięknie 
mówił po polsku, znany wśród 
młodzieży. Najpierw w obecności 
Hanki zarąbał matkę, potem roze-
brał Hankę do naga, stanął butem 
na piersiach i z podniesioną sie-
kierą mówił: 

jesteś cudna dziewczyną. Wszyscy 
ciebie kochają i ja też ciebie ko-
cham, ale jesteś Ląszką i musisz 
zginąć jak Laszka…" i rąbnął. 
Rąbał toporkiem ciało od uda 
jednego i drugiego, prześwidro-
wał głowę od uch do ucha… Han-
ka wciąż charczała. Toporkiem 
podciął gardło. Podtrzymywaną 
na stojąco Niemcy fotografowali. 
Wielu wciąż skamlało – z uciętymi 
językami, wydłubanymi oczami, 
wielu wołało o śmierć… Niektó-
rzy przeżyli". 
Zebrano siedem wozów ciężko 
rannych, których bez pomocy le-

karza na deskach drabiniastych 
wozów Niemcy niby pomagając, 
odtransportowali do szpitala w 
Bereznem. Kto z nich przeżył ?... 
Pozostało jednak wielu świad-
ków. Wykopano duże doły na grób 
mieszkańców Niemilii, które sta-
ły się cmentarzem wsi. Postawili 
krzyż na tym cmentarzu..” 

Relacjonował  po latach Franci-
szek Żygadło. Zamordowano 116 
osób, które zostały pochowane w 
zbiorowej mogile na terenie spa-
lonej wsi. 48 osób było rannych. 
Pośród ofiar oprócz mieszkań-
ców Niemilii znalazło się 6 osób 
z Jakubówki Małej, które uciekły 
ze swojej miejscowości po pierw-
szym napadzie 3 maja 1943 r. Li-
stę ofiar zamordowanych przez 
Ukraińców podczas napadu na 
Niemilię ,ustalił Bolesław Żyga-
dło  były mieszkaniec Niemilii, w 
konsultacji z ojcem, matką i 10 
byłymi mieszkańcami tej miejsco-
wości, można ją znaleźć w czaso-
piśmie ,,Na Rubieży" nr 47/2000. 
Mimo to w polskiej szkole w Ja-
nówce, oddalonej od Niemili 7 
km, gdzie wówczas byłam na-
uczycielką, pisze Józefa Felińska 
Marciniak [JFM], zebrała się 
cała klasa wystraszonych pierw-
szoklasistów. Już na pierwszej 
lekcji wszedł do klasy zauważo-
ny na werandzie upowiec z ob-
wieszonym wokół pas granatami. 
Uprzedzone przeze mnie dzieci, 
jak mają się zachować, powita-
ły go chóralnym „dobryj deń”.. 
Jaka szkoła? Dlaczego pracuje-
cie?... Odpowiadam: 
„ Nie mieliśmy zarządzenia o za-

/ Za: http://wolyn.ovh.org/opisy/niemilja-03.html

/  Za:http://wolyn.ovh.org/opisy/hurby-03.html
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o krótkim odpoczynku „Ja-
strząb” zarządził wymarsz 
całej grupy z zagajnika, kie-
rując się na południe, ku 

większym masywom i ostępom le-
śnym. Po godzinnym forsownym 
marszu zatrzymaliśmy się wokół 
ruin budynków wiejskich w za-
drzewionym terenie. I teraz dopiero 
przemęczenie, wysiłek fizyczny oraz 
brak snu dały o sobie znać. Ludzie 
padali ze zmęczenia i natychmiast 
zasypiali. Trudno było zorganizo-
wać jakieś warty czy ubezpieczenie, 
zwłaszcza ze porozrywana była cała 
dotychczasowa struktura ładu woj-
skowego, jak drużyny, plutony itd. 
Jednostki z ugrupowań kowelskich 
pomieszały się z ugrupowaniami 
włodzimierskimi, Zachodziła pilna 
potrzeba nowej organizacji luźnych 
grup i pojedynczych żołnierzy, ce-
lem utrzymania rygoru i dyscypliny 
wojskowej niezbędnej zwłaszcza w 
zaistniałej sytuacji. MY „Jastrzębia-
cy” byliśmy o tyle w dobrej sytuacji, 
ze mieliśmy swojego dowódcę, któ-
rego znaliśmy i wierzyliśmy, że nas 
nigdy nie zawiedzie, mając za sobą 
wiele wspólnych walk, zagrożeń i 
niebezpieczeństw. On też na nas ni-
gdy nie zawiódł się. Koło południa 
usłyszeliśmy warkot zbliżających 
się czołgów. Ogłoszono alarm, w 
pośpiechu budząc twardo śpiących 
żołnierzy. Opuściliśmy tymczasowe 
miejsce odpoczynku, poszliśmy da-
lej na południe, w głąb większych 
kompleksów i ostępów leśnych. Po 
niepowodzeniu w wyjściu z okrą-
żenia porucznik „Jastrząb” unikał 
walki z Niemcami, mając na uwadze 
wyczerpanie fizyczne i psychiczne 
żołnierzy. Tak maszerując po dro-
gach i bezdrożach napotykaliśmy na 
mniejsze lub większe grupy rozbit-
ków z różnych oddziałów. „Jastrząb” 
przyjmował wszystkich rozbitków z 
innych batalionów, rozumiał żołnie-
rza zagubionego wśród nieznanych 
lasów, który stracił kontakt ze swoim 
oddziałem w tak trudnych okolicz-
nościach. Przyjmował, jeśli tylko 
tego chcieli i wyrażali chęć dzielenia 
wspólnego losu oraz podporzadko-
wania się żołnierskiej dyscyplinie. 
W ten sposób dość liczebny oddział 
zbiorczy dobrnął do większych kom-
pleksów leśnych w południowym 
rejonie Zamłynia i ulokował się w 
iglastym zagajniku, na możliwie 
dłuższy, kilkugodzinny wypoczynek 
z zachowaniem ciszy. 
Wystawiono dyskretne posterunki 
obserwacyjno – ubezpieczające.  „Ja-
strząb” natychmiast doprowadził ze-
brany oddział do struktur organiza-
cyjno – wojskowych, rozdzielił 
zadania i odpowiedzialność na ofice-
rów i podoficerów, którzy dołączyli 

do nas. Po południu wyszło kilka pa-
troli rozpoznawczych, miedzy inny-
mi by szukać innych rozbitków. Po-
nadto zebrano ciężej rannych 
żołnierzy, którzy potrzebowali lecze-
nia i wypoczynku i powierzono ich 
tamtejszej ludności polskiej Terebe-
jek i Rymacz. Powiadomiono tez lu-
dzi z konspiracji na tamtym terenie, 
ażeby zwracali szczególną uwagę i 
opiekowali się rannymi. Jak wspo-
mniałem, zachowując ciszę w zagaj-
niku chłopcy doprowadzili się do 
jako takiego w tych warunkach wy-
glądu, susząc przemoczone ubranie, 
bieliznę, buty, skarpety, czy tez owij-
ki, zależnie kto co posiadał. Poza 
tym zaczęli się odszukiwać i uzupeł-
niać po nocnym rozproszeniu i zgu-
bieniu tworząc drużyny, plutony. Tak 
odnalazłem mojego brata Antka „Ke-
tlinga” i dwóch kolegów z mojej 
miejscowości Kowalówka, braci Hi-
polita i Zygfryda Dobrowolskich. 
Ojciec ich Witold Dobrowolski zgi-
nął razem z dwoma oficerami: Rum-
lem i Markiewiczem 11 lipca 1943 
roku w Kustyczach. Pojechali tam 
jako delegacja na rozmowy – per-
traktacje z Ukraińcami. Fredek i Po-
lek Dobrowolscy byli z oddziałów 
Bielińskich, koło Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Fredek z oddziału „Pio-
trusia”, Polek z oddziału „Czecha”. 
Po nocnej przeprawie w Zamłyniu, 
gubiąc swoje oddziały macierzyste 
dołączyli do „Jastrzębia”, z czego 
byłem ucieszony odnajdując kole-
gów. Szukałem też mojego kolegi 
Felka Kowalskiego „Bąka”. Zawsze 
byliśmy razem jak dwie papużki nie-
rozłączki, ja dźwigałem rkm brau-
ning, Felek nosił magazynki z amu-
nicją. Odczuwałem brak przyjaciela, 
nie wiedziałem co się z nim dzieje. 
Miałem jednak nadzieję, że Felek za-
wieruszył się w nocy pod Zamłyniem 
i poszedł za tory z kompanią „Wira”, 
która była przednim ubezpieczeniem 
koni jucznych. Przeczucie mnie nie 
zawiodło; po wielu tygodniach los 
nas złączył po raz drugi ( ale to już 
dalsza historia ). Nie wiedziałem też, 
co się stało z moim przyjacielem i 
dobrym kolegą z Turii – Jurkiem 
Oswięcimskim „Lubiczem”. Widzia-
łem go rannego w głowę w czasie 
akcji przeciw Niemcom pod Sta-
weczkami. Był to okres Wielkiego 
Tygodnia przed świętami Wielka-
nocnymi, czyli ponad tydzień wcze-
śniej zabrany był do szpitala i co da-
lej? Nikt z obecnych kolegów nie 
potrafił odpowiedzieć na moje pyta-
nia i wątpliwości, ale ja miałem na-
dzieję, że się spotkamy. Wiedziałem, 
ze kiedy zapadła decyzja przebicia 
się z okrążenia, lżej ranni, którzy mo-
gli pokonywać trud i wysiłek mar-
szu, mieli wrócić do swoich jedno-

stek, pod opiekę kolegów i 
sanitariuszek. Ciężko ranni pozostali 
pod opieką specjalnie wydzielonego 
do tych celów oddziału oraz sanita-
riuszek i lekarza. Ponadto dowódz-
two 27 Dywizji uzgodniło w cichym 
porozumieniu z dowództwem od-
działów węgierskich ( na wszelki 
wypadek) zaopiekowanie się ranny-
mi, zostawiając współrzędne szpita-
la. Z przyjemnością piszę, że w szpi-
talu tym leżeli też Węgrzy i Niemcy. 
Biorąc jeńców respektowaliśmy 
Konwencję Genewską ( bratankowie 
Węgrzy również przyrzeczenia do-
trzymali). Po wyjściu oddziałów z 
okrążenia Węgrzy ewakuowali szpi-
tal za Bug do Okszowa koło Chełma. 
Po wielu latach po wojnie, na któ-
rymś ze zjazdów kombatanckich 27 
Dywizji spotkałem Janka Sobczyka 
„Buzdygana”. Janek był ciężko ran-
ny w nogi 16 kwietnia 1944 roku w 
Lasach Mosurskich. Jego brat Hen-
ryk Sobczyk „Lisek” zginął w walce. 
(…) Krąg najbliższych kolegów roz-
pływał się. Miałem nadzieję, że jesz-
cze się pozbieramy, co tez częściowo 
spełniło się. O Janku Zielińskim nie 
dowiedziałem się więcej poza tym, 
żw został odwieziony do szpitala w 
stanie bardzo ciężkim. Ale wróćmy 
do rozbitków. Dobrze ukryci w gę-
stym lesie, czas poświęcaliśmy na 
wzajemne odnajdywanie się, czysz-
czenie broni, suszenie ubrań, butów. 
Dyskretne ubezpieczenia zmieniały 
się częściej, jak przewidywał regula-
min. A to z uwagi na to, żeby niewy-
spani i zmęczeni chłopcy czuwali, 
oczekując na rychłą zmianę. Potwo-
rzyły się też grupy większe lub 
mniejsze, półgłosem opowiadając 
wrażenia z ostatnich nocnych godzin 
na polach i zalanych łąkach wzdłuż 
torów kolejowych pod Jagodzinem. 
Żal i nieukrywany smutek za kolega-
mi, którzy pozostali tam na zawsze 
lub zostali ciężko ranni, przewijał się 
wśród prawie szeptem rozmawiają-
cych żołnierzy. Na twarzach widać 
było zmęczenie, obawę i niepokój o 
przyszły los. Co dalej? Wyczuwało 
się brak wiary i nadziei w rozmo-
wach z pojedynczymi żołnierzami, 
jak też z grupkami pozostałymi z in-
nych oddziałów. Ponieważ porucz-
nik „Jastrząb” znany był we wszyst-
kich oddziałach dywizji jako jeden z 
bardzo dobrych i dbałych o wojsko 
dowódców, toteż rozbitkowie widząc 
w nas „Jastrzębiakach” spokój i opa-
nowanie zaczęli wierzyć, że jeszcze 
nie koniec, że walka nadal trwa. 
Ognisk nie mogliśmy palić w obawie 
przed namiarem Niemców. Każdy 
posilał się na własną rękę korzystając 
z żelaznej porcji i zapasów osobi-
stych, wydanych każdemu na okres 
wyjścia z okrążenia. Po kilkugodzin-

nym odpoczynku, doprowadzeniu 
ubrań i rynsztunku wojskowego do 
ładu, oczyszczeniu broni jak przed 
każdą akcją, zostaliśmy powiado-
mieni, że o zmierzchu „Jastrząb” po-
prowadzi oddział w celu ponownej 
próby wyjścia z okrążenia. Należy 
się przystosować do cichego prze-
marszu. Wszelki posiadany ekwipu-
nek, zwłaszcza metalowy należało 
zatem zabezpieczyć tak, żeby nie 
wydawał żadnego dźwięku podczas 
nocnego przemarszu. Mieliśmy 
szkołę piekła ubiegłej nocy; ciarki 
przeszły nas na samo wspomnienie, 
że scenariusz ten miałby się powtó-
rzyć. Jednak my, „Jastrzębiacy” wie-
rzyliśmy swojemu dowódcy, że w 
zaistniałej sytuacji zrobi to co naka-
zuje zdrowy rozsądek i doświadcze-
nie dobrego dowódcy. Po zapadnię-
ciu zmroku 22 kwietnia oddział 
„Jastrzębia” z liczną grupą rozbitków 
ruszył w kierunku torów. Przewodni-
cy znający teren prowadzili nas omi-
jając stacjonujące tam oddziały nie-
mieckie, na zapleczu frontu, co w 
rezultacie wydłużało drogę i utrud-
niało pokonywanie zalanych woda 
łąk oraz rozmokłych grząskich pól. 
Przemoczeni i utaplani w błocie, po 
wielogodzinnym morderczym mar-
szu mieliśmy cichą nadzieję, że 
Niemcy po wczorajszej nieprzespa-
nej nocy będą mniej czujni. Jeśli na-
wet zdawali sobie sprawę, że jakieś 
oddziały pozostały jeszcze w okrąże-
niu, to nie mogli wiedzieć, że pono-
wią próbę przebicia się zaraz następ-
nej nocy. Okazało się, że i tym razem 
nie dane nam było zrealizowanie pla-
nu wymknięcia się z zaciskającej się 
pętli okrążenia. Otóż Niemcy wie-
dząc o pozostałych jednostkach, któ-
re wcześniej lub później podążą w 
ślad za tymi, które wyszły ubiegłej 
nocy, wzmocnili i nasycili uzbroje-
niem teren, zagęszczając posterunki 
na linii kolejowej Luboml – Jagodzin 
–Dorohusk. Ponieważ w okrążeniu 
pozostały też inne oddziały, z który-
mi nie mieliśmy łączności ani uzgod-
nień, a które postanowiły podobnie 
jak „Jastrząb” w nocy 22 kwietnia 
wyjść z okrążenia, to pod tory tej 
nocy podeszły trzy oddziały, nie wie-
dząc nawzajem  o sobie. Były to od-
działy ugrupowań Bielińskich, „Gar-
dy”, oraz bardziej na prawo od nas  
- oddziały radzieckie. Kiedy nasz 
oddział doszedł do zalanej łąki w za-
sięgu torów, oddziały „Gardy” już 
forsowały Tory. Słychać było kano-
nadę z bronii maszynowej, wybuchy 
granatów, okrzyki przeciągłego „hur-
ra”. Powietrze przeszywały smugi 
pocisków świetlnych z broni maszy-
nowej. Smuga światła z reflektora 
przeciwlotniczego oślepiającym bla-
skiem omiotła nasz oddział. Na 

„Jastrząb” z rozbitkami 
w Lasach Mosursko -

Zamłyńskich
Henryk Kata

P

mknięciu szkoły… wasz ataman 
Mielniczuk, a mój inspektor nie 
zarządził zamknięcia szkoły, kore-
spondencja z powiatu nie docho-
dzi… dzieci są ukraińskie, choć 
szkoła polska…” Dziki błysk oczu 
bandyty skryły powieki w zamy-
śleniu. Opamiętał się, dał Bóg. 
Nie rzucił granatu. Na razie oca-
leliśmy. 

Dzieci składały zeszyty do swo-
ich płóciennych toreb szkolnych. 
Ogłosiłam zamknięcie szkoły. 
Niemcy w Bystrzycach organizo-
wali ostatni transport młodzieży 
na roboty do Niemiec. Wiedzia-
łam, że droga do domu jest ry-
zykowna, od razu dotarłam do 
Bystrzyc. Wreszcie kilkanaście 
wozów bez konwoju i osłony wy-
jechało. „Zieloni” zgodzili się 
też na dołączenie do transportu 
osamotnionych z rodzin pomor-
dowanych, jechała więc nie tylko 
młodzież do Niemiec. 

W Bystrzycach ocalała ludność 
koczowała tam na wozie i pod 
wozem. Oddział pomocniczy „zie-
lonych” stanowili Ślązacy, nie-
którzy z nich mówili po polsku, 
np. Pohoda, Ekerman, Maroszek. 
Oni to pod naciskiem Polaków 
zgodzili się wydać broń Polakom, 
ale tylko na noc. Jechaliśmy przez 
Jezierce. Mijaliśmy dwa kurhany 
pomordowanych mieszkańców Je-
zierzec ( w grudniu 1942 r.- red)- 
kurhany mogił kuzynów, dzieci 
szkolnych, znajomych, przyjaciół 
….Polaków. „Jeśli o nich zapo-
mnę, Ty omnie Boże zapomnij…” 
Niebawem Zygmunt Stelczyk z 
Gliniszcz został zamordowa-
ny przez Ukraińca z Antonów-
ki, szedł do bratowej, napadł go 
Ładko z Adamówki i nożycami 
do strzyżenia owiec śmiertelnie 
zakłuł. Bolesław Wychowaniec 
mieszkał we wsi Hurby ( Bielsk)
( gmina Ludwipol, powiat Kosto-
pol-red)  i relacjonuje:
 „Wieś ukraińsko- polska liczyła 
99 domów. W pojedynczych mor-
dach upowskich najpierw zginę-
ło 5 osób, Stanisław Halczuk z 
córkami – Gienią i Jadzią, Wła-
dysław Pawlak i Paweł Florczyk, 
potem Helena Florczyk, Dominik 
Łukasik i Helena, Jadwiga Wie-
czorek. 

Na ługu zginęła córka popa z 
Hubkowa - Sztal Luba. Po napa-
dzie zbiorowym na Niemilię są-
siad Ukrainiec dał nam znać, że 
idą nas mordować. Szli nawałą 
jak chmara … szli z siekierami i 
bronią, szli z Hubkowa ( koniec 
maja – red). Uciekliśmy na Starą 
Hutę. Dwie rodziny starszych nie 
chciały uciekać, pozostały. Ich 
dzieci były w Kostopolu. Zosta-
li zamordowani: Szczawlińska i 
dwie córki, Florczyk z żoną. 
Wszystkie domy polskie -22, zo-
stały spalone w czasie tego na-
padu, były na początku wsi. My 
potem spaliliśmy domy ukraińskie 
i tak została spalona cała wieś 
Hurby”.(…) Rozszalało się morze 
grzechu nienawiści.

Żródło: Książka Józefy Felińskiej 
Marciniak- „WOŁYŃSKA ZIE-
MIO MOJA …”
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chwilę zamarliśmy w bezruchu, do-
póki „miotła” nie przeniosła się na 
prawo od nas, oślepiając oddziały 
radzieckie. Niemcy nie dali się wy-
prowadzić w pole ani zaskoczyć. 
Byli przygotowani. Należy nadmie-
nić, że ugrupowanie „Gardy” docho-
dząc pierwsze torów częściowo jak-
by zaskoczyło Niemców. Atakując z 
marszu, w bezpośrednim kontakcie, 
przy kanonadzie ognia i huku grana-
tów, z okrzykiem „hurra” mijając 
tory, bez większych strat przełamało 
niemiecką blokadę. Teraz Niemcy 
ześrodkowali swój ogień broni ma-
szynowej, działek szybkostrzelnych i 
moździerzy- na nas i na prawo od 
nas, na oddziały radzieckie, które też 
próbowały po raz drugi przejść przez 
tory. Bezskutecznie „Jastrząb” za-
grzewał żołnierzy do szybkiego na-
tarcia. W wodzie, często po pas, lub 
w rozmiękłym błocie było to nie 
możliwe. Przy tak zmasowanym 
ogniu, a ciężkim do natarcia terenie, 
nie chcąc ponieść dużych strat w lu-
dziach, porucznik „Jastrząb” zarzą-
dził wycofanie się oddziału. Nie uda-
ło się wyjść i tym razem. Zawróciły 
też z prawego skrzydła oddziały ra-
dzieckie, ponosząc w bezpośrednim 
starciu ciężkie straty. Chociaż nie-
udany był i ten skok za tory, bo prze-
moknięci, utaplani w błotem, zmę-
czeni i nie wyspani, to jednak cały 
oddział wycofał się bez strat. Nie 
było nawet rannych. Pomimo zmaso-
wanego ognia Niemców nie wcho-
dząc w bezpośrednie zwarcie, nim 
nastał świt, 23 kwietnia „Jastrząb” 
wycofał oddział do Lasów Zamłyń-
skich. Po odpoczynku i obliczeniu, 
że wszyscy wrócili, oddział wyruszył 
w głąb Lasów Mosurskich, pozosta-
jąc w okrążeniu. Klucząc leśnymi 
duktami, po dłuższym marszu „Ja-
strząb” długą kolumnę przemęczone-
go wojska doprowadził do obszernej 
polany z rzadka porośniętej starym 
drzewostanem, otoczonej ze wszyst-
kich stron głębokim lasem. Dowódca 
zarządził dłuższy postój, celem wy-
poczynku i nabrania sił. Potrzebowa-
li tego wszyscy, łącznie z dowódcą. 
Potrzebne też było pilne przeorgani-
zowanie oddziału, gdzie luźne grupy 
z różnych oddziałów stanem liczeb-
nym przewyższały pierwotny od-
dział „Jastrzębia’, a wartość bojowa i 
zdyscyplinowanie tych ludzi były 
niezadawalające. Pozwolono zbudo-
wać szałasy z gałęzi iglastych, które 
w czasie wiosennych chłodów i w 
czasie deszczu przynajmniej częścio-
wo chroniły od zimna, wiatru i desz-
czu. Posłaniem było igliwie z drob-
nych gałązek sosnowych, mech, 
sucha trawa i opadłe jesienią dębowe 
liście. Tak na poczekaniu sklecono 
kwatery dobrze zdały egzamin. Ko-
łysał szum drzew umęczone, niewy-
spane wojsko. Wokół polany czuwa-
ły tylko patrole i warty. Podobny 
szałas otrzymał też porucznik „Ja-
strząb” z porucznikiem „Rybitwą” i 
kapralem „Zawiszą” – sekretarzem i 
adiutantem „Jastrzębia”. W odległo-

ści kilku kilometrów od naszego 
obozowiska znajdował się pozosta-
wiony szpital, z ciężko rannymi żoł-
nierzami, którzy nie mogli kontynu-
ować marszu. Pomimo, że do opieki 
i ochrony nad szpitalem pozostał tam 
niewielki oddział miejscowy porucz-
nika „Małego”, to – jak wspomina-
łem – było wtajemniczone dowódz-
two stacjonujących tam oddziałów 
węgierskich. W czasie instalowania 
obozowiska „Jastrząb” zaintereso-
wał się pozostawionym szpitalem. 
Okazało się, że Węgrzy słowa do-
trzymali, tylko nasze dowództwo nie 
uprzedziło tych rannych ani persone-
lu szpitalnego i ochrony, że zabiorą 
ich Węgrzy. Skutek był taki, że już 
na drugi lub trzeci dzień Węgrzy wy-
słali swój oddział, aby zabrać ran-
nych z lasów. Nasz oddział ochron-
ny, nie chcąc wikłać się w nierówną 
walkę, usunął się poza teren szpitala, 
bacznie obserwując, co dalej. Wszy-
scy lżej ranni, mogący dobrze poru-
szać się na nogach, skryli się w lesie 
poza szpitalem polowym. Ciężej ran-
nych i tych co nie uciekli, Węgrzy 
załadowali na wozy i odwieźli na 
drugą stronę Bugu, pod Chełm. Z za-
branych rannych Niemcy nie roz-
strzelali nikogo. Pozostał problem z 
tymi, którzy uciekli przed Węgrami. 
Toteż „Jastrząb” poprzez łączników i 
patrole penetrujące las powiadomił 
rannych uciekinierów ze szpitala i 
rozbitków błąkających się w lesie, że 
przyjmie wszystkich, którzy się zgło-
szą do oddziału – bez względu na to, 
kto w jakim był ugrupowaniu. Cho-
ciaż Niemcy zrzucali z samolotów 
ulotki nawołujące do poddania się, 
które miały służyć jako przepustki, 
to jednak nikt nie uwierzył i nie sko-
rzystał z tej „okazji”. Z wieloosobo-
wej grupy, która uszła Węgrom, do 
oddziału dołączył starszy strzelec 
Leon Karłowicz „Rydz”, ranny w 
Ośmigowiczach, częściowo podle-
czony, czując, że podoła trudnym 
warunkom, z jakimi będzie się mu-
siał spotkać. Razem z Leonem do 
oddziału dołączyła sanitariuszka Ali-
cja Scelinówna „Maria” ( po wielu 
latach dowiedziałem się, że zostali 
małżeństwem) Wiekszość jednak 
rannych z grupy „uciekinierów” nie 
czuła się na siłach, aby pokonać trud-
ności przebywania w oddziale. W 
zaistniałych warunkach zdecydowali 
się pozostać w szpitalu do czasu wy-
leczenia się. Tak więc na razie spo-
kojne dni chłopcy mieli wypełnione 
zajęciami; uporządkowaniem odzie-
ży, obuwia, bielizny, łącznie nawet z 
przepraniem, a przede wszystkim 
oczyszczeniem broni i uzupełnie-
niem amunicji. Zrobiono tez prowi-
zorkę w kuchni, gdzie gotowano 
zupy na końskim mięsie, które to 
zupy wniosły ożywienie i lepsze sa-
mopoczucie wśród wygłodniałych 
żołnierzy. Konie taborowe, kilka dni 
wcześniej puszczono luzem, przy-
zwyczajone doludzi chodziły ślada-
mi za oddziałem. Dlatego tym inteli-
gentnym zwierzętom ludzie z 

oddziału „Jastrzębia” zawdzięczają 
tak długie przetrwanie okrążenia w 
lasach oraz to, że przy tak jedno-
stronnym wyżywieniu oddział nie 
uległ jakiejś epidemii, czy niedyspo-
zycji na tle pokarmowym. Tu na po-
lanie obozowiska kilkusetosobowy 
oddział składający się z ugrupowań 
„Gromady” kowelskie i „Osnowy” 
włodzimierskie został ujęty w nowe 
ramy organizacyjno- wojskowe. Po-
dzielono wojsko na plutony z do-
wódcami i zastępcami oraz drużyny 
z drużynowymi i ich zastępcami. Za-
sadniczy trzon tego stanowili jednak 
żołnierze batalionu „Jastrzębia”, któ-
rzy odznaczali się największą zwar-
tością i zdolnością bojową, którym 
dowódca mógł ufać, jak oni jemu. 
Stacjonując na polanie porucznik 
„Jastrząb” ograniczył na razie czyn-
ności do ubezpieczenia wartowni-
czego samego obozowiska, patroli 
zaopatrzeniowo-żywnościowych i 
penetrujących las w poszukiwaniu 
rozbitków oraz obserwacji ruchów i 
lokalizacji wojsk niemieckich. Od-
dział po kilku spokojnych dniach 
jakby odżył, chłopcy z różnych od-
działów zaczęli się poznawać, znik-
nęło z twarzy przygnębienie. W trak-
cie rozmów z nami wyczuwało się, 
że zazdrościli nam „Jastrzębiakom” 
naszego dowódcy. W wolnych chwi-
lach od zajęć można było spotkać 
grupki chłopców uwijających się 
wokół prowizorycznych szałasów z 
gałęzi. Ocieplali je na swój sposób, 
żeby przynajmniej w nocy wiatr w 
środku nie hulał. Można też było po-
słuchać ciekawych opowiadań mło-
dych chłopców z ostatnich dni walk 
w okrążeniu, jak też z dwukrotnej 
próby wyjścia z okrążenia. Jedni byli 
przeświadczeni, że tam za torami jest 
jakby całkiem inna rzeczywistość, 
inny lepszy świat, gdzie łatwo o wy-
żywienie. Takie myśli podpowiadał 
młodym ludziom głód, wyczerpanie 
fizyczne i psychiczne. Że można się 
umyć przy wiejskiej studni, napić się 
dobrej wody i przespać parę godzin 
w izbach i zagrodach wiejskich, jak 
to było wcześniej, zanim Niemcy ze-
pchnęli nas do lasów i zaczęli zaci-
skać z każdym dniem mocniej pier-
ścień okrążenia. Starsi nieco 
żołnierze, którzy uczestniczyli już w 
kampanii wrześniowej 1939 roku, 
bardziej doświadczeni w sztuce wo-
jennej i życiowo, trochę studzili go-
rące głowy młodzików. Twierdzili, 
że za torami nie jest tak różowo, jak 
to poniektórzy widzą, że jest to teren 
zaplecza frontowego Niemców, a za-
tem wszystkie miejscowości za-
mieszkałe przez ludność cywilną są 
również naszpikowane wojskiem 
niemieckim. Jest to teren rzadziej za-
siedlony przez ludność, z  większą 
ilością lasów, bagien, mokradeł,  
trzęsawisk, gdzie diabeł mówi dobra-
noc. Po prostu kraina południowego 
dorzecza Prypeci-Polesie. Tu nato-
miast Niemcy na razie jakby nie wy-
kazywali większej aktywności, czy 
tez zainteresowania lasami, zwłasz-

cza nocą (mogliśmy spać spokojnie, 
warty czuwały). Miejscowości zabu-
dowane były zajęte przez Niemców z 
uwagi na bliskie zaplecze frontu, to-
też „Jastrząb” ma razie nie szukał z 
nimi walki dla samej walki. Chciał 
dać chłopcom trochę odpoczynku, 
wytchnienia i okrzepnięcia po wielu 
dniach walk i fizycznego wysiłku. 
Unikał, gdzie to tylko było możliwe, 
bezpośredniej konfrontacji, unikając 
tym samym strat w ludziach. Jego ce-
lem było, na ile się da, odszukanie 
rozbitków, przetrwanie do czasu, kie-
dy Niemcy stępią swoją czujność, 
aby bezpiecznie wyprowadzić jak 
największą liczbę żołnierzy i dołą-
czyć do dywizji. Tak niewielki od-
dział żołnierzy w tym wielu rannych, 
nieokaleczonych, wygłodzonych, 
przemęczonych fizycznie i psychicz-
nie, na przyfrontowym zapleczu na-
szpikowanym  Wermachtem nie 
mógł sobie pozwolić na otwartą wal-
kę. Wiedział to porucznik „Jastrząb” 
i kiedy Niemcy próbowali zapuścić  
w lasy swoje patrole rozpoznawcze, 
potrafił sprytnym manewrem odsko-
czyć z oddziałem, nie wdając się w 
utarczki. Zdarzało się, że unik był 
niemożliwy, wtedy nasza kontra była 
tak kąśliwa, że budziła u Niemców 
taki respekt, że za często w lasach się 
nie pojawiali, nie mówiąc już o po-
rach nocnych, które mieliśmy raczej 
spokojne. Ale jeśli Niemcy zapuścili 
się za nami za daleko do lasu, a do-
stali tęgie lanie, to nas namierzyli i 
nękali pociskami artyleryjskimi 
przez noc. Czyniło to niewiele szko-
dy fizycznej, ile raczej denerwowało, 
bo mieliśmy z głowy sen, którego 
każdy z nas pragnął po wielu nie-
przespanych nocach. „Jastrząb” szu-
kając jakiegoś rozwiązania, wyjścia 
z niewesołej sytuacji przeanalizował 
z sierżantem Romanem Gosem 
„Grzmotem” konieczność wysłania 
głębokiego patrolu rozpoznawczego. 
Miał on zdobyć żywność, napotka-
nych rozbitków kierować do naszego 
miejsca postoju na polanie oraz spe-
netrować obszar po wschodniej stro-
nie rzeki Turii, wsie Zamosty, Mo-
krzec, Ruda, Błażennik, a po 
zachodniej – kolonie Stanisławów i 
Pisarzowa Wola. Należy domniemy-
wać, że porucznik „Jastrząb” szukał 
różnych dróg uratowania od zagłady 
kilkusetosobowego oddziału, który o 
tej porze roku bez zaopatrzenia z ze-
wnątrz skazany był na najgorsze. 
Dobre rozwiązanie dla tego zlepio-
nego oddziału to wymknąć się z 
okrążenia przy zerowych, a jeżeli 
już, to jak najmniejszych stratach. Z 
tym założeniem 24, a może 25 lub 26 
kwietnia (dokładnie nie pamiętam) 
sierżant Roman Gos „Grzmot” pod-
szedł do naszej grupy chłopców rzu-
cając pytanie, kto zna tereny i okoli-
ce miejscowości: Zamosty, Mokrzec, 
Ruda, Błażennik i dalej na wschód: 
Turpin, Bobły oraz tamte lasy po rze-
kę i wieś Turię. Zgłosiło się nas kil-
ku, znających te tereny, ponieważ 
mieszkaliśmy obok lub w pobliżu do 

ucieczki przed bandami UPA w 1943 
roku. Już jako młodzi chłopcy rzekę 
Turię, Zagatkę po Mokrzec, Błażen-
nik znaliśmy kąpiąc się tam, łowili-
śmy ryby na wędki, kłomle i różnego 
rodzaju inny sprzęt dołowienia ryb. 
Natomiast lasy Jochęzona, ciągnące 
się od wsi Bobły w kierunku połu-
dniowym, graniczyły z koloniami 
Brodyszcze i Marszałkówka, a tuż 
obok kolonią Kowalówka. Te z kolei 
graniczyły z ziemią Gryparego oraz 
lasami Szpilbergów, ciągnącymi się 
aż po rzekę i wieś o nazwie Turia. 
Toteż i wymienione lasy znaliśmy; 
znaliśmy je na wskroś i o każdej po-
rze roku, od jagody, czarnej borówki, 
po grzyby i orzechy laskowe, miesz-
kaliśmy tam od dziecka. W trakcie 
rozmowy z „Grzmotem” wróciły pa-
mięcią dawne młodzieńcze, beztro-
skie lata. „Grzmot” oznajmił nam, że 
„Jastrząb” polecił mu zorganizować 
kilkuosobowy patrol, najlepiej żeby 
to byli chłopcy młodzi, sprytni, wy-
trzymali w marszu, znający dobrze 
wspomniane tereny. Jak już wcze-
śniej pisałem, do tego patrolu zgłosi-
ło się nas kilku. Byli to: Jerzy Oświe-
cimski „Lubicz” ze wsi Turia, lat 20, 
Antoni Kata „Ketling” z kolonii Ko-
walówka, lat 23, Dobrowolscy: Zyg-
fryd, lat 22, Hipolit, lat 19, obaj z 
Kowalówki, Jan Kuraj, lat 18, z Ko-
walówki, oraz piszący te słowa Hen-
ryk Kata, lat20, też oczywiście z Ko-
walówki. Dowódcą patrolu był 
sierżant „Grzmot”, lat 35. Jak zawsze 
przed wyruszeniem na patrol, spraw-
dzenie broni, amunicji, opatrunki, 
nóż lub bagnet, dawniej dochodził 
jeszcze suchy prowiant, o czym po-
zostało wspomnienie; zdani byliśmy 
na własną inwencję, kiedy i co bę-
dziemy jedli. Tymczasem kilkuset-
osobowa załoga obozowiska któryś 
dzień z rzędu nie atakowana przez 
Niemców, nieco okrzepła i wypoczę-
ła. Otrząsnęła się po morderczych 
walkach i nocnych marszach po 
grzęzawiskach. Plutony i drużyny 
wartownicze zmieniały się rotacyj-
nie, cyklicznie były wysyłane głęb-
sze patrole, aby nie dać się zaskoczyć 
Niemcom. „Jastrząb” rozważał na-
wet zorganizowanie zajęć teoretycz-
nych ze służby wewnętrznej, walki 
wręcz, czy też pogadanek na tematy 
patriotyczno-historyczne. Po prostu, 
żeby czymś zainteresować i zdyscy-
plinować młodych ludzi, zwłaszcza 
w tych prymitywnych warunkach, o 
głodowych racjach wyżywienia. Tu 
potrzeba było nie lada forteli i twar-
dej ręki, ale było też dużo zrozumie-
nia ze strony dowództwa dla tych 
młodych ludzi, których przywiały tu 
wojenne wichry.

Jeden z rozdziałów książki: „Wojen-
ne Wichry” Henryka Katy ps. „Pri-
ma” żołnierza 27 WDP AK. Wydanej 
przez Urząd Miasta Otwocka 2001 
r. Nakład 200 egz. W następnym nu-
merze ; „Ostatni Patrol” czyli dalszy 
ciąg losów w/w bohaterów.

Zostań korespondentem Kresowego Serwisu Informacyjnego 
i skontaktuj się z nami: 
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Dział "Barwy Kresów" - Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl 
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ygrana państw koalicji (en-
tenty) w I wojnie światowej 
spowodowała znaczące 
zmiany na mapie Europy. 

Traktat wersalski narzucił przegra-
nym nowy ład i porządek. Na fali 
ruchów narodowo-wyzwoleńczych 
wiele krajów odzyskało niepodle-
głość. Były też i takie, które musiały 
walczyć zbrojnie o swoją tożsamość. 
Wśród nich była Polska i Ukraina.
 Przekonania Polaków i Ukraińców 
o ich prawach do Galicji Wschodniej 
stało się zarzewiem wojny, która wy-
buchła w listopadzie 1918 roku. Mie-
siąc wcześniej uformowano we Lwo-
wie Ukraiński Generalny Komisariat 
Wojskowy (UHWK) w celu przeję-
cia Galicji Wschodniej przy pomocy 
oddziałów armii austro-węgierskiej. 
Ośmiomiesięczne walki przyniosły 
pozytywne rozstrzygnięcie dla Polski. 
W maju 1919 roku ofensywa polska 
doprowadziła do wyparcia wojsk 
Zachodnioukraińskiej Republiki Lu-
dowej za rzekę Zbrucz, a także z Wo-
łynia. Trudne położenie Ukraińców 
wykorzystali również bolszewicy, 
którzy część zdobytych ziem w 1922 
r. przekształcili w Ukraińską Republi-
kę Ludową i uzależnili je od polityki 
Moskwy. Władze i wojsko musiały 
ewakuować się na teren Polski, rozpo-
czynając w ten sposób swoją działal-
ność w podziemiu i tworząc organiza-
cje o charakterze antypolskim. Część 
skrajnie prawicowych działaczy emi-
growała na Zachód prowadząc tam 
ożywioną politykę. Uformowano 
Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej 
na Emigracji, którego siedzibą był 
początkowo Tarnów, a następnie War-
szawa, Praga i Paryż.
 W okresie międzywojennym nastąpił 
zrost aktywności ukraińskich organi-
zacji nacjonalistycznych. Głównym 
organizatorem zamachów była Ukra-
ińska Organizacja Wojskowa (UOW), 
którą powołano 31 sierpnia 1920 
roku w Pradze, na I Zjeździe Zagra-
nicznym Przedstawicieli Ukraińskich 
Organizacji Wojskowych. Wzięli w 
nim udział przedstawiciele Korpusu 
Strzelców Siczowych, Ukraińskiej 
Armii Halickiej, Związku Oficerów 
Ukraińskich z Wiednia, tzw. „sotni 
robotniczych” z Rusi Zakarpackiej 
oraz emigracji ukraińskiej z Ame-
ryki. Głównym celem UOW była 
działalność dywersyjno-sabotażowa 
oraz terrorystyczna. Wrogów upa-
trywano w Polakach, bolszewikach 
oraz innych nacjach zamieszkujących 
terytorium Galicji Wschodniej oraz 
Zakarpacia.
  W 1929 roku UOW stała się częścią 
Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów (OUN) i funkcjonowała jako 
Wydział Bojowy. Dopiero jednak w 
czerwcu 1933 r. doszło do połączenia 
UOW z OUN na zjeździe w Pradze.
 Wzmożone akcje dywersyjno-sa-
botażowa oraz terrorystyczne UOW 
przypadają na lata międzywojenne. 
Do nich należały m.in.: zamachy na 
funkcjonariuszy państwa, zamachy 
na Ukraińców dążących do ocieple-
nia stosunków polsko-ukraińskich, 

podpalenia i rabunki, akty sabotażu w 
obiektach państwowych, przecinanie 
łączności, napady na banki i konwoje 
wiozące pieniądze, napady na ambu-
lanse pocztowe, palenie magazynów 
i obiektów wojskowych, uszkodzenie 
linii kolejowej, palenie budynków go-
spodarczych w polskich folwarkach.
 Po wojnie polsko-bolszewickiej i trak-
tacie ryskim, państwo polskie chcąc 
zaznaczyć swoją obecność w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej rozpoczął 
organizację w latach 1921-1938 r. 
Targów Wschodnich we Lwowie, a w 
latach 1928-1938 Targów Północnych 
w Wilnie. Celem wystawy miała być 
promocja polskiego i zagranicznego 
przemysł. W ten sposób Lwów miał 
być postrzegany przez zagranicznych 
inwestorów jako silny, polski ośrodek 
do handlu z Rosją, Rumunią i Ukraiń-
ską SRR, natomiast Wilno, jako ośro-
dek handlu z krajami nadbałtyckimi.
 Organizację Targów Wschodnich i 
promocję Polski wykorzystali nacjo-
naliści z UOW, którzy 25 września 
1921 r. zorganizowali zamach na Jó-
zefa Piłsudskiego – Naczelnika Pań-
stwa. Otwarcie po raz pierwszy Tar-
gów miało odbyć się z wielką pompą. 
Uroczyście przywitano Piłsudskiego 
na dworcu we Lwowie, a następnie 
z największymi honorami odbyła się 
defilada wojskowa ulicami miasta w 
szpalerze mieszkańców. Marszałek 
przejechał otwartą limuzyną w towa-
rzystwie prezydenta Lwowa Józefa 
Neumanna do katedry łacińskiej. Na-
stępnie spotkał się z arcybiskupem 
lwowskim Józefem Bilczewskim i po-
jechał do parku Stryjskiego na otwar-
cie Targów. Po uroczystościach zwią-
zanych z otwarciem targów, a także 
pośpiesznym zwiedzeniu ekspozycji 
udał się na kolejne spotkania - z ban-
kowcami, dziennikarzami i wreszcie 
do ratusza na uroczystość odsłonięcia 
ufundowanego przez władze miejskie 
wielkiego godła państwowego. Po 
zakończonych obiadem uroczysto-
ściach, około godz. 20.00 Piłsudski 
wyszedł z ratusza bez eskorty, w to-
warzystwie wojewody lwowskiego 

Kazimierza Grabowskiego. Obaj sie-
dli do limuzyny w atmosferze wiwa-

tów nie przeczuwając grożącego im 
niebezpieczeństwa. W gromadzącym 
się tłumie na placu przed ratuszem 
był zamachowiec 21-letni Ukrainiec - 
Stepan Fedak.
 Fedak był synem znanego lwowskie-
go adwokata i działacza ukraińskiego 
dr. Stefana Fedaka. Był członkiem taj-
nego Komitetu Ukraińskiej Młodzie-
ży oraz Woli - konspiracyjnej organi-
zacji bojowej ukraińskich studentów 
i byłych oficerów galicyjskiej armii 
ukraińskiej, której celem była walka 
o niepodległe państwo. Była ona ste-
rowana przez ukraińską organizację 
wojskową płk. Jewhena Konowalca, 
działającą na emigracji - w Czecho-
słowacji i w Niemczech. Jej celem 
było organizowanie początkowo 
działań dywersyjnych i sabotażowych 
w Małopolsce Wschodniej, następnie 
masowej walki zbrojnej Ukraińców z 
Polską i ZSRR aż do powołania nie-
podległego państwa ukraińskiego na 
terenach Małopolski Wschodniej oraz 
Ukrainy Naddnieprzańskiej.

     Na zebraniu lwowskich działa-
czy Woli zapadła decyzja o zama-

chu na Piłsudskiego podczas Targów 
Wschodnich. Spiskowcy znali do-
kładnie plan jego pobytu we Lwowie. 
Wola podzielona została na grupy 
pięcioosobowe. Jedna z nich miała 
wykonać zamach. Drogą losowania 
wybrano wykonawcę. Został nim Ste-

fan Fedak. Zaopatrzony w fałszywy 
paszport z wizą niemiecką, zaraz po 
zamachu miał wyjechać do Berlina. 
W akcji mieli mu pomagać pozostali 
towarzysze z grupy. Student prawa 
Palijew miał stać tuż obok Fedaka, 
aby zaraz po strzałach obezwładnić 
go i wzywać policję. Z pomocą miał 
pospieszyć inny spiskowiec przebra-
ny w mundur majora wojska polskie-
go. Obaj mieli wyprowadzić Fedaka 
z tłumu, wsiąść z nim do wynajętego 
samochodu osobowego i rzekomo od-
wieźć do więzienia - w rzeczywistości 
wywieźć za miasto.
 Marszałek Piłsudski i wojewoda 
Grabowski wsiedli pod ratuszem do 
odkrytej limuzyny (Piłsudski siedział 
z lewej strony). Samochód ruszył 
bardzo wolno, gdy nagle rozległ się 
głośny huk. Wojewoda, pewien, że 
to wystrzał ze źle wyregulowanego 
silnika samochodu, siedział wypro-
stowany, natomiast Piłsudski, który 
od razu poznał, że to strzał z pistole-
tu, odruchowo pochylił głowę. Pocisk 
minął go o włos i uderzył w szybę. Pa-
dły kolejne dwa strzały. Jeden pocisk 
trafił wojewodę w prawe ramię, drugi 
- w lewą rękę. Wojewoda osunął się 
z siedzenia, Piłsudski podtrzymał go. 
Starszy posterunkowy policji Jakub 

O krok od tragedii. 
Lwów 25 września 1921
Arkadiusz Szymczyna

W

/ Targi Wschodnie we Lwowie Pawilon Centralny 1921 r. 

/ Parada 
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Skweres rzucił się na zamachowca i 
obezwładnił. Padający Fedak strzelił 
czwarty raz i ranił się w pierś. Tłum 
ludzi rzucił się na niego. Od niechyb-
nej śmierci uratowali go policjanci 
i żołnierze z warty przed ratuszem, 
którzy kolbami karabinów rozgonili 
linczujących.
 Wojewoda został opatrzony przez 
lekarzy i udał się do domu, natomiast 
Piłsudski pojechał zgodnie z planem 
do Teatru Wielkiego, gdzie został 
owacyjnie powitany przez zgroma-
dzoną tam publiczność.
 Ranny, ciężko pobity Fedak pod 
eskortą policji trafił do szpitala. Na-
tychmiast przesłuchany przez policję 
fałszywie zeznał, że chciał zastrzelić 
jedynie wojewodę, który był wro-
giem ludności ukraińskiej, a potem 
zamierzał demonstracyjnie wręczyć 
pistolet naczelnikowi Piłsudskiemu. 
Kiedy został obszukany, okazało się, 
że ukrywał w bieliźnie jeszcze nóż. 
Ponieważ nie udało się w pierwszej 
chwili ustalić jego tożsamości, po 
mieście zaczęły krążyć pogłoski, że 
autor zamachu związany był z ko-
munistami lub był Żydem. Dopiero 
później Fedak sam podał swoją toż-
samość.
 Po zakończeniu spektaklu w teatrze 
w budynku władz województwa od-
był się uroczysty bankiet, na który 
przybył także ranny wojewoda Gra-
bowski.
 Przez cały miesiąc po zamachu poli-
cja zatrzymała lub przesłuchiwała sze-
reg działaczy ukraińskich ze Lwowa. 
Na łamach prasy toczyła się dyskusja 
o ataku na Piłsudskiego, w której pró-
bowano dokonać analizy motywów 
sprawcy i niesłusznie doszukiwano 
się związków między Ukraińcami a 
komunistami.
     W październiku i listopadzie 1922 
we Lwowie toczył się proces Fedaka, 
skazanego na 6 lat więzienia za usiło-
wanie zabójstwa. Cały czas zamacho-
wiec utrzymywał, że jego ofiarą miał 
być jedynie wojewoda, jednak zezna-
niom tym sąd nie dał wiary z uwagi 
na wypowiedzi świadków, zgodnie 
wskazujących na to, że pierwszy wy-
strzał zmierzał wyraźnie w kierunku 
Piłsudskiego.
 Razem z zamachowcem sądzono 
całą grupę ukraińskich działaczy ze 
Lwowa: na ławie oskarżonych zasie-
dli Franciszek Józef Sztyk, Dmytro 
Palijiw, Ostap Kobierśkyj, Wasyl Ku-
czabśkyj, Mychajło Matczak, Petro 
Jaremijczuk, Leonard Hołubowycz, 
Mykoła Tofan, Jan Bielecki, Ostap 
Horobijowśkyj, Jewhen Zyblike-
wycz, Bohdan Hnatewycz. Trzech 
pierwszych oskarżono o usiłowanie 
morderstwa oraz o zdradę stanu. Pa-
lijiw, Matczak, Zyblikewycz oraz Ja-
remijczuk zostali skazani na 2,5 roku 
więzienia, Sztyk – na 1,5 roku. Inni 
podsądni zostali uniewinnieni.
 Dmytro Palijiw i Mychajło Mat-
czak po odbyciu kary byli posłami na 
Sejm, pierwszy z ramienia UNDO, 
drugi – Ukraińskiej Radykalnej Partii 
Socjalistycznej.
 Fedak nie odbył całej kary – zwol-
niony na skutek amnestii wyjechał do 
Niemiec. Nie są znane jego losy po II 
wojnie światowej. Aresztowania, któ-
re nastąpiły po zamachu, na około rok 
poważnie utrudniły działanie UWO, 
która została odbudowana dopiero za 
sprawą działań powracającego z za-
granicy Konowalca.

Źródło:
http://www.tc.ciechanow.pl
http://pl.wikipedia.org
http://www.wykop.pl

Nocami mordowali, 
a w dzień udawali 
przyjaciół
Redakcja

ierwsze dni maja 1943 były 
pasmem strachu i chęci 
ucieczki. Po nocach się 
czuwało, były dyżury i przy 

najmniejszym podejrzeniu ruchu 
wszyscy byli na nogach, gotowi 
do ucieczki w zboża i do lasu.

Po latach wspomina  Helena Bie-
lecka z Małego Siedliszcza ,gmi-
na Kostopol, powiat Kostopol. 

Podobne wspomnienia ma cała 
masa innych osób, dla których 
maj tego tragicznego roku zapi-
sał się nie pięknymi majówkami, 
jak to bywało w latach wcześniej-
szych, ale jako czas zagrożenia i 
strachu. Dla bardzo wielu był to 
ostatni miesiąc ich życia. W tytu-
le zawarliśmy spostrzeżenie au-
torki wspomnień, zresztą wcale 
nie odosobnione, mówiące o tym, 
że nacjonaliści ukraińscy jesz-
cze w maju dokonywali mordów 
pod płaszczem nocy, jeszcze nie 
do końca otwarcie. Widocznie w 
prymitywnych umysłach niedaw-
nych sąsiadów wydawało się im, 
że nocna zbrodnia będzie mniej 
oczywista i łatwiejsza do ukrycia. 
Jest to jeden z poziomów narasta-
nia fali zbrodni, zaczynającej się 
od napadów na pojedyncze osoby 
, potem na całe rodziny mieszka-
jące w oddaleniu od pozostałych, 
w końcu na całe wsie. Najpierw 
robiono to w nocy by potem w 
miarę wzrostu odwagi lub poczu-
cia bezkarności, mordowano Po-
laków w biały dzień po kilkadzie-
siąt wiosek w ciągu jednego dnia, 
co miało miejsce od lipca 1943 r. 
Wspomnienia Heleny Bieleckiej 
są wstrząsające i jest to jeden z 
wielu przykładów zbrodni OUN-
-UPA które trzeba przypominać, 
szczególnie w 70 rocznicę wyda-
rzeń jakie miały miejsce na Wo-
łyniu i to nim doszło do apogeum 
zbrodni 11 lipca.

Z 25 na 26 maja 1943 na noc  
przyszły do nas  z Grud kuzynka 
Maria Żukowska z córeczką. Ade-
la Sewerukowa z dwojgiem dzieci 
oraz staruszka Sewerukowa. Bały 
się, że tej nocy ich wieś będzie 
mordowana. Nie było gdzie spać, 
więc tato mnie z Zosią zaprowa-
dził do obory na stryszek z sia-
nem. W nocy obudziły nas jakieś 
głosy. Pies Brysio wył całą noc. 
Teraz słychać było jakieś trzaski. 
Wyprowadzają bydło z obory? Co 
się dzieje? Zosia mówi: - Ja zej-
dę i zobaczę, ty zostań. Ale ja się 

nie zgodziłam. Trzymałam się jej 
kurczowo i prosiłam, aby została. 
I tak leżałyśmy cicho. Usłyszeli-
śmy, że ktoś wchodzi po drabinie. 
Wstrzymałyśmy oddech. Po chwili 
powiedział po ukraińsku: - Tu nic 
nie ma. Zszedł z drabiny. Jeszcze 
raz trzasnęły gdzieś drzwi i cał-
kiem ucichło. 
Wtedy cichutko zeszłyśmy z Zosią 
na dół. Zapamiętałam tylko króli-
ki na wolności, parasolkę rzuco-
ną u drzwi wejściowych szeroko 
otwartych i ciszę, okropną ciszę. 
Weszłyśmy do domu i zobaczyli-
śmy mamę całą we krwi na progu 
sypialni. Podniosła głowę i mówi: 
- To wy żyjecie? Cisza dzwoni 
w uszach, przerażenie, rozpacz. 
Co tu się stało? A mama mówi: 
- Sprawdźcie, może ktoś żyje? 
Nieprzytomna i roztrzęsiona uło-
żyłam z siostrą mamę na łózku. 
Kurczowo trzymam się siostry i 
tylko byłam w stanie wyszeptać:
 - Zosiu, uciekajmy. Ale ona wy-
niosła zarąbaną 4-letnią Marysię 
do dużego pokoju, a ja spojrza-
łam na drugie łózko. 
Już dniało, powoli mrok się rozja-
śniał i zobaczyłam Jasia, 2,5 – let-
niego brata. Leżał śliczny w bia-
łej koszulce, tylko dziwnie główkę 
mił odruconą na bok. Nachyliłam 
się i zobaczyłam przerąbaną szy-
ję, głowa wisiała na skórce. Tylko 
krzyknęłam; 
- Mój Jasio nie żyje! Położyłam 
rękę na jego udzie! Jeszcze po-
czułam żywe, pulsujące ciało. 
Chwyciłam się za głowę i wypa-
dłam z pokoju, szukając Zosi. 
Uczepiłam się jej, nieprzytomna 
na widok leżących trupów. Mary-
sia Żukowska córeczkę miała pod 
sobą. Obie zarąbane, cały pokój 
we krwi. Czternastoletni Julek 
leżał obok bez części czaszki, z 
rozlanym mózgiem. Zosia od-
wracała ciała sprawdzając, czy 
ktoś jeszcze żyje. Żyła staruszka 
Sewerukowa z przerąbaną szczę-
ką. Przeniosłyśmy ją do sypial-
ni mamy. Zosia położyła Jasia 
przy trupach. A ja nieprzytomna, 
wciąż uczepiona Zosi szeptałam: 
-Uciekajmy! Wtedy mama mówi: 
- chowajcie się, jadą jakieś wozy 
drogą. Ja wsunęła się pod łóżko 
mamy, pod którym była krew Ma-
rysi. Zosia schowała się w szafie 
w dużym pokoju. Weszli. Bałam 
się oddychać. Noga bandyty była 
tuż przy mojej twarzy. Chwilę po-
stał i poszedł. Po chwili mama 
mówi: - Helka, idź gaś. Cicho 
szepcę: - Może jeszcze są. W tej 

chwili wpada Zosia i mówi cicho: 
- Cały dom w płomieniach, mu-
simy mamę i staruszkę wyprowa-
dzić ( wynieść) z domu w zboże, za 
stodołę. Zosia się uwija, wynosi, 
co może i ściele posłanie w życie. 
Ja, trzęsąc się, tylko szepcę:
- Uciekajmy. Wyprowadzamy 
mamę z płonącego domu. Zosia 
mówi: - Prowadź, ja skoczę coś 
wyniosę z domu. Już dniało. Spoj-
rzałam na Mamę i zobaczyłam 
odrąbane ramię i wiszące ciało. 
Blada wyszeptała:- Idź, coś jesz-
cze uratuj, ja sama pójdę. Kiedy 
wróciłam, mama leżała w tym sa-
mym miejscu, gdzie ją zostawiłam. 
Zosia wypadła z domu z garnkiem 
zsiadłego mleka i łyżką. Dowlo-
kłyśmy mamę do żyta za stodołą. 
Już było widno, kiedy uciekały-
śmy przez łąki do Kostopola. Tam 
była babcia i reszta rodziny. W 
nocy był przymrozek. My bose, w 
kretonowych koszulinach, przera-
żone do nieprzytomności. Na tra-
wie był szron i nogi mi zmarzły, że 
z bólu pomyślałam: Czemu mnie 
nie zabili. Wtedy zobaczyłyśmy, 
że ktoś nas goni. Z lasu wypadli 
bandyci i do rzeki nas gonili. Zo-
sia za rękę przeciągnęła mnie na 
drugi brzeg. Woda sięgała jej do 
ramion, a mnie zalewała oczy. 
Była przeraźliwie zimna. Obej-
rzałyśmy się, bandytów nie było. 
Oni tylko nocami mordowali, a 
w dzień udawali przyjaciół i niby 
żal. Wracając z wyprawy palili te 
domostwa, gdzie były trupy. Spie-
szyli się, gdyż już świtało. 

Kiedy nasz dom palili, nawet nie 
zauważyli, że dzieci nie było, 
tylko mama i staruszka leżały w 
sypialni. To nas uratowało. Na 
wpół żywe z przerażenia, drżące 
z zimna, bose, w kretonowych ko-
szulinach, oszronionymi łąkami, 
omijając wsie ukraińskie, o go-
dzinie szóstej rano dotarłyśmy do 
Kostopola. 
Nie pamiętam jak babcia, brat i 
siostry ojca to przeżyły. Miałam 
14 lat ….(…) Zaraz rano brat 
ojca, Wacek i mąż cioci Zosi, Jó-
zef Reszczyński, pojechali zabrać 
mamę i panią Sewrukową do szpi-
tala. W południe byliśmy w szpi-
talu. Przywieźli mamę sąsiedzi z 
okolicznych wiosek, Cecylówki 
i Grud, którzy zobaczyli pożar, 
przyszli na osiedle w Małym Sie-
dliszczu, zastali pogorzelisko i 
znaleźli za stodołą mamę i panią 
Sewrukową. Przywieźli je do szpi-
tala w Kostopolu 26 maja 1943.

Widziałam jak mamę znoszono z 
wozu całą we krwi i strzępach po-
rąbanej bielizny. 
Szok, przerażenie, głód i na wpół 
żywa mama. Lista  Polaków za-
mordowanych i zranionych przez 
Ukraińców w nocy z 25 na 26 
maja 1943 roku w Małym Sie-
dliszczu (gmina Kostopol, powiat 
Kostopol – red) :

1. Mieczysław Szczurow-
ski, ur.1903, mój ojciec z 
Małego Siedliszcza

2. Julian Szczurowski, 
ur.1929, syn Mieczysława,

3. Maria Szczurowska, ur. 
2939, córka Mieczysława,

4. Jan Szczurowski, 
ur.1941, syn Mieczysława,

5. Maria Żukowska, około 
29-30 lat, kuzynka z Grud,

6. NN. Żukowska, około 3 
lat, córka kuzynki,

7. Adela Sewruk, około 40 
lat, znajoma,

8. NN. Sewruk, około 6 
lat, syn Adeli,

9. NN. Sewruk, około 4 
lat, córka Adeli,

10. NN. Serwruk, około 
60 lat, teściowa Adeli, z 
Grud, porąbana siekierą- 
przeżyła,

11. Aleksandra Szczurow-
ska, ur. 1905, żona Mie-
czysława, moja mama, po-
rąbana siekierą- przeżyła.

H B-Fragment wspomnień: He-
leny Bieleckiej opublikowany 
w książce L. Kulińskiej „Dzieci 
Kresów I” pt.’ Mój Jasio nie żyje”

P
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krągła 70. rocznica ludo-
bójstwa, dokonanego na 
ludności polskiej przez 
OUN-UPA, którą ob-

chodzimy w tym roku, jest mega-
rocznicą. Składają się na nią setki 
strasznych rocznic, bo w tamtym 
1943 r. i następnych kilku latach 
trudno znaleźć  dzień czy noc, kie-
dy  nie  ginęłaby  ludność  polska   
z rąk  zbrodniczej, barbarzyńskiej 
OUN-UPA. Rocznica ta przypomi-
na najkrwawszą tragedię ludności 
polskiej w całej naszej narodowej 
historii, zarówno pod względem 
ilości Ofiar, jak  i okrucieństwa 
i niewyobrażalnych cierpień za-
dawanych Ofiarom przez ounow-
skich bandytów. Ludobójstwo to 
poraża również ogromnym zasię-
giem terytorialnym 
i okresem trwania – od 1939r. do 
1947; objęło siedem województw: 
wołyńskie,  południowe powiaty 
poleskiego, tarnopolskie, stani-
sławowskie, lwowskie, wschodnie 
powiaty lubelskiego i powojenne-
go rzeszowskiego. Dokumentali-
ści doliczyli się 1819 miejscowo-
ści na Wołyniu, w których bandy 
ounowskie zamordowały około 60 
tys. Polaków, a na całych Kresach 
Południowo-Wschodnich 138 tys. 
w 4300 miejscowościach. Nie-
którzy dokumentaliści przyjmują 
znacznie większe ilości Ofiar. 

W dwóch ostatnich wojewódz-
twach dopiero operacja „Wisła” 
położyła kres rozlewowi krwi, ra-
tując wiele istnień ludzkich – pol-
skich, ukraińskich, łemkowskich.
 Atamani uzbrojonej i dozbraja-
nej przez Niemców 40-tysięcznej 
OUN-UPA wydali wyrok śmierci 
na ludność polską Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich i realizowa-
li go z okrutną zajadłością. UPA, 
wspomagana  miejscowym chłop-
stwem, przeszła od mordów po-
jedynczych i grupowych do rzezi 
masowych, wyżynają ludność pol-
ską całych wsi, gmin, powiatów, 
rabując i paląc polskie obejścia. 
Rzezie przemieszczały się z coraz 
większym nasileniem z powiatów 
wschodnich Wołynia do zachod-
nich.
 Pierwszy masowy mord miał 
miejsce 9 lutego 1943 w polskiej 
wsi Parośle, pow. Sarny, gdzie 
banda UPA zarąbała siekierami 
147 mieszkańców, podstępnie po-
wiązanych. Ten mord i następne 
obalają ounowski blef, że maso-
we rzezie rozpoczęły się dopiero 
w lipcu. Niedouczeni historycy, 
publicyści i politycy, upowszech-
niając go, pomniejszają rozmiary 
banderowskiego ludobójstwa. Na-
wet autorzy cennej pod wieloma 
względami Uchwały sejmowej z 
15 lipca 2009 r. nie ustrzegli się 

tego przekłamania. Ale i przed 
rzezią w Paroślach bandy ounow-
skie, w tym i policja ukraińska, 
zamordowały około 1500 ludno-
ści polskiej. Po Paroślach, w lu-
tym, dokonały ponad 20 mordów 
pojedynczych i zbiorowych; w 
marcu – 120,  w kwietniu  około 
100, w tym w Lipnikach zamordo-
wały 179 osób, w Hucie Antono-
wieckiej zabili ponad 50, w Jano-
wej Dolinie – około 600! W maju 
doliczono się około 70 mordów, 
w tym w Niemilii zamordowano 
170 osób. W czerwcu ponad 80 
mordów, w tym w Hurbach zabito 
257 osób, w Chiniówce – 108, w 
Wronczynie – 40, w Mokrzcu 67, 
w Nowomalinie ponad 40.
 W maju - czerwcu w kilkudziesię-
ciu miejscowościach działały już 
polskie samoobrony, które wyha-
mowały nieco napady ounowców 
na polskie skupiska.
W obliczu zagłady ludność polska 
zaczęła desperacko bronić się, ale 
rzadko  z pozytywnym skutkiem, 
przewaga OUN-UPA była najczę-
ściej miażdżąca. OUN koncentro-
wała siły, mobilizowała chłopstwo 
żądne grabieży i lackiej krwi do 
ostatecznej rozprawy z ludnością 
polską, teraz głównie w zachod-
nich powiatach Wołynia. W lipcu 
OUN-UPA z miejscowym chłop-
stwem przypuściła zmasowany 

atak na ludność  polską  w  powia-
tach  włodzimierskim, horochow-
skim, kowelskim, łuckim.
 Rzezie lipcowe objęły ponad 290 
miejscowości. Największe nasile-
nie – apogeum ludobójstwa – mia-
ło miejsce 11 lipca, w niedzielę, 
Tej niedzieli UPA z miejscową 
czernią mordowała ludność polską 
w ponad 150 miejscowościach. W 
Rudni zabito 141 osób, w Mam-
liczach 118, w Gucinie 146, W 
Orzeszynie 300, w Dominopolu 
250, w Teresinie 207. Mordów 
masowych dokonano również w 
kościołach, mordując wiernych i 
księży. W Porycku zamordowano 
220 wiernych i księdza Bolesława 
Szabłowskiego; w Kisielinie 90, 
ranny został ksiądz Witold Kowal-
ski, reszta wiernych zamknąwszy 
się w przyległej plebanii podję-
ła dramatyczną obronę, mając do 
dyspozycji cegły z rozbieranego 
pieca; w Chrynowie zamordowa-
no 150 osób, w tym księdza Jana 
Kotwickiego; w Krymnie 40; w 
Zabłoćcach 116 i księdza Józefa 
Aleksandrowicza. To była Apo-
kalipsa! Apogeum ludobójstwa, 
najkrwawsza niedziela w naszej 
historii. Dlatego Kresowianie i lu-
dzie wrażliwego sumienia proszą, 
zasadnie domagają się, by Sejm 
ustanowił 11 lipca Dniem Pamię-
ci Męczeństwa Kresowian albo po 

prostu Dniem Pamięci Ofiar Ludo-
bójstwa na Kresach, podobnie jak 
w przypadku uchwalonego Dnia 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
czy kontrowersyjnego Narodowe-
go Dnia Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”.
 Następne nasilenie rzezi ludno-
ści polskiej miało miejsce w trze-
ciej dekadzie sierpnia. Wówczas 
OUN-UPA z miejscowym chłop-
stwem dokonały rzezi w ponad 
130 miejscowościach, głównie w 
powiatach lubomelskim i kowel-
skim. Kulminacja sierpniowych 
rzezi przypada na 29 i 30 sierpnia 
1943. W Gaju zamordowano wów-
czas około 600 osób, w Ostrów-
kach – 521, Woli Ostrowieckiej – 
628, Budach Ossowskich – 289. I 
tutaj ilość Ofiar jest przerażająca, 
wg Ewy Siemaszko może nawet 
być większa niż w rzeziach lipco-
wych.
 Pozostała przy życiu ludność 
polska broniła się desperacko w 
samoobronach, z których słabsze 
padały w nierównych walkach z 
OUN-UPA i chłopstwem. Ci, któ-
rzy uszli z życiem z rozbitych sa-
moobron, starali się, nie zawsze 
szczęśliwie, dotrzeć do innej sa-
moobrony lub niemieckiego czy 
węgierskiego garnizonu, czasami 
do sowieckiej partyzantki. Wielu 
uciekinierów Niemcy wywieźli na 

CZAS ZAGŁADY
Feliks Budzisz

O

lipca 1943 r. na wieś 
Kupowalce  i sąsied-
nie kolonie, Szeroką 
i Lulówkę, uderzyły 

znaczne siły UPA, zabijając ok. 150 
osób. Uratowała się m.in. Halina 
Gilewicz, którą przechował w stogu 
siana Ukrainiec Tkaczuk. Rodzinie 
Łaszczewskich w pierwszych dniach 
po napadzie udzielała pomocy żyw-
nościowej ukraińska rodzina Czepiu-
ków mieszkająca w osadzie Nowe 
Gniezno. (Inf. dostarczył Przemy-
sław Portuś, źródło: W. i E. Siemasz-
ko, Ludobójstwo..., t. 1, s. 128–130) 
Taką informację można znaleźć na: 
http://wolyn.ovh.org/opisy/kupowal-
ce-02.html  Jak również znajduje 
się tam apel  niżej prezentowany: 
Jestem autorem trylogii "Krzyż Wo-
łynia 1943" - wydana II część, w 
przygotowaniu I część, w planach 
III część. Proszę o kontakt i pomoc 
w kończeniu trylogii i ewentualne 
wzajemne ustalanie faktów, w szcze-
gólności dot. Kupowalec, Nowego 
Gniezna, Lulówki, Szerokiej, Czer-
wonej, Haliczan i Boroczyc. II cz. 
"KRZYŻA" wydana została w 2010 
r., ale jej nakład jest już wyczerpany. 
Przygotowuję poprawki i uzupełnie-
nia do drugiego wydania. Ziomków 
serdecznie pozdrawiam! Odpowiem 
na każdą próbę nawiązania kontak-
tu. kgilewicz@op.pl  Skontaktowali-
śmy się z autorem, nadal pracuje naw 

w/w książką. W jego posiadaniu jest 
już około  pół setki relacji o wydarze-
niach z dnia 16 lipca 1943r. Dla przy-
kładu prezentujemy jedną z nich: 

Roman Witkowski: Tego nie moż-
na zapomnieć
Moi rodzice Antoni i Antonina Wit-
kowscy mieszkali w Kupowalcach. 
Mieli gospodarstwo rolne o po-
wierzchni około 10 hektarów, dom 
mieszkalny, zabudowania gospodar-
cze, zwierzęta. Ojciec był  gospo-
darzem, ale też cieślą i stolarzem. 
Mieszkaliśmy przy drodze na Sze-
roką, odchodzącej od drogi głównej 
Horochów – Beresteczko. Naszymi 
sąsiadami byli Żukowscy, Czarneccy 
(Józef Czarnecki był naszym krew-
nym), za nami mieszkała rodzina 
Jasińskich. Dalej, w stronę Bere-
steczka mieszkali: Walery Gilewicz, 
Tadeusz Malinowski, a potem Sawic-
cy – Franciszek i Stanisław. Niedale-
ko nas mieszkali: Jan Sawicki, Gąsio-
rowscy, Ziembiccy, Bolesław Sawicki 
i Kazimierz Gilewicz. Poprzez dziad-
ków moja rodzina była spokrewniona 
z Łazowskimi z Lulówki (dziadek) i ze 
Strutyńskimi z Cechowa (brat babci 
– Bronisław Strutyński). Babcia mia-
ła też brata w Stawiskach, nazywał 
się Ambroży Strutyński. W Kupowal-
cach mieszkała tylko jedna rodzina o 
nazwisku Witkowscy. Jestem jedynym 
członkiem tej rodziny, który przeżył 

tragedię wołyńską. W dniu napadu 
miałem 10 lat i 10 miesięcy. Zaczą-
łem chodzić do szkoły jeszcze przed 
wojną  w roku 1939. Uczyły mnie 
wtedy panie: Gilewiczowa i Łasz-
czewska. W czasie wojny najpierw  
Sowieci wprowadzili język rosyjski, a 
potem Niemcy ukraiński. Pamiętam, 
że nauczycielem był też  przysłany z 
Druszkopola Ukrainiec – Prysiażnyj. 
Wiem, że w Kupowalcach był wte-
dy budowany kościół, ale nie został 
ukończony, a składowane materiały 
(na więźbę dachową), jeszcze wcze-
śniej, przed napadem, zabrał Ukra-
iniec Hołowa. Wydaje mi się, że był 
również budowany dom ludowy. W 
Kupowalcach powstał też cmentarz, 
pierwszą pochowaną na nim osobą 
była mama Aleksandra Sawickiego. 
Napad bandytów ukraińskich w Ku-
powalcach rozpoczął się po południu 
16 lipca 1943 roku. Zawiadomił nas 
o tym Heniek Łazowski z Lulówki, 
który przybiegł do Kupowalec i na-
woływał do ucieczki. Pamiętam, że 
Irka Jasińska akurat wygoniła kro-
wy, by je paść na łące. Heniek wołał 
do niej: ”Irka, uciekaj, bo mordują! 
Już moi rodzice nie żyją!”  Pobiegli, 
już ich więcej nie widziałem. Moi ro-
dzice byli wówczas na łące, składali 
tam siano, ale w tej sytuacji wrócili 
szybko do domu. Mój ojciec rozma-
wiał  z sąsiadem - Janem Żukowskim. 
Nie wiedzieli, co o tym myśleć, bo 

wcześniej Ukraińcy mówili, że Po-
laków, mieszkających w tej miejsco-
wości od dziesiątków czy nawet setek 
lat, mordować nie będą. Postanowili 
więc, że pójdą dowiedzieć się, co się 
dzieje. Udali się w stronę Boroczyc. 
Koło domu Ukrainki zwanej Kowali-
chą zostali, wraz z innymi sąsiadami, 
napadnięci przez bandytów, którzy  
egzekucji dokonali w sadzie Kowa-
lichy. Większość zamordowano na 
miejscu (napadnięci zostali: Jan Żu-
kowski, Antoni Witkowski, Stanisław 
Konopko, Kazimierz Konopko i naj-
prawdopodobniej Mikołaj Konopko; 
w tym miejscu zginęło prawdopodob-
nie 9 osób, pozostali byli krewnymi 
żony Józefa Konopki). Ojciec, ranny 
w szyję, padł jak zabity, był nieprzy-
tomny, ale jeszcze żył. Odzyskał przy-
tomność następnego dnia i dowlókł 
się do jakiegoś sąsiada Ukraińca, 
prosząc, by go opatrzył, a ten, po-
dobno, dał mu jakieś brudne szmaty. 
Potem tato przepłynął rzekę, bo była 
w tym miejscu niezbyt szeroka, a za 
nią był już bezpieczniejszy. Tam za-
opiekowali się nim Polacy, jednak 
jego stan był krytyczny z powodu du-
żego upływu krwi i zakażenia. Został 
odtransportowany do Horochowa, 
ale możliwości uratowania życia już 
nie było i zmarł. 

Dzięki takim relacjom autor książki 
dokumentuje w miarę najdokładniej 

jak to możliwe  wydarzenia 1943 r. 
W rozmowie dowiedzieliśmy się, że 
nie tylko jego książka ale i działania 
na terenie byłej wsi Kuplewice zmie-
rzają między innymi do uhonorowa-
nia uczciwych Ukraińców, którzy z 
narażeniem życia ratowali sąsiadów, 
Polaków. To opowieść zarówno o 
bandytach jak i bohaterach ukraiń-
skich, powiedział. Tego nie mogę 
sam zapomnieć,  jak  i wielu innych, 
tym sposobem ocalonych. Moja naj-
bliższa rodzina znalazła się wśród 
tych, którym się udało, powiedział. 
Siedzieliśmy w zbożu przez 10 dni. 
Gdyby nie przyjaźni nam miejsco-
wi Ukraińcy (Czepiukowie), którzy 
z narażeniem życia donosili wodę i 
podstawowe produkty spożywcze, 
pewnie nie udało by nam się przeżyć. 
A przykładów bohaterskich Ukraiń-
ców mam sporo: 
…… miejscowy Ukrainiec Wojto-
wicz, który przyszedł grzebać zwło-
ki zauważył, że podźgana bagnetem 
kilkuletnia Ola, daje jeszcze oznaki 
życia. W tajemnicy zabrał ją do swe-
go domu i wyleczył. Wkrótce jed-
nak po tym, został przez pobratym-
ców zamordowany. Natomiast Ola 
żyje do dzisiaj. Pragnieniem pana 
Krzysztofa Gilewicza jest napisanie 
w/w  książki i  postawienie obelisku 
upamiętniającego te bardzo ważne 
dla obu narodów fakty.

Krzyż Wołynia 1943
Redakcja
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roboty do Rzeszy. Zdarzało się, że 
zdesperowani Polacy sami zgłasza-
li się na taki wyjazd, by ratować 
życie.
 Samoobronom bezustannie gro-
ziło niebezpieczeństwo ze strony 
wszechobecnej OUN-UPA. W Wi-
gilię 1943 banderowcy napadli na 
wsie samoobronne w Hnidawie, 
Wólce, Dworzyszczach, Ołyce, 
mordując przy wigilijnych stołach 
ponad 130 osób, a w pierwszy 
dzień Świąt Bożego Narodzenia 
na co najmniej trzy samoobrony, 
najsilniej zaatakowali dużą bazę 
samoobrony w Zasmykach, gdzie 
zamordowali około 50 osób i spa-
lili trzy miejscowości zatłoczone 
uciekinierami, z których część była 
na pasterce, innym udało się w porę 
uciec przed napastnikami.
 Mordy pojedyncze i grupowe trwa-
ły na Wołyniu przez cały 1944 r., 
nawet pod bokiem sowieckich gar-
nizonów. Pod koniec 1943 r. OUN-
-UPA zaatakowała ludność polską 
w południowych województwach 
Kresów – tarnopolskim, stanisła-
wowskim, lwowskim, dokonując 
tam masowych mordów. Wiosną 
1944 bandy OUN-UPA, dozbro-
jone przez Niemców, rozpoczęły 
krwawą depolonizację wschodnich 
powiatów Lubelszczyzny, następ-
nie Rzeszowszczyzny, gdzie kres 
banderowskiemu ludobójstwu po-
łożyła operacja „Wisła” w 1947 r., 

dwa lata po wojnie.
 Ludność polska Kresów, zwłasz-
cza Południowo-Wschodnich, 
przeszła drogę przez straszliwą 
mękę, o jakiej Polacy z innych 
dzielnic nie mają pojęcia. Kreso-
wej gehenny nie odtworzy najczar-
niejsza wyobraźnia, tym bardziej, 
że nadal milczą o niej media, nie 
uwzględniają jej programy i pod-
ręczniki szkolne. Rezultat jest taki, 
że o eksterminacji ludności pol-
skiej przez OUN-UPA nic nie wie 
49% Polaków, 17% coś słyszało 
o niej, ale dokładnie nie wie, o co 
chodzi, 20% wie, ale mało, a tyl-
ko 14% wie dużo (sondaż OBOP z 
2003 r.). W podobnym sondażu o 
Zbrodni Katyńskiej słyszało 94%, 
chociaż Ofiar katyńskich jest kilka-
krotnie mniej niż Ofiar OUN-UPA. 
Przypomnijmy więc, ilu Polaków 
zamordowała najczęściej najokrut-
niejszymi sposobami ta gloryfiko-
wana, otaczana kultem na zachod-
niej Ukrainie OUN-UP,  również  w 
Polsce:  Wołyń  60 tys., południowe 
Polesie 2 tys., Lwowskie  25 tys., 
Tarnopolskie  28 tys., Stanisła-
wowskie  18 tys., Lubelskie –co 
najmniej 3 tys., razem 136 tys. Są 
to oczywiście dane  przybliżone;  
dokładne ilości są już nie do usta-
lenia. Szacunki mówią nawet o 200 
tys. i więcej, uwzględniające ofiary 
ukraińskie, żydowskie, rosyjskie, 
ormiańskie, czeskie i inne.

 Tragiczna problematyka ounow-
skiego ludobójstwa ma wiele aspek-
tów. Bardziej zbadanym jest aspekt 
geograficzno-ilościowy /miejsce i 
ilość ofiar/. W zbadaniu tego aspek-
tu największe zasługi położyli Wła-
dysław i Ewa Siemaszkowie oraz 
ośrodek wrocławski /SUOZUN/ 
pod kierunkiem Szczepana Siekier-
ki, również dr Zdzisław Konieczny. 
Etyczno-prawny aspekt omawiał w 
swoich pracach dr hab. Wiktor Po-
liszczuk, najwybitniejszy znawca 
ounizmu. Zupełnie pomijany jest 
aspekt psychologiczny, przeżycio-
wy. A przecież w tamtych „czerwo-
nych nocach” i dniach beznadziei, 
ciągnących się jak wieczność, w 
obliczu zbliżającej się nieuchron-
nej zagłady ludność polska trwała 
miesiącami w ustawicznym lęku, 
nieraz w przeraźliwej trwodze i 
rozpaczy. Ci, którzy ponieśli mę-
czeńską śmierć, zabrali na wieczną 
ciszę przedśmiertną trwogę i ból od 
ciosów zadanych przez ounowskich 
oprawców.  Ci, co uszli strasznej, 
męczeńskiej  śmierci i często z 
ukrycia, ze schowka widzieli  mord 
swoich dzieci, rodziców, braci, 
sióstr, dziadków czy sąsiadów, któ-
rzy widzieli zmasakrowane ciała 
swoich bliskich – tego strasznego 
widoku nigdy nie zapomną. Gdy 
przywołują go w pamięci, głębokie 
wzruszenie dławi w gardle i oczy 
zachodzą łzami. I tak już będzie do 

kresu ich życia. Znany jest przypa-
dek, na pewno nie jeden, że matka 
na widok swoich pomordowanych 
dzieci popadła w obłąkanie, inna 
straciła mowę. I w takim nieule-
czalnym stanie dokończyły żywo-
ta. U wielu odratowanych  ciężkie 
rany, pozostawiły straszne blizny 
i dotkliwy uszczerbek na zdrowiu, 
sprawiający oszpecenie i cierpienie 
do końca życia. Wielu też wyniosło
z pożogi ciężkie traumy psychicz-
ne, silne nerwice, które utrudniały 
normalne funkcjonowanie w trud-
nym, powojennym życiu. PRL ani 
III RP nie udzieliły żadnego wspar-
cia tym ciężko poszkodowanym 
Ofiarom banderowskiego ludobój-
stwa. To Oni tworzą w znacznej 
mierze tzw. środowiska kresowe, 
atakowane przez ounowców.
 Oburzają i zasługują na potępienie 
postawy osób z kręgu „GW”, które 
atakują te środowiska,  posądzając 
je o szowinizm i nieuzasadnione 
pretensje do OUN-UPA! Kreso-
wianie, wymierający już świadko-
wie banderowskiego ludobójstwa, 
pragną – mają do tego absolutne 
prawo i obowiązek – uczcić god-
nie w 70. rocznicę, może już dla 
wielu ostatnią, pamięć swoich bli-
skich, rodaków, podobnie jak czci 
się pamięć Ofiar Holocaustu, Ofiar 
Katyńskich czy Ofiar terroru hitle-
rowskiego. Pragną również  i o to 
proszą, by Władze Rzeczypospoli-

tej również włączyły się w uroczy-
ste obchody tej najtragiczniejszej 
Rocznicy, zwłaszcza Prezydent 
Rzeczypospolitej, Premier i Mar-
szałkowie Sejmu i Senatu. Kreso-
wianie uważają, że udział w tych 
obchodach jest Ich patriotyczną 
powinnością, jak i każdego Pola-
ka. Stoją na stanowisku, że- jak 
udowadniał dr Wiktor Poliszczuk- 
nie ma zbrodniczych narodów, są 
zbrodnicze  ideologie i organiza-
cje, taką był ounizm i OUN-UPA. 
Ta zbrodnicza formacja  zasługuje 
wyłącznie na hańbę i potępienie, 
podobnie jak i ci, dla których UPA 
„ to cześć i duma Ukrainy”. Kre-
sowianie żywią głęboką wdzięcz-
ność  tym Braciom – Ukraińcom, 
którzy w czasie zagłady z nara-
żeniem życia ratowali swoich 
polskich sąsiadów, również tym 
współczesnym Obywatelom Ukra-
iny, którzy pomnikami uczcili 
Ofiary OUN-UPA w Symferopo-
lu i Ługańsku.Warszawscy Radni 
powinni wziąć z nich przykład i w 
najbardziej godnym tego miejscu 
postawić wreszcie Pomnik Ofiar 
OUN-UPA, które swoją Stolicę 
kochały nie mniej niż inni Polacy 
i marzyły w  tamtych ponurych, 
złowieszczych czasach, by ją zo-
baczyć wolną i piękną.        
           

 

W chełmskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Marii Pauliny Orseti   odby-
ła się promocja książki  poetyckiej 
Krzysztof Kołtuna  Wołyńska Lita-
nia. Wydana w Bibliotece „Wołania 
z Wołynia” jako 79 tom , stanowi 
arcydzieło  literackie. W takiej  
konwencji , pisali o nim ks. Witold 
Kowalów , Janusz Paluch , Mariusz 
Olbromski i inni. Dopełnieniem po-
ematu  jest muzyka, którą  do dzieła  
literackiego  napisał   sławny , pol-
ski kompozytor Krzesimir Dębski  

w Oratorium Wołyńskim. Znisz-
czona przez wojnę i UPA Diecezja 
Łucka wraz  z duchowym dziedzic-
twem i skarbami  ikon, obrazów, 
cudownych figur  wpisanych w sta-
re, często średniowieczne  obiekty 
sakralne na Wołyniu  - doczekała 
się litanijnej  monografii duszy.
Wrażliwy czytelnik, odnajdzie 
tu  piękno  i dawna  sławę  tych 
miejsc. Wydarzeniu  literackiemu  
towarzyszyła  gitara i śpiew Marka  
Miszczuka.

Wołyńska Litania
Antykwariat Kresowy
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18 kwietnia, w IPN przy ul. Marszał-
kowskiej w Warszawie, dr. Grzegorz 
Motyka z ISP PAN przedstawił swo-
ją wizję dotyczącą ludobójstwa na 
Wołyniu i w południowo-wschod-
niej Galicji dokonanego na ludności 
polskiej przez OUN-UPA. Celowo 
używam wyrazu "wizja", bo takie 
mam odczucie po wysłuchaniu tego 
jakże odbiegającego merytorycznie 
od tematyki ludobójstwa wykładu. 
Wprowadzenie i subiektywna gene-
za ludobójstwa, "wybielanie/uspra-
wiedliwianie" OUN-UPA pochłonę-
ła lwią część czasu przeznaczonego 
na wykład. Należy się zastanowić 
poważnie nad celem takich wykła-
dów, bo są one prowadzone również 
w innych miastach Polski.  
Co najmniej kilka osób z którymi 
udało mi się zamienić kilka słów po 
spotkaniu, wyszła z budynku IPN 
rozczarowana a część mocno zde-
gustowana zachowaniem dr. Kra-
jewskiego - moderatora.

Trudno nie zgodzić się z faktem, 
że dr. Kazimierz Krajewski OBEP 
(Oddziałowe Biuro Edukacji Pu-
blicznej) IPN powiedział co naj-

mniej kilka wyrazów za dużo w 
odniesieniu do wystąpienia Jana 
Niewińskiego - kombatanta z 27 
WDP AK. Należy teraz publicznie 
zapytać o to, jaką misję i rolę pełni 
IPN, urząd utrzymywany z pienię-
dzy polskiego podatnika i na ile jest 
on jeszcze polską instytucją. Jeżeli 
Krajewski ruga kombatanta a tole-
ruje przekłamywanie historii przez 
Motykę, to co u licha robił tam jako 
moderator?

O ile Motyka znany jest z wybie-
lania i "usprawiedliwiania" zbrod-
ni ludobójstwa dokonanego przez 
OUN-UPA o tyle Krajewski repre-
zentował IPN i powinien uważniej 
słuchać i reagować na to co  mówią 
nie tylko dyskutanci ale "wykła-
dowca" Motyka.

Jak można puścić płazem teksty o 
"obywatelach ukraińskich" w odnie-
sieniu do czasów w którym na mapie 
Europy nie było jeszcze Ukrainy. 
Jak można nie reagować na teksty 
o rzekomym "odwecie" AK. Jeżeli 
nawet (hipoteza), to zbrojne oddzia-
ły AK na Wołyniu nie pojawiły się 

wraz z OUN-UPA a dużo, dużo póź-
niej a więc Motyka strzela w płot i 
nie bardzo zna materię w której od 
lat próbuje zaistnieć jako ekspert. 
Czarno widzę jego uczestnictwo w 
konferencjach poświęconych ludo-
bójstwu OUN-UPA, chyba że po 
stronie ukraińskiej.

Od historyka-badacza powinno się 
wymagać  relacji opartych na fak-
tach a nie domysłach. Przecież żyją 
jeszcze świadkowie krwawych wy-
darzeń na Wołyniu którzy stanowią 
skarbnicę wiedzy historycznej ale 
czy ta wiedza mieści się w obszarze 
badań historyka Motyki? 

"Umówmy się, że w wyniku działań 
OUN-UPA zginęło ok. 100 tys. lud-
ności narodowości polskiej" - mó-
wił w wystąpieniu Motyka a Kra-
jewski milczał. Co znaczy umówmy 
się ? Czy to znaczy że Motyka kreu-
je historię opartą na umawianiu się? 
Czyżby opracowania Siemaszków i 
Siekierki to zbyt trudna do opano-
wania przez Motykę lektura? Pew-
nie tak, skoro recenzuje i powołuje 
się na ukraińskiego SB-ka, szefa ar-
chiwum SBU za prezydentury Jusz-
czenki, ukraińskiego nacjo na lis ty, 
gloryfikatora zbrodniczej działal-
ności OUN-UPA i fanatyka Stepana 
Bandery dr. Wiatrowycza.

Nie jest tajemnicą, że co najmniej 
od roku IPN zbiera materiały i rela-
cje świadków ludobójstwa dokona-
nego przez OUN-UPA na Kresach. 
Instytut który kreuje własną lub 
"szyje pod zamówienie" historię ni-
jak ma się do pamięci narodowej do 
której odwołuje się w nazwie wła-
snej.

Po "spektaklu jedynego słusznego 
aktora"  zorganizowanym 18 kwiet-
nia w budynku IPN można odnieść 
wrażenie, że "psy szczekają a kara-
wana z OUN-UPA idzie dalej". 

Motyka "usprawiedliwia" 
zbrodnie OUN-UPA. 
Krajewski beszta żołnierzy AK
Andrzej Łukawski

Nie zapomnij wydrukować bieżącego numeru 
Kresowego Serwisu 

Informacyjnego i przekazać go 
Kresowianom którzy jeszcze nie mają dostępu do Interne-

tu. To nie tylko Twoja gazeta, 
to gazeta  która łączy wszystkich Kresowian
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bchody 70. rocznicy po-
wstania dywizji SS-Ga-
lizien na Ukrainie, czyli 
kultu zbrodni ciąg dalszy

Kult faszyzmu na Ukrainie prze-
chodzi już wszelkie granice zdro-
wego rozsądku. Ale neobande-
rowców ze „Swobody” o zdrowy 
rozsądek raczej podejrzewać nie 
można, więc kolejna faszystow-
ska hucpa nie powinna dziwić. To 
tylko konsekwencja postępującej 
faszyzacji Ukrainy – pokłosie „po-
marańczowej rewolucji”, przepro-
wadzonej przecież przy znaczącym 
udziale polskim. 
W dniach 24-28 kwietnia – jak 
Ukraina długa i szeroka, od Krzy-
wego Rogu do Lwowa – człon-
kowie i zwolennicy partii „Swo-
boda” oraz innych organizacji 
nacjonalistycznych świętowali 
70-lecie utworzenia dywizji Waf-

fen SS „Galizien” („Hałyczyna”). 

Oczywiście argumentacja była w 
stylu, że to bohaterowie walki o 
niepodległą Ukrainę, no i oczywi-
ście bohaterowie walki z „komuni-
zmem”. Ten ostatni slogan nawet 
by mile zabrzmiał w uszach pol-
skich antykomunistów, gdyby nie 
to, że owi „bohaterowie” aktyw-
nie uczestniczyli w ludobójstwie 
na Polakach i Żydach. Obchody 
były naprawdę udane: grupy rekon-
strukcyjne, koncerty, odczyty, no i 
pochody. Z faszystowską symboli-
ką i licznym udziałem otumanionej 
młodzieży (patrz: zdjęcia). 

To wszystko działo się w dużym 
kraju europejskim, w XXI wieku i 
jakoś nie wzbudziło głośnych pro-
testów Parlamentu Europejskiego, 
Centrum Szymona Wiesenthala, 
władz Izraela, administracji USA, 
ani polskich strażników poprawno-
ści politycznej, tak ostro tępiących 
w Polsce wszelkie przejawy nacjo-
nalizmu i nietolerancji. Widocznie 
Ukraina otrzymała międzynarodo-
wą koncesję na krzewienie faszy-
zmu. W czyimś interesie – także 
poza Ukrainą – musi leżeć bande-
ryzacja i faszyzacja tego kraju. 
Czym była dywizja SS-Galizien? 
14. Dywizja Grenadierów Waffen 
SS „Galizien” została utworzona 
przez Niemcy hitlerowskie wiosną 
1943 roku. Po klęsce pod Stalin-
gradem Hitler potrzebował mięsa 
armatniego. Niemcy chętnie reflek-
towali na ukraińskich ochotników, 

nie dając im nic w zamian. W ja-
kichkolwiek planach politycznych 
Trzeciej Rzeszy nie było bowiem 
miejsca dla niepodległej Ukrainy. 
Dał temu wyraz m.in. generalny 
gubernator Hans Frank stwierdza-
jąc już 12 września 1940 roku, że 
Ukraińcy są poddanymi Wielkiej 
Rzeszy Niemieckiej, skoro miesz-
kają w jej granicach i o żadnym 
poparciu dla ukraińskich dążeń 
niepodległościowych nie może być 
mowy. Rok później Niemcy nie 
pozostawili w tej kwestii żadnych 
wątpliwości Banderze i jego kom-
panom, zdecydowanie przerywając 
epizod z proklamacją „rządu” Steć-
ki we Lwowie. Nawet mimo inter-

nowania kierownictwa OUN-B w 
KL Sachsenhausen, nacjonaliści 
ukraińscy nadal widzieli jednak w 
Niemczech hitlerowskich nie wro-
ga, ale pożądanego sojusznika. 
Dlatego nie zabrakło ochotników 
do dywizji SS-Galizien i dlatego 
polityczny patronat nad tą inicja-
tywą ze strony ukraińskiej objął 
Centralny Ukraiński Komitet Na-
rodowy w Krakowie pod prze-
wodnictwem prof. Wołodymyra 
Kubyjowicza (kolaboracyjna insty-
tucja powołana przez Niemców 14 
kwietnia 1940 roku) oraz działacze 
OUN-M. Nabór do dywizji potę-
piła natomiast OUN-B, ale tylko 
dlatego, że patronat nad sprawą jej 
utworzenia przechwyciła politycz-
na konkurencja z OUN-M. Jednak-
że banderowcy skierowali do dywi-
zji grupę swoich zaufanych ludzi, 
w tym m.in. Bohdana Pidhajnego 
oraz Mychajło Kaczmara. W szere-
gach dywizji galicyjskiej SS znala-
zło się później wielu banderowców. 
Ze strony niemieckiej patronat nad 
formującą się dywizją sprawował 
gubernator dystryktu galicyjskiego 
SS-Brigadeführer Otto von Wäch-
ter. Nie wypada nie wspomnieć o 
jeszcze jednym patronie, którym 
była Cerkiew greckokatolicka. 
Kiedy 28 kwietnia 1943 roku do 
Lwowa przybył generalny guber-
nator Hans Frank, żeby publicznie 
zapowiedzieć formowanie dywi-
zji, czekali tam na niego nie tylko 

nacjonaliści ukraińscy z CUKN 
i OUN-M, ale także hierarcho-
wie Cerkwi. Biskup Josyf Slipyj 
– prawa ręka metropolity Andrija 
Szeptyckiego – odprawił uroczystą 
mszę w katedrze św. Jura w intencji 
tworzonej ukraińskiej dywizji SS. 
Sam Szeptycki skierował następnie 
do dywizji 12 kapłanów greckoka-
tolickich, którzy sprawowali w niej 
posługę duszpasterską. Czy także 
podczas rzezi w Hucie Pieniackiej? 
Warto o tym pamiętać i trzeba o to 
pytać w sytuacji, kiedy ukraińska 
Cerkiew greckokatolicka wystę-
puje dzisiaj wobec Polski z pozy-
cji mentorskich i odżegnuje się od 
uznania winy nacjonalizmu ukraiń-
skiego za ludobójstwo wołyńsko-
-małopolskie. 
Ostateczna decyzja o utworzeniu 
dywizji SS-Galizien zapadła do-
piero 20 lipca 1943 roku. Formalny 
rozkaz o jej powołaniu podpisał 30 
lipca 1943 roku w imieniu Reichs-
führera SS Heinricha Himmlera 
SS-Obergruppenführer i generał 
Waffen-SS Hans Jüttner. Ochotnicy 
napływali jednak już od kwietnia. 
Do lipca 1943 roku sformowanych 
zostało już pięć pułków. Co cieka-
we, nazwano je pułkami policyjny-
mi, a to nie pozostawia wątpliwości 
jaki miała mieć charakter i czemu 
miała służyć dywizja SS-Galizien. 
Ochotników było tak dużo, że pod 
koniec 1943 roku władze niemiec-
kie zaczęły się zastanawiać nad 

utworzeniem całego Korpusu Ga-
licyjskiego SS, w skład którego 
wchodzić miały oprócz 14. Dywi-
zji – Dywizja Pancerna „Lemberg” 
oraz Dywizja Górska „Karpaty”. 
Jednak nie zgodził się na to Hein-
rich Himmler, podobnie jak Hitler 
niechętny politycznym dążeniom 
nacjonalizmu ukraińskiego i oba-
wiający się zbytniego wzmocnienia 
pozycji nacjonalistów. 
Pierwszym dowódcą dywizji SS-
-Galizien został SS-Gruppenfüh-
rer i generał porucznik Waffen-SS 
Walter Schimana – zbrodniarz hi-
tlerowski odpowiedzialny m.in. za 
zagładę Żydów. W listopadzie 1943 
roku dowództwo przejął po nim SS-
-Brigadeführer i generał major Waf-
fen-SS Fritz Freitag. Mamy tu więc 
do czynienia z dokładną powtórką 
z roku 1941, kiedy sformowano 
bataliony „Nachtigall” i „Roland”: 
niemieckie dowództwo, niemiecka 
kadra oficerska, niemiecka komen-
da, niemieckie umundurowanie i 
ukraińscy askarysi. To było mak-
simum ambicji, na jakie Niemcy 
godzili się pozwolić nacjonali-
stom ukraińskim. Twierdzenia ich 
propagandy, że dywizja miała być 
zalążkiem ukraińskiej armii naro-
dowej są żałosną bzdurą. To byli 
tylko ukraińscy najemnicy Hitlera, 
żołdacy tubylczych wojsk kolo-
nialnych, których w afrykańskich 
koloniach brytyjskich i francu-
skich nazywano wówczas askary-
sami. Przysięgę wojskową składali 
na wierność nie Ukrainie, której 
wówczas nie było i być nie mogło, 
ale Adolfowi Hitlerowi, wodzowi 
Rzeszy Niemieckiej. Brzmiała ona 
następująco: „Na całe życie będę 
wierny Adolfowi Hitlerowi, jako 
wielkiemu wodzowi niemieckich 
sił zbrojnych, wielkich Niemiec i 
nowej Europy”. 
Askarysi z dywizji SS-Galizien nie 
mogli być narzędziem realizacji 
głównego celu nacjonalizmu ukra-
ińskiego – „samostijnoj Ukrainy” – 
ponieważ Niemcy wykluczyli jaką-
kolwiek możliwość jego realizacji 
już w 1941 roku. Mogli natomiast i 
stali się narzędziem realizacji inne-

SS-Galizien na Kresach II RP
Bohdan Piętka

O

/ 28 kwietnia 2013 r., Lwów. Neobanderowcy maszerują ku czci swoich poprzedników z dywi-
zji SS-Galizien. Zwraca uwagę wytatuowana swastyka na ręce osobnika pierwszego z prawej 
oraz symbolika SS-Totenkopf na koszulkach (formacje „Trupiej Czaszki”, służące m.in. w 
niemieckich obozach koncentracyjnych). Źródło: Kyiv Post (www.kyivpost.com).

/ 28 kwietnia 2013 r., Lwów. Marsz ku czci dywizji SS-Galizien. Pod czerwono-czarnymi 
banderowskimi flagami maszeruje pokłosie „pomarańczowej rewolucji” – młoda przyszłość 
Ukrainy. Na banerze wizerunki m.in. Romana Szuchewycza – dowódcy UPA i Pawło Szandru-
ka – dowódcy dywizji SS-Galizien. Źródło: Kyiv Post (www.kyivpost.com).
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/ 28 kwietnia 2013 r., Lwów. Młoda Ukraina w strojach ludowych maszeruje z emblematami dywizji SS-Galizien. Wywalony kosz ze śmieciami 
świetnie koresponduje z idącym pochodem. Śmieci z kosza i śmieci historii na ulicy miasta, które kiedyś było perłą europejskiej kultury. Źródło: 
Kyiv Post (www.kyivpost.com). 
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go celu nacjonalizmu ukraińskiego 
– eksterminacji Polaków i Żydów 
– ponieważ cel ten był zbieżny z 
polityką Niemiec hitlerowskich. 
Temu faktowi pogrobowcy na-
cjonalizmu ukraińskiego uparcie 
zaprzeczają. Nie było ponoć ich 
zdaniem rzezi w Hucie Pieniackiej, 
Chodaczkowie Wielkim, Podkar-
mieniu, Prehoryłem, Łaskowie, 
Starej Wsi, Borowie, Majdanie 
Nowym i Majdanie Starym. Były 
tylko bohaterskie walki z „bolsze-
wikami”. Otóż nie! Walka z „bol-
szewikami” miała miejsce dopiero 
w lipcu 1944 roku, kiedy 14. Dy-
wizja Grenadierów została rozgro-
miona przez Armię Czerwoną w 
kotle pod Brodami. Z pogromu ura-
towało się około 1500 ukraińskich 
esesmanów, a 7300 zginęło lub zo-
stało rozstrzelanych po wzięciu do 
niewoli. Do czasu skierowania na 
front w dniu 28 czerwca 1944 roku 
dywizja SS-Galizein brała udział w 
działaniach przeciwpartyzanckich 
(w tym m.in. na Lubelszczyźnie), 
co oznaczało udział w zbrodni-
czych pacyfikacjach polskiej lud-
ności cywilnej. W mordowaniu 
Polaków ukraińscy esesmani ak-
tywnie współdziałali z OUN-B i 
UPA. Tak było m.in. w Hucie Pie-
niackiej. 
Po klęsce pod Brodami dywizja 
został odtworzona, a faktycznie 
sformowana na nowo (druga dy-
wizja SS-Galizien). Mimo tragicz-
nego losu pierwszej dywizji SS-
-Galizien, nie zabrakło ochotników 
także do drugiej. Jej stan szybko 
osiągnął 11500 esesmanów. To po-
kazuje dobitnie jak bardzo galicyj-
scy Ukraińcy garneli się do służby 
u boku Trzeciej Rzeszy. Do służby, 
która dawała im jedynie możliwość 
mordowania, w tym. m.in. Pola-
ków, bo na żadne inne perspektywy 
ze strony Hitlera liczyć mogli. 
Druga dywizja SS-Galizien zosta-
ła skierowana do tłumienia Sło-

wackiego Powstania Narodowego. 
Jej zbrodnie popełnione na terenie 
Słowacji są mniej znane i wciąż 
nie zostały dokładnie zbadane. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że 
także w walce ze słowackimi po-
wstańcami, a potem partyzantami 
ukraińscy esesmani dopuszczali się 
zbrodni. Ze Słowacji dywizję skie-
rowano do walki z partyzantką ju-
gosłowiańską, a następnie do walk 
frontowych na terenie Austrii. 
19 kwietnia 1945 roku do sztabu 
dywizji przybył Pawło Szandruk 
– były pułkownik Wojska Polskie-
go, tytułujący się generałem, od 15 
marca 1945 roku przewodniczący 
tzw. Ukraińskiego Komitetu Na-
rodowego i dowódca tzw. Ukraiń-
skiej Armii Narodowej. Razem z 
drugim samozwańczym generałem 
Mychajło Kratem miał on rzekomo 
24 kwietnia objąć dowództwo 14. 
Dywizji Grenadierów Waffen-SS 
„Galizien” i przemianować ją na 1. 
dywizję Ukraińskiej Armii Naro-
dowej. SS-Brigadeführer F. Freitag 
podobno mu się podporządkował. 
Informacje te – podawane m.in. 
przez polską Wikipedię i różnych 
polskich autorów za nacjonali-
styczną historiografią ukraińską – 
są kolejną brednią. SS-Brigadefüh-
rer F. Freitag dowodził dywizją do 
końca, tzn. do swojej samobójczej 
śmierci w dniu 10 maja 1945 roku. 
Dopiero wtedy – dwa dni po zakoń-
czeniu wojny – Krat i Szandruk ob-
jęli dowództwo. 
Naprawdę trzeba mieć ogromne 
poczucie humoru, albo być total-
nym ignorantem, żeby wierzyć w 
to, iż SS-Brigadeführer Freitag 
mógł ulec szczególnemu urokowi 
pana Szandruka i przekazać mu ko-
mendę. Urokowi Pawło Szandruka 
nie oparł się natomiast gen. Wła-
dysław Anders – dowódca II. Kor-
pusu Polskiego we Włoszech. To 
właśnie do gen. Andersa – swojego 
przedwojennego dowódcy – skie-

rował swe kroki Pawło Szandruk 
zaraz po zakończeniu wojny, szu-
kając u niego ratunku. Esesmanom 
z dywizji SS-Galizien groziła bo-
wiem pewna śmierć. Brytyjczycy 
chcieli ich wydać w ręce sowiec-
kie. Smiersz i NKWD już gotowały 
się do przejęcia jeńców i wielkiej 
zbiorowej egzekucji. W ostatniej 
chwili uratował ich gen. Anders, 
który na rozpaczliwą prośbę Szan-
druka podjął interwencję u władz 
brytyjskich. W akcję ratowania 
ukraińskich esesmanów zaanga-
żowano nawet Stolicę Apostolską. 
Ostatecznie Andersowi udało się 
przekonać Brytyjczyków, że ukra-
ińscy esesmani jako obywatele II 
Rzeczypospolitej Polskiej nie pod-
legają wydaniu stronie sowieckiej. 
Tak oto dowódca II. Korpusu Pol-
skiego – kierując się motywami an-
tysowieckimi i antykomunistycz-
nymi, chcąc po prostu utrzeć nosa 
Stalinowi – uratował od kuli katów 
Huty Pieniackiej. 
W 1946 roku Międzynarodowy 
Trybunał Wojskowy w Norymber-
dze uznał formacje SS za organi-
zację zbrodniczą. Czy to dało coś 
gen. Andersowi do myślenia? 
Nie ulega natomiast wątpliwości, 
że gen. Anders przetarł szlak Ada-
mowi Michnikowi, Tadeuszowi 
Mazowieckiemu, Aleksandrowi 
Kwaśniewskiemu, Lechowi Ka-
czyńskiemu, Bronisławowi Komo-
rowskiemu i innym mężom stanu 
III Rzeczypospolitej, o których 
ukraiński propagandysta nacjonali-
styczny (bo przecież nie historyk) 
Wołodymyr Wiatrowycz wspo-
minał niedawno jako o wielkich 
przyjaciołach Ukrainy. Trudno się 
z nim nie zgodzić, bo np. Lech Ka-
czyński w imię przyjaźni z Ukrainą 
potrafił konsekwentnie zbojkoto-
wać 65. rocznicę ludobójstwa wo-
łyńskiego, a wszystko wskazuje na 
to, że obecny prezydent zajmie w 
tym roku identyczną postawę. 
Najgorsza jest miłość bez wzajem-
ności. Przekonują się o tym polscy 
turyści, patrząc na parady z okazji 
70. rocznicy powstania dywizji 
SS-Galizien, na liczne pomniki 
Bandery, znosząc zniewagi, a na-
wet akty agresji. Przekonują się o 
tym też polscy przedsiębiorcy, któ-
rym nadzieja na zrobienie interesu 
na Ukrainie kończy się z chwilą, 
kiedy staną oko w oko z ukraiń-

ską skorumpowaną administracją 
i ukraińską mafią (czasem to jest 
jedno i to samo). Niestety, tzw. pol-
ska klasa polityczna od SLD po PiS 

oraz media od „Gazety Wyborczej” 
po „Gazetę Polską” w imię mrzo-
nek o jagiellońskiej Polsce są na-
dal zafascynowane Ukrainą. Co się 
musi stać, by ta fascynacja została 
przerwana? 
I czy naprawdę wśród tzw. elit w 
Polsce nie ma nikogo rozsądnego i 
uczciwego, kto zechciałby zwrócić 
uwagę wszystkim Juszczenkom, 
Tymoszenkom i Tiahnybokom, że 
mity „Wielkiej Ukrainy” i „wiel-
kiego narodu ukraińskiego” to są 

mity ubogich i podrzędnych na-
rodów, zepchniętych na margines 
cywilizacyjny. Tę podrzędność na 
dzisiejszej Ukrainie wyraża wła-

śnie odgrzewana jak nieświeży 
kotlet ideologia nacjonalistyczna, 
która spycha ten kraj na daleki 
margines cywilizacji europejskiej. 
Czy tego polscy „Europejczycy” 
nie widzą? A może nie mogą tego 
zauważyć, bo sami są podrzędni, 
a ich podrzędność z kolei wyraża 
się z jednej strony w kompleksach 
wobec „Europy”, a z drugiej strony 
w mitologii prometejsko-jagielloń-
skiej. 

/ Rok 1943. Generalny gubernator Hans Frank wchodzi do cerkwi greckokatolickiej pw. Zesłania Ducha Świętego w Sanoku, witany przez 
Ukraińców-ochotników do dywizji SS-Galizien. Źródło: Wikipedia. 

/ Przysięga ukraińskich esesmanów z dywizji SS-Galizien na wierność Adolfowi Hitlerowi. 
Źródło: www.bibula.com

/ PReichsführer SS Heinrich Himmler i gubernator galicyjski Otto von Wächter wizytują ukra-
ińskich esesmanów z dywizji SS-Galizien. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe. 

/ SS-Brigadeführer i generał major Waffen-SS Fritz Freitag (1894-1945) – dowódca 14. Dy-
wizji Grenadierów Waffen-SS „Galizien” od 20 listopada 1943 do 10 maja 1945 r. Źródło: 
Wikipedia.
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remier Donald Tusk podpi-
sał wniosek szefa Minister-
stwa Spraw Zagranicznych 
Radosława Sikorskiego w 

sprawie odwołania Janusza Ciska z 
funkcji wiceministra spraw zagra-
nicznych. Ma to związek z niepra-
widłowościami przy przydzielaniu 
pieniędzy organizacjom polonij-
nym. W ostatnim czasie Minister 
Cisek został zmuszony do składania 
wyjaśnień w sprawie przyznanych 
dotacji. Program Pomost od dwóch 
miesięcy skrupulatnie relacjonuje 
przebieg prac nad realizacją Planu 
MSZ współpracy z Polonią. Mini-
ster Cisek od tygodni w mętny spo-
sób tłumaczy zasady pracy resortu. 
Efektem jest przekręt informacyjny 
w komunikatach samego ministra, 
który przekłamał własne informacje 
prasowe na temat środków przyzna-
nych  w ramach konkursu MSZ. 

Dymisja - jak wiadomo nieofi-
cjalnie - jest dokładnie związana z 
niejasnościami przy finansowaniu 
Fundacji Rozwoju Myśli Obywa-
telskiej, która otrzymała dotację w 
wysokości 1,4 mln złotych z puli 
środków przeznaczonych na pro-
jekt współpracy z Polonią. Fundacja 
powstała jednak tuż przed ogłosze-
niem konkursu, a związani z nią byli 
współpracownicy Ciska.

Minister Cisek musi odejść - Ale czy 
to oznacza czystki w MSZ ? czy jest 
to podyktowane troską o zdrowie 
Polonii? Mówi się iż "Cisek podał 
się do dymisji w związku ze swoją 
chorobą"-  Premier Donald Tusk tłu-
maczy zaś, że wiceszef MSZ złożył 
na jego ręce rezygnację z zajmowa-
nego stanowiska. 

W tym samym czasie, podczas dzi-
siejszej senackiej debaty na temat 
współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą, szef MSZ Radosław Sikor-
ski poinformował, że Cisek podał 
się do dymisji w związku ze swoją 
chorobą. Dodał, że Cisek jest obec-
nie w szpitalu, "ciężko chory".

Janusz Cisek pełnił funkcję Podse-
kretarza Stanu ds. konsularnych i 
Polonii w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych od 11 czerwca 2012 
roku.  

Program Pomost przedstawia doku-
mentację z dnia ogłoszenia wyni-
ków konkursu MSZ udostępnioną 
na spotkaniu prasowym.

Przypomnijmy:
Polskie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych rozdysponowało środki 
przeznaczone na wsparcie i pomoc 
Polonii w roku 2013. Od ubiegłego 
roku - na mocy decyzji Sejmu RP - 
wspieraniem i koordynacją działań 
społecznych Polonii i Polaków za 
granicą zajmuje się Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, wcześniej 
(od 1990 r.) sprawy te prowadził 
Senat RP. Jak wynika z oficjalnego 
zapisu, konkurs MSZ ma na celu 
wsparcie Polonii i Polaków za gra-
nicą w zakresie edukacji, promocji 
Polski i polskości, działania organi-
zacji środowisk polskich, ochrony 
praw mniejszości polskich i zaan-
gażowania Polonii i Polaków za 
granicą we współpracę gospodarczą 
państw ich zamieszkania z Polską. 
Na te cele w roku bieżącym MSZ 
dysponuje kwotą 52 mln złotych do 
podziału. 

Po rozstrzygnięciu konkursu MSZ 
zdecydował, że pieniądze zostaną 
przeznaczone na wsparcie 97 wnio-
sków. 

Łącznie na konkurs wpłynęło 418 
wniosków na ogólną kwotę 260 mln 
zł. To dwa razy więcej niż w roku 
ubiegłym i na kwotę prawie dwu-
krotnie wyższą w stosunku do kwot 
ubiegłorocznych. Ostatecznie oce-
nie formalnej i merytorycznej pod-
dano 323 wnioski, z czego postano-
wiono dofinansować 97 projektów. 

Jak powiedział wtedy dziennika-
rzom-  podczas  śniadania praso-
wego -  Janusz Cisek, podsekretarz 
stanu ds. konsularnych i Polonii w 
Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych, dofinansowanie otrzymają 
głównie projekty edukacyjne, nasta-
wione na aktywizowanie młodzieży 
polonijnej, a także wspierające pra-
wa mniejszości polskiej. 

Wiceminister podkreślił, że w tym 
roku priorytetowo potraktowano 
projekty przeznaczone na wsparcie 
powrotu Polaków do kraju, na to 
przeznaczono ponad 5 mln złotych. 
Zdaniem wiceministra obowiąz-
kiem państwa polskiego jest zachę-
canie wszystkich Polaków, również 
tych, którzy osiągnęli sukces biz-
nesowy i finansowy, do powrotu 
do kraju. Polacy na świecie mogą 
też budować pozytywny wizerunek 
Kraju i promować Polskę w miej-
scach obecnego zamieszkania - to 
kolejny kierunek wspierania środo-
wisk polonijnych. 

Najwięcej - ponad 20,8 mln zł, czy-
li 40 procent wszystkich środków 
- przeznaczono na projekty zwią-
zane z edukacją i podnoszeniem 
potencjału intelektualnego Polo-
nii. W dalszej kolejności wsparcie 
otrzymały projekty dotyczące mo-
bilizowania Polonii do aktywności 
we wszelkich dziedzinach życia w 
państwach zamieszkania (14,1 mln 
zł). Między innymi za jeden z kie-
runków MSZ uznaje promowanie 
udziału Polaków zamieszkałych w 
USA w życiu publicznym, politycz-

nym i gospodarczym. Chodzi o od-
budowanie silnego polskiego lobby 
w Stanach Zjednoczonych - mówił 
o zamiarach minister Janusz Cisek. 

Projekty realizujące kolejny priory-
tet - wspieranie środowisk polskich, 
prawa mniejszości polskich - do-
finansowano na łączną kwotę 10,4 
mln zł, a projekty dotyczące zaan-
gażowania Polonii i Polaków za 
granicą we współpracę gospodarczą 
państw ich zamieszkania z Polską - 
1,5 mln zł. 

To właśnie deklaracje MSZ - potrze-

Dymisje w MSZ
Zofia Wojciechowska
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iosna – choć spóźnio-
na w tym roku, była 
okresem w którym po 
raz kolejny przeprowa-

dzałem z moim Stowarzyszeniem 
non omnis moriar oraz innymi part-
nerami zbiórkę darów dla naszych 
Rodaków na Litwie. Odbywało się 
to pod egidą „RODACY-BOHA-
TEROM – Wielkanocna paczka dla 
polskiego kombatanta na Kresach” 
– akcji wrocławskiej organizacji – 
Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Nie mniej poza darami dla naszych 
kombatantów, zbieraliśmy u nas w 
warmińsko-mazurskim także ar

tykuły szkolne i biurowe, książki, 
odzież używaną, buty, itp. Te ostat-
nie zawoziliśmy w tereny, gdzie 
bieda dotyka do 80% rodzin. Tra-
dycyjnie już wjeżdżając na Litwę 
mieliśmy busa zapakowanego „po 
dach”. I z takim ładunkiem rankiem 
19 kwietnia dojechaliśmy do Zuło-
wa, by … zakopać się na rozmiękłej 
drodze. Ale po kolei …

„Trudny” początek.

Pierwszym oficjalnym przystankiem 
naszej wiosennej wyprawy na Li-
twę, było „Žeimenos” - gimnazjum 
polsko-rosyjskie w Podbrodziu (lit. 
Pabradé). Byliśmy umówieni na 
godzinę 9:00, jednak do miasteczka 
dojechaliśmy ok. 6:00. Aby nie tra-
cić cennego czasu, postanowiliśmy 
zmienić nieco program i najpierw 
pojechać do Zułowa (lit. Zalavas) 
– miejsca urodzin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Zmienić, bo ten punkt 
pobytu miał się odbyć po spotkaniu 
w podbrodzkiej szkole. 
 Ruszyliśmy zatem do Zułowa peł-
ni energii mimo nieprzespanej nocy 
spędzonej w podróży. Jechaliśmy 
tam po raz pierwszy. Nie mieliśmy 
dokładnych informacji gdzie szukać 
tablicy i dębu. Kierując się nazwą 
wjechaliśmy do wsi Zułowo w na-

dziei, że tak znane miejsce będzie 
raz, że we wsi, dwa jakoś oznako-
wane, widoczne. Przejechaliśmy 
wioskę wszerz - wzdłuż równoległej 
do głównej trasy - i nic. Wjechali-
śmy do wsi „wzdłuż”. Miejscami 
droga była fatalna. Niedawne rozto-
py dawały znać o sobie. Pod koniec 
jej lewy pas to było istne grzęzawi-
sko. 

Przejechaliśmy całe Zułowo, lecz 
niestety ani śladu pomnika. Nie było 
jak zawrócić, więc jechaliśmy na 
wstecznym. I to fatalna przygoda. 
Bus zjechał na lewy pas i utknęli-
śmy w błocie. 6:30, niby widno, ale 
ani żywej duszy. Coś jednak trzeba 
było zrobić. Poszedłem na rekone-
sans. W jednym z gospodarstw cią-
gnik i owszem był, ale gospodarz 
leżał ze złamaną nogą.  W kolejnym 
domownicy spali, dopiero w następ-
nym udało się porozmawiać sku-
tecznie. Kilkunastoletni chłopak po-
biegł do znajomych z zapytaniem. 
Choć nie od razu – czekaliśmy bite 
pół godziny – udało się, ciągnik 
przyjechał. Pierwsze dwie próby nie 
powiodły się, dwa razy urywała się 
linka holownicza. Nasz nowy zna-
jomy pojechał do gospodarstwa po 
nową. Ta okazała się solidniejsza i 
kilkanaście minut po 7:00 byliśmy 
oswobodzeni. 
Odwdzięczyliśmy się skromnymi 
darami. W naprędce zapakowana 
torba -  kawa, owoce, czekolada, 
słodycze. Warto dodać, że w mię-
dzyczasie, gdy ciągnik pojechał po 
nową linę, przejeżdżali obok nas 
zdaje się litewscy leśnicy (mieli 
mundury i terenowe oznakowa-
ne auto). Zatrzymali się i zapytali 
(chyba, bo mówili po litewsku ;-)  
czy na pomóc. Podziękowaliśmy, a 
oni widząc nadjeżdżający ciągnik, 
zorientowali się co jest i odjechali. 
Niemniej za chęci obu panom w tym 
miejscu dziękujemy. Naszym „wy-
bawcom” oczywiście także.

 Podczas przygody z autem dowie-
dzieliśmy się także, gdzie jest tablica 
upamiętniająca narodziny wielkiego 
Polaka – Józefa Piłsudskiego. Tym 
razem już bez przygód dotarliśmy 
na miejsce. Jak się okazało, trzeba 
było skręcić w drogę leśną tuż przed 
Zułowem. Prowadzi ona wprost do 
tablicy i dębu. A w zasadzie dębów, 
bo powstaje tam „dębowa” Aleja 
Pamięci Narodowej.

Zułów – miejsce kultu Pola-
ków

Jak wspomniałem powyżej, miej-
scem formalnego spotkania w tej 

części Litwy była szkoła w Pod-
brodziu, jednak będąc tak blisko 
nie mogliśmy nie być w Zułowie, 
o którym tak wiele słyszeliśmy. 
Wjeżdżając drogą prowadzącą do 
tablicy pamiątkowej mijaliśmy kil-
ka elementów służących rekreacji, 
następnie pokołchozowe ruiny, by 
wreszcie dojechać do celu. Biało-
-czerwony płot okalający dąb z da-
leka wskazywał drogę. 

Został on posadzony przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Ignacego 
Mościckiego i Marszałkową Alek-
sandrę Piłsudską 10 października 
1937 roku, jako symbol wieczności. 

Zułów, miejsce znane wszystkim 
Polakom na Litwie. To tu organizuje 
się jedne z większych imprez naro-
dowych – obchody Święta Niepod-
ległości i urodziny Marszałka. Daty 
ważne dla historii Polski, ważne dla 
nas. 
Nieopodal tablicy i dębu szpaler 
nowo posadzonych drzew z granito-
wymi oznaczeniami. Aleja Pamięci 
Narodowej, to pomysł upamiętnie-
nia dębami wydarzeń, osób i miejsc 
ważnych dla historii Narodu Pol-
skiego. 

Pomysł ten pochodzi z 1937 roku.  
Jednak z przyczyn naturalnych nie 
brano wtedy pod uwagę historii II 
wojny światowej, powojennej ge-
henny patriotów czy wreszcie histo-
rii ostatniego 25-lecia. 
Aleja docelowo ma mieć ok. 300 
m i składać się ze 100 drzew. Już w 
Wilnie dowiedzieliśmy się, że teren 
wokół miejsca po dawnym dworku, 
a późniejszym kołchozie wykupił 

Związek Polaków na Litwie. Inicja-
tywa zatem wydaje się bezpieczna.

Podbrodzie – pierwsze spo-
tkanie
 

Polsko-rosyjskie Gimnazjum w 
Podbrodziu po raz pierwszy znala-
zło się na mapie naszych oficjalnych 
wizyt. 

To tu za sugestią naszego partnera 
Stowarzyszenia Odra-Niemen spo-
tkaliśmy się z panią Teresą Kuźmic-
ką, p.o. dyrektora szkoły. 

Miłe i życzliwe przyjęcie towarzy-
szyło naszemu pierwszemu spotka-
niu. Jakbyśmy się znali od lat. 
 Pani Teresa przybliżyła nam sytu-
acje w szkole, mieście, opowiada-
ła o ostatniej historii Podbrodzia. 
Obecnie sytuacja mieszkańców nie 
wygląda najlepiej – bezrobocie, mi-
gracja, bieda. 50% dzieci pochodzi 
z biednych rodzin. Start w życiu 
mają utrudniony. Do Wilna, gdzie 
jest szansa na lepsze życie ok. 45 ki-
lometrów … Pani Teresa opowiada 
nam także o swoim życiu i życio-

by zmian wektora pomocy polskim 
środowiskom poza Polską bardziej 
na Zachód - od początku budziły 
niepokój środowisk na Wschodzie. 
W ubiegłym roku większość pro-
jektów kulturalnych, dotychczas 
wspieranych przez senat, została 
przez MSZ odrzucona, problemy 
miały też media. Problemy te po 
części wynikały ze zbyt późnych 
decyzji rozstrzygających konkurs. A 
ten odbył się dopiero w maju, środki 
do beneficjentów trafiły latem, praca 
niektórych redakcji była mocno za-
grożona. MSZ tłumaczył, że był to 
pierwszy rok, w którym realizował 
on zadanie współpracy z Polonią, 
bardzo długo toczyła się batalia o 
to, czy rzeczywiście nastąpi prze-
kazanie środków z senatu do MSZ, 
a w związku z tym dopiero w po 
uchwaleniu budżetu, czyli w marcu 
2012 r. MSZ mógł ogłosić konkurs. 
"Rozumiemy, że w tym roku prezy-
dent może podpisać ustawę budże-
tową lada chwila, więc myślę, że 
w początkach lutego proces podpi-
sywania umów i podziału środków 
zostanie uruchomiony" - powiedział 
minister J. Cisek. 

Z innych nowości MSZ wymienia 
szerszy dostęp benificjentów w pro-
cesie ubiegania się o środki. W tym 
roku udział w podziale środków, do-
tąd najważniejszych partnerów po 
stronie polskiej, czyli Stowarzysze-
nia "Wspólnota Polska", Stowarzy-
szenia "Pomoc Polakom na Wscho-
dzie" i Fundacji Semper Polonia, 
był mniejszy. Jest to zmiana pewnej 
polityki programowej - do tej pory 
te trzy organizacje pełniły funkcję 
podstawowego transmitera środków 
i pośrednika w dialogu między se-
natem a inicjatywami Polaków poza 
Polską. "Kiedyś te główne fundacje 
przejmowały prawie 100 procent 
środków, w roku ubiegłym przejęły 
82 proc. środków dofinansowania, 
w tym roku będzie to jeszcze mniej. 
Sumy te są mniejsze, bo atrakcyjność 
projektów składanych przez uczel-
nie, samorządy, mniejsze fundacje i 
stowarzyszenia była na tyle duża, że 
doprowadziła do lepszej dystrybucji 

środków" - tłumaczył minister Cisek. 

Obecny konkurs rozstrzygał dofi-
nansowanie działalności polonijnej i 
polskiej za granicą kraju w zakresie 
dofinansowania przez środki z bu-
dżetu Polski na cały rok 2013. Postę-
powanie konkursowe było otwarte 
dla organizacji pozarządowych, ale 
wyłącznie dla podmiotów zarejestro-
wanych w Polsce i działających na 
rzecz Polonii i Polaków za  granicą.
Doradcy i asystenci "nie brali udzia-
łu w komisji konkursowej" i "nie 
mieli wpływu na jej prace" - to ko-
ronny argument wiceministra Ci-
ska. Kto zasiadał zatem w komisji, 
która przyznała 1,4 mln zł Funda-
cji Rozwoju Myśli Obywatelskiej 
(FRMO)? Tego MSZ nie chce ujaw-
nić.

"Przejrzyste" prace tajnej 
komisji

Komisja konkursowa MSZ rozdzie-
la ponad 50 milionów zł. Minister 
Sikorski podkreślał w Sejmie z 
dumą, jak "jawne i przejrzyste" są 
konkursy ministerstwa. "Wszystko 
widać" - mówił. Niestety, widać 
niewiele.

Oprócz powiązań koleżeńskich i ro-
dzinnych, które jak się wydaje zade-
cydowało w przypadku FRMO, nie 
widać nadal, kto decyduje o podzia-
le pieniędzy z budżetu państwa.

Zapytaliśmy MSZ, kto opiniował 
pozytywnie wnioski FRMO. Mini-
ster Cisek odpowiedział, że cała ko-
misja. 44 osoby. "Urzędnicy MSZ i 
osoby spoza rządu". Przypomnijmy 
jeszcze raz, że w 2012 roku było to 
40 osób- w tym roku zaproszono do-
datkowych doradców z poza grona 
MSZ. Dopytaliśmy o skład komisji. 
Odpowiedź? MSZ ujawnił tylko 
trzy nazwiska. Pozostałych ujawnić 
nie chce "ze względu na ustawę o 
ochronie danych osobowych".

"Tylko" 800 tysięcy zł
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Z „Paczką” do 
Rodaków na Litwie
Maciej Prażmo
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wych wyborach. Jak trafiła do pod-
brodzkiej szkoły „odrobić” studia, i 
jak została pokochawszy to miejsce. 
Tak już ponad 20 lat. 
 W Podbrodziu mieliśmy się spotkać 
także z panią Ireną Bejnar szefową 
ZPL o/święciański, jednak ze wzglę-
du na tragiczne zdarzenie losowe w 
rodzinie pani Ireny, odłożyliśmy to 
spotkanie na czas kolejnej wizyty.
 
W szkole pozostawiamy poza drob-
nymi upominkami dla w/w pań, kar-
tony z artykułami szkolnymi, mate-
riałami biurowymi, książkami. 

Wśród darów książki od Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej i kilka polskich flag, których 
ok. 40 zabraliśmy na Litwę. Książki 
i flagi będą także naszymi upomin-
kami w innych miejscach. Kilka 
paczek zawiera artykuły spożywcze 
pierwszej potrzeby. Wykorzystania 
przez ZPL.

 Ok. 11:00 ruszamy w dalszą po-
dróż. Musimy przejechać ponad 100 
km do Dziewieniszek – miejsca na-
szej kolejnej wizyty.

Polska Szkoła Średnia, czyli 
nasi przyjaciele w Dziewie-
niszkach

 Ok. godz. 13:00 zajechaliśmy do 
Dziwieniszek (lit. Dieveniškés). W 
szkole czekała na nas pani Danuta 
Anichowska dyrektor szkoły. 

Tym razem druga z naszych „sta-
łych” gospodyń pani Czesława Mar-
cinkiewicz - starościna dziewieni-
ska (litewski odpowiednik naszego 
wójta) - była na szkoleniu dla samo-
rządowców. Niemniej zajechaliśmy 
do Dziewieniszek pełni entuzjazmu, 
bo to tu miała trafić większa część 
naszych darów. Były wśród nich 

artykuły szkolne i biurowe, książ-
ki, odzież używana, buty, zabawki. 
Także słodycze.
 Poza tradycyjna życzliwością, pod-
czas spotkania dało się zauważyć, 
że się „znamy”. Poruszyliśmy kil-
ka tematów z poprzednich wizyt, 
trochę rozmawialiśmy o obecnej 
sytuacji. Dopytywaliśmy, jak nasze 
poprzednia dary, jak odebrano na-
szą pomoc. Najwięcej naszych wąt-
pliwości budziła odzież używana, 
która przywoziliśmy, bo to zawsze 
jakieś ryzyko, że się nie spodoba, że 
może będzie źle odebrane, że uży-
wana, itp. Jak zapewniła nas dzię-
kując nasza gospodyni, wszystkie 
dary trafiły do miejscowych rodzin, 
a artykuły szkolne do biedniejszych 
uczniów. Materiały biurowe, jak pa-
pier ksero nauczyciele wykorzystali 
na potrzeby uczniów. Nowe książki 
wykorzystano na nagrody. Cieszy-
ło nas to bardzo, mnie szczególnie 
dlatego, że w moich społecznych 
działaniach zależy mi zawsze na 
efektywności. Jako, że wizytowali-
śmy szkołę w porze obiadowej, nie 
obeszło się bez ciepłego posiłku. Z 
Dziewieniszek udaliśmy się wprost 
do solecznickiego domu dziecka.

Pamięć żołnierzy AK
 
 Wjeżdżając do Solecznik (lit. 
Šalĉininkai) od strony Dziewieni-
szek jest kościół i cmentarz obok. 

Przy kościele znajdziesz kamień 
upamiętniający wizytę Adama Mic-
kiewicza podczas której miał okazję 
właśnie w tamtym miejscu oglądać 
rytuał Dziadów. To tu zainspirował 
się i wkrótce przelał wszystko na 
papier. Jednak tym razem chciał-
bym wspomnieć inne ważne miej-
sce okolic kościółka. Otóż na cmen-
tarzu idąc wzdłuż ogrodzenia pod 
lasem, znaleźć można cztery groby 
żołnierzy AK, którzy zginęli pod 
Dziewieniszkami. Niedawno posta-
wiono tam też większy biały krzyż, 
ku chwale żołnierzy Armii Krajowej 
okręgu wileńskiego i nowogródz-
kiego poległym w walce. 
Chwila zadumy i ruszamy dalej. Za-
danie czeka. 

Dzieci od rana czekały …
 
 W solecznickim domu dziecka 
czeka już na nas pani Oksana Obło-
czyńska – dyrektor placówki. 

Tu również, słychać, że się znamy. 
To nasze trzecie z nią spotkanie. 
Pani Oksana mówi, że dzieci, jak się 
dowiedziały, że będziemy, od rana 
czekają podekscytowane. „Czekają 
słodyczy od Was”. Wiedzą, że ich 
nie zawiedziemy i poza materiałami 
szkolnymi, biurowymi, dużą dawką 
artykułów spożywczych, zawsze 
przywozimy do domu dziecka spo-
ro słodyczy – czekolady, cukierków, 
ciastek, różności. 

Nie zawiedliśmy i tym razem. Pozo-
stawiamy dobre kilka kilogramów 
słodkości.
 Przy kawie i herbacie rozmawiamy 
o sprawach domu dziecka. Wkrót-
ce kończy się remont jednej części 
placówki. Pani Oksana cieszy się, 
bo będzie mogła przepisowo - ilość 
dzieci w pokoju - kwaterować wy-
chowanków. Do tej pory bywało 
różnie. 

W poszukiwaniu korzeni
 
 Z Solecznik udajemy się drogą na 
Wilno. Po drodze zamierzamy w Ja-
szunach (lit. Jašiunai) zboczyć z tra-
sy i zajechać do miejscowości Daj-
nowa (lit. Dainava) w poszukiwaniu 
miejsca życia moich przodków. 
Problem polega na tym, że żyjąca 
jeszcze moja babcia nie pamięta do-
kładnie, gdzie ta właściwa Dajnowa 
jest, a tylko w samym rejonie so-
lecznickim są ich 3. GPS pokazuje 
na Litwie 7 takich miejscowości.
W końcu po kilku zwrotach z powo-
du nieprzejezdnych dróg zajecha-
liśmy. Nawiązałem rozmowę z 79 
letnią mieszkanką wsi. Nie przypo-
mina sobie żeby w tej Dajnowej żyli 
kiedyś Nowiki lub Jarmałkowicze. 
A mieszka tam od 1941 roku. No 
cóż, trzeba szukać dalej. Jednak nie 
tym razem. Ruszamy do Wilna. (Już 
w Polsce odnajduję na mapie TĘ 
dziadkową Dajnowę, a przy okazji 
niedaleko babcine Żemły.)

Gościna u pana Edwarda

 Do Wilna zajechaliśmy późnym po-
południem. Było ok. 19, a nasz go-
spodarz jeszcze w pracy. W drukar-
ni – bo tam pracuje goszczący nas 
pan Edward Klonowski  – składał 
właśnie najnowszy numer Kuriera 
Wileńskiego. Widziałem go przy 
pracy, przy okazji poznając tajniki 
drukowania i składania gazety. Pan 
Edward zadeklarował, ze będzie 

wolny za godzinkę. Korzystając z 
okazji na niedalekiej Rossie posta-
wiłem znicze na grobie moich pra-
dziadków ze strony babci – Mikoła-
ja i Anny Mażuko.

Wieczorem wreszcie mogliśmy 
usiąść spokojnie przy herbacie do-
pełniając wcześniej etykiety, tzn. 
obdarowując naszego gospodarza 
zestawem przywiezionym z Polski: 
książkami, kalendarzem, polską fla-
gą i słodkim smakołykiem. Po kola-
cji oglądaliśmy pamiątki, zdjęcia i 
inne dokumenty zebrane przez pana 
Edwarda. A jest tego niemało. To-
warzyszyła temu miodowa nalewka 
własnej roboty. Ok. 23:00 wyjecha-
liśmy do hotelu gdzie mieliśmy no-
cować. Ja znużony usnąłem niemal 
natychmiast.

Spotkanie w Domu Polskim 
w Wilnie
 
 Sobota 20 kwietnia powitała nas 
pięknym słońcem. Choć na Litwie 
śnieg jeszcze zalegał miejscami dość 
obficie, wiosenne słonce szybko 
ogrzało powietrze zapowiadając po-
godny dzień. Z naszymi kombatan-
tami byliśmy umówieni na 10:00 w 
Domu Polskim w Wilnie. I tam też 
zameldowaliśmy się punktualnie. 

Poza kombatantami na spotkanie 
przyszła Tereska Bielak moja znajo-
ma ze Szkoły Liderów. Przyniosła 
numer Kuriera Wileńskiego z jej ar-
tykułem o naszej poprzedniej wizy-
cie oraz książkę dla mnie „Wilno po 
polsku”. Ja zrewanżowałem się ze-
stawem książek wydanych przez 
ŚZŻAK.
 Tym razem nie prosiliśmy na spo-
tkanie wielu kombatantów, bo 
chciałem nieco szczegółowiej po-
rozmawiać, poznać ich, zapytać o 
kilka rzeczy. Jak stwierdzili sami 
przybyli – w mniejszym gronie le-
piej się rozmawia. A rozmawialiśmy 
o wielu sprawach, poruszyliśmy 
wiele tematów. Wspominaliśmy, 
oglądaliśmy zdjęcia, wymieniali-
śmy spostrzeżenia. Czas do dwu-
nastej minął nie wiadomo kiedy. 
Wyjechaliśmy na spotkanie w domu 
kombatanta pana Witolda Tatola, 
gdzie byłem umówiony na wywiad 
(w następnym numerze KSI). 

Gdy ja przeprowadzałem wywiad, 
koledzy rozwozili paczki dla na-
szych kombatantów odwożąc kilku 
przy okazji do domów. Od pana 
Witolda wyszliśmy po 15:00. Kolej-
nym przystankiem na naszej trasie 
była Kolonia Wileńska.

U pani Haliny, czyli świat 
jest mały
 

 
Kolejnym miejscem jakie odwiedzi-
liśmy była Kolonia Wileńska, dziś 
dzielnica Wilna z ul. Żemoji. Tu 
zaplanowaliśmy postawić znicze na 
kwaterach poległych przy wyzwa-
laniu Wilna w akcji „Ostra Brama” 
żołnierzy AK. Zanim jednak znaleź-
liśmy cmentarz, z polecenia jednego 
z naszych akcyjnych darczyńców 
mieliśmy odwiedzić z pozdrowie-
niem z kraju mieszkającą nieopodal 
jego znajomą, patriotkę i działaczkę 
polską – panią Halinę Kalwait z d. 
Hołub. Ojciec pani Haliny mjr Bro-
nisław Hołub zginął w Katyniu. Był 
już na listach ujawnionych przez 
Niemców w 1943r.
 Pani Halina serdecznie nas przyję-
ła, a obecne jej dwie córki ugościły 
nas z wileńską gościnnością, mimo, 
że deklarowaliśmy, że jesteśmy po 
obiedzie. Jak się okazało jedzenie 
było tak smaczne, że nie zostało 
nic na naszych talerzach. Tu także 
trochę wspominaliśmy, pokazy-
wałem zdjęcia z naszych działań. 
Obdarowaliśmy się wzajemnie upo-
minkami. Czy podarowana przez 
nas biało-czerwona flaga jest peł-
nowymiarowa pani Halina musiała 
sprawdzić od ręki.
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Gdy rozmawialiśmy o naszych wi-
zytach na Litwie splotem wydarzeń 
i opowieści weszliśmy na temat 
spotkania opłatkowego w Domu 
Polskim w Wilnie z grudnia ub. 
roku, podczas którego ofiarowałem 
biało-czerwony kapelusz prezesowi 
ZPL panu Michałowi Mackiewiczo-
wi. Był o tym wydarzeniu artykuł w 
Kurierze Wileński i Tygodniku Wi-
leńszczyzny. Od słowa do słowa i 
okazało się, że jedna z córek pani 
Haliny - Jadwiga jest nauczycielką i 
przez 4 lata była wychowawczynią 
mojego kuzyna Sławka, syna Beaty 
córki mojej cioci (opisywałem w 
KSI 08/2012 (15) 1 sierpnia). Potem 
jeszcze wyszło, że są  spokrewnieni 
z krewnym mojego kolegi z Kozło-
wa mieszkającego obok w bloku. 
Śmieliśmy się, jaki ten świat mały.
Od naszych gospodarzy dowie-
dzieliśmy się gdzie jest cmentarz 
z kwaterami żołnierzy Armii Kra-
jowej. Druga z córek pani Haliny 
- Mirosława zaproponowała, że nas 
zaprowadzi. Pożegnaliśmy się z po-
zostałymi domownikami, ruszyli-
śmy i ok. 17-tej byliśmy na miejscu. 
Drogę od samochodu do cmentarza 

pokonaliśmy z rozwinięta biało-
-czerwona flagą. 
Postawiliśmy znicze, oddaliśmy 
hołd poległym. Pani Mirka zapro-
ponowała, że pokaże nam jeszcze 

dom, w którym przez kilka miesięcy 
mieszkał na Kolonii Wileńskiej gen. 
August Emil Fieldorf „Nil”. 

Dom ma nawet oznaczenie, jako 
miejsce ciekawe historycznie, jed-
nak po litewsku.
Odwieźliśmy nasza przewodniczkę 
do domu sami ruszając na kwate-
rę, by przygotować się do wyjazdu. 
Liczyłem, że jeszcze odwiedzę ro-
dzinę, ale nikt nie odbierał telefonu 
w związku z czym postanowiliśmy 
wracać do kraju.
Na zakończenie podeszliśmy jesz-
cze do naszego gospodarza z po-
przednich pobytów pana Tadeusza 
Stępkowskiego, chociaż się przy-

witać i zapytać co słychać. Ucieszył 
się zarówno sam pan Tadeusz, jak i 
jego zięć, z którym poprzednio uda-
ło się nam przegadać „pół nocy”. 
Nie obeszło się bez podarków. Pan 

Tadeusz otrzymał wspomniany po-
przednio zestaw.

Powrót
 
 Do domu ruszyliśmy chwilę po 
19-tej. Wilno, żegnało nas złotymi 
promieniami zachodzącego słońca. 
Choć jeszcze nie wyjechaliśmy, w 
mojej głowie układały się plany ko-
lejnej wizyty. Jeżeli się uda, chciał-
bym tu wrócić we wrześniu pomóc 
naszym palcówkom i uczniom w 
nowo rozpoczętym roku szkolnym. 

Podziękowania:
Koło Miejskie Olsztyn Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
Członkom Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej o/Olsztyn 
oraz panu Krzysztofowi Jankowskie-
mu z Olsztyna, wielu osobom indywi-
dualnym
Szkołom - ZSO w Nidzicy i pani Alek-
sandrze Kozłowskiej, Gimnazjum nr 1 
w Piszu i pani Annie Mielewczyk, li-
ceum nr I w Olsztynie i panu Andrze-
jowi Koziełło, dzieciom i rodzicom z 
przedszkola nr 37 w Olsztynie i pani 
Danucie Podhorodeckiej, ZS im. M. 
C. Skłodowskiej w Kętrzynie, ZS nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Ma-
cieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w 
Kętrzynie i panu Janowi Koszczyco-
wi" i panu Janowi Koszczycowi.
Książki nowe i kalendarze: Zarząd 
Główny Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej w Warszawie
Koszty transportu i opakowań (kar-
tony, taśmy): Stowarzyszenie Odra-
-Niemen
Nieodpłatne użyczenie busa: panu 
Aleksandrowi Waćkowskiemu 

Wszystkich, którzy chcieliby wes-
przeć wrześniową akcję proszę o 
wpłaty na konto:
Stowarzyszenie Promujmy Kozło-
wo non omnis moriar
nr rachunku bankowego: 
73 8834 1022 2002 0300 3020 0001
nazwa banku: BANK SPÓŁDZIEL-
CZY W NIDZICY O/KOZŁOWO

z dopiskiem: „Pomagamy Rodakom 
na Litwie”
adres: 13-124 KOZŁOWO 62/7

ps. w tekście pozwoliłem sobie 
przytoczyć litewskie nazwy odwie-
dzanych przez nas miejscowości, by 
podróżując łatwiej było znaleźć je w 
GPSie. - autor 

LIST OTWARTY
Porozumienie Pokoleń Kresowych
                     
                                           Marszałek Sejmu
   Ewa Kopacz
    
   Przewodnicząca Komisji  Kultury i   
   Środków Przekazu
   Iwona Śledzińska-Katarasińska

   
   LIST OTWARTY 

Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych  (PPK), zwraca 
się z prośbą o wyjaśnienie zwłoki w procedowaniu czterech posel-
skich projektów uchwały dotyczących ustanowienia 11 lipca Dniem 
Pamięci Męczeństwa Kresowian, których przyjęcie i skierowanie do 
Komisji Kultury i Środków Przekazu potwierdziła Pani marszałek 
podczas briefingu w dniu 11 lipca 2012 roku.

Są to następujące druki sejmowe:

1. Nr 327 złożony 3 kwietnia 2012 roku przez Klub Parlamentarny 
PSL w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian
2. Nr 470 złożony 31 maja 2012 roku przez Klub Parlamentarny PiS 
w sprawie ustanowienia 11 lipca dniem Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian
3. Nr 536 złożony 11 czerwca 2012 roku przez Klub Parlamentarny 
SP w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeń-
stwa Kresowian.
4. Nr 582 złożony 3 lipca 2012 roku przez Klub Parlamentarny SLD 
w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian

Już prawie rok projekty złożone przez cztery Kluby Parlamentarne 
"mrożą się" w Sejmie, co – w związku ze zbliżającą się 70 rocznicą 
ludobójstw, bardzo niepokoi Kresowian, ich Pokoleń oraz  innych 
obywateli – wyborców.  Niepokój ten jest szczególnie uzasadniony 
gdyż zwłoka jest olbrzymia i nie ma żadnego uzasadnienia.

Podczas briefingu w dniu 11 lipca 2012 r., Pani Marszałek Sejmu 
stwierdziła m.in: "Chcemy mieć tekst  jednolity...".  Jak wynika z 
analizy treści projektów uchwał poszczególnych  klubów (pkt 1-4), 
stanowią one tekst jednolity z małym wyjątkiem - w projekcie złożo-
nym przez Polskie Stronnictwo Ludowe, jednolitość z pozostałymi 
trzema projektami, „zakłóca” literka "i"..
 Nie rozumiemy dlaczego mała literka "i" stanowi dla sejmowej Ko-
misji Kultury i Środków Przekazu, TAK WIELKĄ przeszkodę w 
uzyskaniu kompromisu i nadaniu sprawie stosownych procedur..?

Gdy Organizacje,  Stowarzyszenia Kresowe i Kresowianie  przy-
gotowują się intensywnie do godnych  obchodów 70. Rocznicy lu-
dobójstwa, Komisja Kultury i Środków Przekazu, kierowana przez 
posłankę Iwonę Śledzińską-Katarasińską, nie potrafi w tak długim 
okresie czasu zakończyć prac i przekazać projekt do dalszego pro-
cedowania.
 Ruch Społeczny PPK – mając powyższe na uwadze, prosi Prezy-
dium Sejmu o szybkie podjęcie procedur nad omawianą Uchwałą 
aby weszła w życie przed 11 lipca 2013 r.                      

Ruch zwraca także uwagę na fakt, że zarówno na Ukrainie jak i na 
Litwie odradza się nacjonalizm, który jest odpowiedzialny za ludo-
bójstwo dokonane na polskich obywatelach Kresów II RP. Podkre-
ślamy, iż była to zbrodnia ludobójstwa - jedna z największych w XX 
wieku i jedna z najokrutniejszych w dziejach świata oraz, że nie zo-
stała  dotychczas ujawniona, wyjaśniona, potępiona i upamiętniona. 
Podkreślamy również, że nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary. 
----------------------------------------------------------------------------------

/ Pod powyższym listem można podpisać się jako osoba fizyczna, stowarzy-
szenie lub jako osoba fizyczna ze stowarzyszenia .....tu nazwa.... np:

Jan Kowalski
dr/prof. Jan Kowalski
Jan Kowalski - stowarzyszenie .... tu nazwa....

Lista podpisujących będzie załączona do Listu Otwartego i złożona 7 maja 
2013r. do Kancelarii Sejmu.

Poparcie wysyłamy na e-mail: andrzej.lukawski@pokoleniakresowe.pl, 
wpisując w temacie e-maila "Poparcie"
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e wtorek - 9 kwietnia - 
miał miejsce wykład, w 
budynku Wydziału Za-
miejscowego Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego w 
Tomaszowie Lubelskim,  dr Leona 
Popka z  lubelskiego oddziału  Insty-
tutu Pamięci Narodowej  -  pt.  "Sy-
tuacja Polaków  na  Wołyniu w okre-
sie II wojny światowej".  Inicjatywa 
spotkania z lubelskim historykiem 
wyszła ze środowiska  zamojskie-
go Stowarzyszenia Upamiętnienia 
Polaków Pomordowanych na Woły-
niu.  Należy podkreślić, że władze 
tomaszowskiego KUL-u  z dzieka-
nem prof. Pawłem Marcem na czele 
bardzo pozytywnie podeszły do  tej 
inicjatywy.  Wielkie podziękowania 
należą się zwłaszcza dr Marcinowi 
Paluchowi z Katedry Historii i Nauk 
Politycznych KUL za  okazaną po-
moc merytoryczną i logistyczną. 

Dr Leon Popek  jest znanym histo-
rykiem zajmującym się od lat kwe-
stią  ludobójstwa  dokonanego  na  
wołyńskich Polakach przez bandy  
UPA  oraz  zagładą  wołyńskiego 
duchowieństwa rzymsko-katolic-
kiego.  Dwa lata temu jego publika-
cja  "Ostrówki. Wołyńskie Ludobój-
stwo "  została uznana przez  IPN 
za - "Książkę historyczną 2011 r." !  
Praca ta przedstawia  zagładę dwóch 
wołyńskich polskich ( od ponad 
5 wieków !) wsi Ostrówek i Woli 
Ostrowieckiej   w powiecie Luboml, 
dokonanej  29 sierpnia 1943r. przez 
ukraińskich nacjonalistów zgrupo-
wanych  w  bandach  UPA. 

W wykładzie dr Popka wzięło udział  
ponad 100 uczestników ( przyje-
chało też kilka  osób z Zamościa), 
z tego zdecydowaną większość - co 
bardzo ważne - stanowiły osoby 
młode, studenci  KUL i uczniowie 
szkół średnich.  Byli obecni także  
lokalni samorządowcy  m.in. szef 
delegatury w Zamościu  Urzędu 
Wojewódzkiego w  Lublinie Jacek 
Grabek,  sekretarz Rady Powiatu w 
Tomaszowie - Stanisław Cisło,  dyr 
Wydziału Oświaty starostwa powia-

towego - Janusz Frykowski, wójt 
gminy Bełżec Andrzej Adamek czy 
też radny tomaszowski ( były bur-
mistrz )  -  Ryszard Sobczuk. 

Dr Popek  na  początku wykładu 
przedstawił  zwięźle historię Wo-
łynia w pierwszych latach  wojny, 
zwrócił uwagę że już we wrześniu 
1939r. miały miejsce  mordy do-
konywane przez Ukraińców na 
żołnierzach WP i uciekinierach z 
innych rejonów Polski.  Następnie 
przedstawił tragiczną sytuację  Po-
laków w czasach okupacji sowiec-
kiej 1939-41, oraz  kwestię holokau-
stu wołyńskich  Żydów.  Dr Popek 
zwrócił w tym momencie uwagę 
na bardzo ważną rzecz tj. na to  iż 
mordowanie wołyńskich Żydów 
w 1942r.  miało miejsce na samym 
Wołyniu  ( tamtejszych Żydów nie 
wywożono do obozów koncentra-
cyjnych), i było dokonywane nie 
tylko przez Niemców, ale także 
przez wysługującą się  hitlerowcom 
ukraińską policję. Niedługo potem 
ci "zaprawieni w boju"  ukraińscy 
policjanci zdezerterowali ze służby 
niemieckiej i przeszli do partyzantki 
UPA, która rozpoczęła „ostateczną 
rozprawę” z wołyńskimi Polaka-
mi. Oczywiście nie była to żadna 
partyzanta, a bandy zwyrodniałych 
zbrodniarzy z  tzw. UPA - partyzanci 
bowiem walczą z  wojskami okupa-
cyjnymi lub likwidują przedstawi-
cieli wrogiego państwa, a nie  - jak 
to robiła UPA - wyrzynają bezbron-
ną polską ludność cywilną.  Lubel-
ski naukowiec szczegółowo przed-
stawił kwestię zagłady  polskiej wsi 
Parośle w wołyńskim powiecie Sar-
ny w lutym 1943 r.  - wymordowa-
nej podstępnie  przez tzw. "pierwszą 
sotnię UPA".  Następnie  opowie-
dział  o banderowskich  mordach  
w powiatach kostopolskim i du-
bieńskim.  Dr Popek zwrócił uwa-
gę, na fakt, że  atak w dn. 11 lipca 
1943r.  na 100 polskich wsi  musiał  
mieć charakter zaplanowany.  Tego 
bowiem dnia hordy zbrodniarzy 
z UPA wymordowały ok.  10 tys.  
Polaków  w powiatach włodzimier-

skim, horochowskim i kowelskim  
na zachodnim Wołyniu.  Polskie 
wsie spłynęły niewinną  krwią, w 
większości pomordowanych ban-
derowskimi siekierami, bezbron-
nych  kobiet i dzieci  ( mordy UPA 
miały miejsce także w świątyniach 
katolickich  podczas mszy św.  jak 
np. w Porycku, Chrynowie czy Ki-
sielinie).

Ukraińskie ludobójstwo zostało 
powtórzone pod koniec sierpnia 
1943r., kiedy to bandy UPA wy-
mordowały Polaków zamieszka-
łych – w przyległym do Buga – po-
wiecie lubomelskim.

Dr Popek stwierdził, że na Wołyniu 
miało miejsce typowe ludobójstwo 
( także na Podolu tj. Tarnopolsz-
czyźnie, Lwowszczyźnie i w Sta-
nisławowskiem ), natomiast inna 
sytuacja była już np. na Zamojsz-
czyźnie czy na Podkarpaciu gdzie 
sotnie UPA, które zimą 1944r. 
przekroczyły Bug,  napotkały pol-
skie oddziały AK i BCh.  Wtedy na  
Zamojszczyźnie                                                  

(według Ukraińców - Chełmsz-
czyźnie)  i  w Przemyskiem doszło 
także do szeregu mordów band UPA  
( np.  Tarnoszyn,  Łubcze  czy  Po-
turzyn  w powiecie tomaszowskim 
)  tyle że tutaj Polacy odpowiada-
li  odwetem  na  mordy zgrupowań 
banderowskich bandytów jak np. w 
Sahryniu czy Szychowicach.   Na-
leży jednak zawsze pamiętać, że 
tylko na samym Wołyniu, Ukraińcy 
spod znaku faszystowskiej  UPA  
wymordowali minimum  60 tys.  
Polaków ( szacuje się że ukraińscy 
nacjonaliści  spod znaku bande-
rowskiej UPA wymordowali  w su-
mie  min. 120 tys. Polaków !). 

Pod koniec spotkania dr Popek wy-
świetlił zdjęcia z przeprowadzo-
nych w Ostrówkach  ( w Ostrów-
kach i Woli Ostrowieckiej Ukraińcy 
z band UPA wymordowali min. 
1050  bezbronnych Polaków – była 
to egzekucja na „modłę katyńską”)  

prac ekshumacyjnych  związanych 
z poszukiwaniem ciał  pomordowa-
nych.  Wszystkim z  nas poruszyły 
zdjęcia  przedstawiające szkielety  
pomordowanych dzieci, oraz  od-
nalezione medaliki i warkoczyki 
dziewczynek  .... 

Po wykładzie wywiązała się dys-
kusja. W imieniu Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Polaków Pomor-
dowanych na Wołyniu, podzięko-
wałem władzom tomaszowskiego 
KUL za zgodę  na  zorganizowanie 
niniejszego spotkania oraz  zapyta-
łem dr Popka o kwestię  patronatu 
prezydenta Komorowskiego nad 

uroczystościami 70 rocznicy rzezi 
wołyńskiej.  Niestety ale Kance-
laria Prezydenta odmawia jakich-
kolwiek komentarzy na ten temat 
– przypuszczalnie chce temat prze-
milczeć! Kilka innych osób pytało 
o sprawy związane z ukraińską pro-
pagandą dotyczącą Operacji Wisła 
z 1947r. oraz  o  kwestie  związane 
z  upamiętnieniem miejsc pomordo-
wania wołyńskich Polaków.  Obec-
ny na wykładzie wójt gminy Bełżec 
Andrzej Adamek zadeklarował, że 
w trzecią niedzielę czerwca  zorga-
nizuje uroczyste obchody 69 rocz-
nicy wymordowania przez bandę 
UPA polskich pasażerów pociągu 
relacji Bełżec-Lwów, dokonanego 
16.06.1944r.  Będzie wtedy mia-
ła miejsce polowa msza św.  obok 
cmentarza w Bełżcu  (  znajdują 
się tam mogiły pomordowanych ) 
a następnie delegacje udadzą się  z 
wieńcami pod pomnik pomordowa-
nych  w Zatylu  k. Bełżca.  Uro-
czystości te swoiście wpiszą się w 
scenariusz   obchodów  70 rocznicy  
ludobójstwa band OUN-UPA.  

Po zakończeniu dyskusji  dr Popek 
jeszcze przez ok. pół godziny dys-
kutował  ze znawcami tematu w ku-
luarach.  Dowodzi to, że spotkanie 
było potrzebne i wypełniło pewną 
pustkę historyczną,  która dotyczy  
przemilczanego i zafałszowanego  
ludobójstwa band UPA.

Jarosław Świderek
Stowarzyszenie Upamiętnienia Po-
laków Pomordowanych na Wołyniu   

Relacja ze spotkania z dr Popkiem 
w Tomaszowie 9.04.2013r.
Jarosław Świderek

W
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Warszawa, dnia 8 kwietnia 
2013 r. Druk nr 331

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ 

MARSZAŁEK SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POL-
SKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 
Regulaminu Senatu my, ni-
żej podpisani senatorowie, 
wnosimy projekt uchwały o 
ustanowieniu 11 lipca Dniem 
Pamięci Męczeństwa Kreso-
wian.
Do reprezentowania nas w 
dalszych pracach nad tym 
projektem uchwały
upoważniamy senatora An-
drzeja Matusiewicza.

(-) Przemysław Błaszczyk  

(-) Jerzy Chróścikowski 

(-) Henryk Cioch

(-) Grzegorz Czelej  

(-) Dorota Czudowska  

(-) Wiesław Dobkowski 

(-) Mieczysław Gil 

(-) Stanisław Gogacz 

(-) Beata Gosiewska 

(-) Henryk Górski 

(-) Jan Maria Jackowski 

(-) Stanisław Karczewski 

(-) Maciej Klima  

(-) Stanisław Kogut 

(-) Waldemar Kraska
   

(-) Robert Mamątow
   

(-) Marek Martynowski
  

(-) Andrzej Matusiewicz

(-) Władysław Ortyl

(-) Andrzej Pająk

(-) Bohdan Paszkowski

   

(-) Bogdan Pęk
  

(-) Janina Sagatowska
  

(-) Michał Seweryński

(-) Wojciech Skurkiewicz
  

(-) Krzysztof Marek Słoń
  

(-) Kazimierz Wiatr
  

(-) Grzegorz Wojciechowski

DRUK NR. 331

p r o j e k t 

UCHWAŁA SENATU RZE-
CZYPOSPOLITEJ POL-
SKIEJ 
z dnia ........

o ustanowieniu 11 lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian.

Mija 70 rocznica rozpoczę-
cia masowych czystek et-
nicznych ludności polskiej 
na Wołyniu, przeprowadzo-
nych przez OUN – UPA, 
które były wspierane przez 
ukraińskich chłopów.
11 lipca 1943 r. oddziały 
Ukraińskiej Powstańczej 
Armii zaatakowały 99 wsi i 
osad polskich w trzech po-
wiatach: kowelskim, horo-
chowskim i włodzimierskim.

W lipcu 1943 roku celem na-
padu stało się co najmniej 
530 polskich wsi i osad, mor-
dowano bestialsko bezbron-
ną ludność cywilną, w tym 
kobiety, dzieci i starców, na-
wet w czasie nabożeństw w 
kościołach rzymskokatolic-
kich.

Fala zbrodni ludobójstwa 
OUN – UPA objęła Polaków 
i obywateli II Rzeczypospo-
litej Polskiej innych naro-
dowości pomordowanych 
również w województwach: 
lwowskim, stanisławowskim 
i tarnopolskim. Ofiary tych 
zbrodni szacuje się na po-
nad 100 tysięcy osób.
Senat RP składa hołd żołnie-
rzom Armii Krajowej, Bata-
lionów Chłopskich i człon-
kom Samoobrony Kresowej, 
którzy podjęli bohaterską 
walkę w obronie polskiej 
ludności kresowej.

Senat RP potępia zbrodnia-
rzy, którzy dokonali ludo-
bójstwa na obywatelach II 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
jednocześnie wyraża uzna-
nie i wdzięczność tym Ukra-
ińcom, którzy z narażeniem 
własnego życia nieśli pomoc 
swoim polskim sąsiadom.

Senat RP wyraża przekona-
nie, iż przywrócenie prawdy 
historycznej o tragedii Po-
laków na Kresach Wschod-
nich II RP jest niezbędne do 
pojednania pomiędzy naro-
dem polskim i ukraińskim.
Senat RP ustanawia dzień 
11 lipca Dniem Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian.

Uchwała podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym 
Monitor Polski.

Senacki projekt uchwały 
dotyczący Dnia Pamięci 
Męczeństwa Kresowian
Redakcja
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o było piękne Podole ze 
stolicą w Kamieńcu Po-
dolskim. Piękne mimo 
przeludnienia i braków 

ekonomicznych. Miało swoje lasy, 
wąwozy, rzeki. Zamieszkiwała 
tamte strony prawdziwa miesza-
nina narodów. W mojej rodzinnej 
miejscowości Łubianki Wysokie 
większość mieszkańców była po-
chodzenia ukraińskiego. Polaków 
było ok. 20 procent. To było przed 
wojną województwo tarnopolskie. 
Można powiedzieć bez przesady, bo 
chodzi o sprawiedliwość, że ludność 
polska stanowiła minimum jedną 
trzecią ludności Podola. W miastach 
i we wsiach ludność polska się dy-
namizowała, organizowała. Wielkie 
zasługi miał tu nieodżałowanej pa-
mięci św. ks. abp Józef Bilczewski, 
który pochodził ze Śląska, a jego 
przodkowie przybyli gdzieś z Ho-
landii. Był teologiem na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza we Lwowie, 
zapoczątkował wielką akcję budo-
wy kościołów po wszystkich wio-
skach, gdziekolwiek była ludność 
polska. Za jego służby tych kościo-
łów powstało ponad 200.

Ksiądz Arcybiskup jako budowni-
czy kościołów nawiązał niejako do 
tej misji ks. abp. Bilczewskiego.

- Sama sytuacja mnie do tego zmu-
szała. Rzeczywiście moją ideą też 
była budowa świątyń i trzeba przy-
znać, że pojawiła się ona u mnie już 
za młodu. Do kościoła jeździliśmy 
co niedzielę, kiedy była pogoda. W 
lecie czasami trzeba było chodzić. 
To było dość uciążliwe. Po I wojnie 
światowej niektóre folwarki zosta-
ły zredukowane, więc nawet nasza 
wioska zakupiła plac pod budowę 
kościoła, bo mieliśmy parafię w od-
ległym o 7 km Zbarażu. Sąsiednia 
wioska też miała już plac pod ko-
ściół. Ale żeby obsadzić kościoły we 
wszystkich tych miejscach, nie wy-
starczało kapłanów. Religii nauczał 
w naszej miejscowości przyjeżdża-
jący ze Zbaraża bernardyn regular-
ny. Co tydzień człowiek opłacony 
przez gminę przywoził tego kapła-
na i odwoził do Zbaraża. Tego nie 
dało się zrobić w ciągu godziny. 
Taki wyjazd zajmował cały dzień. A 
tu jeszcze śniegi i inne utrudnienia. 
Ja to widziałem i moim marzeniem 
od młodości było, aby w naszych 
Łubiankach doczekać się kościoła. 
Aby zrealizować to marzenie, nawet 
myślałem sobie, żeby poprosić ojca 
o to, żeby sprzedał kawał pola i wy-
budował kościół. Wtedy powstawa-
ło coraz więcej kaplic niezależnych 
i parafialnych, ale trudno było objąć 

te wszystkie nowe punkty posługą 
duszpasterską, bo nie było księży.

A dom rodzinny - jaki wpływ jego 
atmosfera miała na późniejsze kole-
je losu Księdza Arcybiskupa?

- Miałem rodziców bardzo dobrych, 
pobożnych i jak na ówczesne warun-
ki wiejskie światłych, gdyż umieli 
czytać, mieli po kilka klas szkoły 
podstawowej. Trzeba pamiętać, że 
sytuacja rolników była wtedy nie-
łatwa. Ojciec miał ok. 10 ha ziemi, 
ale rozrzuconej po całej okolicy, nie 
w jednym miejscu, co bardzo utrud-
niało uprawę. Urodziłem się 1 lute-
go 1918 r., a więc u progu niepodle-
głości Polski. Kończyła się I wojna 
światowa. Wszędzie było pełno jeń-
ców i żołnierzy. Każdy dom musiał 
przyjmować żołnierzy na kwatery. 
Życie było bardzo utrudnione. Moi 
rodzice mieli wcześniej troje dzie-
ci, które nie wytrwały w tych wa-
runkach i umarły. Zatem kiedy ja 
przyszedłem na świat, radości mo-
ich rodziców towarzyszyła troska i 
modlitwa o moje zdrowie i w ogóle 
przeżycie. Gdy minęło 10 lat, a ja 
poszedłem do szkoły podstawowej, 
rodzice - mając już poczucie pew-
nej stabilności co do mojej osoby 
- ufundowali figurę Matki Bożej 
rzeźbioną z kamienia, którą umiesz-
czono na środku wsi z podpisem 
fundatorów i moim imieniem. Tylko 
pomylili się, bo moim patronem nie 
był Ignacy Loyola, tylko wcześniej-
szy święty - Ignacy Antiocheński. 
Rodzice postawili figurę z wielką 
ufnością, że Matka Boża zaingeruje 
w moje życie. Wspominam wielką 
pobożność i oddanie mojej mamy. 
Nauczyła mnie modlitwy różańco-
wej, którą odmawiałem codziennie 
w wolnym czasie. Różaniec zawsze 
nosiłem przy sobie.

Matura w chłopskiej rodzinie nie 
była częstym zjawiskiem przed 
wojną. Co spowodowało, że rodzi-
ce wysłali Księdza Arcybiskupa do 
gimnazjum?

- Ojciec mój, chociaż zwyczajny go-
spodarz, dużo czytał, prenumerował 
"Rycerza Niepokalanej", kupował 
co roku gospodarski kalendarz z 
rozmaitymi opowieściami. Zako-
chałem się w czytaniu tych pism. 
Potem, kiedy byłem już w gimna-
zjum, za swoje zarobione lekcjami 
grosze zaprenumerowałem "Mały 
Dziennik" i codziennie czytałem. 
To zamiłowanie stopniowo wzrasta-
ło. Pamiętam, że kiedy bolszewicy 
zajęli naszą wieś, to cały stos tych 
czasopism zakopaliśmy w budynku 

gospodarczym. Gdy ukończyłem 
czteroklasową szkołę podstawową 
w Łubiankach, kierownik szkoły 
zaczął namawiać ojca, żeby po-
słał mnie na dalszą naukę, bo mam 
zdolności i to, co tu zdobyłem, nie 
wystarczy, bo to tylko minimum. 
Również dojeżdżający do wioski 
bernardyni podobnie radzili. Ojciec 
zapalił się do tego pomysłu. Zdałem 
egzamin do drugiej klasy gimna-
zjum i przez 7 lat chodziłem do tej 
szkoły, aż w 1937 r. zdałem maturę. 
Dodam tylko, że kształcenie wów-
czas sporo kosztowało. Taksa w 
gimnazjum zbaraskim wynosiła 150 
zł na miesiąc, ale ja miałem zniżkę 
o połowę.

Kiedy zapadła decyzja o wybraniu 
drogi kapłańskiej?

- O kapłaństwie myślałem niemal 
od dzieciństwa. Ale ojcu powiedzia-
łem, że piszę podanie do semina-
rium lwowskiego, dopiero jak zda-
łem maturę.

I jak rodzice zareagowali na tę de-
cyzję?

- Z radością, ale ojciec zgodził się 
pod pewnym warunkiem. Powie-
dział mi: "Żebyś tylko był dobrym 
księdzem, a nie byle jakim". Cho-
dziło o to, że zdarzały się wypadki, 
iż synowie chłopscy zabierali się do 
tej nauki, ale potem jakoś nie dawali 
rady. To był problem, bo zerwali ze 
swoim środowiskiem, a do nowego 
trudno im było wejść. Między in-
nymi z powodu pogardy dla stanu 
chłopskiego. I ojciec mój bał się 
tylko o to, żebym wytrwał w tym 
postanowieniu, żebym się nie zraził. 
Posłałem więc podanie, dostałem 
pozytywną odpowiedź i z począt-
kiem października 1937 r. odjecha-
łem z domu.

Jak odnalazł się Ksiądz Arcybiskup 
w nowym środowisku?

- To była dla mnie duża nowość. 
Lwów to duże miasto w porównaniu 
ze Zbarażem. Był tam osobny budy-
nek seminaryjny, w którym miesz-
kaliśmy. Na wykłady chodziliśmy 
na Wydział Teologiczny Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza. Codziennie 
przechodziliśmy przez całe miasto. 
Zajmowało nam to przynajmniej 15 
minut. Szliśmy rocznikami. Pierw-
szy rok wyruszał najprędzej, bo 
jako pierwszy dostawał śniadanie. 
Jedzenie było dobre, bo gotowały 
siostry, ale była ta niedogodność, że 
wszystko było gorące i żeby zjeść 
na czas, parzyliśmy sobie języki, pi-

jąc gorące mleko. Następni pili już 
nieco wystygłe.
Egzaminy po pierwszym roku zda-
łem bardzo dobrze i otrzymałem 
pierwsze w życiu stypendium - 300 
złotych. Za te pieniądze kupiłem so-
bie zegarek. To była wtedy wielka 
fanaberia, że taki chłopak miał ze-
garek.
Po pierwszym roku pojechałem na 
wakacje do folwarku niedaleko Bu-
czacza, gdzie był dom wakacyjny 
dla kleryków. To były bardzo dobre 
wakacje, bo choć seminarium kar-
miło nieźle, to jednak jedzenia nie 
było zbyt wiele. Natomiast w tym 
domu wakacyjnym jedzenia mieli-
śmy pod dostatkiem i każdy się tam 
dobrze odżywił, wzmocnił przed 
kolejnym rokiem nauki. Niedale-
ko była rzeka, gdzie się kąpaliśmy. 
Obowiązkiem była jedna godzina 
dziennie czytania czegokolwiek i 
chodzenia na spacery.

Nie było jednak dane Księdzu Arcy-
biskupowi skończyć w tych warun-
kach seminarium.

- Przed wojną skończyłem dwa lata 
seminarium. Znów wyjechałem na 
wakacje do domu dla kleryków koło 
Buczacza, ale wszyscy już czuli-
śmy, że nadchodzi wojna. Nawet nie 
byliśmy tam do końca wakacji, tyl-
ko wcześniej porozjeżdżaliśmy się 
po domach.
Wybuch wojny zastał mnie w domu. 
Po pewnym czasie do wsi wkroczyli 
bolszewicy i przepisali nas wszyst-
kich na obywatelstwo rosyjskie, by 
potem mężczyzn wcielić do woj-
ska. Miałem wtedy 21 lat, a to wiek 
poborowy. Powiedziałem sobie: 
"Raczej śmierć niż do wojska so-
wieckiego". Zacząłem się ukrywać. 
W dzień siedziałem w schowku w 
zabudowaniach gospodarczych, a 
na noc chodziłem spać do sadu. Co 
niedzielę chodziłem do sąsiedniej 
wioski, gdzie żyli dziadkowie.

Kiedy Ksiądz Arcybiskup wznowił 
naukę w seminarium?

- Przez pierwsze kilka miesięcy 
okupacji ukrywałem się w domu. 
Potem dowiedziałem się, że istnieje 
konspiracyjne seminarium we Lwo-
wie. Prowadził je ks. prof. Stanisław 
Frankl. Powstała o nim książka pt. 
"Zapomniany bohater Lwowa". 
Ale Sowieci zlikwidowali Wydział 
Teologiczny, a gmach uniwersytetu 
zabrali na szpital wojskowy. Semi-
narium działało w konspiracji. Uda-
ło mi się jakoś dostać do Lwowa, 
ale żeby tam mieszkać i studiować, 
trzeba było wyrobić sobie paszport. 

Żeby go otrzymać, należało przed-
stawić metrykę, meldunek i miejsce 
pracy. Rektor znalazł mi miejsce, 
gdzie mogłem się zameldować. Z 
metrykami nie było problemów, bo 
były jeszcze po łacinie, więc pisali-
śmy je sobie sami, tak jak chcieli-
śmy. Potem tę metrykę wkładało się 
do buta, żeby nabrała właściwego 
wyglądu. Dokument miałem wy-
stawiony na obce nazwisko i poda-
wałem się za studenta weterynarii. 
Pamiętam też, że odmłodziłem się o 
6 lat. Po złożeniu tych dokumentów 
kazali mi przyjść wieczorem po od-
biór. Okazało się, że nie uznali mo-
jego podania. Co więcej, po kilku 
godzinach na mojej kwaterze zjawił 
się milicjant, żeby mnie aresztować. 
Przyprowadził mnie przed jakąś 
trzyosobową komisję. Myślałem, 
żeby tylko nie zadzwonili do In-
stytutu Weterynarii, gdzie byłem 
fikcyjnym studentem. Zatrzymali 
mnie i mieli zamiar - gdy uzbiera się 
większa grupa - zawieźć do aresztu. 
Pamiętam, że zachowałem spokój i 
nie pokazałem po sobie ani strachu, 
ani bólu. Przed zamknięciem kaza-
li mi opróżnić kieszenie. Wyjąłem 
także różaniec i przypuszczam, że 
jeden z żołnierzy, którzy to widzieli, 
musiał być wierzący, bo następnego 
dnia zawołał mnie i powiedział, że 
jestem wolny, ale bez jego pozwo-
lenia nie mogę przebywać we Lwo-
wie. Ale udało mi się wystarać o 
paszport w innym biurze i do świę-
ceń kapłańskich przebywałem we 
Lwowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 
Ksiądz Arcybiskup już pod okupa-
cją niemiecką.

- Przed uderzeniem Niemców na 
Sowietów rektor wypuścił nas na 
wakacje, radząc, żeby gdzieś się 
ukryć. Pojechałem do domu. Pew-
nej sobotniej nocy miałem sen, w 
którym jakaś postać oznajmiła mi: 
"Dzisiaj zaczyna się wojna niemiec-
ko-bolszewicka". Rano powiedzia-
łem o tym ojcu, a on na to: dobrze by 
było. Bo trudno już było tę sowiec-
ką okupację wytrzymać. Niemcy 
wydawali się ludziom znośniejsi. A 
gdy rodzice przyjechali w niedzielę 
ze Mszy św. w Zbarażu, usłyszałem, 
że rzeczywiście wybuchła wojna. 
Zbaraż zbombardowany, kościół 
uszkodzony. Popłoch.

Niemcy pozwolili na prowadzenie 
seminarium?

- Tak, seminarium zostało zalegali-
zowane, ale tylko dla tych, których 
przyjęto jeszcze przed wojną. W 

ZE ZBARAŻA DO 
PRZEMYŚLA

OSTATNI WYWIAD  Z KSIĘDZEM ARCYBISKUPEM IGNACYM TOKARCZUKIEM  
Aleksander Szumański
Pochodzi Wasza Ekscelencja z Kresów, spod Zbaraża. Jaki obraz kraju młodości zachował Ksiądz 
Arcybiskup w swojej pamięci?
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seminarium w okresie okupacji nie-
mieckiej najtrudniejsza była sprawa 
z żywnością, bo Niemcy pilnowali. 
Ale weszliśmy w kontakt ze Ślą-
zakami i Czechami służącymi w 
armii niemieckiej i ci wojskowymi 
samochodami przywozili żywność 
od diecezjan. Seminarium na chwilę 
zamieniło się w magazyn, co jednak 
zakończyło się tragicznie. Rektor 
oprócz stałych kleryków przyjął jed-
nego nowego. Okazało się, że to był 
szpicel i doniósł Niemcom o tych 
zapasach. Przyjechało gestapo. Za-
brano żywność, a nas zgromadzono 
w jednej z sal. Rektora, wicerektora 
i czterech kleryków zabrali. Klery-
ków pobili, żeby zmusić do mówie-
nia, a rektora i wicerektora aresz-
towali. Rektor został zamknięty w 
więzieniu u brygidek, gdzie i przed 
wojną mieściło się więzienie. Gro-
ziła mu kara śmierci. Stamtąd go w 
końcu razem z więzionymi członka-
mi ruchu oporu odbiła partyzantka. 
Gdy już znalazł się na wolności, był 
bardzo wycieńczony - bo w aresz-
cie tym, co mu przysyłano, ofiarnie 
dzielił się z innymi. Ukrył się pod 
innym nazwiskiem w klasztorze re-
formatów. Miał swoją celę, mundur, 
odprawiał Msze św. dla kleryków. 
Ale to wszystko tak bardzo go wy-
czerpało, że miesiąc przed wkrocze-
niem bolszewików umarł. Pocho-
waliśmy go pod obcym nazwiskiem 
na nowym cmentarzu koło dworca 
kolejowego we Lwowie.

Na okres okupacji niemieckiej przy-
padły święcenia kapłańskie Księdza 
Arcybiskupa.

- Święcenia kapłańskie odbyły się 
w kaplicy w małym seminarium. 
Był 21 czerwca 1942 roku. Arcybi-
skup Twardowski był już sędziwy, 
więc święceń udzielał sufragan ks. 
bp Eugeniusz Baziak. Do święceń 
przystąpiliśmy w pięcioosobowej 
grupie. Zaraz po nich rozjechaliśmy 
się na urlopy. Prymicje odprawia-
łem w Zbarażu. Zaprosiłem na nie 
nawet księdza greckokatolickiego, 
który był naszym sąsiadem.

Długo trwał ten urlop?

- Po miesiącu wysłali mnie na pierw-
szą parafię do Złotnik w powiecie 
Podhajce. Bieda tam była, bo pleba-
nia została zabrana na kwatery naj-
pierw przez bolszewików, a potem 
przez Niemców. Księża mieszkali 
po ludziach. Przepracowałem tam 
2,5 roku, aż do zamachu na moje 
życie. To było przed Popielcem w 
1944 roku. Parafia miała dwie filie: 
Pantalichy - to taka stepowa wieś 
na wschodzie, i Sosnów na zacho-
dzie. Proboszcz pojechał do tych 
kościołów, a ja spowiadałem w pa-
rafialnym. Córka kierownika szkoły 
była w kancelarii, gdy zobaczyła, 
jak oddział UPA przyjechał i wszedł 
do mojego mieszkania. Wszystkie-
go się domyśliła i ostrzegła mnie w 
konfesjonale. Dzięki temu udało mi 
się ujść z życiem.

To już było pożegnanie z parafią 
Złotniki?

- Tak, udało mi się przedostać do 
Lwowa i do końca wojny pracowa-
łem w kościele św. Marii Magdale-
ny. Potem trzeba się było decydo-
wać, czy chce się być w Rosji czy w 
Polsce. Nie wiedzieliśmy, co robić. 
Trwały spisy tych, którzy mają je-
chać do Polski albo do Rosji. Przy-
jechał wtedy do Lwowa wicemini-

ster emigracji rządu londyńskiego, 
bo miał tam rodzinę. Zwróciliśmy 
się do niego o radę, bo bardzo 
przykro było tak opuszczać strony 
rodzinne. On powiedział, że zano-
si się na dłuższy proces, a Moska-
le nie zniosą tego, żeby większość 
Polaków zachowała obywatelstwo 
polskie. Powiedział, że rządowi w 
Londynie zależy, żeby nas ze Lwo-
wa - gdziekolwiek będziemy - jak 
najwięcej przetrwało. I wtedy się 
zdecydowaliśmy na wyjazd.

Ksiądz Arcybiskup odwiedził kie-
dyś rodzinne strony?

- Nigdy tam już nie byłem. Naj-
pierw pojechałem do Katowic, 
gdzie pracowałem jako wikariusz. 
Potem wstąpiłem na KUL. Naj-
pierw studiowałem w Studium Go-
spodarki Wsi, a potem na Wydziale 
Filozoficznym. W ciągu tych pięciu 
lat wakacje spędzałem na Pomorzu, 
gdzie została wywieziona moja ro-
dzina - ojciec, mama, brat, siostra. 
Mieli gospodarstwa i tam praco-
wali. Gdy byłem na wakacjach, 
tamtejsi franciszkanie prosili mnie, 
żebym pomógł im przy spowiedzi. 
Pojechałem do pobliskiej miejsco-
wości Łebunia, gdzie podeszła do 
mnie jedna z pań i mówi, że są tacy 
biedni, przybyli z różnych stron, nie 
mają parafii i żebym u nich został. 
Żal mi się ich zrobiło, ale powie-
działem: "Proszę pani, ja jeszcze 
trzy lata będę na studiach, ale obie-
cuję, że w każde ferie i wakacje tu 
przyjadę i spędzę je tutaj. I zorga-
nizuję wam parafię". I tak się stało. 
Później "Tygodnik Powszechny", 
który był jeszcze wtedy dobrym pi-
smem, ogłosił konkurs dla księży 
pracujących na Ziemiach Odzyska-
nych, żeby opisali swoją pracę. Wy-
słałem im swoje wspomnienia, a oni 
je wydrukowali pod tytułem "Moc i 
wytrwanie" - to moja pierwsza wy-
dana książka.

Wkrótce zaczęły się pierwsze pro-
blemy Księdza Arcybiskupa z ko-
munistycznymi władzami.

- W 1952 r. obroniłem doktorat z 
filozofii na KUL. Ale po roku wy-
kładów w seminarium lubelskim 
z historii filozofii, gdy aresztowali 
ks. rektora Adama Słomkowskie-
go, bo nie chciał wpuścić na uczel-
nię socjalistycznych organizacji 
studenckich, ja też nie miałem już 
tam co robić. Rektor Słomkowski 
nie pozwolił, a ja o tym mówiłem 
publicznie. Byłem wtedy preze-
sem Towarzystwa Przyjaciół KUL. 
Przesłuchiwano mnie w związku z 
tym. Wyjechałem do Olsztyna, żeby 
pomagać w organizowaniu semina-
rium. W Olsztynie dali mi duszpa-
sterstwo w parafii Serca Jezusowe-
go. Na KUL ściągnął mnie nowy 
rektor ks. prof. Marian Rechowicz, 
późniejszy biskup administrator 
apostolski Lwowa w Lubaczowie. 
Zaproponował, żebym robił habi-
litację na temat zmian religijności 
ludności wiejskiej w Polsce. Była to 
duża praca. Miałem już ją w stanie 
dość zaawansowanym, gdy ks. Pry-
mas Stefan Wyszyński wezwał mnie 
i oznajmił, że zostałem mianowany 
biskupem przemyskim.

Czy zastanawiał się Ksiądz Arcy-
biskup nad wyborem między drogą 
służby uniwersyteckiej a drogą po-
sługi biskupiej, a więc stricte dusz-
pasterskiej?

- Stanąłem na stanowisku, że jeśli 
mam być biskupem, to muszę zre-
zygnować z kariery naukowej, bo te 
dwie funkcje są całkowicie angażu-
jące. Gdybym chciał je pogodzić, to 
cierpiałaby na tym albo jedna, albo 
druga. Zrezygnowałem więc z habi-
litacji.

Nie miał Ekscelencja zbytnich do-
świadczeń w nowej roli...

- Mam objąć diecezję i zastanawiam 
się, co robić. Przez cały tydzień 
modliłem się z pytaniem, co robić, 
żeby nawiązać kontakt z ludźmi w 
diecezji, żeby zyskać ich choćby 
minimalne zaufanie. A ludzie byli 
wówczas zmęczeni, zastraszeni, 
dużo było aresztowanych. Nikt nie 
miał już odwagi. Modliłem się, jak 
to wszystko obudzić. Wtedy otrzy-
małem taką myśl, żeby odprawiać 
nabożeństwa przy przydrożnych ka-
plicach.
Po tym tygodniu modlitw trzeba 
było jechać do Przemyśla. Nie wie-
działem nawet, jak się tam dostać. 
Nie było za bardzo rozkładów jazdy, 
a przyszła bardzo wczesna zima. Z 
początkiem grudnia spadły śnie-
gi. Ludzie zwozili jeszcze buraki i 
ziemniaki z pól. Mój kolega z teo-
logii podwiózł mnie samochodem 
do Przemyśla. Miałem objąć rządy 
biskupie, a nikt mnie nie przygoto-
wał, jak mam napisać do wszystkich 
biskupów listy, nawiązać kontakty. 
Byłem w tym analfabetą. Ale jakoś 
sobie poradziłem.

Jak udało się Księdzu Arcybiskupo-
wi zdobyć zaufanie diecezjan?

- Początek był taki, że ludzie byli 
strwożeni, zmęczeni tym wszyst-
kim, wywożeni przedtem na Sybir, 
katowani przez UB. I tu trzeba było 
coś zrobić. Tak jak pewna kobieta 
prosiła mnie na spowiedzi: "Księże 
biskupie, zbudź nam nadzieję, że coś 
będzie jeszcze, bo bez niej wszyscy 
zginiemy". Właśnie moim jedynym 
zadaniem było obudzić w nich na-
dzieję. Na początku choćby małą. I 
ta nadzieja rodziła się na początku w 
czasie nabożeństw przy tych przy-
drożnych kapliczkach. Tych kaplic 
było jeszcze dużo. I ludzie się ucie-
szyli, pojawiła się radość, nadzieja, 
że jeszcze może religia wróci. Z 
czasem to nie wystarczało i ludzie 
sami zaczęli zgłaszać się do mnie z 
propozycjami, żeby jakieś kaplicz-
ki, stare chałupy przeznaczać na ka-
plice i kościoły. I tak to się zaczęło.

Podejmował Ksiądz Arcybiskup 
działania wbrew komunistycznym 
władzom i ówczesnemu prawu.

- Nie było innego wyjścia. Nie mo-
głem się zwrócić do żadnego praw-
nika i rozstrzygać tych sporów w 
sądzie, bo wszelkie prawo było 
ustanowione przeciw Kościołowi i 
ludziom. Za wszelkie remonty, bu-
dowy nawet wikarych próbowano 
pociągać do odpowiedzialności. 
Wszystko było wówczas zakazane, 
ale ludzie coraz odważniej szukali 
i upominali się o świątynie. Oczy-
wiście za wszystko były kary. Ale w 
końcu sama władza zrozumiała, że 
Naród się obudził, już się nie boi. 
Pamiętam taki moment: w pewnej 
miejscowości przy samej granicy 
nie było żadnej kaplicy, więc pobu-
dowaliśmy tam niewielką świątynię 
i miało nastąpić jej otwarcie. Przy-
gotowała się do tego cała wieś. Ale z 
pobliskiego posterunku WOP zaczę-

to strzelać i starano się nie dopuścić 
do otwarcia tej kaplicy. Nastąpiła 
ostra konfrontacja. Pogranicznicy 
mówili: "My was zastrzelimy", a lu-
dzie do nich: "To my was spalimy". 
Taki dialog trwał dosyć długo. Dla 
mnie to był znak, że dokonało się 
to, na co czekaliśmy; ludzie prze-
stali się bać. Moim zadaniem było 
budzenie świadomości ludzi, ich od-
wagi. I to powoli rosło.

Aż powstało 430 nowych świątyń...

- W maju 1981 r., gdy jeszcze ks. 
Prymas Wyszyński żył, ale już cięż-
ko chorował, w czasie Konferencji 
Episkopatu Polski przywieziono ks. 
Prymasa na wózku, aby pożegnał 
się z każdym z nas. Żegnając się ze 
mną, powiedział: "Księże, polecam 
ci twoją diecezję, ona jest biedna, 
rozciągnięta, aż pod Jasło sięga, a 
na północ aż pod Tarnobrzeg, lu-
dzie mieszani, rób wszystko, żeby 
tę diecezję wzmocnić". I ja po tej 
linii zacząłem iść. Doszło do tego, 
że w Rzeszowie powstało 30 parafii, 
uniwersytet, nowa diecezja.

Był Ekscelencja jednym z najbar-
dziej zwalczanych przez komu-
nistów duchownych. Czy towa-
rzyszyła Księdzu Arcybiskupowi 
świadomość, że grozi mu los podob-
ny do losu ks. Jerzego Popiełuszki?

- Byłem na to gotów. Był taki trudny 
moment dla naszej diecezji, kiedy 
nie tylko nie pozwalali budować no-
wych kościołów, bo do tego już się 
jakoś przyzwyczailiśmy, ale znisz-
czyli kościół w Wołkowyi i zatopili 
to, co z niego zostało. Zwracałem 
się do nich, żeby pozwolili prze-
nieść ten kościół w inne miejsce, ale 
oni nie chcieli o tym słyszeć. Z tego 
powodu głośno protestowałem w 
świecie. To ich zabolało. Wezwano 
mnie na Zamek w Rzeszowie jako 
oskarżonego. Oddalili towarzyszą-
cego mi księdza sekretarza, a mnie 
zapytali, czy zdaję sobie sprawę z 
tego, co mnie czeka ze strony władz, 
jeśli dalej będę tak postępował. Po-
wiedziałem, że w pełni zdaję sobie 
sprawę, iż mogą mnie zastrzelić, 
zabić na ulicy, aresztować, nawet 
czynić starania w Watykanie, żeby 
mnie zmienić, bo jestem niewygod-
ny dla partii. "Ale pamiętajcie: ja o 
tym wszystkim wiem i nie poddam 
się żadnym naciskom. Róbcie, co 
chcecie" - stwierdziłem. Zrobiło to 
na nich wrażenie, bo już nigdy nie 
podnosili tego problemu. Stanow-
czość robiła na nich wrażenie. Na 
tym miejscu w Wołkowyi stoi dziś 
kościół, a wokół jest siedem kościo-
łów filialnych.

Ksiądz Arcybiskup znał ks. Jerzego 
Popiełuszkę?

- Tak, spotkaliśmy się dwa razy. Raz, 
gdy byłem w Warszawie na Konfe-
rencji Episkopatu Polski, przyszedł 
do mojego pokoju ze starszą panią, 
która służyła w czasie wojny w ar-
mii polskiej na Zachodzie. Radził 
się, co ma robić, i prosił, bym wydał 
opinię, czy jego postawa jest kato-
licka. Drugi raz spotkaliśmy się w 
Krynicy. Później - ale to Pan Bóg 
już kierował - napisałem list o tych 
dwóch rozmowach. Skierowałem go 
najpierw do kurii warszawskiej. Po-
dałem w nim swoją opinię na temat 
ks. Popiełuszki. Gdy został zamor-
dowany, ks. kard. Glemp poprosił 
o wysłanie tego listu do Watykanu. 
Pisałem tam, że ks. Popiełuszko to 

człowiek Bogu oddany, nie szuka 
swego, nie ma u niego nienawiści 
czy uprzedzeń, przeczuwa, że może 
go coś złego spotkać, ale nie cofa 
się, myśli tylko o jednym: zło zwy-
ciężać dobrem.

Współpracował Ksiądz Arcybiskup 
z ks. kard. Karolem Wojtyłą, gdy 
był metropolitą krakowskim?

- Tak, on mnie zapraszał i ja go 
zapraszałem. Kościół w Stalowej 
Woli, jak wreszcie zwyciężyliśmy 
i wybudowaliśmy, on poświęcał. 
Zaprosiłem go też na poświęcenie 
pewnego sanktuarium maryjne-
go w Bieszczadach. Tam miał być 
poświęcony obraz, ale SB o tym 
wiedziała i nie chciała do tego do-
puścić, dlatego trzymała w okolicy 
straż. Ten obraz przywieźli więc lu-
dzie zagrzebany w sianie. Dopiero 
kiedy kardynał przyjechał, procesja 
podeszła do jednego z domów i lu-
dzie wynieśli obraz.

Przeciw Kościołowi skierowana 
była w czasie PRL cała machina ko-
munistycznego państwa. Ale Ksiądz 
Arcybiskup miał odwagę mówić i 
dawać przykład, że komunizm to 
kolos na glinianych nogach, że to 
się musi rozsypać. Był czas, że mało 
kto w to wierzył. Skąd brała się ta 
pewność u Księdza Arcybiskupa?

- Mnie tę wiedzę i to przekonanie 
dała filozofia i historia filozofii. Ko-
muniści wyprowadzali wszystko od 
materii, a filozofia wskazywała, że 
tak się nie da. Pisałem pracę doktor-
ską na temat ekonomii według św. 
Tomasza z Akwinu. To mi pokazało, 
że komunizm nie opiera się na real-
nych podstawach.

Ekscelencja potrafił trafnie prze-
widzieć koniec komunizmu. A jak 
teraz może rozwinąć się sytuacja w 
Polsce? Narasta presja na Kościół, 
próbuje się wyprowadzić religię ze 
szkół, katolicy są dyskryminowani 
w polityce medialnej państwa, w 
całej Polsce odbywają się marsze 
w obronie Telewizji Trwam. Czy to 
jest dobry sposób walki katolików o 
swoje prawa?

- Widzimy dziś takie denerwowanie 
Kościoła, ale tego, co w duszy Naro-
du jest, tego, co można usłyszeć i zo-
baczyć w Radiu Maryja czy Telewizji 
Trwam, nie da się zabić. A jeśli chodzi 
o marsze, to uważam, że wszelkie ma-
sowe pokazanie zła jest ważne. Dlate-
go że ktokolwiek by to nie był, z ma-
sami ludzi musi się liczyć. Oni jeszcze 
są oporni, ale przyjdzie moment, gdy 
przegrają. Tym momentem będzie od-
krycie, kto stał za katastrofą smoleń-
ską. Ten moment już się zbliża.
Marsze i pochody powodują duży 
nacisk na władze. Ważne są marsze, 
ważne jest publiczne zabieranie głosu. 
Dołącza coraz więcej wiosek i miast. 
To wszystko może w końcu zagrozić 
strajkiem generalnym. Z tym muszą 
się liczyć obecni rządzący.

Dokumentacja, cytaty, źródła

„Nasz Dziennik”  z JE ks. Ignacym 
Tokarczukiem rozmawiał Adam 
Kruczek (sobota-niedziela, 23 - 24 
czerwca 2012 r.)

http://stary.naszdziennik.pl/index.
php?dat=20120623&typ=my&i-
d=my03.txt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igna-
cy_Tokarczuk
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Z głębokim smutkiem i zasko-
czeniem wyczytałem w interne-
cie wiadomość o nagłej śmierci  
w dzień po Wielkanocy, pocho-
dzącego z Drohobycza, Sza-
nownego Pana  Doktora Piotra 
Frankowa, wieloletniego Pre-
zesa Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo 
Wschodnich, organizatora 
znanego na Ziemiach Zachod-
nich festiwalu pieśni " Kre-
soviana ", który doradzał mi, 
od 2 lat jako początkującemu 
prezesowi Świebodzińskiego 
Związku Kresowian OPP. 

Dzięki jego inicjatywie zapre-
zentowaliśmy uczniom i miesz-
kańcom Ziemi Świebodzińskiej  
wystawę o ludobójstwie na Kre-
sach Południowo-Wschodnich ,  
Pana Szczepana Siekierki z Wro-
cławia, jesienią 2011r. 

 Realizowaliśmy też wspólnie te-
mat godnego uczczenia 70 rocz-
nicy Krwawej Niedzieli  na Wo-
łyniu w dniu 11 lipca b.r. 

Popieraliśmy czynnie, organizu-
jąc zimową akcję zbierania pod-
pisów, inicjatywę Obywatelskie-
go Komitetu Ustawodawczego o 
ustanowieniu przez Sejm 11 lip-

ca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian.  

Piotr Franków współpracował 
też ściśle, w latach ubiegłych, 
z naszym honorowym człon-
kiem, prezesem Ludwikiem 
Zalewskim, przyczyniając się 
niewątpliwie do wybu dowania 
w naszym mieście repliki krzy-
ży z ołtarzem, z wileńskiej Góry 
Trzykrzyskiej, jako jednego z 
najpiękniejszych w Polsce, Po-
mnika Nekropolii Kresowych.
Ostatnio konsultowałem się z 
nim na 2 dni przed Wielkano-
cą....
Zapraszał serdecznie  nasz chór 
„Kresowe Więzi” i zespół przed-
szkolaków Biedroneczki na 21 
już dwuetapowy festiwal kre-
sowy do Gorzowa, w dniach 20 
kwietnia eliminacje, i finał -18 
maja z udziałem „Lwowskiej 
Fali”. 

 Z wielkim szacunkiem chylę czoła 
przed zasługami tego wspaniałego 
patrioty.

Cześć jego Pamięci !!! 

Z poważaniem: Wacław Kondrakie-
wicz,  w imieniu wszystkich człon-
ków ŚZKOPP

Wspomnienie Piotra 
Frankowa...
Wacław Kondrakiewicz
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Z prasy polonijnej
„Litwa stoi w obliczu polskiej 

okupacji” - nowe oblicze litewskiego 
nacjonalizmu

KURIER WILEŃSKI

Adamkus: Zabrakło 
dialogu między dwoma 
narodami
DELFI

Apelujemy do Was o przekazanie 
na redakcję „Kuriera Wileńskiego” 
2 proc. od wpłaconego przez Was w 
2012 roku do Inspekcji Podatkowej 
podatku dochodowego.
Zagospodarujecie należnie te zniko-
me dla budżetu państwa — a jakże 
ogromnie ważne dla nas środki.
Dlaczego warto przekazać dla „Ku-
riera Wileńskiego” 2 proc. od podat-
ku?

Żeby polska gazeta codzienna na 
Litwie mogła istnieć i rozwijać się.
Twoja pomoc, Czytelniku, będzie 
znaczącym wsparciem naszych 
skromnych redakcyjnych sił.

***
Podobnie jak w ubiegłych latach 2 
proc. od wpłaconego w 2012 roku 
do Inspekcji Podatkowej podatku 
dochodowego możemy przekazać 
dla organizacji (w tym wypadku dla 
redakcji „Kuriera Wileńskiego”). 
Dodatkowo jeszcze 1 procent może-
my przeznaczyć dla partii politycz-
nej (ogółem 3 procenty). Inspekcja 
Podatkowa szczególnie podkreśliła, 
że w tym roku już nie ma możliwo-
ści przekazania deklaracji FR0512 
przez pracodawcę. Podanie należy 
dostarczyć do urzędu skarbowego 
własnoręcznie, wysłać pocztą lub 
wypełnić w systemie elektronicz-
nym (EDS).

Wszelka informacja o składaniu po-
dań FR0512 jest zamieszczona na 
stronie internetowej www.vmi.lt. 
Można także dzwonić na tel. 1882. 
Akcja przekazania podań potrwa do 
2 maja.

***

Jakie dane są potrzebne, aby wy-
pełnić blankiet-podanie (forma 
FRO512)?
- Kod identyfikacyjny redakcji 
(įmonės kodas 300073186).
- Nazwa: Viešoji įstaiga „Kurier Wi-
lenski”.
- Pracownicy redakcji pomogą wy-
pełnić deklarację czytelnikom, któ-
rzy chcą przekazać 2 proc. od po-
datku dochodowego dla dziennika 
„Kurier Wileński”.

Szanowni Czytelnicy!
KURIER WILEŃSKI

Polska okupacja zagraża Litwie. 
Żeby przeciwstawić się temu, w 
kraju powinno dojść do rewolucji 
narodowej, która już rozpoczęła się 
i trwa, i tylko kwestią czasu jest, 
kiedy osiągnie swoje apogeum.

Bynajmniej nie jest to zapowiedź 
politycznej powieści science fiction, 
lecz taki wniosek nasuwa się po za-
poznaniu się z odczytem jednego z 
liderów „Sąjūdisu”, sygnatariusza 
Aktu Niepodległości, wicepremie-
ra pierwszego rządu niepodległej 
Litwy, a w przeszłości komunisty, 
sowieckiego aparatczyka i redakto-
ra, dziś zaś jednego z liderów na-
cjonalistycznej sceny politycznej, 
Romualdasa Ozolasa.

Z jego obszernego wykładu wygło-
szonego 22 kwietnia w wileńskim 
Domu Nauczycieli nasuwa się też 
wniosek, że Litwini sami są winni 
obecnej sytuacji, ale najbardziej 
wszystkiemu są winni Polska i Po-
lacy.
„Polska, obok naszego własnego 
serwilizmu, jest największym i naj-
ważniejszym niebezpieczeństwem 
dla Litwy” — stwierdza Romual-
das Ozolas. I choć autor wykładu 
zauważa też, że niebezpieczeństwo 
stanowią również Rosja, Białoruś i 
Niemcy, to jednak poświęcił im uła-
mek uwagi, a skupił się głównie na 
zagrożeniu polskim.

Ozolas, znany ze swego euroscepty-
cyzmu, a raczej z traktowania Unii 
jako zagrożenia narodowej egzy-
stencji państwa litewskiego, prze-
konuje, że w momencie, kiedy Unia 
Europejska rozpadnie się, to Polska 
niezwłocznie „ponownie okupuje 
Litwę Wschodnią (Wileńszczyznę 
— przyp. red.) oraz zajmie całą 
Litwę”. Stany Zjednoczone legity-
mizują zaś tę okupację z racji, że 
Polska na europejskim kontynen-

cie jest wiernym ich sojusznikiem. 
Nie jest to zresztą nowe spojrzenie 
Romualdasa Ozolasa, bo mówi o 
tym już od kilku lat i przy każdej 
możliwej okazji. Jedną z nich były 
przygotowane w 2010 roku plany 
obronne NATO na wypadek rosyj-
skiej agresji na kraje sojusznicze. 
Jak wiadomo, według tych planów, 
polskie dywizje wojskowe jako 
pierwsze musiałyby stanąć w obro-
nie Litwy.

„Innymi słowy, plan działań NATO 
pozwoli na wejście na nasze teryto-
rium wojsku polskiemu i zachowy-
wać się tak, jakbyśmy byli teryto-
rialną częścią Polski. Usłyszawszy 
takie nasze pytanie cały świat oczy-
wiście zacząłby udowadniać, że 
jest ono nieuzasadnione i głupie. 
Niestety, Litwa ma kilkuwiekowe 
doświadczenie, kiedy Polska, stra-
sząc rosyjską agresją, okupowała 
po częściach państwo litewskie i 
do 1791 r. zmusiła je do samoli-
kwidacji prawnej. Już nie wspo-
mnę o złamanej w 1920 r. Umowy 
Suwalskiej. Wchodząc raz, Polacy 
bowiem, zresztą jak reszta Słowian, 
nie lubią wychodzić” — w 2010 r. 
Ozolas przekonywał i apelował do 
władz, żeby nie godziły się na NA-

TO-wskie plany obronne.

Próbowaliśmy znaleźć kogoś z po-
litologów spoza kręgu Ozolasa, kto 
mógłby potwierdzić obawy autora 
odczytu, albo z nim polemizować. 
Nasi rozmówcy jednak albo „nie 
znali” jego stanowiska, albo nie 
chcieli „na poważnie” wypowiadać 
się na temat, który ich zdaniem ra-
czej nie jest natury politycznej…
Romualdas Ozolas Fot. Marian Pa-
luszkiewicz

Tymczasem Ozolas uważa, że „w 
ciągu prawie tysiącletniej historii 
relacji Litwinów z Polakami, Pol-
ska, jako państwo, nigdy nie zacho-
wała się rzetelnie wobec Litwy”. Z 
kolei traktowanie Polski jako part-
nera strategicznego, według Ozo-
lasa, jest anachronizmem okresu 
odrodzenia niepodległości.
„Musimy sobie otwarcie powie-
dzieć, że Polska nie była, nie jest i 
być nie może nie tylko partnerem 
strategicznym ale też żadnym in-
nym” — w swoim odczycie prze-
konuje Ozolas. Jego też zdaniem, 
sytuacja zaszła już tak daleko, że 
nie ma drogi odwrotu.

Europoseł z Platfor-
my Obywatelskiej 
nie mógł zrozumieć, 
dlaczego Litwini nie 
doceniają współpra-
cę z Polską. Zda-
niem polityka Pol-
ska dla Litwy jest 
tak samo ważna, jak 
Niemcy dla Polski. 
Wczoraj w Wilnie 
odbyła się prezen-
tacja badań opinii 
publicznej, jak postrzegają się na 
wzajem Polacy i Litwini.

„Robiliśmy wcześniej badania, jak 
Polska jest postrzegana w Niem-
czech, we Francji, w Rosji czy na 
Ukrainie. To jest pierwsze badanie 
dotyczące stosunków polsko-litew-
skich. Jest to bardzo szerokie ba-
danie” – powiedział Jacek Kuchar-
czyk, szef fundacja Instytut Spraw 
Publicznych, które przeprowadziło 
badania.

Brak dialogu

Na prezentację przybył były prezy-
dent Valdas Adamkus, który ostatnio 
zaangażował się w naprawę stosun-
ków między dwoma krajami. „Przed 
tygodniem miałem zaszczyt uczest-
niczenia w podobnym spotkaniu w 
Warszawie. Bardzo się cieszę, że 
teraz można na badania spojrzeć z 
litewskiej strony. Moim zdaniem to 
są bardzo ważne badania. (...) Mi się 
wyadaje, że zabrakło dialogu między 
rządami oraz na niższym szczeblu” - 
powiedział Adamkus. [...]

Czy Litwa unika pytań 
o Holocauście?
DELFI

Niemieccy śledczy chcą sądzić 
94-letniego Hansa Lipschisa za 
zbrodnie w obozie zagłady Au-
schwitz-Birkenau. O sprawie po-
chodzącego z Litwy esesmana jest 
głośno w zagranicznych, ale nie li-
tewskich mediach, napisała „Gazeta 
Wyborcza”.

Lipschis jest jednym z 50 byłych 
strażników obozu w Auschwitz ży-
jących obecnie na terenie Niemiec. 
O tym, że były esesman może sta-
nąć przed sądem, napisał w niedzie-
lę niemiecki dziennik "Die Welt". 
„Byłem tylko kucharzem załogi. 
Nie widziałem, co się działo w obo-
zie, choć to i owo słyszałem” - po-
wiedział Lipschis.

Według zachowanych dokumentów 
to jednak tylko część prawdy. Lip-
schis służył w Auschwitz od jesieni 
1941 do 1945 r., w 1943 r. przyjął 
obywatelstwo niemieckie. W SS 
awansował do stopnia Rottenführe-

ra, czyli kaprala.

Lipschis urodził 
się w 1919 r. jako 
Antanas Lipsys 
w Kretyndze pod 
Kłajpedą. To po-
nad 20-tys. dziś 
miasteczko liczy-
ło wtedy 4,5 tys. 
m i e s z k a ń c ó w, 
wśród nich co 
trzeci był Żydem. 
O młodości An-

tanas Lipsysa wiadomo niewiele. 
Jego nazwisko widnieje na liście 
osób, które opuściły Litwę w 1941 
r., jeszcze przed niemiecką inwazją 
na Związek Radziecki w czerwcu 
tamtego roku.

Gazeta pisze, że chociaż Litwa 
uroczyście obchodzi dni pamię-
ci Holocaustu, przypomina o 830 
obywatelach na liście Sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata, 
wypłaca odszkodowania za mienie 
żydowskie, to kolaboracja i pro-
blem antysemityzmu nadal rzadko 
pojawiają się w publicznej debacie. 
Co roku z okazji Dnia Odrodzenia 
Niepodległości Litwy ulicami Wilna 
maszerują za to m.in. neonaziści z 
symbolem oddziałów SS. Rok temu 
sąd w Kłajpedzie uznał, że swasty-
kę można eksponować publicznie, 
bo nie jest symbolem nazistów, lecz 
dziedzictwem historycznym Litwy.
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Wołyń - spór o wartość
Kurier Galicyjski

Wilnoteka nie zniknie z TVP Polonia!
WILNOTEKA

Wiceszef polskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Janusz Ci-
sek złożył rezygnację ze stanowi-
ska. Poinformował o tym premier 
Donald Tusk. Dodał, że rezygnację 
przyjmie.
Złożenie rezygnacji przez Janusza 
Ciska może mieć związek z ostat-
nimi publikacjami na temat możli-
wych nieprawidłowości i nadużyć 
przy przyznawaniu środków na po-
moc Polonii i Polakom za granicą 
(również na Litwie).

Z wypowiedzi premiera Donalda 
Tuska wynika, że powodem było 
zamieszanie wokół finansowania 
pomocy dla Polonii i Polaków za 
granicą oraz sprawy osobiste. ”Ci-
sek złożył rezygnację na moje ręce, 
motywując to między innymi po-
trzebą uwolnienia MSZ od tej spra-
wy” - powiedział szef rządu. Dodał, 
że Janusz Cisek ”miał także inne po-
wody, powody osobiste”. ”Osoby, 
które były winne temu zamieszaniu 
(wokół finansowania projektów w 
ramach wsparcia Polonii i Pola-
ków poza granicami kraju - przyp.

red.), nie pracują już 
przy tego typu pro-
jektach” - zaznaczył 
premier.

Wcześniej, podczas 
senackiej debaty nad 
informacją o współ-
pracy z Polonią, 
minister Radosław 
Sikorski mówił, że 
Cisek został wpro-
wadzony w błąd 

przez swych współpracowników. 
Szef MSZ powiedział także, że Ci-
sek podał się do dymisji w związku z 
chorobą, że jest obecnie w szpitalu i 
jest ciężko chory. Sam Janusz Cisek 
w oświadczeniu przekazanym PAP 
napisał: ”Przez ostatnie kilka tygo-
dni stawałem niezawodnie przed 
komisjami sejmu i senatu, przedsta-
wiałem dane liczbowe, broniłem za-
łożeń konkursu i odpierałem zarzu-
ty. Tym razem nie jest to możliwe, 
odkładana przez szereg tygodni che-
mioterapia - leczę się na przewlekłą 
białaczkę - musi być wreszcie po-
nowiona”. ”Bardzo proszę o usza-
nowanie tej sytuacji. To jest jeden z 
powodów, dla których Janusz Cisek 
nie może kontynuować pracy” - do-
dał później R. Sikorski w rozmowie 
z dziennikarzami.
Kwestia finansowania projektów 
pomocowych dla Polonii i Polaków 
za granicą, które w ubiegłym roku 
na mocy decyzji sejmu MSZ prze-
jął od senatu i które pozostawały 
w gestii ministra Ciska, budziła 
ostatnio liczne kontrowersje. Na 
początku kwietnia sejmowa komi-

sja łączności z Polakami za granicą 
wyraziła zaniepokojenie sposobem 
przyznawania przez MSZ pieniędzy 
organizacjom działającym na rzecz 
Polonii i Polaków za granicą. Zwró-
ciła się też do Najwyższej Izby Kon-
troli (NIK), by ta zbadała przebieg 
konkursu i jego procedury. Podczas 
posiedzenia posłowie domagali się 
przede wszystkim wyjaśnień, dla-
czego MSZ przyznał z puli środków 
przeznaczonych na projekt ”Współ-
praca z Polonią i Polakami za gra-
nicą” 1,4 mln zł Fundacji Rozwoju 
Myśli Obywatelskiej. Według do-
niesień gazety ”Super Express” fun-
dacja została zarejestrowana półtora 
miesiąca przed rozpoczęciem kon-
kursu na przyznanie środków, a jej 
prezesem jest znajomy Sławomira 
Mitrowskiego, doradcy Janusza Ci-
ska. W fundacji - jak podaje ”Super 
Express” - pracować miała również 
Lucie Szymanowska, żona Macieja 
Szymanowskiego, asystenta Ciska. 
Dzień wcześniej na spotkaniu z 
dziennikarzami Cisek mówił, że do 
tej pory ani Fundacja Rozwoju My-
śli Obywatelskiej, ani żadna inna 
fundacja, której projekty zakwalifi-
kowała komisja konkursowa do po-
tencjalnego dofinansowania przez 
MSZ, nie otrzymały jeszcze pienię-
dzy. ”Ponieważ pojawiły się głosy 
dotyczące tego, że dwaj pracownicy 
MSZ byli w jakimś kontakcie z tą 
fundacją, zdecydowaliśmy, że żaden 
z tych projektów nie będzie realizo-
wany” - oświadczył wiceminister. 
Dodał, że Sławomir Mitrowski i 
Maciej Szymanowski stracili stano-
wiska w MSZ.

Rezygnacja wiceszefa polskiego 
MSZ Janusza Ciska
WILNOTEKA

A jednak! Wspólny wysiłek na 
rzecz zachowania jedynej audycji 
TV z Wilna oraz internetowa pety-
cja naszych widzów odniosły suk-
ces: Wilnoteka pozostaje na antenie 
TVP Polonia! Od dziś program miał 
być zawieszony na czas nieokre-
ślony, jednak dzięki porozumieniu, 
jakie osiągnęły władze TVP i MSZ, 
Wilnoteka nadal będzie emitowana 
co tydzień przynajmniej do końca 
pierwszego półrocza, a jak nas za-
pewniła dyrekcja TVP Polonia, tak-
że w drugim półroczu. Do osiągnię-
cia porozumienia, przywracającego 
Telewizji Polonia moce produkcyj-
ne, doszło między innymi dzięki in-
terwencji widzów na całym świecie.
Przypomnijmy, że decyzja zarzą-
du TVP o zawieszeniu większości 
audycji, realizowanych przez TVP 
Polonia, zapadła po tym, gdy pol-
skie MSZ postanowiło drastycznie 
zmniejszyć wsparcie finansowe. Od 
wielu lat ten resort wspierał jedyną 
telewizję dla Polaków na świecie 
kwotą 11 mln złotych rocznie. Tak 
też miało być w roku bieżącym, 
jednak w grudniu MSZ poinformo-
wało TVP, że finansowanie zostanie 
zmniejszone do... 2 mln złotych. 
Władze telewizji uznały tę propo-
zycję za niepoważną, próby nego-
cjacji z ministerstwem trwały przez 
kilka miesięcy, produkcję własną 
TVP Polonia ciągle ograniczano, aż 
zapadła decyzja o zawieszeniu pra-

wie wszystkich 
audycji (poza 
c o d z i e n n y m 
wydaniem in-
formacyjnym 
Polonia.24).

Wywołało to 
duże porusze-
nie zarówno w 
Polsce, jak i w 
środowiskach 
polskich na 
całym świecie, 
gdyż obok Wil-
noteki z anteny TVP Polonia miał 
zniknąć m.in. program znanego ję-
zykoznawcy prof. Jana Miodka, od 
lat związanego z TVP "Słownik pol-
sko@polski". Widzowie zorganizo-
wali akcje internetowe w obronie 
tych audycji, do władz TVP i MSZ 
popłynęły petycje, zebrano kilka 
tysięcy podpisów pod żądaniami 
przywrócenia lubianych audycji, 
co też odniosło zamierzony skutek: 
MSZ zgodziło się zwiększyć finan-
sowanie o kolejne 6 mln złotych, 
władze TVP zgodziły się przyjąć 
owe 8 mln złotych i przywrócić na 
antenę większość zawieszonych 
audycji, mimo że budżet TVP Polo-
nia nadal pozostaje o prawie jedną 
czwartą mniejszy od planowanego. 
Sytuacja finansowa Telewizji Pol-
skiej także nie jest najlepsza - rok 
2012 TVP S.A. zakończyła ze stratą 

218 mln złotych!

Dzięki szybkim decyzjom dyrekcji 
TVP Polonia udało się uniknąć na-
wet przerwy w emisji - dziś nasi wi-
dzowie o zwykłej porze mogą więc 
oglądać kolejne wydanie Wilnoteki, 
a w nim m.in. relacja z wyborów 
najpiękniejszej (i najzdolniejszej!) 
Polki Litwy, czyli "Dziewczyny 
"Kuriera Wileńskiego"", prezenta-
cja młodej wileńskiej awangardy 
i udany start piłkarzy KS Polonia 
Wilno w kolejnych rozgrywkach 
litewskiej I Ligi. Przypominamy, że 
nasza audycja jest emitowana w śro-
dy o 8.00 i 19.55 czasu wileńskiego 
(7.00 i 18.55 warszawskiego) oraz 
we czwartek o 6.45 (5.45 czasu war-
szawskiego, tzw. pasmo "amerykań-
skie"). [...]

W roku bieżącym mija 
70. rocznica rzezi wo-
łyńskiej. Poruszanie 
tego
tematu niektórzy pu-
blicyści porównują z 
chwytaniem gołą ręką 
za rozżarzone żelazo. 
Dlaczego?

MARCIN ROMER

szczególna to próba dla 
tych, którym zależy na 
porozumieniu polsko-
-ukraińskim. W sferze 
deklaracji zależy na 
nim prawie wszystkim.
Często jednak zaraz 
potem pojawiają się 
zastrzeżenia. Tak, ale... 
W szczególny sposób 
dotyczy to wydarzeń z 
lat czterdziestych ubie-
głego wieku, w szczególności rzezi 
na Wołyniu i w Galicji. Zasada, że 
ostatnia krzywda boli najbardziej 
działa tu z żelazną konsekwencją.
Pojawiają się próby relatywizacji 
ocen tych historycznych już wyda-
rzeń.
Niektórzy nazywają ją wojną pa-
mięci. Jest podobno pamięć polska i 
pamięć ukraińska. Czy aby napraw-
dę? Są fakty. Nieubłagane. Należy 
je znać i dalej badać. Dziś to zada-
nie dla historyków. Nie ma prawdy 
polskiej i prawdy ukraińskiej. Praw-
da jest jedna. Trzeba ją znać i o niej 
mówić. Tylko wtedy mamy szansę, 
że to, co się wówczas wydarzyło, ni-
gdy więcej się nie powtórzy. Powta-
rzam – to tylko szansa, nie pewność. 
Dlatego nie ma miejsca na półtony 
czy skrywanie faktów w imię doraź-
nych interesów politycznych czy źle 
pojętych interesów narodowych.
Tylko prawda ma walor oczyszcze-
nia. Zbrodnia pozostanie zbrodnią.
Człowiek nie ma prawa odbierać ży-
cia drugiemu człowiekowi. Nie ma
idei czy ideologii, w imię której był-
by – Fundusze przyznane na remont
dróg w obwodzie lwowskim powin-
niśmy wykorzystać przede wszyst-
kim na tych odcinkach, które jesz-
cze nie zostały dobudowane.
Brak nam 3 km drogi z Hruszowa 
do Budomierza, gdzie znajduje się 
przejście graniczne między Polską 
i Ukrainą, – opowiada Szemczuk.  
Historia z przejściem Hruszów - 
Budomierz ciągnie się już trzeci rok
i jeśli w tym roku droga nie zostanie
ukończona, stracimy twarz przed 
partnerami z Polski – dodaje prze-
wodniczący Wojewódzkiej Admini-
stracji Państwowej.
Tymczasem z Lwowskiego Woje-
wódzkiego Autodoru (urząd nad-
zorujący budowę i remonty dróg) 
przychodzą raporty o tym, że na 
drodze Hruszów– Budomierz już 
zaczęto prace związane z łataniem
dziur i w ciągu miesiąca wszystko

powinno być gotowe. do tego 
uprawniony. A takie próby przecież 
są. Także dzisiaj. Jedynym antido-
tum jest prawda, podparta wiedzą i 
mocnym kręgosłupem moralnym.
Każde wydarzenie ma swoje przy-
czyny.
Były przyczyny rzezi Ormian, 
wielkiego głodu na Ukrainie, ho-
lokaustu. Był ciąg zdarzeń, który 
zakończył się rzezią na Wołyniu i 
w Galicji. Jednak żadna przyczyna, 
bez względu na jej wagę, nie może 
być usprawiedliwieniem dla spraw-
ców rzezi. Oni sami ustawili się 
poza nawiasem europejskiej cywili-
zacji chrześcijańskiej.
Być może u kanibali byłoby inaczej.
Niedawno rozmawiałem o Wołyniu
z moim przyjacielem, ukraińskim
publicystą i historykiem. Nie zamie-
rzam przepraszać nikogo za Wołyń
– powiedział. – Niech przepraszają
ci, którzy czują się związani z ide-
ologią, która do tego doprowadziła.
Dlaczego mam przepraszać za 
zbrodniarzy? Nie czuję z nimi 
związku.

Mogę ich tylko potępić. Zgadzam 
się z moim przyjacielem. Modny 
ostatnio zwyczaj przepraszania w 
„imieniu narodu” uważam za co 
najmniej niefortunny. To na ogół 
tylko fasada. Mało tego, to pułapka, 
w którą próbuje się wpędzić współ-
czesne społeczeństwa. To moralnie 
dwuznaczna próba rozłożenia od-
powiedzialności na wszystkich ich 
członków i przypisania im jednego
ideologicznego stygmatu. Próba 
utrudniająca ocenę faktów i mani-
pulacja psychologiczna wywołująca
naturalny odruch obronny.
By pójść dalej, by budować coś 
wspólnie musimy dokonać oceny 
przeszłości, przede wszystkim z  
punktu widzenia naszego człowie-
czeństwa. To nie jest spór o historię. 
To spór o wartości. NIE ZABIJAJ - 
jakie to proste i trudne zarazem.
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lureatami tegorocznej 
edycji Nagrody im. Ma-
cieja Płażyńskiego zosta-
li dziennikarze z Polski, 

Białorusi, Stanów Zjednoczonych 
i Słowacji. Dodatkowo wyróżnio-
no dziennikarzy z Polski i Stanów 
Zjednoczonych. Jury wybrało 
zwycięzców w czterech kategoriach 
spośród 80 nominacji nadesłanych 
z 18 krajów.

W uroczystości uczestniczyli m.in. 
żona Macieja Płażyńskiego Elżbieta, 
jego dzieci, a także współpracow-
nicy, przyjaciele, przedstawiciele 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Senatu RP, samorządu województwa 
pomorskiego, prezydenci Gdyni i 
Sopotu oraz przedstawiciel prezy-
denta Gdańska.

Celem tej nagrody jest honoro-
wanie dziennikarstwa odpowie-
dzialnego, takiego które łączy a nie 
dzieli. Laureatów tegorocznej edy-
cji cechuje aktywne działanie na 
rzecz budowy relacji z Polakami 
poza granicami kraju – powiedział 
Jakub Płażyński, przewodniczący 
jury.

W kategorii dziennikarz medium 
polonijnego laureatem jest Andrzej 
Pisalnik z redakcji wydawanych na 
uchodźstwie „Magazynu Polskiego” 
i „Głosu znad Niemna” oraz „Rzecz-
pospolitej” za dziennikarski profe-
sjonalizm i poruszanie ważnych dla 
polskiej społeczności na Białorusi 
kwestii dostępu do polskiej oświaty, 
swobody działania Związku Pola-
ków na Białorusi oraz dokumento-
wanie polskiego dziedzictwa.

Tak jak dziecko może mieć poczu-
cie spełnienia i własnej wartości, 
kiedy ma akceptację rodziców, 
tak Polak zagranicą może czuć się 
szczęśliwy, kiedy jest doceniany 
przez rodaków. Czuję się szczęśli-
wy, że jestem laureatem tej nagro-
dy – powiedział Andrzej Pisalnik.
Ponadto jury wyróżniło Tomasza 

Deptułę z redakcji nowojorskiego 
„Nowego Dziennika” za wysoki po-
ziom dziennikarstwa, aktywizowanie 
Polonii oraz budowanie tożsamości 
patriotycznej i obywatelskiej.

W kategorii dziennikarz krajowy 
publikujący na tematy polonijne lau-
reatką jest Maria Stepan z redakcji 
„Wiadomości” TVP 1 za cykl repor-
taży, w których ukazuje pozytywne 
przesłanie nawet w najtrudniejszych 
losach Polaków na świecie.

Jestem szczęśliwa, że pracuję 
wśród takich ludzi, którzy umoż-
liwiają mi mówienie o losach Po-
laków zagranicą. To dla mnie 
zaszczyt, że jestem laureatką na-
grody, która nosi imię Macieja 
Płażyńskiego. Składam Panu hołd, 
ta nagroda jest właściwie dla Pana 
– powiedziała Maria Stepan.

Ponadto jury wyróżniło Zofię Woj-
ciechowską z redakcji Radia Wnet za 
program „Pomost”, którym stara się 
scalać media i środowiska polonijne 
w wielu krajach.

W kategorii dziennikarz zagranicz-
ny publikujący na tematy Polonii 
laureatem jest Alex Storożyński za 
publikacje w „The New York Post” i 
innych mediach amerykańskich, któ-
re mają pozytywny wpływ na wize-
runek Polski i Polaków.

W kategorii redakcja medium po-
lonijnego laureatem jest miesięcz-
nik społeczno-kulturalny Polaków 
na Słowacji „Monitor Polonijny” 
za wysoki poziom wydawanego pi-
sma, prezentowanie najważniejszych 
wydarzeń dotyczących Polski i sto-
sunków polsko-słowackich, a także 
docieranie do słowackiej opinii pu-
blicznej.

Mogę tę nagrodę zawieźć i pokazać 
wszystkim, którzy tworzą nasze pi-
smo. Monitor Polonijny kończy w 
tym roku 18 lat i to wspaniały pre-
zent na te urodziny – powiedziała 

redaktor naczelna miesięcznika Mał-
gorzata Wojcieszyńska.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: 
Jakub Płażyński (przewodniczący), 
Andrzej Grzyb (senator RP, przed-
stawiciel Marszałka Senatu), Jaro-
sław Gugała (telewizja Polsat), Jerzy 
Haszczyński (Rzeczpospolita), Mał-
gorzata Naukowicz (Polskie Radio) 
oraz Karolina Grabowicz-Matyjas 
(dyrektor Muzeum Emigracji, sekre-
tarz jury).

Nagroda docelowo będzie wręczana 
w powstającym w Gdyni Muzeum 
Emigracji.

Maciej Płażyński pozostawił 
swoisty testament dbania o losy 
Polaków na emigracji. Stąd też 
idea budowy Muzeum Emigra-
cji i kontynuowania w ten sposób 
jego myśli. Nagroda jego imienia 
jest wyrazem szacunku dla pracy 
i kunsztu dziennikarskiego – po-
wiedział prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego 
jest honorowana praca dziennikarzy 
i mediów służących Polonii. Inten-
cją jej inicjatorów jest zachowanie 
w pamięci Polaków osoby i dokonań 
Patrona nagrody – działacza opozy-
cji antykomunistycznej, pierwsze-
go niekomunistycznego wojewody 
gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i 
wicemarszałka Senatu RP, prezesa 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, 
człowieka o szerokich horyzontach i 
dalekowzrocznym spojrzeniu na Pol-
skę i świat.

Nagroda jest przyznawana co roku 
za pracę dziennikarską w roku po-
przednim, w czterech kategoriach: 
dziennikarz medium polonijnego, 
dziennikarz krajowy publikujący 
na tematy polonijne, dziennikarz 
zagraniczny publikujący na temat 
Polonii oraz redakcja medium polo-
nijnego.
Nagrody w każdej z trzech kategorii 
dziennikarskich stanowią: statuetka 
oraz nagroda finansowa w wysoko-
ści dziesięciu tysięcy złotych, zaś 
nagrodę w kategorii redakcja me-
dium polonijnego stanowi statuetka.

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego 
powstała z inicjatywy Press Clubu 
Polska, Jakuba Płażyńskiego, pre-
zydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni, 
marszałka województwa pomor-
skiego, oraz Fundacji Pomorskiej. 
Honorowe patronaty nad nagrodą 
objęli Marszałek Senatu RP oraz 
Minister Spraw Zagranicznych.

Zawsze fascynowała mnie wielo-
kulturowość

Wywiad z redaktor Zofią Wojcie-
chowską przeprowadził red. Józef 
Komarewicz - rzecznik prasowy 
Światowego Forum Mediów Polo-
nijnych

- Czym dla Ciebie jest tegoroczna 
Nagroda im. Macieja Płażyńskiego? 
- Wyróżnienie przyznane mi przez 
Kapitułę Nagrody im. Macieja Pła-
żyńskiego traktuję w szczególny 
sposób. Dla mnie to ciągle niezwy-
kłe okazuje się wyzwanie, by być 
dziennikarzem pracującym z Polo-
nią. Czuję olbrzymie wzruszenie i 
radość, bo to oznacza, że to co robię 
jest istotne. Sama osoba Marszałka 
Macieja Płażyńskiego i jego ideały 
trwają w nas po dzisiejszy dzień. 
To jego intencją było łączenie Po-
laków bez względu na miejsce w 
jakim przyszło im żyć. To nie tylko 
wielki zaszczyt, ale przede wszyst-
kim akt zaufania ze strony Polaków 
zamieszkałych z dala od Macierzy, 
oznaczający potrzebę zaintereso-
wania losem i sprawami Polonii. 
Program Pomost jest wyrazem 
szacunku i dumy z moich Roda-
ków- rozsianych po świecie, któ-
rym wiedzie się lepiej, bądź gorzej 
ale zawsze mają w sobie niezłomną 
siłę by trwać przy polskości. Losy 
ich życia zapisałam dźwiękiem ma-
jąc nadzieję, że stanowią kronikę. 
Historie z mojej audycji są pełne 
(dla mnie samej) wskazówek jak 
być Polakiem. Dedykuję bohaterom 
mojego Programu Pomost to wyróż-
nienie, dziękując za to, że zechcieli 
się podzielić ze mną i słuchaczami 
swoją mądrością. Uważam, że da-
rem życia jest spotkać na swojej 
drodze prawdziwych Mistrzów. Oni 
tacy właśnie są... 

- Za co wyróżniła Cię kapituła? 
Nagroda im. Macieja Płażyńskiego 
ustanowiona została po to, by po-
kazać jak istotna jest misja powie-
rzona dziennikarzom, by stali się 
łącznikiem między Polakami. Uho-
norowanie nagrodą za pracę wyko-
naną na rzecz Polonii. Jury przyznaje 
ją w kilku kategoriach. Wyróżnie-
nie Kapituły Nagrody im. Macieja 
Płażyńskiego przyznane mi jako 
dziennikarce działającej w Polsce za 
specjalne (zdaniem kapituły) osią-
gnięcia, za konsolidację i budowanie 
więzi z krajem właśnie wśród Po-
lonii. Budowanie Pomostu w prze-
strzeni historii i codzienności naszej, 
wspólnej tożsamości. 

- Jakie masz plany na przyszłość 
jako dziennikarka programu Po-
most w Radiu Wnet? 
- Przywiozłam wyróżnienie na Ma-
zury, do mojego rodzinnego Mrągo-
wa. Odwiedziłam po drodze Liceum 
Polonijne w Warszawie i już wiem, 
że zacznę pisać Listy ze szkoły. Do-
brze jest wrócić do domu, gdy tam 
czeka ktoś z życzliwym uśmiechem. 
A to jest szczególne miejsce- tam 
mówią sercem - witajcie w domu. 
Chcę zająć się sprawą uzdolnionej, 
polskiej młodzieży ze wschodu, któ-
ra w Polsce zdobywa szansę na dal-
sze życie. Pragnę poznać ich losy, 
prześledzić korzenie, by odszukać 
kolejne niezwykłe historie. Przyby-
wają z odległego i dla mnie bardzo 
egzotycznego Kazachstanu, Litwy, 
Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, a tu 
pod polskim niebem znajdują przy-
jaciół. Przywożą często jakiś wiersz 
bądź rodzinną modlitwę… Zamiast 
walizki posiadają w pamięci „ba-
gaż”, który niezmiernie mnie inte-
resuje. Wyzwaniem dla mnie jest 
pomóc tej szkole zaistnieć w świa-
domości Polonii (często tak niewiele 
wiemy o sobie… ). Program Pomost 
buduje kolejny most nad przestrze-
nią. Fascynuje mnie jak zawsze wie-
lokulturowość… 
- Dziękuję za rozmowę. 

Czytaj wiecej: http://www.wia-
domosci24.pl/artykul/zawsze_fa-
scynowala_mnie_wielokulturo-
wosc_268221.html

Nagroda Płażyńskiego
Zofia Wojciechowska

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Gratulujemy Redaktor Kresowego Serwisu Informacyjnego Zofii Wojciechowskiej
/od redakcji KSI
zdobycia Nagrody im. Macieja Pła-
żyńskiego w kategorii dziennikarz 
krajowy publikujący na tematy po-
lonijne . 
Laureatka wyróżnienia jest również 
redaktorem naszego Partnera Me-
dialnego "Radia Wnet", radia które 
wielokrotnie gościło na swojej an-
tenie Kresowy Serwis Informacyjny 
gdzie obok tematyki kresowej poru-
szaliśmy również tematy polonijne.

Tematyka którą na antenie radia i 
łamach Kresowego Serwisu Infor-
macyjnego porusza Pani Zofia do 
łatwych nie należy.

To dzięki laureatce nasi czytelnicy 
czerpali wiedzę o Polakach miesz-
kających poza macierzą a wielu z 
nich mogliśmy poznać również oso-
biście. 

Dzięki takim ludziom jak Pani Zofia 
poznajemy ludzi zaangażowanych 
w pielęgnowanie polskości na ob-
czyźnie ale tez poznajemy ich pro-
blemy których rozwiązywanie nie 
jest wcale takie łatwe. 
Zmiany w sposobie zarządzania 
środkami pomocowymia dla Polo-
nii  wprowadziły sporo zamiesza-
nia i kontrowersji związanych z ich 

rozdzielnictwem, dlatego laureatka 
tej sprawie poświęca sporo swojej 
uwagi. 

Nie zostaje w tej misji osamotnio-
na czego dowodem jest chociażby 
list (publikujemy go poniżej) posła 
Adama Kwiatkowskiego który by-
wał gościem Radia Wnet jak też w 
wielu poprzednich wydaniach Kre-
sowego Serwisu Informacyjnego.  

Pani Zosiu, raz jeszcze gratulujemy 
wyróżnienia, dziękujemy za "luż" i 
czekamy na "jeszcze". 
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Z wielką przyjemnością informujemy, że w Tymbarku orga-
nizowany jest konkurs historyczny pod hasłem jak w/w tytu-
le. Kresowy Serwis Informacyjny patronuje wszystkim takim 
konkursom niezależnie gdzie i przez kogo będzie zorganizo-
wany. Prosimy zgłaszać takie inicjatywy. Dzięki wsparciu  ta-
kich wydawnictw, takich jak LIBRA z Rzeszowa, IMPULS z 
Krakowa, czy PWN  w Warszawie, dostarczających na rynek 
wydawniczy cennych książek i albumów o Kresach, ufunduje-
my nagrody rzeczowe dla prac które zostaną opublikowane na 
stronach KSI. Warunek nadesłanie  w formie elektronicznej na 
adres redakcji.

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO
„ Wołyń - Pamiętamy „

I. Organizator:

- JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paulone ZS „ Strzelec „ OSW w 
Tymbarku

      II. Uczestnicy:

      Uczniowie szkół   gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
członkowie organizacji  proobronnej Strzelec w Tymbarku. W 
konkursie mogą wziąć udział uczniowie indywidualnie.

      III. Cele konkursu:

             - kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży po-
przez propagowanie i pogłębianie wiedzy o ludobójstwie na 
Wołyniu,
             - upamiętnienie obywateli drugiej Rzeczypospolitej 
pomordowanych na Wołyniu,
             - zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia 
samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł histo-
rycznych, badań i oceny tych źródeł.

     IV. Organizacja Konkursu:

            Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy na 
temat zbrodni UPA na Wołyniu. Może być opis zdarzenia, rela-
cja świadków.  Wymagana jest pisemna forma pracy. Wielkość 
pracy – minimum 2 strony format A 4 / czcionka komputerowa 
Times New Roman 12, akapit 1,5 wiersza /. Praca może być 
uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestaw 
fotografii, prezentacjami multimedialnymi itp. Konkurs trwa 
od 05 marca 2013r do 31 maja 2013r.
             Prace powinny być nadesłane do dnia 07 czerwca 2013r 
do Urzędu Gminy w Tymbarku / p.nr.11 Robert Nowak /.
             Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę 
szkoły lub organizacji, którą ta osoba reprezentuje. Wszyst-
kie nadesłane prace na konkurs wraz z załącznikami nie będą 
zwracane uczestnikom konkursu.
  
    V. Rozstrzygnięcie konkursu:
          Organizator  dla 10 osób, którzy wykonają najciekawsze 
prace  przewidział nagrody książkowe i dyplomy. 

Organizator :

 ł insp ZS Robert Nowak – dowódca tymbarskiego Strzelca

„Wołyń 
-Pamiętamy" 
Redakcja

Nagroda im. Macieja Płażyńskiego

Intencją inicjatorów Nagrody im. Macieja Płażyńskiego jest zachowanie w pamięci Polaków osoby 
i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycz-
nego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzy-
szenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na 
Polskę i świat.
Sprawy Polonii i Polaków za granicą były jednymi z najważniejszych, którymi Maciej Płażyński 
zajmował się w działalności publicznej. Traktował to jako obowiązek wobec rodaków pozostają-
cych poza krajem, ale w budowaniu więzi Polski z Polonią i Polonii z Polską widział także ogromną 
szansę dla kraju. Jego wizja polityki wobec Polonii była kompletna i przemyślana. Najwyższym 
szacunkiem darzył promowanie polskości i przywiązanie do tradycji przez tych, którzy – z różnych 
przyczyn – pozostali na obczyźnie.
Maciej Płażyński bardzo silnie związany był z Pomorzem, a szczególnie z Trójmiastem, dlatego 
inicjatorzy Nagrody: spadkobiercy Macieja Płażyńskiego, Fundacja Press Club i Fundacja Po-
morska do udziału w Radzie Nagrody zaprosili Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezyden-
ta Gdańska, Prezydenta Gdyni i Prezydenta Sopotu. Maciej Płażyński był jednym z patronów 
Muzeum Emigracji, które powstaje w Gdyni, gorąco wspierał ideę tej unikatowej placówki.
Maciej Płażyński uważał, że jednym z najważniejszych narzędzi w budowaniu więzi Polonii z Oj-
czyzną, ale także integracji poszczególnych skupisk Polaków za granicą są polonijne media.
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łużba prawdzie jest najpięk-
niejszym, ale zarazem naj-
trudniejszym wyzwaniem 
stawianym człowiekowi w 

każdym pokoleniu, w każdej kultu-
rze i pod każdą szerokością geogra-
ficzną. Poczynając od Tego, który 
jest Pierwszy i Ostatni, Alfa i Omega 
Jezus Chrystus, który przyszedł na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie, 
a skończywszy na tym najmniejszym, 
ostatnim, zdawać by się mogło, ska-
zanym na zapomnienie. Służba to 
trudna, niebezpieczna i na tym świe-
cie bardzo niewdzięczna, jednak w 
ostatecznym rozrachunku, zawsze 
chwalebna i na końcu zwycięska. Po 
temu w każdym czasie, narodzie i kul-
turze, Boża Opatrzność wybiera sobie 
śmiałków, którzy gotowi są podołać, 
tak trudnym wyzwaniom, częstokroć 
narażając nawet własne życie. 
To właśnie dzielne zastępy Męczenni-
ków, którzy dla miłości prawdy, bez 
wahania składają dar z samych siebie, 
gdyż tylko miłość może, tak przyna-
glać w tak wzniosłym, nieśmiertel-
nym powołaniu. I choć świat, wciąż 
„wyrywa do przodu”, to w tej ludzkiej 
świadomości, nic się nie zmieniło i 
gdy jedni mogą i dziś pytać: „Praw-
da... Coż to jest prawda?”, Inni mogą 
wykrzyczeć: prawda to miłość i nasza 
dola, aż po ofiarę z samego siebie! 
Poniżej zestawiłem trzy współcze-
sne świadectwa, by ukazać niejako 
skromny rąbek, jak dziś Kresowianie 
muszą się zmagać, by obronić prawdę 
i pamięć o ludobójstwie na Wołyniu, 
Podolu, Polesiu i Pokuciu, podczas 
demonicznej II wojny światowej. 
Służba prawdzie, to po prostu woła-
nie, byś nie wahał się, ani przez chwi-
lę, gdy w sercu, jeszcze dziś usłyszysz 
z mocą, to wdzięczne: pójdź za mną....

Cerkiew niegotowa do pojednania
 „Trzeba zatem nazwać po imieniu 
zabójstwa - zabójstwami, tortury - 
torturami, bestialstwo - bestialstwem 
– mówił w Warszawie przed polskim 
Episkopatem, metropolita Lwowa 
obrządku rzymsko-katolickiego, Abp 
Mieczysław Mokrzycki.”.
Właśnie o tej sprawie pisał 13 marca 
2013 r. w Gazecie Polskiej Ks. Tade-
usz Isakowicz-Zaleski: „W jednym w 
ostatnich felietonów w "GP" wyrazi-
łem nadzieję, że z okazji 70. rocznicy 
Krwawej Niedzieli, która była apo-
geum banderowskiego ludobójstwa 
na Kresach, Cerkiew greckokatolic-
ka dokona historycznych kroków w 
kierunku pojednania. Podłożem tej 
nadziei była informacja o liście pa-
sterskim, przygotowywanym wspólnie 
przez biskupów rzymsko- i greckoka-
tolickich z Ukrainy. Na ten list czekały 
zarówno rodziny pomordowanych, 
jak i te środowiska ukraińskie, które 
na prawdzie o przeszłości, chcą budo-
wać swoją tożsamość narodową. Nie-
stety, cała sprawa została storpedo-
wana przez cerkiewnych hierarchów. 
O fiasku tej inicjatywy poinformował 
abp Mieczysław Mokrzycki, metropo-
lita łaciński ze Lwowa, który 6 marca 

br. zabrał głos na zebraniu Episkopa-
tu Polski w Warszawie. Jak wyjaśnił, 
biskupi greckokatoliccy zapropono-
wali dwa projekty listu pasterskiego, 
w których jednak starannie ominęli 
sedno sprawy. Zamiast nazwać zło po 
imieniu oraz wskazać jego sprawców, 
użyli wielu eufemizmów i półprawd, a 
nawet przekłamań. Ludobójstwo do-
konane na obywatelach II RP - Pola-
kach, Żydach i Ormianach - nazwali 
"bratobójstwem", imputując przy tym 
jednakową odpowiedzialność "każdej 
ze stron". Co więcej, usprawiedliwia-
li sprawców, twierdząc, że "tragedia 
wołyńska" wynikła, cytuję za KAI, ze 
"wzajemnych krzywd Ukraińców i 
Polaków", które ją "uwarunkowały". 
Samo wyrzynanie bezbronnej ludno-
ści cywilnej nazwano "etniczną czyst-
ką, czyli przymusowym wysiedleniem 
ludności polskiej z Wołynia". Wielkie 
nieba!
W obu projektach nie ma oczywiście 
ani słowa o zbrodniarzach z UPA i 
SS Galizien. Nie ma też jakiejkolwiek 
skruchy czy żalu. Nie ma na dobrą 
sprawę niczego, co wypływałoby z 
ewangelicznego umiłowania prawdy, 
która prowadzi do pojednania i prze-
baczenia. Czyżby autorzy obu pro-
jektów, podlegający władzy biskupa 
Rzymu, chcieli się odciąć od zasad 
moralności katolickiej i szukali w ten 
sposób swojego miejsca poza Kościo-
łem?
Gdyby ktoś chciał posłużyć się reto-
ryką owych tekstów, to opisując np. 
zagładę getta warszawskiego w 1943 
r., musiałby stwierdzić, że było to też 
"bratobójstwo", które "uwarunko-
wały wzajemne krzywdy Niemców i 
Żydów". Sam Holokaust musiałby na-
zwać "etniczną czystką, czyli przymu-
sowym wysiedleniu ludności żydow-
skiej do obozów koncentracyjnych". 
W podobny sposób można byłoby też 
opisać ludobójstwo Ormian w Turcji, 
zbrodnie dokonane w b. Jugosławii, 
Rwandzie czy Czeczenii. Taka posta-
wa to miód na serca nacjonalistów z 
faszystowskiej partii Swoboda oraz 
zwolenników ideologii Hitlera i Sta-
lina, a także wielu innych współcze-
snych pomyleńców, np. z Korei Pół-
nocnej czy Al-Kaidy.
Wobec takiej postawy biskupów unic-
kich abp Mokrzycki słusznie uznał, że 
dalsze prace przy tworzeniu wspólne-
go przesłania nie mają sensu. Spytał 
także wprost: "Jak można mówić o 
wysiedleniu, skoro według zgodnej 
opinii historyków obydwu krajów, na 
samym tylko Wołyniu zginęło wów-
czas ponad 60 tys. osób ludności cy-
wilnej?". Następnie dodał, że odpo-
wiedzialność za ludobójstwo ponoszą 
nie bezimienne masy, ale konkretni lu-
dzie, którzy tworzyli ideologię nacjo-
nalistyczną. Stwierdził bez ogródek: 
"Ideologia ta bazowała na etyce neo-
pogańskiej, zaprzeczającej idei chrze-
ścijaństwa. (...) Trzeba zatem nazwać 
po imieniu zabójstwa - zabójstwami, 
tortury - torturami, bestialstwo - be-
stialstwem". Przypomniał także, że 
współpracujący z hitlerowcami Ukra-

ińcy mordowali masowo nie tylko 
rzymskich katolików, ale także wy-
znawców judaizmu, którzy nie byli 
przeciwni powstaniu wolnej Ukrainy.
Zdaniem arcybiskupa nonsensem wy-
daje się proponowana przez Cerkiew 
formuła "wybaczamy i prosimy o wy-
baczenie". "Czy którakolwiek ze stron 
- sygnatariuszy listu ma moralne pra-
wo do takiej deklaracji? Musi tu zna-
leźć się wyraźne słowo: przepraszamy 
i prosimy o wybaczenie" - mówił.
Wypowiedzi abp. Mokrzyckiego za-
wierają wiele innych mocnych słów, 
do który jeszcze powrócę. Dzisiaj je-
dynie muszę ze smutkiem stwierdzić, 
że po raz kolejny okazało się, iż unic-
ka struktura, ukształtowana sto lat 
temu przez abp. Andrzeja Szeptyckie-
go, wymaga radykalnej reformy. Bę-
dzie to jedno z tych trudnych zadań, 
z którymi będzie się musiał zmierzyć 
nowy papież.”.

Odnosząc się do powyższych, tak 
ważnych kwestii w jednym z  komen-
tarzy, 20 marca 2013 r. pisałem tak 
oto: „Postawa Waszych Ekscelencji 
z Cerkwi grekokatolickiej na Zachod-
niej Ukrainie w tej sprawie, przywo-
dzi mi w pamięci dwa straszne obrazy. 
Pierwszy to słynny już list metropolity 
Andrzeja Szeptyckiego do wiernych z 
1943 r., w którym zdołał wydusić z sie-
bie słowa: "nie zabijaj", a koniecznie 
trzeba wyjaśnić, że działo się to, gdy 
mordy na niewinnej ludności polskiej 
trwały już i rosły na potęgę. Opiesza-
łość metropolity Lwowa jest tu bez-
dyskusyjna, jego odpowiedzialność 
duchowa za ludobójstwo na Kresach 
także. Niech ma Bóg w opiece każde-
go, kto by temu przeczył, proszę czytać 
dokumenty, sprawozdania AK oraz re-
lacje świadków, a potem wyrokować. 
Drugi straszny obraz, który przywo-
dzi mi pamięć to państwo Krzyżaków. 
Właśnie ten Zakon NMP, który mie-
czem zawojował ziemię Prusów, a po-
tem przez wieki gnębił Polaków, wła-
śnie ten Zakon NMP, tak gorliwy, tak 
pobożny, jednak nieuczciwy, a w po-
lityce bezwzględny, okrutny, zdradził 
w końcu Kościół katolicki i przeszedł 
na protestantyzm. Z Zakonu krzyżac-
kiego zrobiły się nagle z dnia na dzień 
protestanckie Prusy Książece. Za ka-
tolicką Cerkiew na Ukrainie trzeba 
się modlić, by fałszowanie prawdy nie 
stało celem i by polityka nie była w 
niej ważniejsza, niż głoszenie miłości 
Boga i człowieka, także Polaka.”.
Jeszcze dosadniej wyraziłem się 31 
marca 2013 r. pod artykułem: „Po 
jakiej stronie stoi Michnik?”, kiedy 
pisałem wprost: „Pamięci o ludo-
bójstwie musimy strzec zawsze, gdyż 
tylko prawda powiedziana z miłością 
jest drogą do zbawienia wiecznego. 
Jeśli o Nich zapomnę, Ty Boże na nie-
bie zapomnij o mnie. Tak oto pozna-
jemy, jak wielkim darem są Męczen-
nicy Wołynia i Podola, Męczennicy 
Kresów. To właśnie Ich Męczeństwo 
obnaża i zdziera maski z takich krę-
taczy i właściwie podłych ludzi, jak 

Michnik i jemu podobni. To Krew Mę-
czenników, która mocno woła z niezli-
czonych wołyńskich jam i podolskich 
studni, odsłania zakłamane oblicze 
Cerkwii grekokatolickiej, o zgrozo z 
jej biskupami i zwierzchnikiem Abp 
Szewczukiem. Jakże to poniża dziś 
nie tylko niewinne ofiary, przeważa-
nie: starcy, kobiety i dzieci, ale także 
Kościół powszechny, jego powagę. To 
Męczennicy Kresów, już od dziesiąt-
ków lat ewangelizują nas wszystkich, 
zagrzewając do pamięci, do modliwy 
za ofiary ludobójczej polityki OUN i 
zdziczałej w metodach zwalczania 
polskiej społeczności, nacjonali-
stycznej UPA. Trzeba to wykrzyczeć: 
nie będzie pojednania dopóki okrut-
nym zbrodniarzom, zwyrodnialcom 
z OUN-UPA, będzie się stawiać po-
mniki, a dziesiątki tysięcy niewinnych 
ludzi, wciąż będzie czekać na prosty, 
drewniany krzyż na swojej, często 
zapomnianej mogile. Jeszcze jest 
szansa, jeszcze żyją świadkowie Abp 
Światosławie Szewczuk i redaktorze 
GW Adamie Michnik, jeszcze można 
wskazać te jamy i te studnie, ale nawet 
jeśli oni pomrą, o tym ludobójstwie 
kamienie wołać będą! Kresowianie 
bądźcie sobą, nie bójcie się, bądźcie 
wreszcie solidarni w walce ze złem.” .

Nie o zemstę lecz o pamięć wołają 
ofiary
Pod takim tytułem pisał 02 kwietnia 
2013 r. na b. pożytecznej stronie: 
www.wolyn.org pan Mirosław Maj-
kowski, oto tresć artykułu: „W ostat-
nim czasie przycichła nieco w kraju 
medialna burza w sprawie organiza-
cji widowiska historyczno – teatral-
nego, czy jak kto woli rekonstrukcji  
„Wołyń 1943 – Nie o zemstę, lecz o 
pamięć wołają ofiary”. Przycichła 
w Polsce lecz rozpędu zaczyna na-
bierać na Ukrainie, gdzie nawet były 
prezydent Ukrainy Leonid Kuczma 
potrafił ostatnio poświęcić swoją 
uwagę mojej skromnej osobie (je-
stem prawie zaszczycony) określa-
jąc mnie jako radykała, któremu nie 
wolno pozwolić na realizację tego 
przedsięwzięcia. W podobnym to-
nie wypowiadał się wcześniej Piotr 
Tyma – Przewodniczący ZUwP. Obaj 
twierdzą, że poprzez realizację tego 
widowiska do głosu mogą dojść ra-
dykałowie po drugiej stronie granicy.
Jakby pewnie teraz siedzieli w do-
mach i nic nie robili, a pomniki Ban-
dery i Szuchewycza stawiają kra-
snoludki, a w marszach ku czci UPA 
uczestniczą marsjanie.  Obaj suge-
rują Nam - Polakom, a wręcz na-
rzucają w jaki sposób mamy podejść 
do obchodów i jak najlepiej mamy  
oddać hołd i cześć pomordowanym.  
Przypomnę tylko, że pan Tyma ofi-
cjalnie kwestionuje fakt ludobój-
stwa na Wołyniu dokonanego przez 
OUN - UPA na ludności polskiej, 
żydowskiej, ukraińskiej, czeskiej, 
ormiańskiej. Do powyższych wypo-
wiedzi dołączyli nasi rodzimi oplu-
wacze z Wprost (sekretarz redakcji!) 
oraz Gazety Wyborczej. Co ciekawe, 

żadne argumenty, tłumaczenia tego 
jak rekonstrukcja będzie przebiega-
ła, że nie będzie cytowanych przez 
nich drastycznych scen itd. do nich 
nie trafiały. Było to jak tłumaczenie 
idiocie, że piłka nie jest kwadratowa 
tylko okrągła. Ja tłumaczyłem, że jest 
okrągła, a oni pisali, że kwadratowa. 
Postanowiłem więc zmienić takty-
kę i w myśl zasady – nie dyskutuj z 
idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię 
do swojego poziomu, a potem prze-
bije doświadczeniem – nie tłumaczyć 
wszystkim naokoło jak widowisko 
będzie przebiegało tylko zaprosić 20 
VII do Radymna, aby mogli przeko-
nać się naocznie jakie to okropień-
stwa chcemy pokazywać.
 Nie będę opisywał różnych rozmów, 
maili , rad, ostrzeżeń i propozycji 
rezygnacji z pomysłu realizacji wi-
dowiska, które spływały pod moim 
adresem w mniej lub bardziej obraź-
liwym tonie, bo niczemu to nie posłu-
ży. Nie jestem żadnym ukrainożercą 
jak mi zasugerowano w jednym ma-
ilu, a wręcz przeciwnie. Nie robię tej 
rekonstrukcji na „zamówienie” poli-
tyczne jak sugerują mi panowie Tyma 
i Kuczma, a wręcz przeciwnie to oni 
upolityczniają tą sprawę i dobrze 
wiedzą w jaki sposób. Nie jestem 
członkiem żadnej partii politycznej, a 
jedynie komu służę to Polsce. Pragnę 
tym widowiskiem  oddać hołd i przy-
wrócić pamięć o pomordowanej w 
jakże bestialski sposób ludności cy-
wilnej, kobietom, dzieciom. Jeśli jed-
nak według pana Kuczmy ja jestem 
radykałem to jak nazwie on swoich 
ziomków, członków partii Swoboda 
i bojówkarzy gloryfikujących zbrod-
niarzy z UPA? Jakim prawem pano-
wie Kuczma i Tyma sugerują nam 
Polakom jak mamy oddawać hołd 
pomordowanym? Co mamy robić, a 
czego nie? Dla mnie to szczyt bez-
czelności, a powoływanie się przy 
tym na dobrosąsiedzkie stosunki jest, 
co najmniej niegodziwością.
 Od momentu pierwszego ataku, 
paszkwilu  w tygodniku  Wprost po-
czułem, że nie jestem sam. Ludzie, 
którzy nigdy w życiu nie widzieli mnie 
na oczy stanęli za mną murem, wzięli 
w obronę, wspierali. Jakże wspaniale 
mieć świadomość, że ma się koło sie-
bie armię ludzi mających kręgosłup, 
ludzi idących pod prąd politycznej 
poprawności, odważnych i prawych. 
Jakże wspaniale mieć świadomość, 
że oto ta inicjatywa jednoczy i de-
terminuje różnych ludzi do wspólnej 
walki w obronie słusznej sprawy. Ini-
cjatywa, która od samego początku 
spotkała się z olbrzymim zrozumie-
niem i poparciem większości Kreso-
wian i osób związanych z działalno-
ścią na rzecz przywrócenia pamięci 
o pomordowanych. W chwilach naj-
większej nagonki wspomniane osoby 
były dla mnie jak i Burmistrza Ra-
dymna olbrzymim wsparciem podob-
nie jak członkowie naszego komitetu 
honorowego naszego przedsięwzię-
cia, którzy swoimi autorytetami stali 
się murem, o który mogę oprzeć się 

ECH DOLA NASZA 
DOLA, KRESOWIAN DOLA
Sławomir Tomasz Roch    
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odpierając ataki mające na celu stor-
pedowanie tej inicjatywy. 
Olbrzymim wsparciem było dołącze-
nie do grona organizatorów Prezy-
denta Stalowej Woli Andrzeja Szlę-
zaka, który dostrzegając medialną 
nagonkę, a widząc równocześnie 
słuszność idei w pełni nas poparł. 
Z pełną odpowiedzialnością Drodzy 
Przyjaciele, zwracam się tutaj do 
wszystkich, z którymi jestem w kon-
takcie, którzy na portalu społeczno-
ściowym poparli nasz pomysł, że już 
uratowaliście naszą inicjatywę. Te-
raz wspólnie musimy iść dalej, by ją 
zrealizować, stąd prośba o wsparcie 
finansowe na cele statutowe PSRH 
X D.O.K. Ale 70–ta rocznica ludo-
bójstwa, to nie tylko widowisko w 
Radymnie, to centralne obchody w 
Warszawie, to marsze pamięci, to 
palenie zniczy, to budowa pomnika 
to prelekcje i odczyty. We wszystkich 
tych wydarzeniach powinniśmy brać 
czynny udział, wspierać na miarę na-
szych możliwości i głośno mówić kto 
był katem, a kto ofiarą.
 Środowisko Kresowe, podobnie jak 
i środowisko Sybiraków są środowi-
skami skupionymi w pewnych krę-
gach. W tych kręgach kultywuje się 
pamięć, pisze i czyta książki, publi-
kacje, łatwe do kontrolowania z ze-
wnątrz. W dobie dzisiejszego populi-
zmu, konsumpcjonizmu, powolnego 
upadku edukacji historycznej ciężko 
jest przebić się do świadomości spo-
łeczeństwa z faktami, o których na-
kazuje się milczeć. Film o Wołyniu, 
który jest formą przekazu, mogącą 
trafić do młodych ludzi nie powsta-
nie, gdyż „nie ma na to pieniędzy”. 
A może właśnie politycznego zapo-
trzebowania? Odnoszę wrażenie, że 
nasza inicjatywa stała się nagle pew-
nym niebezpieczeństwem, ponieważ 
wychodzimy z obrazem do szerszego 
grona odbiorców. Następuje wyłom i 
szansa przedostania się świadomości 
o dokonanym ludobójstwie poza cy-
towany wyżej zamknięty krąg. Odno-
szę nieodparte wrażenie, że ktoś się 
tego bardzo przestraszył…” .

Odnosząc z kolei do powyższych 
rozważań pana Mirosława w jed-
nym z  komentarzy 03 kwietnia 
2013 r. pisałem tak oto: „Wzywanie 
publiczne b. prezydenta Ukrainy Le-
onida Kuczmy, by nie dopuścić do 
realizacji rekonstrukcji wydarzeń na 
Wołyniu, które będzie miało miejsce 
20 lipca 2013 r. w Radymnie jest kla-
sycznym przykładem mieszania się 
w wewnętrzne sprawy Polski. Cał-
kowicie rozumiem oburzenie pana 
Majkowskiego i podzielam opinię, 
że jest niedopuszczalne, by Ukraińcy 
narzucali nam formę pamięci o na-
szych bliskich. Zaś w przypadku tak 
jaskrawym i tak drastycznym, jakim 
jest dokonane ludobójstwo na Kre-
sach przez OUN-UPA na niewinnej 
ludności polskiej, takie działania 
ukraińskich oficjeli mają wszelkie 
znamiona mieszania się w wewnętrz-
ne sprawy Polski, a moralnie są 
wprost niegodziwe. Czy można so-
bie wyobrazić, że ktoś narzuca dla 
przykładu Żydom, Ich formę pamięci 
o Ich ofiarach w licznych miejscach 
kaźni, nota bene na Kresach także. 
Wzywam do odpowiedzialnej służby 
polskie władze, a nade wszystko pol-
skie służby specjalne bowiem Kreso-
wianie są obywatelami Rzeczpospo-
litej Polskiej i mają wszelkie prawa 
do pamięci o okrutnie pomordowa-
nych na Wołyniu. To jest wprost ku-
riozalna, nienormalna sytuacja jeśli 
we własnej ojczyźnie, obywatele nie 
znajdują oparcia we własnym prezy-

dencie Komorowskim, a zarazem są 
b. ostro atakowani przez prezydenta 
Kuczmę. To jest skandaliczny i moc-
ny znak słabości państwa, naszych 
władz. Nigdy nie popierałem UD z 
Mazowieckim, nigdy nie popierałem 
UW z Suchocką i jak od piekielnego 
ognia, zawsze stronię od PO z Tu-
skiem. I oto po latach i teraz też wi-
dźę, że całkiem słusznie.....”

Hipnotyczna Ukraina   
Pod tym jakże celnym i dużo mówią-
cym tytułem, korespondencję nede-
słał  i opublikował na stronie: www.
isakowicz.pl , pan Eugeniusz Tu-
zow-Lubański, Kijów 2013-03-28, 
oto co tam czytamy: „Jeżeli w latach 
90-tych XX wieku Polacy odbierali 
Ukraińców jako naród bardzo źle, na 
równi z Romami, to potem sytuacja 
w wyniku pro-ukraińskiej propagan-
dy Adama Michnika i Jacka Kuronia 
poprawiła wizerunek Ukraińców 
na lepsze. Polacy zrozumieli, iż nie 
wszyscy Ukraińcy są rezunami ban-
derowskimi i że z tym narodem da 
się nawiązać dobre relacje. Z kolei 
umiarkowany prezydent Ukrainy Le-
onid Kuczma, pochodzący z grupy 
czerwonych dyrektorów zbrojeniów-
ki wschodniego Dniepropietrowska, 
był dobrze nastawiony do Polaków 
i prezydenta Aleksandra Kwaśniew-
skiego, z którym wypił nie jedną bu-
telkę koniaku „Hennessy”. Wszystko 
się we wzajemnych relacjach polsko-
-ukraińskich rozwijało się wtedy nie 
najgorzej. 
Za rządów AWS Warszawa zawarła z 
Kijowem tysiące różnych umów, które 
nie zostały realizowane. Najważniej-
szym hasłem tego okresu w Polsce 
było hasło: „Bez niepodległej Ukra-
iny - nie ma niepodległej Polski!” 
Także przy byle jakiej okazji powta-
rzano zaklęcie, iż to Polska pierwsza 
uznała niepodległą Ukrainę. Ale w 
2004 roku Ukraina weszła w okres 
„pomarańczowej rewolucji”, której 
przewodził otruty nie wiadomo czym 
Wiktor Juszczenko, ale praktycznym 
realizatorem planu rewolucyjnego 
była energiczna Julia Tymoszenko. 
Finanse lały się potokiem od władz 
USA i opozycjonisty rosyjskiego Bo-
rysa Berezowskiego, który niedawno 
umarł w nieznanych do dziś okolicz-
nościach. 
Wówczas Polska była zahipno-
tyzowana pomarańczową barwą 
ukraińskiej rewolucji. Awanturnik 
Juszczenko, którego ojciec Andriej 
przysługiwał w niemieckich obozach 
koncentracyjnych esesmanom, stał 
się po trzeciej turze antykonstytucyj-
nych wyborów prezydentem Ukrainy 
i najlepszym przyjacielem prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego. Hipnoza 
ukraińska zaczęła działać prawie na 
wszystkich znanych polskich polity-
ków. Zwłaszcza na młodego mini-
stra obrony, a potem ministra MSZ 
RP Radosława Sikorskiego, którego 
jeszcze na emigracji nauczono lubić 
Ukrainę zawodowo. 
Dlatego polska dyplomacja i ABW 
zamykały oczy na wszystkie akcje 
antypolskie pomarańczowego prezy-
denta Juszczenki. Także wypowiedzi 
probanderowskiej pomarańczowej 
premier Julii Tymoszenki, które poka-
zywały zupełną nieznajomość historii 
przez ukraińską „żelazną damę”, 
były słyszane w gabinetach establi-
shmentu polskiego jako słodkie arie 
miłości do Polski i jej narodu. 
Dlatego za milczącym wstawiennic-
twem polskich idiotów pożytecznych 
na Ukrainie rósł ruch neobanderow-
ski i prezydent Wiktor Juszczenko, 
gdy kończył swoją kadencję odzna-

czył pośmiertnie najpierw atamana 
UPA Romana Szuchewycza, a po-
tem watażkę OUN Stepana Bande-
rę najwyższą nagrodą państwową 
- Orderem Bohatera Ukrainy. Polska 
cichutko i formalnie wtedy zaprote-
stowała, a Juszczenko pozostał nadal 
doktorem honoris causa Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). 
Inaczej niż działaniem ukraińskiej 
hipnozy wszystko to trudno wytłuma-
czyć. 
Była nadzieja, że po tym, jak nowym 
prezydentem III RP został wybrany 
Bronisław Komorowski, sytuacja 
polityczna w relacjach obu krajów 
stanie się  bardziej realistyczna. Była 
też nadzieja, że Polska zostanie wy-
leczona  z neobanderowskiej hipnozy 
pod sztandarem czerwono-czarnym 
neonazistowskiej organizacji „Swo-
boda”, bo Juszczenko wypadł na 
margines z gry politycznej. Okazało 
się jednak, iż choroba nie poddaje się 
leczeniu, bo chorzy politycy znad Wi-
sły uciekają od kuracji i nadal tkwią 
w swojej chorobie, określając ją jako 
"ost real-politic".
Prezydent III RP Komorowski razem 
z ministrem spraw zagranicznych 
Sikorskim, tak jak i ich poprzedni-
cy, widzą Ukrainę przez hipnotyczne 
okulary, a naród polski na ogół nie 
interesuje się polityką zagraniczną,  
dbając jedynie o przetrwanie w raju 
członkostwa unijnego.
I być może tę beznadziejną sytu-
ację zmienią obchody 70-lecia lu-
dobójstwa OUN-UPA, dokonanego 
na narodzie polskim. Nadal jestem 
ostrożnym optymistą, nie patrzącym 
na życie przez różowe okulary po-
prawności politycznej, bo chcę być 
realistą.”. 
W roku 70-tej rocznicy ludobójstwa 
dokonanego na Kresach nie sposób 
nie odnieść się do tak ważkich treści, 
poruszanych na forum publicznym, 
tym bardziej gdy strona ks Zale-
skiego, zanotowała już ponad 8 mln 
odwiedzin, po temu 29 marca 2013 
r. pisałem: „Generalnie można się 
z tym wejrzeniem zgodzić, choć wi-
dzę w artykule plusy i minusy. Do 
pierwszych koniecznie trzeba zali-
czyć zdrowe pozbawianie Polaków 
złudzen bowiem współczesna Ukra-
ina zdecydowanie odbiega od od-
czuć przeciętnego zjadacza chleba 
znad Wisły i Odry. Dziś to nie są już 
bezkresne dzikie pola, obsiane szla-
checkimi zasiółkami, w których leje 
się miód, zajadają się mięsem, po-
pychają słodkie korowaje i ochoczo 
śpiewają: "hej, hej sokoly....". Takie 
obrazy znajdziecie owszem, ale na 
kartach historii i dodam, że ostatnie 
takie zaścianki, banderowcy wyrą-
bali dosłownie siekierami w latach 
1943-1944 na Wołyniu i Podolu. Zaś 
do minusów artykułu zaliczyłbym, 
porównanie Ukrainców do Romów, 
sądzę że tak raczej nie było, uważam 
że na Ukrainców większość patrzyła 
raczej w pryzmacie wschodu po pro-
stu, jak na ruskich. I nota bene jest to 
zdecydowanie bliższe prawdy. Naj-
bardziej jednak podoba mi się na-
dzieja autora, co do obudzenia pol-
skiej opinii publicznej w kontekście 
70-tej rocznicy lodobójstwa. Czas 
najwyższy, byśmy w końcu przejrzeli 
i budowali nasze kontakty z Ukrainą, 
także banderowską na realnych zasa-
dach.”.
Natomiast w innym wpisie pt. 
„Kmorowski zlekceważył pamięć 
o pomordowanych Polakach”, nie 
pozostawiłem suchej nitki na obec-
nym prezydencie, gdy 07 kwietnia 
pisałem na gorąco: „Prezydent Bro-
nisław Komorowski skompromitował 

się bez dwóch zdań. Zawsze postrze-
gałem go jako b. słabego prezyden-
ta, który nadrabia minkami oraz 
przebiegłością, której mu nie bra-
kuje. Dla Kresowian niestety ma to 
podwójnie pechowe konsekwencje. 
Raz ponieważ imć Komorowski do 
perfekcji oponawał taktykę unikania 
trudnych problemów Polaków, po 
temu wciąż się pięknie uśmiecha i 
naturalnie szczytuje w sondażach. A 
dwa imć Komorowski jest niezwykle 
wolny i zanim cokolwiek powie, dwa 
razy pomyśli. Zatem "głęboko rozwa-
żył" i uznał, że w ostatecznym roz-
rachunku, dużo bardziej opłaci mu 
się schować głowę w piasek i udać, 
że o 70-tej rocznicy ludobójstwa na 
Wołyniu, wygodniej będzie poczytać, 
no może coś tam przy okazji napo-
mknąć, niż podnosić larum. Wszak 
Kresowianie, ....a któż to jest, kto się 
z nimi liczy, a Ukraina to jest dopie-
ro sztuka. Acha.... myśliwy już zwę-
szył swym przebiegłym nosem grubą 
zwierzynę, no to co mu tam tanim 
ptactwem głowę zawracacie! Natu-
ralnie niemoralność takiego układu, 
jest tak odrażająca, że w uczciwym 
człowieku, budzi wprost odrazę, dla-
tego nie trzeba się dziwić, że ludzie 
spontanicznie reagują i postrzegają 
zamiary imć Komorowskiego, jako: 
hańbiące, żenujące, głęboko ranią-
ce żyjących Kresowian oraz wprost 
poniżające Tych którzy na Kresach, 
w tym na Wołyniu, pozostali już na 
wieczną wartę. Panie Komorowski 
zapytuję, jak pan stanie przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza, wszak 
tysiące z Nich, to synowie kreso-
wych rodów, byle nie było niezdrowej 
czkawki....”.

KRESY TO NASZA WSPÓLNA 
SPRAWA
Ponownie zbieramy podpisy za 
Dniem Pamięci Męczeństwa Kreso-
wian! Pod takim tytułem opubliko-
wano 10 kwietnia 2013 r. w Kreso-
wym Serwisie Informacyjnym,  b. 
ważny dla Kresowian dokument, w 
którym czytamy: „ 09 kwietnia 2013 
ruszył zegar odmierzający 90 dni w 
czasie których powinniśmy zebrać 
minimum 100 tys. podpisów pod pro-
jektem Ustawy w sprawie ustanowie-
nia 11 lipca jako Dnia Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian. Takie minimum 
nakłada na KIU Ustawa o Obywatel-
skich Inicjatywach ustawodawczych 
a tego "nie da się obejść". Żeby Sejm 
RP uchwalił ten dzień jeszcze przed 
11 lipca, nową akcję zbierania pod-
pisów najlepiej byłoby zakończyć po 
30-40 dniach licząc od 9 kwietnia. 
Jak informuje Kancelaria Sejmu RP, 
po zebraniu podpisów należy zgłosić 
gotowość złożenia podpisanych list 
w Sejmie, po czym nastąpi oficjalne 
ich przyjęcie i po sprawdzeniu przez 
sejmowych prawników rozpocznie 
się  procedowanie wniosku w Sejmie.
Jest to niestety kolejne 30 dni a więc 
czas nagli. Wasz dotychczasowy wy-
siłek podczas poprzedniej akcji zbie-
rania podpisów nie zostanie zmarno-
wany, ponieważ mamy już ponad 40 
tys. zebranych przez Was podpisów. 
Listy były wstępnie sprawdzone i po-
segregowane, jednak wiele przesyłek 
z listami nie posiada nadawcy jak 
też spora ich ilość jest nie jest pod-
pisana przez zbierającego. Najlepiej 
w takiej sytuacji byłoby złożyć do 
Sejmu minimum 200 tys. podpisów a 
wtedy jeżeli nawet zakwestionowany 
zostanie co drugi podpis inicjatywa 
zakończy się sukcesem.
 Doświadczenie pokazuje że jest to 
ciężkie i pracochłonne wyzwanie 
dla Kresowian jednak zważywszy na 

fakt, że Kresowian jest tylu ile nu-
merów PESEL w Rzeczypospolitej 
nie jest to niemożliwe do wykonania 
zadanie. Poprzednia zbiórka podpi-
sów odbywała się podczas niesprzy-
jającej dla tego typu akcji okresie 
(zima), która jak nigdy dała nam się 
we znaki. Obecna edycja zbierania 
podpisów odbędzie się w sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych a 
to tylko ułatwi.
 Prosimy zatem wszystkich wolon-
tariuszy i Kresowe Stowarzyszenia, 
żeby niezwłocznie załatwili sobie u 
proboszczów pozwolenie na wysta-
wienie stolików na przykościelnych 
placach i tam po mszach dokonywali 
zbierania podpisów.
 Stoliki wystawione na ulicach i pla-
cach miast nie wymagają zezwolenia. 
Wystarczy żeby zbierający podpisy 
wolontariusze posiadali na stoliku 
wydruk pisma zatwierdzonego przez 
Marszałek Kopacz w celu okazania 
go gminnym/miejskim władzom po-
rządkowym oraz projekt Ustawy do 
okazania osobom składającym pod-
pisy.
 Dobrze byłoby zaprosić do uczest-
nictwa w akcji kombatantów zwłasz-
cza z kresowych struktur AK. Kreso-
wi kombatanci z biało czerwonymi 
opaskami robią wrażenie a i chętnie 
porozmawiają z ludźmi chcącymi do-
wiedzieć się czegoś więcej o Kresach.
 Wskazane też jest zawieszenie w 
miejscu zbierania podpisów plaka-
tów nawiązujących do naszej akcji co 
spowoduje, że ludzie sami będą pod-
chodzili do naszych stolików. Jeżeli 
plakaty sprawdziły się w Lublinie, 
Essen (Niemcy) czy w Warszawie to 
dlaczego nie miałyby sie sprawdzić 
się w innych miastach.
 O sprawach aktualnych będzie-
my jak zwykle informować na: htt-
p://11lipca1943.wolyn.org/ Na tej 
stronie są do pobrania wzory list do 
podpisu, projekt Ustawy i za dwa-
-trzy dni, jak dotrze poczta, pismo 
marsz. Ewy Kopacz.

Jeszcze tego samego dnia pisałem 
w godzinach wieczornych pod tym 
dokumentem: „Na ten komunikat 
czekałem od wielu tygodni, b. chcia-
łem wiedzieć, jak wiele udało się 
zebrać podpisów dla tej, tak waż-
nej i potrzebnej Inicjatywy. Ponad 
40 tyś. zebranych podpisów: serc 
wiernych, wielkich, zdolnych objąć 
czas, nieugiętych i w nadziei moc-
nych. Na ten czas to dużo, to b. dużo, 
zważywszy w walce z jakim potwor-
nym zakłamaniem, przyszło nam się 
zmierzyć. Oto dziś zbrodniarzom 
stawia się zimne pomniki, oto dziś 
zwyrodnialców z OUN-UPA zowie 
się bohaterami. Nie znajdziesz praw-
dy na Zachodniej Ukrainie, nie znaj-
dziesz i w Cerkwi grekokatolickiej, a 
kiedy jeszcze milczy twój prezydent 
i kraj milczy, to nie dziw się sobie, 
że samotność cię trawi, że prawe twe 
serce ból przeszywa i dławi. Wte-
dy lęk Cię ogarnia, niemoc u drzwi 
Twoich już stoi i mocno kołata, lecz 
Ty męstwa zawezwij, tu o pamięć 
idzie i o życie wieczne Twego bra-
ta. On też samotny, już 70 lat w tej 
studni czeka, bym ja i Ty, byśmy dziś 
raz jeszcze dostrzegli w nim człowie-
ka. Ducha zatem nie gaś, raczej nad 
padołem łez niech wzlata, niesiony 
wysoko na skrzydły Męczenników 
Kresów. I przyjdzie ten dzień 11 lip-
ca, który zajaśnieje nam wszystkim, 
jak ranna rosa i zorza i będzie radość, 
a dla świata wieczna poświta.” .

22.04.2013 r. Glasgow Scotland



Strona    32  - Kresowy Serwis Informacyjny -   1 maja  2013                                                                                      www.ksi.kresy.info.pl    

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

REGULAMIN 
Świebodzin 2013
 
I. Organizatorzy:

Świebodziński Związek Kreso-
wian - Organizacja Pożytku Pu-
blicznego
Świebodziński Dom Kultury 
Uniwersytet  Trzeciego Wieku 
Stowarzyszenie na rzecz Eduka-
cji „Pomost” przy wsparciu   ze 
strony:
Starosty, Rady i  Zarządu Powia-
tu Świebodzińskiego Burmistrza 
Miasta i Rady Gminy  Świebo-
dzin

II. Celem spotkań jest :

Upamiętnienie, w  2013 roku, 
wśród, zwłaszcza młodych 
mieszkańców Ziemi Świebo-
dzińskiej, ludobójstwa na Oby-
watelach Polskich  różnej na-
rodowości, we  wschodnich 
częściach terytorium Polski, w 
latach 1939 – 1952, dokonanego 
przez totalitarne systemy  hitle-
rowskie  i stalinowskie oraz na-
cjonalistyczne formacje parami-
litarne ukraińskie i litewskie, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
obchodów 70 rocznicy  Krwawej 
Niedzieli na Wołyniu (11. lipca 
1943r. Dzień Męczeństwa Kre-
sowian ) oraz zbrodni w Pona-
rach na Litwie:1941-1944 r.
Cel ten osiągnięty będzie po-
przez :  prezentację  twórczości 
artystycznej  związanej  z Kre-
sami Wschodnimi Rzeczpospo-
litej takich jak piosenki kreso-
we, montaże poetycko wokalno 
taneczne (młodzież młodsza) 
oraz twórcze opracowanie przez  
młodzież  szkół  ponad gimna-
zjalnych  wspomnień seniorów 
zamieszkujących naszą Małą 
Świebodzińską Ojczyznę.  
ZASADY UCZESTNIC-
TWA  W PREZENTA-
CJACH

Prezentacje konkursowe będą 
oceniane w czterech  kategoriach  
wiekowych, w grupach A. Mło-
dzieży młodszej z terenu Miasta 
i Gminy Świebodzin B. Mło-
dzieży  starszej,  z terenu Powia-
tu Świebodzińskiego:

1. Młodzież przedszkolna  (klasy 
zerowe) oraz klasy 1-3 (MŁO-

DZIEŻ MŁODSZA)

2. Klasy 4- 6 (MŁODZIEŻ 
MŁODSZA)

3. Klasy gimnazjalne (MŁO-
DZIEŻ MŁODSZA)

4. Młodzież szkół ponad gimna-
zjalnych (MŁODZIEŻ STAR-
SZA)

ELIMINACJE I TER-
MINARZ FINAŁU 

Eliminacje przeprowadzone  
będą w placówkach szkolnych. 
Mile widziane będzie zaprosze-
nie przedstawicieli organiza-
torów i sponsorów, w terminie 
do 14. Maja 2013r. i zgłoszenie  
zwycięzcy reprezentującego  
placówkę (do 15. maja 2013 na 
„Karcie zgłoszenia” dostarczo-
nej do Świebodzińskiego Domu 
Kultury lub Domu Kultury Kre-
sowej ŚZK OPP ) do finału mię-
dzyszkolnego, który odbędzie 
się dla młodzieży młodszej w 
Świebodzińskim Domu Kultury, 
w dniu 20. maja 2013 r. , od godz. 

10:00, natomiast  dla młodzieży 
ponad gimnazjalnej w dniu 21. 
maja 2013r. od godz. 10:00.

ZASADY  REGULA-
MINOWE

Wykonawcy przedstawiają  pre-
zentację o tematyce kresowej 
o łącznym  czasie trwania do 7 
minut.
Kwestie sporne, nie objęte regu-
laminem lub wymagające dodat-
kowych interpretacji rozstrzyga-
ją organizatorzy.

JURY

Jury składać się będzie z przed-
stawicieli organizatorów i spon-
sorów pod przewodnictwem pre-
zesa ŚZK OPP.  

OGŁOSZENIE WY-
NIKÓW I NAGRODY

Ogłoszenie wyników finałów 
prezentacji nastąpi 21. maja 
2013 roku około godziny 19.00 
na stronie internetowej ŚZK 
OPP (http://swiebodzinskizwia-

zekkresowian.pl/)  oraz w prasie 
i telewizji  lokalnej. 
Zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach otrzymają nagrody 
główne ufundowane przez Sta-
rostę Świebodzińskiego, Bur-
mistrza Świebodzina i Prezesa 
Świebodzińskiego Związku Kre-
sowian, a także przez sponsorów.

Wręczenie nagród nastąpi 16. 
czerwca 2013 roku podczas Dni 
Świebodzina. 

Łączna pula nagród 
wynosić będzie ponad 
2000zł.

 INFORMACJE   PO-
MOCNICZE

Ekspatriowani z Kresów po II 
wojnie światowej Polacy przy-
wieźli do nowych swoich sie-
dzib piękną muzykę i piosenki, 
które dowodzą przywiązania do 
rodzinnych stron. Budzą nostal-
gię, sentyment, są cząstką kul-
tury narodowej, potwierdzają 
historyczny związek utraconych 

ŚWIEBODZIŃSKIE  PREZENTACJE 
MŁODYCH WYKONAWCÓW 
TWÓRCZOŚCI  KRESOWEJ 

Wacław Kondrakiewicz
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W 70. rocznicę utworzenia SS-Gali-
zien ulicami wielu ukraińskiej miast 
przeszły manifestacje. Były grupy 
rekonstrukcyjne, koncerty, odczyty. 
SS-Galizien to kolaborująca z na-
zistowskimi Niemcami ukraińska 
dywizja odpowiedzialna za ludobój-
stwo Polaków i Żydów na Kresach.

Najliczniej dumę z esesmańsko-
-banderowskiej tradycji demonstro-
wali mieszkańcy zachodniej części 
kraju. To właśnie w dawnej Galicji 
Wschodniej w 1943 roku założona 
została esesmańska dywizja policyj-
na, pod skrzydłami oddanych Hi-
tlerowi nacjonalistów ukraińskich. 
To był okres ścisłej współpracy i 
współdziałania hitlerowskich Nie-
miec i ukraińskiego podziemia.

To oczywiste fakty, acz niewygodne 
dla kombatantów i współczesnych 
ukraińskich głosicieli chwały „orę-
ża” zwyrodnialców z pod znalu 
Bandery, czy Szuchewycza. Jest ich 
nie mało na samej Ukrainie. Są też 
w wielkich skupiskach emigracji 
ukraińskiej między innymi w Ka-
nadzie, ale także w Polsce, wśród 
aktywistów organizacji mniejszości 
ukraińskiej w naszym kraju.     
W tym samym - 1943 roku - zdzi-
czali rzeźnicy z UPA i SS-Galizien 
wymordowali według różnych sza-
cunków około 100 tysięcy bezbron-
nych Polaków. Kobiet, dzieci, osób 
starszych. Tylko dlatego, że ofiary 
były Polakami i narodowej przyna-
leżności się nie wyparły.

Najbardziej znanym i chyba naj-
częściej przywoływanym nad Wisłą 
symbolem ukraińskiego okrucień-
stwa jest Huta Pieniacka. Tu i wielu 
innych miejscach dokonano czystki 
etnicznej, której uczniowie (Ukra-
ińcy) mogli nauczyć się według 
najlepszych „wzorców” od samych 
mistrzów (Niemców).

Mimo, że czas powinien goić rany, 
to jednak pa-
mięć w trzecim 
już pokoleniu, 
urodzonym od 
chwili zbrodni 
banderowców 
na Polakach, 
pozostaje żywa. 
In te rp re tac ja 
wydarzeń z Ga-
licji Wschod-
niej jest oczy-
wiście różna 
w Polsce i na 
Ukrainie. Wiele 
lat minie zanim 
uda się znaleźć 
styczność w 
ocenie zdarzeń 
z lat 40. od Sanu 
po Zbrucz.

Dla Ukraińców 
młodzi ludzie 
przebrani w 
mundury SS-
-Galizien, ma-

szerujący po ulicach Lwowa, to 
powód do dumy. Dla nas to potwier-
dzenie beznadziejnego położenia, 
w którym znaleźliśmy się podczas 
drugiej wojny światowej. Wszędzie 
na około nie było przyjaciół. Byli 
sami wrogowie.

Obchodom powstania SS-Galizien 
z całą pewnością musieli się przy-
glądać liczni polscy turyści, od-
wiedzający Lwów i dawne kresy 
wschodnie. Były też na pewno pol-
skie wycieczki zorganizowane dla 
naszej młodzieży. Wszyscy oni nie 
mogli czuć się dobrze widząc tryzu-
by i sztandary z UPA-owskim i SS 
Galicyjskimi zbrodniarzami.

Mieli jednak nasi rodacy tam na 
miejscu możliwość zobaczenia 
prawdziwej twarzy obozu pomarań-
czowych. Zwolenników Juszczenki, 
Tymoszenko, czy Tiahnyboka, któ-
rymi to personami polscy politycy 
od SLD po PIS oraz media pokroju 
„Wyborczej”, czy „Gazety Polskiej” 
są tak zafascynowane, od co naj-
mniej dziesięciu lat.
Kiedyś się to pewnie zmieni. Wte-
dy pewnie, kiedy uświadomimy so-
bie, że dla mrzonek o jagiellońskiej 
Polsce, polska klasa polityczna jest 
gotowa podawać rękę sympatykom 
ukraińskich czystek etnicznych.

Głębokie zmiany w polskiej poli-
tyce spowodują to, że będą nas re-
prezentować i wypowiadać się w 
mediach o przeszłości i teraźniej-
szości relacji między Polską a Ukra-
iną ludzie, którzy będą kierować się 
przede wszystkim polskim intere-
sem narodowym.
Na razie mamy ich deficyt. Wszak 
ani z ust polityków lewicy, ani obo-
zu patriotycznego nikt nie odniósł 
się do banderowskiej hucpy z SS-
-Galizien. Słyszeli czy widzieli Pań-
stwo? Bo ja nie.

Antoni Krawczykiewicz
Na zdjęciu: Jeden z ukraińskich 
plakatów reklamujących rockowy 
koncert we Lwowie upamiętniający 
powstanie SS-Galizien (poniżej cały 
plakat)
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ziem z macierzą. Twórcami wie-
lu z tych piosenek byli znani w 
Polsce autorzy, m.in.: Emanuel 
Schlechter, Henryk Wars, Ma-
rian Hemar, Wiktor Budzyński, 
Zbigniew Lipczyński, Józef 
Bielawski, Juliusz Gabl, Józef 
Polit, Anna Fisherówna. Po II 
wojnie  światowej piosenki o 
kolorycie kresowym tworzyli na 
emigracji: Feliks Konarski, Ma-
rian Hemar, Wiktor Budzyński, 
Kazimierz Abratowski, Czesław 
Halski, Alfred Schutz, Tadeusz 
Seredyński,  Czesław Niemen  
i inni.Do najbardziej lubianych 
wykonawców tamtych lat nale-
ży zaliczyć: Zofię Terne, Władę 
Majewską, Renatę Bogdańską, 
Mirę Grelichowską, Szczepka i 
Tońka (ze słynnych programów 
radiowych "Na wesołej Lwow-
skiej Fali" i filmu), a także Ste-
fanię Zielińską i Lubę Miszkie-
wiczównę. W kraju po wojnie ze 
względów politycznych pieśni 
kresowe, , nie były publicznie 
wykonywane. Jedynie w czasie 
imprez rodzinnych i koleżeń-
skich w środowiskach Kreso-
wian śpiewano znane piosenki: 
"Tylko we Lwowie", "Lwów jest 
jeden na świecie" czy "Marsz  
lwowskich dzieci" - pieśń, która 

opiewała bohaterską walkę Pola-
ków w 1918 roku o zachowanie 
polskości Lwowa.Od schyłku lat 
osiemdziesiątych poprzednie-
go wieku w zmieniających się 
realiach politycznych nastąpił 
wzrost zainteresowania Polaków 
utraconymi Kresami Wschod-
nimi, w tym także muzyką i 
piosenką. Do grona pierwszych 
wykonawców piosenki kresowej 
w tym okresie zaliczyć należy: 
Zbigniewa Kurtycza, Barbarę 
Dunin, Jerzego Michotka, wro-
cławski "Kalambur", piękny 
program Wojciecha hr. Dziedu-
szyckiego "Dymek z papierosa", 
bytomską „Pacałychę” z Danutą 
Skalską oraz liczne kapele, chó-
ry, zespoły wokalno - instrumen-
talne z Przemyśla, Wrocławia, 
Brzegu, Rzeszowa, Węglińca i 
inne.W ostatnim dwudziestole-
ciu do grona wybitnych twór-
ców piosenki kresowej zaliczyć 
należy m.in.: Jerzego Masiora, 
Jerzego Michotka, Kazimierza 
Wesołowskiego, Aleksandra Po-
rzuczka i innych.

Ciekawy repertuar piosenek kre-
sowych zawierają zbiory:

Jerzy Habela, Zofia Kurzowa, 

Lwowskie piosenki uliczne, ka-
baretowe i okolicznościowe do 
1939 roku, Polskie Wydawnic-
two  Muzyczne, Kraków 1989r.
Antologia piosenki lwowskiej 
ulicy, ułożona przez Janusza  
  Wasylkowskie-
go, Warszawa 1987.
Nie ma jak Lwów. Śpiewnik 
lwowski do 1939 roku, wybór i 
opracowanie Janusz Wasylkow-
ski, Wydawnictwo Muzyczne 
„FUGA”, Warszawa 1990.
Nowe piosenki lwowskie, zebrał 
i wstępem opatrzył Jerzy Masior, 
„Semper Fidelis”, numer spe-
cjalny 6a (65) 2001.
Piosenki lwowskie i kresowe, 
zebrał Emil Hlib (rozpowadza 
VIDER, Radwanice,
 ul Broniewskiego 4, 55-010 
Świeta Katarzyna).

http://nawolyniu.pl/piosen-
ki/index.htm , http://www.
bibliotekapiosenki.pl/stati-
c:Spiewnik_Polaka http://www.
bibliotekapiosenki.pl/static:U-
slysz_ojcow_spiew ,http://www.
bibliotekapiosenki.  pl/static:ply-
ta_legionowa , http://www.bi-
bliotekapiosenki.pl/static:Rado-
sna_Niepodleglosci 

Ukraina
Antoni Krawczykiewicz
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iosną 1876 roku. roz-
poczęło się odnawia-
nie pałacu od zewnątrz 
oraz porządkowanie 

terenu wokół niego. Najważniejszą 
decyzją, jaką w tej mierze podjął 
Jan Aleksander, było zburzenie 
pawilonu, który ojciec postawił w 
1842 roku. Bardzo teraz czekał na 
wizytę matki, która by znowu po-
chwaliła jego dokonania. Ale trudno 
było bodaj na parę godzin zostawić 
obłożnie chorego Aleksandra. Uda-
ło się jej wreszcie wyrwać ze Lwo-
wa gdzieś około 25 czerwca. Po 
powrocie skreśliła kilka zdań z po-
dziękowaniem za króciutką gościnę 
i aprobatą — czy do końca szcze-
rą? — zmian zaprowadzonych w 
Beńkowej Wiszni. Syn natychmiast 
odpowiedział na tę wiadomość: 
„Dostałem dziś list Mamy — pisał 
1 lipca — i niezmiernie się cieszę, 
że Mama szczęśliwie i bez przygód 
pod protekcją Runia do Lwowa za-
jechała [...] Dzięki Bogu, że Papa 
ma się lepiej i że kontent był z ra-
portu Mamy o Beńkowej Wiszni. 
Jak naprawdę pisarz zareagował na 
wiadomość o zburzeniu pawilonu, 
tego chyba nawet najbliżsi się nie 
dowiedzieli. Kiedy go budował, był 
deputatem sejmowym do Wydziału 
Stanowego. A jego pięcioletnia có-
reczka, Zosia, była taka szczęśliwa, 
gdy mogła się jawić z pierwszym 
w swoim życiu pieskiem, Birkiem. 
Przeszłość jawiła się w jakby wy-
kadrowanych obrazach, nie podda-
nych żadnemu porządkowi. Coraz 
więcej zdarzeń przykrywało zapo-
mnienie, aby przejść potem w nie-
byt. Pawilon też już nie istniał.

Śmierć pisarza wcale nie odwiodła 
Jana Aleksandra od dokończenia 
generalnego remontu Beńkowej 
Wiszni. Odsunęła go jedynie w cza-
sie. Znowu zmieniał przeznaczenie 
pokoi, które kazał teraz wytape-
tować. Ale wszystkie te działania 
przesłoniła gwałtowna potrzeba 
dokumentowania świetnej przeszło-
ści rodu. Latem, bądź najpóźniej 
jesienią 1876 roku zamówił u Per-
riera marmurowe popiersie ojca, a 
dwa lata później u Juliusza Kossaka 
dwanaście akwarel mających przed-
stawiać wojenne czyny, prawdziwe 
lub legendarne, swoich przodków. 
Kiedy jednak rzeźba znalazła się 
już w Beńkowej Wiszni, nikt nie 
wiedział, co z nią zrobić. Dopiero 
21 lipca 1882 roku „rozpakowali-
śmy popiersie Dziadka, które dotąd 
stało w pace. Zdecydowanie niepo-
dobny i robota nieboszczyka Perrier 
nie tęga. Postawiłem to popiersie w 
arkadzie zaszklonej między dużym 
pokojem salonikiem". Nie była to 
wszakże dobra ekspozycja. Arty-
styczne wartości rzeźby pozosta-
wały zakryte. Dopiero w 1886 roku 
podjęto pewne lany w aranżacji: 
ustawiono ją na marmurowej pły-
cie i takiej samej podstawce. I na-
gle okazało się, że „bardzo dobrze 
wygląda". Akwarele Kossaka po-
czątkowo Jan Aleksander rozwiesił 
w małym salonie, znajdującym się 

koło jadalni, obrazy olejne zaś dał 
do zimowego saloniku, który daw-
niej był pokojem Runia. Ale w 1886 
roku znalazł dla nich inne, bardziej 
korzystne miejsce. „W nowym ja-
dalnym pokoju na długiej ścianie 
będzie jedenaście akwarel — infor-
mował swą córkę, Mimi — a portret 
Dziadka naprzeciwko, tam, gdzie 
wisiał zegar".

Niewykluczone, iż tak kosztowne 
zamówienia, jakie składał Jan Alek-
sander po śmierci ojca — z Kossa-
kiem zgodził się na niebagatelną 
sumę 4 tysięcy 800 złotych reńskich 
— opóźniły prace remontowe pała-
cu. Dopiero bowiem w 1886 roku 
został on odnowiony „na kamienno 
z białymi gzymsami, tarasy wyglą-
dają jak nowe z nowymi schodkami 
z dobrego kamienia". Również z ini-
cjatywy Jana Aleksandra i przy jego 
nadzorze jesienią 1889 roku pałac i 
oficyna zostały pokryte nowym da-
chem. Co prawda od czerwca tegoż 
roku Beńkową Wisznią zarządzał 
już Andrzej Fredro, ale prac tych 
doglądał jeszcze ojciec. Syn bo-
wiem przez parę tygodni przebywał 
w Paryżu. Później Jan Aleksander 
próbował go jeszcze namówić na 
położenie nowych, mozaikowych 
podłóg, ale nie wiadomo, czy Runio 
podjął tę inicjatywę. Gdyby zatem 
podsumować zasługi każdego z nich 
dla odnowy i modernizacji fredrow-
skiej siedziby, to niemal wyłącznie 
należały one do ojca.

Jan Aleksander nie tylko jednak 
sprawy domu miał na swojej gło-
wie. Musiał przecież pilnować ca-
łego majątku i to nawet wówczas, 
gdy był puszczony w dzierżawę. 
Bowiem tylko on mógł podejmo-
wać decyzje dotyczące własności 
ziemi. I tak na przykład od razu w 
październiku 1876 roku zamienił 
porozrzucane pola na dworek wraz z 
sadem i ogrodem należące do byłe-
go rządcy Pawlikowskiego. Chciał 
tam umieścić dwie rodziny dwor-
skiej służby. Oczywiście dzierżaw-
ca ujmował mu wielu codziennych 
działań. Dlatego też po śmierci ojca 
starał się jak najszybciej zawrzeć 
dogodny kontrakt. „Myślę o tym, 
by Beńkową Wisznię wypuścić w 
dzierżawę" — pisał do matki bodaj 
pod koniec 1876 roku.  W 1878 roku 
zaś informował syna, iż zamierza 
przedłużyć wcześniej zawartą umo-
wę. Nowy kontrakt, jaki podpisuje 
z Teicherem, opiewa na sumę 20 
tysięcy florenów i obejmuje okres 
od 1 kwietnia 1879 do 1 kwietnia 
1884 roku. Nie wiadomo jednak, 
jakie były przyczyny zmiany nie-
których ustaleń, do których doszło 
w 1882 roku. Te same strony akcep-
tują nowe warunki aż do 1 kwietnia 
1887 roku. Ale już w 1885 lub 1886 
roku Jan Aleksander wprowadził do 
tegoż kontraktu kolejne, tym razem 
nader istotne warunki dzierżawy. 
Ograniczył ją do samych intrat. Taki 
stan rzeczy miał trwać do kwietnia 
1889 roku. Zarządzanie majątkiem 
postanowił wziąć teraz we wła-

sne ręce. Bowiem . wszystko „wy-
dzierżawiać w obecnej chwili, gdy 
dzierżawy tak nisko I spadły, niepo-
dobna". Wyraźnie jednak przecenił 
swoje umiejętności. Wszakże jego 
ustępstwo było tylko częściowe. Od 
1 kwietnia 1887 roku tym samym 
kontrahentom przekazywał dzierża-
wę Jatwięg oraz propinacje Rudek. 
Sytuacja klucza rudeckiego zmienia 
się, i to znacznie, w czerwcu 1889 
roku Beńkową Wisznię wartą teraz 
600 tysięcy florenów obejmuje w 
zarząd Andrzej Fredro, który już 
od 1885 roku. był jej współadmini-
stratorem, samodzielnie zaś — dla 
nabycia gospodarskich umiejętno-
ści zarządzał Podhajczykami. Co 
prawda na majątku ciąży dług, któ-
ry w 1882 roku wynosił 24 tysiące. 
Wierzycielem było Towarzystwo 
Kredytowe Ziemskie. Obowią-
zek ratalnych spłat przeszedł teraz 
na Runia. Nadto musiał on także 
spłacać ojca, który, pozostając wła-
ścicielem całego klucza, za wcale 
niemałą kwotę roczną zrzekł się na 
rzecz syna wszelkich dochodów. W 
testamencie zapisał go oczywiście 
Andrzejowi, wszakże bez Podhaj-
czyk, które w wianie otrzymała cór-
ka, gdy w 1881 roku wychodziła za 
mąż za Piotra Szembeka. Po śmierci 
ojca miała też dostać finansową re-
kompensatę za Beńkową Wisznię w 
wysokości 60 tysięcy florenów. Jan 
Aleksander na razie zachował dwo-
rek na Chorążczyźnie, który w przy-
szłości również miał się stać wła-
snością syna. Andrzej Fredro ledwie 
przez dziewięć lat samodzielnego 
zarządzania rodowymi dobrami, bo 
trudno tu wliczyć okres, kiedy przy 
ojcu był tylko współadministratorem 
klucza rudeckiego, powiększył ma-
jątek o Nikłowice oraz o odkupioną 
od siostry i szwagra dla zaokrągle-
nia Beńkowej Wiszni część gruntów 
podhajeckich. Resztę Podhajczyk 
Piotr Szembek chciał sprzedać ob-
cym nabywcom. Prawdopodobnie 
doszło do takiej transakcji. Kupili je 
chyba Matczyńscy. Jan Aleksander 
ustępował miejsca synowi z niemałą 
ulgą, ale i ze smutkiem właściwym 
ostatecznym pożegnaniom. Niemal 
do końca coś wznosił, zmieniał, 
unowocześniał. Choćby podjęta w 
1880 roku budowa nowego spichle-
rza i magazynu już w październiku 
była bliska ukończenia. Cieszył się, 
że „wygląda imponująco, bo jak 
starożytna wieżyca". Wiedział jed-
nak, iż większość tych działań może 
nawet ułatwiała codzienne życie w 
Beńkowej Wiszni, ale w ostatecz-
nym rozrachunku nie przyczyniła 
się do powiększenia wartości ma-
jątku. Pod koniec życia przyznał, że 
z najwyższym trudem zachował to, 
co odziedziczył, i to wyłącznie — 
jak twierdził — dzięki nieustannym 
wyrzeczeniom i oszczędnościom.

Ten niespełniony wojskowy nie 
umiał bowiem gospodarzyć ani 
też nie lubił tego zajęcia. Kiedy w 
kwietniu 1888 roku po przeszło 
dwóch latach wspólnego z synem 
zarządzania majątkiem Jan Alek-

sander ponownie był zdany wy-
łącznie na siebie, ponieważ Runio 
wrócił jeszcze na parę miesięcy do 
zatrudnień wojskowego, uznał to 
za równoznaczne z „wstąpieniem 
do piekła". Najgorszą chorobą, jaka 
go trawiła od trzydziestu jeden lat 
była - wedle własnej diagnozy — 
Beńkowa Wisznia z Podhajczyka-
mi i Rudkami: „niczego tak gorąco 
nie pragnę, jak śmierci", z powodu 
tego dziedzictwa. Z kolei kiedy syn 
nie był pewien, czy zgodzi się w 
przyszłości mając cały klucz, ojciec 
stanowczo mu na to odpowiadał: 
„trzeba się trzymać tej ziemi, którą 
Twój pradziad kupił i gdzie są groby 
familijne".

Trzeba uczciwie przyznać, że Jan 
Aleksander do końca życia pozosta-
wał ich strażnikiem. Najpierw wziął 
na siebie obowiązek wystawienia w 
krypcie grobowej Fredrów, znajdu-
jącej się pod należącą do rodziny 
kaplicą rudeckiego kościoła, po-
mnika ojca. Już 3 października 1876 
roku, a więc w niecałe trzy miesiące 
po śmierci pisarza, pisał do matki: 
„Przywiozę Wam plan nadgrobu 
dla naszego Papusia. Moim zda-
niem ładny, poważny i taki, jaki mu 
się należy, ale kosztowny, wynosi 
2 tysiące 150 florenów z sprowa-
dzeniem i zupełnym ustawieniem 
[...] Dałem teraz maskę Perriemu i 
medal, podług których zrobi buste 
[sic!] z gliny, wymówiłem sobie 
wszakże,  jeżeli mi się nie spodoba 
model z gliny, to go w marmurze nie 
obstaluję [...] Prócz tego czeka mnie 
odnowienie całej kaplicy i posta-
wienie tam tego ołtarza kupionego 
parę lat temu we Lwowie, ale któ-
rego wyrestaurowanie także będzie 
dużo kosztowało [...] Biedny Papuś 
całe życie dla nas sobie odmawiał, 
trzeba, żeby jego pamięć była tak 
uczczoną, jak się należy".

Inicjatywa Jana Aleksandra upo-
rządkowania i odnowienia krypty 
grobowej Fredrów skłoniła do dzia-
łania także wnuki starszego brata 
poety, Seweryna: Marię ze Skrzyń-
skich Kazimierzową Badeniową 
oraz Seweryna Skrzyńskiego. Obo-
je zamówili nagrobek dla swego 
dziada. Był gotowy w listopadzie 
1877 roku. Niejako przy okazji re-
nowacji przynajmniej niektórych 
rodzinnych grobowców Jan Alek-
sander postanowił też zmienić ich 
miejsca. I tak „nadgrobek dla stry-
ja Seweryna [znajdzie się] naprze-
ciwko nadgrobku Mizi. Między 
oknami będzie nadgrobek naszego 
Papusia, a między oknem a kątem 
kaplicy nadgrobek stryja Henryka, 
tak, że trzy nadgrobki w porządku 
wieku każdego z braci będą naprze-
ciw nadgrobku ich rodziców". W 
następnym roku chciał odmalować 
całą kaplicę i ustawić odnowiony 
wcześniej ołtarz.

Perrier długo zwlekał z ukończe-
niem nagrobka Aleksandra Fredry. 
Może zresztą czas ten wydłużył się 
z powodu wprowadzenia poprawek, 

jakich zażądał syn. Kiedy wreszcie 
w maju 1878 roku przyjechał do Ru-
dek dla ustawienia go, zastał świeży 
grób zmarłego ledwie przed paru ty-
godniami Edwarda Fredry, najmłod-
szego brata Aleksandra. Ponieważ 
jednak jego syn, Edward Ksawery 
zapadł na nieuleczalną chorobę i 
nie miał już sił, aby zająć się nale-
żytym uczczeniem pamięci ojca, 
renowacja zarówno kaplicy, jak i 
krypty ciągle się odwlekała. W paź-
dzierniku 1881 roku złożono tu jego 
doczesne szczątki. A w listopadzie 
następnego, 1882 roku pochowano 
w niej Zofię Fredrową. Jedynie urna 
z jej sercem spoczęła w kaplicy w 
Przyłbicach, gdzie u córki i zięcia 
spędziła po śmierci męża ostatnie 
sześć lat życia.

Jan Aleksander wprowadził teraz w 
krypcie dalsze zmiany. Przestawił 
mianowicie pomniki ojca i dziada. 
Do odnowienia całości zaangażo-
wał niejakiego Schnizera, który jed-
nocześnie stawiał nagrobek Edwar-
dowi Ksaweremu. W czerwcu 1883 
roku wszystkie podjęte wcześniej 
prace zostały zakończone. Jan Alek-
sander zlecił jeszcze ułożenie w 
kaplicy mozaikowej podłogi oraz 
zrobienie i zamontowanie żelaznych 
drzwi, które oddzielałyby od pozo-
stałej przestrzeni kościoła. W sześć 
lat później, w maju 1891 roku sam 
znalazł tam miejsce wiecznego spo-
czynku. A w marcu 1898 roku obok 
niego pochowano Runia, zmarłego 
przedwcześnie w wieku zaledwie 
czterdziestu dziewięciu lat.

Kto z rodziny postanowił w 1902 
roku ekshumować z zamkniętego 
wcześniej, a teraz likwidowanego 
cmentarza Gródeckiego we Lwowie 
zmarłą trzydzieści jeden lat wcze-
śniej córkę Edwarda Fredry, Zofię, 
primo voto Teodorową Karnicką, 
secondo voto Edouard, tego nie wia-
domo? Mogła to zrobić tylko Maria 
z Fredrów Szembekowa. Niewyklu-
czone, iż obarczył ją tym zadaniem 
ojciec, który chciał, aby cała lwow-
ska część rodziny spoczywała w 
jednym miejscu. Później chyba nikt 
już nie został tu pochowany.

Kaplica w dobrym stanie docze-
kała drugiej wojny światowej. Ale 
dalsze jej losy okazały się nad wy-
raz tragiczne. To nieprawda — jak 
mniema Zbigniew Hauser — że za 
władzy Związku Sowieckiego ko-
ściół był przez cały czas czynny, a 
jego wnętrze pozostało nienaruszo-
ne. Zamknięto go po 1946 roku, a 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku na pewno mieścił się w nim 
magazyn artykułów spożywczych. 
Miałam sposobność potwierdzić 
to osobiście jesienią 1963 roku. 
Okazało się wówczas, iż funkcję 
tę pełnił już od wielu lat. Elżbieta 
Promińska, która w 1988 roku była 
członkiem komisji powołanej przez 
profesora Aleksandra Krawczuka, 
ówczesnego ministra kultury i sztu-
ki, dla zbadania kaplicy Fredrow-
skiej w kościele rudeckim, przedsta-
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wiła wyniki dokonanych oględzin, 
a nade wszystko rozpoznania antro-
pologicznego na łamach „Przeglądu 
Antropologicznego". Otóż stwier-
dza ona, iż kościół w Rudkach po 
wojnie przemieniono na magazyn, 
w latach pięćdziesiątych zaś „meta-
lowe trumny, w których pochowani 
byli członkowie rodziny Aleksandra 
Fredry, zostały zabrane na złom, a 
zmarłych przełożono do trumien 
drewnianych". W jakiś czas póź-
niej — wedle relacji mieszkańców 
Rudek — większość tych trumien 
opróżniono, a kości zakopano na 
pobliskich polach.

W 1988 roku na ścianach kaplicy 
widniało dziesięć epitafiów rodziny 
Fredrów zachowanych w dobrym 
stanie. Wśród nich zwracało uwa-
gę starannie wykonane epitafium z 
czarnego marmuru z medalionem 
Aleksandra Fredry. Może warto 
w tym miejscu przypomnieć, iż 
w krypcie pochowanych zostało 
osiemnastu członków fredrowskiej 
rodziny, ale nie każdy miał tu swoją 
tablicę. „Wejście do krypty zasła-
niała metalowa, znacznie skorodo-
wana płyta. Krypta, czysta i świeżo 
otynkowana, zawierała cztery drew-
niane trumny ustawione pod prawą 
ścianą, i jeden sarkofag z białego 
kamienia z uszkodzonym wiekiem, 
stojący przy ścianie na wprost wej-
ścia". W pierwszej trumnie znajdo-
wała się mumia Aleksandra Fredry, 
w drugiej — mumia młodej kobiety, 
być może Marii z Mierów Fredro-
wej, trzecia, zawierała kości kilku 
osobników: była tam czaszka kobie-
ca, małe, kobiece, zmumifikowane 
dłonie oraz luźne kości tułowia. W 
czwartej trumnie również znalezio-
no różne szczątki: fragment mumii 
małego dziecka, część tułowia zmu-
mifikowanego mężczyzny, kości 
tułowia i kończyn pochodzące z 
innych mumii. „Sarkofag z białego 
kamienia zawierał przemieszane 
kości wielu osobników, fragmenty 
trumien, szat i kości zwierzęce [...] 
W sumie w czterech badanych trum-

nach i jednym sarkofagu zachowały 
się szczątki dwunastu osobników". 
Wypadałoby w tym miejscu zapy-
tać o to, gdzie się podziały kości 
pozostałych sześciu zmarłych? Od-
powiedź nigdy się już chyba nie po-
jawi. Święte miejsce pochówku Fre-
drów zostało sprofanowane. Zabiegi 
Jana Aleksandra o godne zachowa-
nie krypty poszły na marne. Tylko 
pamięć o nich tli się jeszcze gdzie 
niegdzie. Ojcze nasz... odpuść nam 
nasze winy jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom...

Na razie jednak mamy 1889 rok. W 
czerwcu Jan Aleksander ostatecznie 
przekazał dziedziczny majątek sy-
nowi, pozbywając się razem wszyst-
kich kłopotów z nim związanych. 
Ale jednocześnie umierała pamięć 
jego dzieciństwa, która zresztą w 
przeciągu ostatnich kilkunastu lat 
stawała się coraz bardziej okaleczo-
na przez wcale nie planowane zmia-
ny, jakie dotykały Beńkową Wisz-
nię. Wzdłuż warzywnego ogrodu 
już nie rosły, jak niegdyś, dwa rzędy 
kasztanów. W jednym z nich drzewa 
zaczęły marnieć, więc trzeba było 
wszystkie wyciąć. Na to miejsce 
Oleś posadził lipy. A w maju 1883 
roku rozszalała się nad Beńkową 
Wisznią wichura, która wyrwała z 
korzeniami rosnącą naprzeciw gan-
ku starą, potrójną lipę. Widać miał 
ją w serdecznej pamięci, skoro tak 
pisał do syna o tym pozornie mało 
istotnym wydarzeniu: „Zdaje mi się, 
że cząstka mnie i moich wspomnień 
z nim związanych ubyła i że Beń-
kową Wisznia nie jest już dawną 
Beńkową Wisznią z czasów moich 
Rodziców".

Największą wszakże miłością da-
rzyła Beńkową Wisznię — oczywi-
ście poza komediopisarzem —jego 
wnuczka Mimi. Prawdziwie kocha-
ła pałac, ogród, staw, czarodziejską 
wyspę, pola, lasy, a nawet Rudki, 
bo wszystkie te miejsca kochał też 
Dziadek. Jej dzieciństwo i młodość, 
które przeżywała niezwykle inten-

sywnie, na zawsze zespoliły się z 
tamtejszym pejzażem. To Beńkowa 
Wisznia w większym chyba stopniu 
niż Lwów czy nawet Chorążczyzna 
określiła jej tożsamość. Ale też od-
wzajemniła ona miłość tej niebie-
skookiej blondyneczki, nieodmien-
nie wszystkim życzliwej. Kiedy 
któregoś z czerwcowych dni 1881 
roku, wnet po poślubieniu Piotra 
Szembeka, opuszczała ją na zawsze 
udając się do majątku męża w Wiel-
kopolsce, okoliczni mieszkańcy że-
gnali ją z prawdziwym żalem. I wrę-
czyli specjalnie na tę okoliczność 
zrobiony medal. Jako nadzwyczaj 
cenna pamiątka jest on aż po dziś 
przechowywany przez potomków 
Mimi.

Niejednokrotnie tu jeszcze wraca-
ła, ale była już tylko gościem. Za 
obowiązek uznała pokazanie ro-
dzinnego gniazda Fredrów swoim 
dzieciom. Tak po latach wspomina-
ła pierwszą wizytę młodsza córka 
Mimi, Zofia, później siostra Kry-
sta od Najświętszego Sakramentu, 
Niepokalanka: „Dom rodzinny mej 
Matki w Beńkowej Wiszni pozna-
liśmy — zdaje się w roku 1889 
— gdy nas tam Rodzice zawieźli 
z naszą bońcią Rosińską". Może 
warto w tym miejscu dodać, iż au-
torka tych zapisów miała wówczas 
pięć lat, jej starsza siostra Jadwiga, 
zwana Inka — sześć, a najmłodszy 
z rodzeństwa Aleksander ledwie 
trzy. „Z jaką radością przyjął nas 
Dziadek! Wszystko sam obmyślał, 
aby nam było dobrze. Dawna słu-
żąca mej Matki, Kasia ze wsi, dziś 
zamężna, przychodziła do pomocy 
Rosińskiej przy nas. Chodziła nami 
do ogrodu, przez który przepływała 
rzeczka. Gdy z Przyłbic przyjechał 
na dwa dni najmłodszy siostrzeniec 
Dziadka, Leon Szeptycki, uczący 
się podówczas w domu, pomagali-
śmy mu w budowaniu jakiejś forte-
cy w ogrodzie, dowożąc taczkami 
ziemię [...] Przebywał wówczas 
w Beńkowej Wiszni staruszek, 
Czech, Józef Swoboda, malarz i na-

uczyciel niemieckiego mej Matki i 
Wuja Runia [...] Pojechaliśmy raz 
z Rodzicami do Podhajczyk dzier-
żawionych przez Matczyńskich, 
zaprzyjaźnionych z naszą rodziną— 
przede wszystkim Konstanty z Ja-
nem Aleksandrem; zdaje się, że byli 
towarzyszami broni w 1848 roku. 
Przy podwieczorku dowiedzieliśmy 
się, że miód sycony jest napojem i 
dano nam go skosztować". Zresztą 
podczas całego pobytu w Beńkowej 
Wiszni „Dziadzio [...] tak bardzo się 
o nas troszczył i często do nas za-
glądał".

Ale już za chwilę Jan Aleksander 
przeniesie się na stałe do Lwowa, 
często zresztą odwiedzając Siemia-
nice, a Beńkową Wisznią zawład-
nie Andrzej Fredro. Odmiennie niż 
ojciec lubił zajęcia gospodarskie. 
Mówiono, że upodobania, a nawet 
talent w tej dziedzinie odziedziczył 
po dziadku Aleksandrze. Klucz ru-
decki mógł znowu kwitnąć. Tuż po 
objęciu chciał na przykład sprzedać 
domy Rady Powiatowej i sędziow-
ski w Rudkach. Widział w tym jakąś 
swoją korzyść i należy przypusz-
czać, iż nie mylił się w przewidy-
waniach.

Wszakże nie tylko troska o nieru-
chomości, uprawę ziemi czy ho-
dowlę bydła zajmowały jego umysł. 
Żywił też chęć udziału w życiu to-
warzyskim bliższej i dalszej okoli-
cy. Była ona tym silniejsza, iż mimo 
skończonych niedawno czterdziestu 
lat ciągle pozostawał w kawaler-
skim stanie. Szczególnie zaś ważne 
okazały się dla niego dobrosąsiedz-
kie stosunki z dawnymi znajomymi 
i przyjaciółmi ojca, a nawet dziadka. 
Należeli do nich Szczepańscy za-
mieszkali w niedalekich Łaszkach. 
Z Kornelem Jan Aleksander odbył 
całą kampanię węgierską. Potem na 
długie lata połączył ich los emigran-
ta. Teraz gospodarzem majątku był 
jego syn Aleksander, ojciec dora-
stającej panny Felicji. Może zatem 
nie tylko obowiązki towarzyskie, 

ale nade wszystko wdzięki Niny, jak 
nazywano Felicję Szczepańską, sta-
nowiły rzeczywisty powód częstych 
wizyt Runia w Łaszkach, gdzie był 
„mile widziany, witany —jak mó-
wiono — szampanem i zakochał się 
w [...] w Ninie. Ojciec jego i Matka 
moja bardzo byli temu małżeństwu 
przeciwni i pragnęli «świetniejszej» 
dla niego partii — i nie wierzyli w 
jego szczęście z Niną. Było to wiel-
ką zgryzotą Dziadka Jana Aleksan-
dra. W rok po jego śmierci, w pierw-
szych dniach lipca odbył się ślub 
w Przemyślu, w kaplicy kościoła 
katedralnego, fundowanego przez 
biskupa Aleksandra Fredrę".

Młodzi małżonkowie więcej czasu, 
jak się wydaje, spędzali w Beńko-
wej Wiszni niż w lwowskim dwor-
ku Fredrów. Runio — podobnie jak 
jego dziadek — oprócz pasji gospo-
darskiej żywił także zamiłowanie do 
koni i polowań. Wkrótce po ślubie 
kupił Ninie najpiękniejszego, kare-
go wierzchowca. Strzelcem został 
służący już wcześniej u Fredrów 
Jarząbek. Na rządcę zaś wypatrzył 
Stanisława Żurowskiego. Przy jego 
współpracy majątek zaczął na nowo 
świetnie prosperować. Wszystkie 
cechy charakteru Andrzeja, a także 
oczywiście jego działalność spra-
wiły, iż był w sąsiedztwie lubiany 
i szanowany. Nic zatem dziwnego, 
iż wkrótce po objęciu klucza rudec-
kiego został z wyboru marszałkiem 
Rady Powiatowej. Siostrzenica 
Zofia zapamiętała, jak w 1894 r. 
jechał w kontuszu do Rudek na jej 
posiedzenie. Do pałacu w Beńko-
wej Wiszni chętnie teraz zjeżdżali 
dawni i nowi znajomi. Na prawach 
domowników zaś zatrzymywali się 
tu Juliusz Kossak i Władysław Beł-
za. Stół bilardowy wreszcie przestał 
być niepotrzebnym sprzętem. Kiedy 
w 1894 roku na wystawę lwowską 
przyjechała Mimi, mieszkała, rzecz 
jasna, na Chorążczyźnie.                                                                                      

c.d.n

Maryla Wereszcza-
kówna, właśc. Ma-
rianna Ewa Weresz-
czakówna, herbu 
Kościesza (źródło: 
wikipedia)
Kiedy jedziemy szosą 
z Lidy do Wilna, w 
połowie drogi mijamy 
dużą wieś - Bienia-
konie. Tam, obok ko-
ścioła (kilka lat temu 
świątynia ta została 
zwrócona wiernym) 
znajduje się grób ko-
biety, którą uwielbiał 
nasz wielki krajan - 
Adam Mickiewicz. 
23 grudnia 2013 r. 
minie 150 rocznica 
jej śmierci (red). Od 
tego czasu prochy tak 
drogiej dla wielkiego 
Adama osoby spoczy-
wają w Ziemi Lidz-
kiej. Nowogródek, 
Świteź, Tuhanowicze 
- to dla nas bardzo bli-

skie słowa. Wiemy, że w tych wła-
śnie okolicach zrodziła się wielkość 
geniusza narodowego. Tutaj Adam 
spotkał Marylę Wereszczakównę. 
Pokochali się wzajemnie. Ale o rękę 
Maryli ubiegał się nie tylko Adam. 
Drugim konkurentem był bogaty 
hrabia Puttkamer. Rywalizacja Ada-
ma z zamożnym hrabią była nie-
równa, rodzice wybrali Puttkamera, 
bo biedny roman tyk, wierszopisarz 
Mickiewicz nie mógł nic dać ich 
córce poza uczuciem. Maryla, po-
mimo że postąpiła zgodnie z wolą 
rodziców - serce miała rozpalone 
miłością do Adama. Do ostatniej 
chwili wierna była swojemu pierw-
szemu wybrańcowi. Po wyjściu za 
mąż, Maryla zamieszkała w mająt-
ku męża, w Bolcienikach, niedaleko 
od Bieniakoń. Mickiewicz, pomimo 
że była ona już panią hrabiną Put-
tkamerową, do czasu wyroku ska-
zującego go na wydalenie z kraju, 
kilkakrotnie jeszcze bywał w Bol-
cienikach, w towarzystwie swoich 
przyjaciół. Wtedy też, w tajemnicy 
przed otoczeniem, odbywał spotka-

nia z Marylą. O spotkaniach tych 
wiedział jedynie krewny poety, ks. 
Paweł Hrynaszkiewicz, który jako 
proboszcz w pobliskich Wielkich 
Solecznikach, do pewnego stopnia 
odgrywał nawet rolę pośred nika w 
rzadkich chwilach spotkań zakocha-
nych. Spotykali się najczęściej w 
gaju, o północy. Jednak spotkania te 
skończyły się niebawem bezpowrot-
nie. Poeta wyjechał z Polski. Maryla 
często potem odwiedzała ten gaik. 
Wyżłobiła nawet własnoręcz nie 
krzyż na kamieniu, na który kiedyś 
razem siadywali. O dalszym życiu 
Maryli wiemy tylko, że dla Puttka-
mera była najlepszą żoną, dzielnie 
pomagała mężowi w jego pracy nad 
podniesieniem oświaty i materialne-
go bytu włościan. Pierwsza opłakała 
śmierć swojego męża. Sama zmarła 
podczas powstania styczniowego, 
23 grudnia 1863 r. Jej ostatnie słowa 
przed śmiercią brzmiały. "Za Kraj, 
za męczenników". Zeszła z tego 
świata w zupełnym niemal zapo-
mnieniu. Kiedy stajemy nad jej gro-
bem, mimo woli nasuwa się pytanie 

- dlaczego poeci nie mają szczęścia 
w miłości? A może, gdyby je mieli, 
nie byłoby ich poezji? Podobnież i 
Mickiewicz, gdyby nie doznał za-
wodu w swojej płomiennej miłości, 
nie zasłynąłby jako geniusz, a litera-
tura nie miałaby z pewnością takich 
arcydzieł, które Mickiewicz stwo-
rzył pod wpływem silnych przeżyć 
wewnętrznych. Obok grobu Maryli, 
pochowana została jej córka - Karo-
lina Rychlewiczowa, uczestniczka 
powstania styczniowego, zmarła w 
1923 r., przeżywszy lat 83. Pamię-
tajmy o tym świętym miejscu na 
Ziemi Lidzkiej. Jakże dobrze, że w 
Bieniakoniach żyje nasz sprawdzo-
ny przyjaciel, Michał Wołosewicz. 
Jest to wielki wielbiciel Mickiewi-
cza. Sam napisał wiele wierszy o 
Wieszczu i jego miłości do Maryli. 
Nigdy nie odmawia opowieści o 
tym związku, a ja sam uważam, że 
jest on strażnikiem tego wielkiego 
uczucia. Daj mu Boże zdrowia.
Od redakcji; autor napisał tekst w 
130 rocznicę stąd nasza aktualiza-
cja.

Maryla z Kresów
Aleksander Siemionow
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iedawno pisałam o malarstwie kresowym i o regio-
nie Huculszczyzny. Bardzo się ucieszyłam, że temat 
ten wywołał zainteresowanie i echa od czytelników, 
bo i mnie to fascynuje. Zanim więc przejdę do ma-

larstwa następnego regionu przedstawię jeszcze wspomnienia 
z tych podgórskich okolic. Jeden artykuł rodzi drugi i następ-
ne. Jest wiele jeszcze do opowiedzenia o Kresach, trzeba tylko 
dotrzeć do ludzi, którzy to pamiętają. 
Warto tez interesować się tymi ziemiami w obecnych czasach. 
Ostatnio wszedł na ekrany telewizji  serial TTV przybliża-
jący nam dzisiejszą Ukrainę , ludzi i zwyczaje. Wprawdzie 
głównym tematem cyklu jest  kultura i medycyna niekonwen-
cjonalna na Ukrainie, ale film zrobiony jest w ten sposób, że 
razem z Przemkiem- bohaterem serialu przemierzamy bez-
kresy Ukrainy spotykając ciekawych ludzi, zapoznając się ze 
zwyczajami i obrzędami. To nie tylko film o znachorach- to 
o wiele więcej- polecam! http://ttv.pl/archiwum/55349,kossa-
kowski-szosty-zmysl,1.html  Zaś w pierwszym odcinku nowej 
serii byli właśnie na Huculszczyźnie.
Pojechałam do Jeleniej Góry i odwiedziłam Panią Zdzisławę 
Janowską z domu Piotrowską. Gawędząc przy herbatce do-
wiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o jej rodzinie i o życiu 
zamożnej i wykształconej części społeczeństwa przedwojen-
nych Kresów.

/ Pierwsze dzieci Piotrowskich

Pani Dzidka opowiadała chętnie i barwnie, a nawet wzbogaciła 
swą opowieść ukraińskimi piosenkami. Jej rodzina pochodzi z 
Kresów, z miejscowości o dziwnej nazwie Toustobaby w pobli-
żu miasteczka Podhajce. Mieszkali w majątku Gołaszewskich, 
a potem zamieszkali w Horodence. Ojciec Zdzisławy był za-
cnym, wykształconym człowiekiem. Skończył Akademię Rol-
niczą w Dublanach, co w tamtych czasach nie było dostępne 
dla wszystkich. W Toustobabach  był administratorem, co było 
bardzo odpowiedzialną i dobrze płatną funkcją- zarządzał ma-
jątkiem rodziny Gołaszewskich. Natomiast po przeniesieniu się 
do miasta- Horodenki objął posadę kasjera i gorzelnianego w 
majątkach Lubomirskich, co też było dobrą funkcją zważywszy 
na wielkość tego majątku. Jego żoną była Maria, zwania przez 
niego Maniusią. Mieli wiele dzieci, ale przeżyło tylko siedmio-
ro. Dzidzia- Zdzisława miała 11 lat gdy zaczęła się II wojna 
światowa, zaś jej starsza siostra Irenka urodziła się jeszcze 
przed I wojną światową.  Mieszkali w pięknym domu z dużym 
ogrodem. Rodzina żyła w dostatku , a dzieci mogły się kształcić. 
Gdy były młodsze to przychodził do niech nauczyciel do domu, 
a potem wożono je do szkół bryczką. 

/ Szkolni koledzy, koleżanki i nauczyciele

Oprócz opowieści Pani Dzidki zapoznałam się też ze wspomnie-
niami spisanymi przez jej starszą siostrę Irenkę, która w 1931 
roku zdawała maturę, a potem, po skończeniu szkoły pedagogicz-
nej została nauczycielką. Obejrzałam tez album rodzinny, z które-
go kilka zdjęć tu udostępniam.  Przytoczę tu fragmenty dotyczące 
beztroskich lat w miasteczku niedaleko rumuńskiej granicy:

Horodenka- leżaca w urodzajnej części Pokucia była siedzibą ad-
ministracji majątków księcia Lubomirskiego. Był to duży ośrodek 
rolniczy- klucz składał się z 4 wsi, miał wiele hektarów żyznej 
gleby, cukrownię, młyny i gorzelnie. Administracja zatrudniała 
wielu pracowników: głównym dyrektorem był p. Starzewski, wi-
cedyr. p. Lewandowski, rządcą p. Jan Skawina, buchalterami pani 
i pan Beischerowie , kasjerem i gorzelnikiem nasz Ojciec. Prócz 
tego było kilku ekonomów i młodych praktykantów. Książę pan 
nie przyjeżdżał tu nigdy, przeważnie siedział za granicą. 
Robotnicy rolni rekrutowali się tu z Ukraińców czy Mazurów, a 
na czas żniw i zbiorów sprowadzano pracowników sezonowych 
z okolic Krakowa lub Hucułów z Kosowa, Kut, czy Nadwornej.

/ Horodenka - gmach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" 

Pani Zdzisława była wtedy jeszcze dzieckiem, wiec czasy 
przedwojenne wspomina tylko ogólnie, jako okres szczęśli-
wego życia w rodzinie, miłości i dostatku. Wspominała swo-
ich braci i siostry, cieszyła się z ich późniejszych sukcesów i 
studiów. Brat Zbigniew skończył politechnikę we Lwowie, a 
młodszy Zygmunt filologię polską. Obaj wyjechali do Anglii. 
Pani Irena zostawiła po sobie wartościową spuściznę: swoje 
wspomnienia zapisane barwnym językiem, okraszone fotogra-
fiami i własnymi spostrzeżeniami.
    

   
/ Zdzisława                                         

              
/ Irena

Dziękuję rodzinie za podzielenie się z nami tym skarbem. Oto 
kolejny fragment wspomnień:

Wesołe i beztroskie to były czasy. Chodziło się cała bandą- 
grandą z gitarami na dalekie spacery i wycieczki. A było co 
oglądać i zwiedzać.
               

/ Dzidzia na pływalni                                

  
/ Irenka w pianach Prutu

 Okolice Horodenki były piękne i ciekawe, jak np. szlak sta-
rych, dziwnych pieczar podziemnych. Niedaleko , bo w od-
ległości 4 km przebiegała granica rumuńska, blisko tez było 
do Dniestru i sławnych Zaleszczyk, zwanych „ polskim Me-
ranem”. Z powodu ciepłego klimatu był to znany kurort, ze 
wspaniałymi plazami nad Dniestrem, a także było to dobre 
miejsce do uprawy winorośli, a co roku urządzano tam ogól-
nopolskie świeto winobrania. 
Sama Horodenka miała też cieple źródła lecznicze. Tuz obok 
naszego domu jedno z takich ciepłych źródeł zostało obudo-

HORODENKA, HUCULSZCZYZNA 
– ze wspomnień Dzidki i Irenki

Anna Małgorzata Budzińska

N
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wane- zrobiono tam pralnię, „cieplicę” – z której korzystali 
wszyscy wokół. 
Zaraz za naszym ogrodem płynęła rzeczka, nawet nie pamię-
tam jej nazwy. Zbadano, że woda jej ma właściwości lecznicze 
i zbudowano w nurcie tej rzeczki piękną, nowoczesną pływal-
nię, z której mogliśmy korzystać przez cały dzień. W czasie 
wakacyjnych upałów nie wyłaziliśmy prawie z wody. Były 
tam tez place do gimnastyki, trampoliny. Cała rodzina- nawet 
mała Dzidzia – zdobyła umiejętność pływania, a Mama wciąż 
nam przez Jurcia przysyłała „wałówę”- kotlety jeszcze gorące 
i przepyszne, zimne zsiadłe mleko- tzw. „podśmietanie” 

 

/ pływalnia i plac do gimnastyki

Horodenka leżała w krainie zwanej Pokucie. Był to kraj psze-
nicy, buraka cukrowego, kukurydzy i mamałygi. W latach 
międzywojennych zajmował na wschodzie obszary miedzy 
Dniestrem i Zbruczem z miastami Kołomyja, Horodecką, Za-
leszczykami i Śniatyczem- a na zachodzie rejon podgórski w 
dorzeczu Prutu i Czeremoszu, aż po łańcuch Karpat Wschod-
nich, o kraju tym śpiewaliśmy: 
Tam szum Prutu , Czeremoszu
Hucułom przygrywa
A ochocza kołomyjka
Do tańca przygrywa
Wschodnia część,  jako przedłużenie Podola miała żyzne czar-
noziemy, poprzecinane dopływami Dniestru, które żłobiły 
piękne jary, zarośnięte tarniną, głogiem, leszczyną, czy piękna 
kaliną. 
Zachodnia część Pokucia – kraj podgórski, przechodzący w 
rozległe, zielone połoniny- miał ziemię ubogą, a jej mieszkań-
cy Huculi trudnili się przeważnie wypasem owiec.

 

/ Hucuł z kobzą     

/  Hucułka z fajką

 Wyrabiano tu tez kilimy (sławne kilimy z Kosowa), włocha-
cze, liżniki. Stąd też pochodziły piękne wyroby z drewna: ka-
setki i talerze inkrustowane kolorowym drewnem, nabijane 
koralikami i miedzianym drutem. Piękne tez były wyroby ze 
skóry, futra i kożuszki zdobione kolorową wełną, śliczne hafty 
i serwety. 
                                                                 

/  Huculi na targu

W ostatniej klasie szkoły opanował nas szał tańca i piosenki. Ćwi-
czyliśmy modne tanga, fokstroty, shimmy i rumbę- tańczyliśmy 
przy lada okazji i gdzie się dało. Modne stały się tzw. pikniki, 
tj. zabawy towarzyskie połączone z wycieczką np. do Strzylcza, 
do majątku Wartanowiczów, lub do Potoczysk- nad Dniestr. Śpie-
waliśmy przy tym wszystkie stare i nowe piosenki, poznawane z 
płyt i filmów, na które uczęszczaliśmy gromadnie. Zdarzały się 
nawet zbiorowe wagary, za które trzeba było potem pokutować , 
ale wspominało się je długo.

A gdy zakwitły kasztany w 1931 roku nadszedł czas matury, która 
przyszła i poszła bez specjalnych problemów, chociaż była wiel-
kim przeżyciem. 17 letniej „kozie” zdawało się, że już naprawdę 
jest dorosła. Obcięłam nawet swoje piękne warkocze, bo przecież 
były takie „dziecinne” i niemodne.  

/  Maturzyści z roku szkolnego 1930/31 w Horodence

Nasuwa się  pewna refleksja- boiska „Orliki” to jednak nie wy-
mysł ostatnich lat.  
Okazuje się, że przed wojną,  w II RP również kładziono duży 
nacisk na sport, na dostępność do pływalni, budowano „ place 
do gimnastyki” otwarte dla wszystkich, nawet w małych miej-
scowościach. Kontynuujmy tę tradycję, wychowujmy zdrowe 
społeczeństwo. 
Na tym na razie kończymy  wędrówkę w odległe czasy i miejsca. 
Powrócę jeszcze do tych wspomnień przy innej okazji.
Tymczasem zachęcam też do wędrówek po Ukrainie w telewizji, 
razem z Przemkiem Kossakowskim i jego ekipą 
  
W artykule wykorzystałam zdjęcia z archiwum rodzinnego Pani 
Zdzisławy , a także widokówkę z miasta ze strony: http://www.
genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?pid=6840 

/  Huculszczyzna

Program POMOST w Radiu Wnet

Szanowni Państwo ! Drodzy słuchacze !

Program POMOST to autorski program Zofii Wojcie-
chowskiej. W audycji POMOST są Wasze sprawy - to 
zapis historii Kresów, zawiera pamięć o mieszkańcach 

wiosek, losy polskich uciekinierów ocalałych z rze-
zi wołyńskiej, repatriantów wileńskich i białoruskich, 
przesiedleńców z wielu regionów Polski. Jest to pamięć 
trudna ale tym bardziej warta ocalenia. Audycja po-
wstaje 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. Ra-
zem z Kresowym Serwisem Informacyjnym walczymy 
o sprawy Polaków. Naszą misją jest ustanowienie Dnia 
Męczeństwa Kresowian. To od Państwa zależy czy Pro-
gram Pomost będzie nadawany. Program potrzebuje 
wsparcia finansowego.
 

Zwracam się do moich słuchaczy by zechcieli wesprzeć 
audycję. Program Pomost jest społeczną inicjatywą pod-
jętą w 2009 roku przez mazurskie Stowarzyszenie ZD. 
Emisja Programu Pomost jest w internetowym Radio 
Wnet w środę o godzinie 13 .
Można nas słuchać i czytać nasze relacje na stronie
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost

Program Pomost  potrzebuje wsparcia finansowego.
Wszystkich słuchaczy zapraszam do współpracy!
 
Mój program można wesprzeć
wpłatą na konto z dopiskiem -Program Pomost
BS 29 8848 0008 0000 5034 1000 0001

http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost
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Myśli o Polakach Polaka z wyboru

iedy teraz, z perspektywy 
25 lat patrzę na efekty 
pracy naszych organiza-
cji polonijnych na Bia-

łorusi to muszę przyznać, że mam 
mieszane uczucia. Z jednej strony 
powinniśmy się cieszyć. Tysiące 
młodych Polaków nauczyło się jęz. 
ojczystego, odbyło nawet studia w 
Polsce. Odrodziły się polskie ze-
społy folklorystyczne. Nikogo już 
nie dziwi polska pieśń czy taniec na 
różnych festiwalach i przeglądach 
artystycznych. Polskie kościoły są 
pełne ludzi i podczas gdy domy 
kultury pustoszeją, przy koście-
le zawsze się coś dobrego dzieje. 
Działają różne zespoły teatralne, 
śpiewacze, muzyczne, odbywa się 
nauka jęz. polskiego.  
Ja jednak trochę inaczej sobie to 
wyobrażałem. Kiedy w  1986 r. za-
czynałem walkę o pozwolenie na 
przyjazd do Lidy Polskiego Teatru 
Ludowego z Wilna, to wydawało 
mi się, że jak lidzcy Polacy zoba-
czą młodzież wileńską grającą na 
scenie po polsku, to momentalnie 
obudzą się z letargu, wstaną z ko-
lan. Myślałem, że jeżeli ja, Polak 
z wyboru, nie bojąc się idę na bol-
szewicki mur, to co tam mówić o 
Polakach z krwi i kości. Myliłem 
się bardzo mocno. Przez 50 lat na 
Ziemi Kresowej niszczono wszyst-
ko, co było związane z Polską, z 
polskością. A teraz trzeba też 50 
lat, żeby to odrodzić. Czasami de-
nerwował mnie strach naszych Po-
laków, ich ostrożność, ich ogląda-
nie się za siebie. Teraz po 25 latach 
bardziej ich rozumiem. Nie mam 
prawa ich sądzić, bo nie byłem jed-
nym z nich.  Odchodzi pokolenie 
urodzone w 30 - 40 latach, z któ-
rym zaczynałem odrodzenie pol-
skości. To oni przyszli jako pierwsi 
do nowo powstających organizacji 
polskich na Kresach. Moje pokole-
nie urodzone w 50 - 60 latach było 
pokoleniem straconym dla polsko-
ści. Mówię o większości. Cała na-
dzieja, że wśród tysięcy młodych 
Polaków, którzy przez ostatnie 20 
lat nauczyli się swego języka oj-
czystego, znajdą się ludzie, którzy 
poprowadzą swoich rodaków do 
rodzimych korzeni. 
Mamy polskie biblioteki, ale ich ja-
kość pozostawia wiele do życzenia. 
Trzeba je uczynić bardziej atrak-
cyjnymi, żeby tam były nie tylko 
książki polskiej klasyki i literatura 
z czasów PRL, ale i nowoczesna 
polska literatura. Gdy w Polsce 
w księgarniach widzę bogactwo 
nowych wydawnictw to okazuje 
się jak ubogie w nie są biblioteki 
polskie  na Białorusi. W pierwszej 
kolejności jest w tym wina ludzi 
kierujących bibliotekami. W roz-
mowie z jedną z polskich bibliote-
karek, (zresztą naprawdę świadomą 
Polką), o jakościowym składzie jej 
biblioteki, przyznała mi, że mało 
ma dobrych polskich książek. I też 
z zachwytem wspominała o swo-
jej wizycie w polskiej księgarni. 
Na pytanie  co zrobiła, żeby mieć 
w bibliotece lepsze, ciekawsze, 
nowoczesne polskie książki  od-
powiedziała, że  w tej sprawie nic 
nie może zrobić, a tylko czekać na 

dary z Polski. Spytałem ją, czy nie 
mogłaby sama się gdzieś zwrócić, 
gdzieś napisać? Otrzymałem na to 
dość typową kresową odpowiedź: 
„A co ja mogę? A kto ja taka, żeby 
do kogoś się zwracać, na to jest 
prezes”.                                                     
Podkreślam, ta kobieta nie była 
przypadkową pracownicą tej bi-
blioteki, to naprawdę świadoma 
Polka. A co i mówić o karierowi-
czach, którzy dla osobistej wygody 
kręcą się przy polskich organiza-
cjach, a takich też wielu znam. Gdy 
zaproponowałem bibliotekarce,  
aby napisać apel do polskiej prasy 
i poprosić dla biblioteki o polskie 
nowości wydawnicze, to widziałem 
w oczach tej kobiety całkowite nie-
zrozumienie. Nawet w najlepszych 
polskich bibliotekach  nie widzia-
łem aktualnej prasy polskiej. Nie 
mówię o codziennej prasie, bo to 
zrozumiałe. Ale dlaczego prawie 
nie widać polskich tygodników i 
miesięczników, których jest dużo 
w Polsce. Brakuję nam strasznie 
polskiego radio na Białorusi. Ta-
kiego jakie mają Polacy na Litwie 
(„Radio znad Wilii”).Brakuję nam 
polskiej TV.  W Polsce mieszka-
ją już tysiące młodych Polaków z 
Kresów. Wiem, że większość na-
szej młodzieży, niestety, nie wraca 
na Białoruś. Nie mogę ich osądzać, 
bo i moja córka jest też w Polsce.  
Chyba tylko ci wracają, komu nie 
udało się ułożyć życia w Polsce. Bo 
tutaj na Białorusi oni chyba siebie 
nie widzą. Wierzę jednak, że nastą-
pi taki czas i Białoruś stanie się na-
prawdę demokratycznym krajem. 
Wówczas część młodzieży jednak 
wróci i znajdzie sobie miejsce w 
wolnej Białorusi. Jest to nasza pol-
ska elita. Przyjedzie z doskonałą 
znajomością języka polskiego. Nie 
będą wstydzić się rozmawiać wszę-
dzie po polsku. W domu też będą 
mówić po polsku. Będą mieć szero-
kie horyzonty i będą czuć się Euro-
pejczykami. Ale  przede wszystkim 
Polakami. A jak podrosną ich dzie-
ci, przed nimi nie będzie pytania, 
do jakiej szkoły posłać swoje dzie-
ci. Oczywiście do polskiej. A jak 
nastąpi ta nowa, wolna Białoruś, 
powstaną i polskie szkoły(razem 
ze szkołami białoruskimi). Wierzę, 
że białoruska narodowa elita po 
dojściu  do władzy, nie powtórzy 
błędów poprzedników, którzy na 
początku lat 90- tych  wspólnie z 
komunistami głosili, że nie ma na 
Białorusi Polaków, a są tylko „ska-
toliczeni” Białorusini.  Jeżeli w 
Lidzie mieszka obecnie oficjalnie 
około 38% Polaków i 42% Bia-
łorusinów, to i proporcjonalnie w 
Lidzie powinno być 7 szkół  biało-
ruskich, 6 - polskich i 4 rosyjskie 
(20% ludności). A teraz mamy 17 
średnich szkół, wszystkie rosyjskie. 
I taka sama sytuacja na całej Biało-
rusi. Gdy bywam w Polsce, pytam  
znajomych: „Czy wiecie jaka naro-
dowość na Białorusi, jest najbar-
dziej dyskryminowana?” Wszyscy 
Polacy odpowiadają, że najbardziej 
są dyskryminowani na Białorusi-
-Polacy. Mówię im, że to prawda 
- Polacy na Białorusi są dyskrymi-
nowani, ale jest narodowość, która 
jest jeszcze bardziej dyskrymino-
wana. Wtedy padają takie słowa, 
że są to Żydzi, Litwini, Ukraińcy, 

Tatarzy itd. A gdy mówię: „Nie”, to 
widzę, że moi rozmówcy są kom-
pletnie zdezorientowani.  A gdy 
mówię im, że najbardziej na Biało-
rusi jest dyskryminowana ludność 
białoruska, to zdziwieniu nie ma 
końca. Nie mówię tutaj o Polakach 
w kraju, którzy wiedzą o sytuacji 
na Białorusi, a mówię o zwykłych 
ludziach, bardzo dalekich od pro-
blematyki białoruskiej. Nikt moim 
słowom nie chce uwierzyć, bo to 
naprawdę wygląda na absurd. A 
gdy mówię, że na Białorusi są dwie 
polskie szkoły, a nie ma (w mia-
stach), ani jednej średniej białoru-
skojęzycznej, szok jest kompletny i 
wtedy zgadzają się ze mną. 
Obecnie dużo ludzi ma w domach 
komputery. Za kilka lat będą one 
w 2/3 domach. Co to znaczy? A 
znaczy to, że polskie organizacje 
na Białorusi powinny postarać się 
o tysiące filmów polskich na DVD. 
Powtarzam, płyt DVD z polskimi 
filmami i polską muzyką powinno 
być dużo, bardzo dużo. Przy pol-
skich bibliotekach i biblioteczkach, 
przy parafiach  powinny powstawać 
wypożyczalnie filmów DVD, żeby 
każdy chętny Polak  mógł wypoży-
czyć polski film. A co przeszkadza 
państwu polskiemu , żeby każdemu 
chętnemu Polakowi na Białorusi, 
sprezentować płytę DVD - „Kurs 
języka polskiego dla początkują-
cych”? Właściwe organizacje pol-
skie powinny w tym pomóc.
Dwadzieścia tysięcy płyt starczyło-
by na całą Białoruś. Wiadomo, jak 
wielkie jest zainteresowanie dzie-
ci grami komputerowymi. Dzieci 
czasami przesadzają z tymi grami, 
ale niech to będą nie rosyjskie, 
ale polskie gry komputerowe. A 
co przeszkadza zamówić w Polsce 
kilka tysięcy nalepek z polskim 
godłem narodowym? Zawsze przy 
spotkaniach w Polsce prosiłem  o 
polskie nalepki z polskim orłem. 
A przydałyby się i małe sztandary  
polskie. Dlaczego ich nie można 
kupić w Domach Polskich, w pol-
skich organizacjach w terenie ??? 
Przecież nikt nie zabrania mieć w 
domu sztandaru swego narodu. By-
łem w domu, u pewnego lidzkiego 
Litwina, który z dumą pokazał mi 
wiszący na ścianie litewski sztan-
dar narodowy. A czy ktoś z naszych 
Polaków ma w domu nasz narodo-
wy sztandar? Odpowiedź wiado-
ma…  
Chodzi o to, żeby wychować mło-
de pokolenie Polaków świadomych 
swej polskości. A  polskość powin-
na być krzewiona nie tylko przez 
Kościół katolicki (wiadomo, że jest 
to fundament polskości w naszych 
warunkach), ale i przez polską 
książkę, polskie czasopismo, przez 
nalepkę z polskim orłem na szkol-
nym zeszycie, przez polski film na 
DVD itd…. Wiadomo, że wszyscy 
jesteśmy obywatelami Republiki 
Białoruś, ale konstytucja Białorusi 
nie dyskryminuje żadnej narodo-
wości, zamieszkującej Białoruś. 
Jeżeli na Białorusi teraz nie ma 
wpisanej narodowości w paszpor-
cie, to nie znaczy, że Polacy prze-
stali być Polakami. A co dotyczy 
wpisu narodowości w paszportach, 
to każdy może to zrobić. Dziesięć 
lat temu tak zrobiła moja żona i 
córka. Zgadzam się, nie zawsze 

to łatwo zrobić, bo niechętnie do 
tego podchodzą nasze „urzędniki”, 
ale przecież można, tylko trzeba 
chcieć. Niedawno spotkałem zna-
jome  polskie małżeństwo. Podczas 
rozmowy pokazali mi swoje pasz-
porty z zapisem, że są narodowo-
ści polskiej. Opowiedzieli mi, że te 
wpisy zrobili niedawno i przy tym 
nie było żadnych problemów. A ilu 
z nas - Polaków na Białorusi, może 
pokazać taki wpis w swoim pasz-
porcie?     
 
Jestem Polakiem z wyboru i  czasa-
mi bardzo ostro wypowiadam  się  
w stosunku do sowietów, do dzi-
siejszej władzy na Białorusi. Ale 
czasami ostro wypowiadam się i w 
stosunku do naszych Polaków na 
Białorusi. Najłatwiej narzekać na 
prezydenta, na sowietów, na urzęd-
ników. Tak, oni nigdy nie będą 
zachęcać Polaków do wracania do 
swoich polskich korzeni. Co więcej 
mogą przeszkadzać. Ale kto upar-
cie i konsekwentnie ubiega się o 
swe prawa, ten je otrzymuje. Wina 
leży w nas, w naszej bierności i 
obojętności.  Jak powiedział bło-
gosławiony Jan Paweł II: „Naród, 
który pozwala się odciąć od swo-
jej narodowej tradycji, schodzi do 
poziomu plemienia. Nie ulegajcie 
kompleksom, nie odcinajcie tego 
korzenia, z którego wyrastacie”. 
Dlatego nie możemy zejść do po-
ziomu plemienia, musimy być 
świadomym swej wartości naro-
dem. I tu pojawia się problem, 
który mnie najbardziej boli. W 
jakim języku my, Polacy na Bia-
łorusi, rozmawiamy między sobą? 
Tak, tak, rozmawiamy po rosyjsku 
- taka prawda. Nie mówię o tych 
kilkuset świadomych Polakach. 
Ale przecież jest to ułamek jedne-
go procentu wszystkich Polaków 
mieszkających na Białorusi. Mo-
żemy utworzyć jeszcze kilka wspa-
niałych polskich folklorystycznych 
zespołów, kilka kółek  języka pol-
skiego i nawet klas z przedmio-
tem języka ojczystego. Ale jeżeli 
nie przełamiemy sami siebie i nie 
zaczniemy sami ze sobą mówić w 
języku ojczystym, to pozostanie-
my plemieniem i niczym więcej. 
Przecież czasami wiemy, że nasz 
współrozmówca jest Polakiem i 
dobrze przynajmniej rozumie język 
polski, nawet,  jeżeli w tym języku 
nie mówi. Ale ten przeklęty „homo 
sovieticus” przymusza nas nawet i 
w tym przypadku mówić do niego 
w języku sąsiedniego kraju. Jeste-
śmy Polakami na polskiej imprezie, 
w kościele, w szkole, przy spotka-
niu z gościem z Polski, a poza tymi 
miejscami kim jesteśmy? Powie-
cie, że Polakami. Tak, tylko jakoś 
tego nie widać, a raczej nie słychać. 
Czego my się wstydzimy? Możemy 
do woli krytykować nasze władze 
białoruskie i naszego prezydenta 
(jest za co), ale przecież winę po-
nosimy  przede wszystkim  my, a 
nie oni. Przecież nikt nie zabrania 
nam rozmawiać w swoim języku 
ojczystym, jak to robią Polacy na 
Wileńszczyźnie. Już nie te czasy, 
kiedy za rozmowę po polsku na 
ulicy człowieka mogli aresztować. 
Jeśli nie potrafimy poprawnie roz-
mawiać po polsku, to mówmy przy-
najmniej głośno i wyraźnie (a nie 

na ucho, jak to się często zdarza) 
takie słowa jak: „dzień dobry”, „do 
widzenia”, „dziękuję”, „proszę”, 
„przepraszam”, „słucham”. Mówi-
my je wszędzie: na ulicy, w sklepie, 
w urzędzie, na targu i bez względu 
na to kim jest nasz rozmówca. Za-
pewniam, że wszyscy Białorusini 
i Rosjanie znają te słowa. Chodzi 
o to żebyśmy byli rozpoznawal-
ni, żebyśmy manifestowali swoją 
polskość i byli z niej dumni. Dla 
odrodzenia polskości jest to znacz-
nie ważniejsze, aniżeli utworzenie 
jeszcze jednego polskiego zespołu, 
którego członkowie po występie 
będą rozmawiać po rosyjsku. 
Znajomość języka ojczystego jest 
dla każdego niezbędna jak chleb 
powszedni. Bez znajomości języka 
nie mamy nawet dostępu do rzetel-
nej informacji o Polsce, bo jeste-
śmy zdani tylko na rosyjskojęzycz-
ne kanały telewizyjne, a tam nie ma 
obiektywnych informacji. Odrębna 
sprawa to sprawa języka polskiego 
w kościele katolickim na Białoru-
si. Pisałem o tym już w 1993r. w 
artykule „Język polski w kościo-
łach białoruskich” (patrz: Aneks 
str. …) i nic się od tamtej pory nie 
zmieniło, a jeżeli się zmieniło, to 
niestety na gorsze. Rozmawiałem 
o tym z pewnym księdzem (oby-
watelem RP) na wiejskiej parafii w 
okolicach Lidy. Ksiądz zgodził się 
ze mną, że nie można przechodzić 
w kościołach na język białoruski, 
chociażby z tego powodu, że lud 
tutaj zawsze modlił się po polsku, 
a wszyscy, którzy chodzą do ko-
ścioła uważaja siebie za Polaków. 
Parafrazując słynne powiedzenie 
generała - gubernatora Murawiowa 
ksiądz powiedział mi: „czego nie 
zrobił rosyjski bagnet i nie zrobiła 
rosyjska szkoła, zrobił ksiądz kato-
licki”. W pierwszej chwili nie zro-
zumiałem co ksiądz miał na myśli, 
ale kiedy dotarł do mnie sens tych 
słów, ciarki mi przeszły po ciele. 
Ksiądz miał rację, bo właśnie nie-
którzy gorliwi i tchórzliwi księża 
zaczęli „białorutenizację” kościoła 
katolickiego na Białorusi. Oczywi-
ście, nie można stawiać znaku rów-
ności między rusyfikacją a białoru-
tenizacją ale, jeżeli w kościołach 
Polacy będą zmuszani do modlitwy 
w j. białoruskim wszelkie działa-
nia na rzecz odrodzenia polskości 
na Białorusi okażą się bezzasadne 
i bezcelowe. O tym, w jakim języ-
ku ma być sprawowana liturgia w 
Kościele katolickim powinni de-
cydować parafianie, a nie władze, 
czy ksiadz. I nie wyobrażam sobie, 
żeby Polacy chcieli się modlić w 
innym języku niż ojczysty. Martwi 
mnie również duży odsetek Pola-
ków na Białorusi, którzy z różnych 
powodów nie zainteresowali się do 
tej pory ani językiem polskim, ani 
kulturą polską ani Polską w ogóle. 
Nie interesuje ich żadna narodo-
wość, żadna religia, żyją wyłącznie 
własnymi sprawami. Stali się praw-
dziwymi „homo sovieticus”. Czy 
musimy ich spisać na straty? Czy 
może należałoby pomóc im odna-
leźć drogę do Polski. Może dałoby 
się przynajmniej ich dzieci i wnu-
ki uratować. Tylko jak to zrobić? 
Myślę, że jest to ważne zadanie 
na przyszłość dla wszystkich pol-
skich organizacji. Jest jeszcze wie-
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le innych, drobnych spraw, na które 
nikt do tej pory nie zwracał uwagi, 
ale które też są ważne w kształto-
waniu świadomości narodowej. 
Od wielu lat „dręczę” wszystkich 
znajomych, młodych Polaków, któ-
rzy planują powiększenie rodziny, 
pytaniem, jakie imię dadzą swoje-
mu synowi lub córce i tłumaczę, 
że Polak powinien wybierać pol-
skie imię. Ja swego czasu w biurze 
paszportowym zrobiłem awanturę 
urzędniczce, która nie rozumiała, 
albo raczej nie chciała rozumieć, że 
dla mnie „Andrzej” to nie to samo 
co „Andriej” i musiała mi wpisać w 
rubryce „syn” imię Andrzej. Jeżeli 
czuję się Polakiem i chcę być Po-
lakiem, to powinienem tę polskość 
manifestować w każdej sytuacji, 
tym bardziej, że konstytucja Biało-
rusi daje nam takie prawo i złośli-
wym urzędnikom można tę konsty-
tucję zawsze pokazać. 
Słucham czasem w miejscowym 
radio „Koncertu życzeń” i zawsze 
się przy tym zastanawiam, dlacze-
go nigdy nie słyszę tam polskiej 
piosenki, chociaż połowa zamawia-
jących i ich adresatów – sądząc po 
imionach i nazwiskach – to Pola-
cy. Oczywiście, trzeba sobie zadać 
trochę trudu, żeby pokonać biuro-
kratyczne przeszkody, ale można 
to zrobić. Moja żona, wiedząc że 
lubię „Czerwone Gitary” chciała 
mi kiedyś zrobić przyjemność i za-
niosła do lidzkiego radia płytę CD 
z nagraniem tego zespołu i popro-
siła o puszczenie jednej piosenki z 
dedykacją dla mnie. W studio ra-
diowym zapanowała konsternacja. 
Nikt nie wiedział czy można puścić 
polską piosenkę. Trzeba było wy-
konać kilka ważnych telefonów, 
żeby przekonać się, że nic nie stoi 
na przeszkodzie. To są drobiazgi, 
ale one też są ważne, jeżeli chcemy 
być Polakami świadomymi, a nie 
tylko z urodzenia. Nie mamy po-
wodów, żeby się swojej polskości 
wstydzić. Wręcz przeciwnie, mamy 
wiele, bardzo wiele powodów do 
dumy. Możemy być dumnie przede 
wszystkim z naszej historii. Jeste-
śmy przecież narodem, który za-
wsze miał dobre wojsko, ale nigdy 
nie podbijał sąsiednich narodów. 
Jeśli walczył, to tylko we własnej 
lub cudzej obronie. Wiem, że dla 
wielu moich ziomków brzmi to nie-
wiarygodnie, ale taka jest prawda. 
Historia, ta prawdziwa historia do-
starcza nam na potwierdzenie tych 
słów aż nadto dowodów. Wystarczy 
przypomnieć tylko te bitwy, które 
przeszły do historii jako wydarze-
nia o największym znaczeniu nie 
tylko dla Polski ale dla całej Euro-
py. Są to: bitwa pod Grunwaldem 
(1410 r.), pod Wiedniem (1683 r.), 
pod Somosierrą (1808 r.), „cud nad 
Wisłą” (1920 r.),pod Monte Cassi-
no (1944 r.), 
Możemy być dumni z naszych 
wielkich rodaków, których długi 
szereg zaczyna się od  Kopernika 
a kończy na Janie Pawle II. Może-
my być dumni z naszych pięknych 
zwyczajów i tradycji. Jesteśmy je-
dynym narodem, który zachował 
nie tylko w kościele, ale i w domu 
starochrześcijański zwyczaj łama-
nia chleba jako symbol wzajemnej 
życzliwości i pojednania, (wigilij-
ne dzielenie się opłatkiem) Czy to 
mało? Jeśli to nas nie przekonuje 
to przypominajmy sobie naszych 
miejscowych bohaterów: Ludwika 
Narbutta, Adama Mokrzeckiego 
czy bohaterskiego oficera AK Ma-
cieja Kalenkiewicza. Ilu lidzkich 

Polaków wie, za co oni oddali ży-
cie? A ilu naszych lidzkich Pola-
ków wie, że Armia Krajowa była 
największą w historii wszystkich 
wojen i najlepiej zorganizowaną 
armią konspiracyjną, że w czasie 
II wojny światowej przez cały czas 
funkcjonowało Polskie Państwo 
Podziemne wraz ze wszystkimi 
strukturami administracyjnymi. 
Czy jest jakiś inny naród z taką hi-
storią? 
Od 25 lat o tym przypominam, wal-
czę z zacieraniem polskości Lidy i 
całych Kresów i będę to robił aż do 
końca. Tak mi dopomóż Bóg!

ANEKS
Wybór artykułów zamieszczonych 
w polskiej prasie:
„To naprawdę NASZE PISMO”

Szanowna Redakcjo!
Przeczytałem pierwszy numer 
„Roty”, jestem pod wrażeniem tego 
czasopisma. Kwartalnik to duży 
sukces Fundacji im. T. Goniewicza. 
My, aktywiści Związku Polaków na 
Białorusi składamy Fundacji i jej 
bohaterskiemu prezesowi Józefo-
wi Adamskiemu Bóg zapłać. Lep-
szego prezentu Polacy w Związku 
Radzieckim otrzymać nie mogli. 
To naprawdę NASZE PISMO. Całe 
pismo bardzo ciekawe, nawet trud-
no napisać, co jest najciekawsze. 
Myślę, że trzeba w każdym nume-
rze dawać materiał o polskich mia-
stach, jak to zrobiono w pierwszym 
numerze o Warszawie. Oczywiście 
kilka stron historycznych, w szcze-
gólności z najnowszej historii: o 
międzywojennej Polsce, o życiu 
codziennym mieszkańców Kresów, 
o stosunkach rosyjsko-polskich i 
radziecko-polskich.
Kochani, tylko nie bójcie się pisać 
o drażliwych tematach! A takim te-
matem jest na przykład temat AK, 
a zwłaszcza jej działalność na Kre-
sach. Bo większość materiałów na 
ten temat w prasie białoruskiej jest 
bardzo obraźliwa dla tych polskich 
patriotów, którzy działali w tej or-
ganizacji. Strony „Roty” przezna-
czone dla nauczycieli są wspaniałe 
i jestem pewien, że będą je czytać 
wszyscy nauczyciele, młodzież 
i każdy, kto weźmie do rąk cza-
sopismo. W dziale Łączności są 
bardzo ciekawe listy w pierwszym 
numerze i myślę, że to będą naj-
ciekawsze strony pisma. Myślę, że 
kilka stron trzeba poświęcić życiu 
Polaków w różnych krajach świa-
ta. O ich życiu codziennym, o ich 
troskach o zachowanie języka oj-
czystego. Dziękuję za foto grona 
redaktorskiego „Roty”.
Ja już nie mówię o panu Adam-
skim, jego znają wszyscy aktywiści 
odrodzenia polskości w ZSRR.
Zawsze poświęcajcie dużo miejsca 
życiu religijnemu na byłych Kre-
sach, przecież nie jest tajemnicą, że 
dzięki kościołowi udało się zacho-
wać polskość. Bo tyko tam Polacy 
otwarcie używali swojego języka 
ojczystego bez strachu. Piszę ten 
list i patrzę na mapę obwodu Gro-
dzieńskiego. Tak się stało, że teraz 
jest to mapa nie tylko obwodu, ale 
i (dzięki Papieżowi)  mapa Gro-
dzieńskiej diecezji. Krzyżykami 
odznaczam działające kościoły 
w naszej diecezji i jestem bardzo 
zadowolony, że takich krzyżyków 
powstaje coraz więcej i więcej. By-
łoby dobrze, żeby w każdym nume-
rze były zdjęcia kościołów, krótka 
informacja o nich i kapłanach pra-
cujących w tych świątyniach. Te-

raz dużo ukazuje się artykułów w 
prasie polskiej dotyczących byłych 
Kresów, myślę że najciekawsze 
można przedrukowywać w „Ro-
cie”.
Przepraszam, ale nie zgadzam się z 
Redakcją w tym, że z czasopisma 
można wyrywać strony na poszcze-
gólne tematy i robić z tego małe 
książeczki w wielu dziedzinach. 
Wszyscy czytelnicy na pewno za-
uważyli, że „Rota” jest drukowana 
na wspaniałym papierze, ma wspa-
niałą grafikę, ma wspaniały szrift. 
Jednym słowem, błagam czytelni-
ków czasopisma:
nie rozrywajcie tego pięknego NA-
SZEGO czasopisma, a zbierajcie 
wszystkie numery razem i róbcie 
podszywki. Patrzę na pierwszy 
numer i łapię siebie na myśli, że 
chciałbym się spotkać z tym pi-
smem częściej. Ale na razie tylko 
raz na „kwartał. Cieszę się tylko z 
tego, że może kiedyś „Rota” będzie 
wychodzić częściej. Daj Bóg!
Szanowni Państwo! Wysyłam dla 
„Roty” swoje wspomnienia 4 lata 
w Lidzie. Myślę, że te wspomnie-
nia będą ciekawe dla czytelników 
„Roty”, bo to przecież jeszcze 
ciepła historia odradzającej się 
polskości na Białorusi. Byliśmy z 
żoną Teresą inicjatorami powsta-
nia pierwszego na Białorusi Klubu 
Polskiego, z czego jesteśmy bardzo 
dumni. Teraz już prawie stały się 
śmieszne wspomnienia, że w 1987 
roku, kiedy chcieliśmy pozdrowić 
naszych solenizantów w Klubie, 
długo naradzaliśmy się ze sobą, 
czy nie narazimy się śpiewem „100 
lat”. Nie wiedzieliśmy jak na to za-
reagują władze. Teraz to śmiesznie 
wspominać, ale wtedy to całkiem 
nie było śmiesznie. Jakże to było 
niedawno, jakże to było dawno.
I na zakończenie ostatnia prośba. O 
ile ja wiem, Lida otrzymała tylko 
kilkadziesiąt egzemplarzy „Roty”. 
Ale Kochani, to kropla w morzu. 
Potrzebujemy chociażby kilkaset 
egzemplarzy, bo bardzo nie chciał-
bym żeby „Rota” stała się czaso-
pismem dla polskich aktywistów, 
czasopismo powinno stać się ocze-
kiwanym gościem w każdym pol-
skim domu.
Życzę Redakcji szerokiej drogi!
Szczęść Boże !

Aleksander Siemionow
Związek Polaków na Białorusi
Oddział Lidzki
„Rota” 1991

 Czy potrzebna Białorusinom biało-
ruska szkoła, a Rosjanom rosyjska? 
 Oczywiście każdy odpowie: ”tak”. 
Powstaje więc pytanie - a czy gorsi 
od Białorusinów i Rosjan - Pola-
cy? Nie dziwię się, że wśród Po-
laków są osoby, które występują 
przeciwko idei polskiej oświaty. 
Znam analogiczne przypadki, gdy 
Białorusini występują przeciwko 
białoruskim szkołom. Ale jestem 
pewny, że polska oświata odro-
dzi się, bez względu na to, czy to 
komuś podoba się czy nie. Przez 
pół wieku na Białorusi nie było 
polskiego szkolnictwa, w wyniku 
czego większość Polaków u nas już 
nie zna języka ojczystego. Zresz-
tą to samo można powiedzieć i o 
Białorusinach. Dotychczas królu-
je tutaj język rosyjski. Czy to jest 
normalne? Czy może sobie ktoś 
wyobrazić, że Litwin z Litwinem, 
Tadżyk z Tadżykiem, lub Gruzin z 
Gruzinem rozmawiają między sobą 
w języku rosyjskim? Każdy wie, że 

praktycznie jest to niemożliwe.   
   
 A u nas? U nas sytuacja jest od-
wrotna. Jeżeli Białorusin rozmawia 
w języku białoruskim, a Polak po 
polsku, ludzi to dziwi, chociaż jest 
to sprawą normalną. Nienormal-
nym natomiast jest to, że w życiu 
codziennym posługujemy się nie 
językiem ojczystym, ale sąsiednie-
go państwa.    
    
 Jaka może być jeszcze dyskusja 
o tym, czy potrzebne są polskie i 
białoruskie szkoły? Wydaje mi się, 
że ci, którzy występują przeciw-
ko tym placówkom oświatowym 
chcą, by nadal u nas na Białorusi 
wszyscy i wszędzie i nadal mówili 
tylko po rosyjsku. Czasami słyszę 
argumenty przeciwników polskiej 
oświaty: dopóki rodzice nie za-
czną mówić po polsku w domu, nie 
warto otwierać dla dzieci polskich 
klas. Całkowicie z tym się nie zga-
dzam. Nieraz ze strachem myślę 
nad tym, że mógłbym nie znać ję-
zyka polskiego, nigdy nie przeczy-
tać w oryginale „Pana Tadeusza”, 
nigdy nie mieć tych uczuć, które 
przeżywam w miejscach związa-
nych z Wieszczem. Należę do tych, 
którzy - dzięki szczęśliwemu zbie-
gowi okoliczności - znaleźli drogę 
do polskości. Natomiast żałuję i 
współczuję tym tysiącom Polaków 
na Białorusi, którzy utracili kontakt  
z językiem ojczystym, z naszą kul-
turą narodową. Oni naprawdę dużo 
stracili. Dlatego teraz, gdy jest 
możliwość nauki języka nie tylko 
w kółkach fakultatywnych, ale i w 
pierwszych klasach, jest wielkim 
grzechem pozbawiać swoich dzieci 
nauki w języku ojczystym. Zasta-
nówcie się, rodzice, czy wybaczą 
wam to wasze dzieci, gdy wyro-
sną? 
 Polacy na Białorusi powinni wie-
dzieć, że są oni cząstką polskiego 
narodu. Polskość nie kończy się na 
słupkach granicznych.Kilka uwag 
dotyczących koncepcji szkoły pol-
skiej na Białorusi. Nie zgadzam się 
z propozycją Związku Polaków na 
Białorusi, zgodnie z którą przed-
mioty ścisłe w przyszłej polskiej 
szkole będą wykładane w języku 
białoruskim. Nic dobrego to nie 
da. Szkoła powinna być narodowa, 
to znaczy, albo polska, albo bia-
łoruska, albo rosyjska. Uważam, 
że Polacy mają teraz pierwszą i 
ostatnią szansę, na odrodzenie na-
szej polskiej szkoły, w której nasze 
dzieci polskie nie tylko nauczą się 
czytać i pisać po polsku, lecz rów-
nież myśleć i żyć po polsku.  Pol-
ska społeczność na Białorusi - w 
wyniku wojny - została całkowicie 
pozbawiona swojej przywódczej 
elity. Wywieziono ją do Kaługi i 
na Sybir, zmuszono do wyjazdu 
do Polski. W powojennej Białorusi 
zabrakło polskiej elity. We wsiach 
i miastach kresowych trwały robot-
nicze i chłopskie masy Polaków, 
czekając na nowych przywódców.   
     
   
Jeżeli Białorusini naprawdę chcą 
byśmy byli ich sojusznikami w 
nowej, wolnej, niezależnej Biało-
rusi, to powinni w swoim własnym 
interesie stworzyć wszechstronne 
warunki dla odrodzenia polskiej 
inteligencji. Z pomocą władz bia-
łoruskich powinny powstać polskie 
ośrodki kultury, biblioteki, teatry, 
prasa i oczywiście szkoły i uczel-
nie wyższe. Jeżeli to wszystko Po-
lacy na Białorusi, otrzymają nie 

z Warszawy, ale z Mińska - będą 
wdzięczni za to Białorusi, będą 
walczyć o jej wolność i niezawi-
słość. Cała Polska będzie popierać 
Białoruś.   
 
Teraz, kiedy nasi bracia - Biało-
rusini walczą o prawdziwą nieza-
leżność, potrzebują sojuszników. 
Nie jestem pewien, czy Rosjanie 
na Białorusi będą sojusznikiem w 
tej walce o stworzenie prawdzi-
wie niezależnego państwa. Dlatego 
uważam, że Białorusini -we wła-
snym interesie - powinni zatrosz-
czyć się o stworzenie tutaj polskiej 
inteligencji, która powinna kształ-
cić się w wyższych polskich uczel-
niach nie Warszawy i Krakowa, ale 
w Mińsku i Grodnie. Ta nowa pol-
ska inteligencja będzie nastawiona 
probiałorusko. Jeśli nie zrobią tego 
Białorusini - oddalą od siebie Pola-
ków.     
   „Ziemia Lidzka” 
Nr 11/1993 r.      
 
Język polski w kościołach Białoru-
si: -  „Czytam dużo polskiej prasy 
i muszę stwierdzić, że tygodnik 
„Ład” jest jednym z niewielu cza-
sopism polskich, które poświęcają 
tak wiele miejsca sprawom byłego 
ZSRR i Polakom tam mieszkają-
cym. Otrzymywałem Wasze pismo 
w roku ubiegłym, otrzymuję rów-
nież w obecnym. Każdy kolejny 
numer przekazuję  po przeczytaniu 
osobom zainteresowanym. 
 Bardzo ciekawa była grudniowa 
wkładka „Katolikom na Wscho-
dzie” poświęcona sprawie języka 
w Kościele katolickim na Litwie, 
Ukrainie i Białorusi. Chciałbym 
dorzucić swoje trzy grosze do 
tej dyskusji. Temat języka w ko-
ściele na Białorusi jest rzeczywi-
ście  sprawą delikatną i drażliwą. 
Przez 50 powojennych lat na bia-
łoruskiej ziemi tępiło się wszystko 
co polskie. Pozamykane zostały 
wszystkie polskie szkoły, bibliote-
ki, likwidacji uległa polska prasa. 
Trzeba było mieć wiele odwagi, 
żeby otwarcie przyznawać się do 
polskości, by mówić na ulicy po 
polsku. Większość Polaków za-
łamała się pod wpływem terroru 
bolszewickiego. Lecz było jedno 
miejsce na Kresach, gdzie Polacy 
mogli się zawsze czuć Polakami 
- tym miejscem był kościół. Tam 
był polski język, polska kultura, 
polskie tradycje. Gdy zaczęła się 
gorbaczowska przebudowa, Polacy 
odetchnęli z ulgą. Nareszcie prze-
stano prześladować Kościół, księży 
i wiernych. Nareszcie swobodnie i 
otwarcie przekroczyli próg świątyń 
lekarze i nauczyciele; urzędnicy i 
dyrektorzy, nareszcie dzieci były 
przyprowadzane do kościołów nie 
tylko przez babcie (za co im zresztą 
chwała), ale i przez rodziców.  
     
 Przez ostatnie lata nasze kościoły 
stały się prawdziwymi ośrodkami 
kultury; widać to gołym okiem. 
Państwowe domy kultury świecą 
pustkami, działalność ich spadła 
niemal do zera. Oczywiście Ko-
ściołowi trudno zajmować się in-
nymi sprawami, prócz swej misji 
głównej, tzn. ewangelizacji. Ale to 
już sprawa parafian, którzy sami 
organizują naukę języka polskiego 
przy parafiach. W ten sposób kilka 
tysięcy dzieci Ziemi Lidzkiej roz-
poczęło naukę języka ojczystego w 
kółkach i fakultetach. W bólach i 
mękach zaczęła się odradzać  pol-
skość. Jednocześnie swoje odro-
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dzenie rozpoczęła białoruskość. 
  
 Zaczęły się zarzuty pod adresem 
Kościoła. Dlaczego polonizuje bia-
łoruskich katolików? Mówiono, że 
językiem nabożeństw katolickich 
powinien stać się białoruski, bo na 
Białorusi nie ma… Polaków, tyl-
ko spolonizowani Białorusini itd. 
Rzecz jasna, wobec takich zarzu-
tów Polacy nie mogli lepiej odno-
sić się do języka białoruskiego, a 
jedynie odczuli zagrożenie swego 
języka w kościele. I możno zro-
zumieć obawy Polaków, których 
punkt widzenia jest taki. Język pol-
ski przetrwał w świątyniach stali-
nowski terror, przetrwał czas walki 
z religią w latach chruszczowskich, 
przetrwał trudne lata 70-te i 80-te. 
A teraz, gdy padła komuna, grze-
chem byłoby odżegnywać się od 
swojej mowy.  Zarzuty o poloniza-
cji białoruskich katolików wydają 
się mi również śmieszne. To prze-
cież wierni - Polacy nierzadko mają 
pretensje do księży przybyłych z 
Polski za wprowadzenie, ich zda-
niem na siłę, języka białoruskiego 
do liturgii.  Byłem świadkiem, jak 
młoda mama prowadząca swoją có-
reczką na lekcję religii, mówiła po 
takiej lekcji do katechizującej za-
konnicy: - „Dlaczego siostra mówi 
z naszymi dziećmi po rosyjsku, a 
nie po polsku, przecież praktycznie 
wszystkie dzieci w grupie są Pola-
kami?” Na koniec dodała: - „Jestem 
Polką i chcę, żeby moje dziecko 
rozmawiało z Bogiem w języku oj-
czystym”. Kilkakrotnie widziałem, 
jak księża zwracali się do dzieci po 
polsku i dzieci nie miały kłopotów 
z ich zrozumieniem. Mam niekiedy 
takie wrażenie, że niektórzy z przy-
byłych z Polski kapłanów uważają, 
że jeżeli będą mówić w kościele po 
białorusku i rosyjsku, to nie będzie 
do nich zarzutów ze strony władzy. 
Zarzuty pojawiają się jednak i w 
takich wypadkach, bo wtedy mówi 
się , że tu nie Rosja i trzeba mówić  
tylko i wyłącznie po białorusku. 
 
 W tej sytuacji widzę tylko jedno 
wyjście. Polacy powinni uszano-
wać chęć Białorusinów do modle-
nia się w swoim języku ojczystym, 
ale niech i Białorusini uszanują pra-
wo Polaków do modlitwy w swoim 
języku. Niech więc będą Msze i 
po polsku i po białorusku, a jeże-
li trzeba, niech będą i po rosyjsku. 
Msza nie powinna jednak być w ję-
zyku mieszanym, bo z takiej Mszy 
nie będą zadowoleni ani jedni , ani 
drudzy. Ostatnio, w grodzieńskiej 
farze co niedzielę o godz. 15 od-
prawiana jest Msza po białorusku. 
Będzie mało? Niech  będzie więcej. 
Lecz niech o tym decydują nie po-
litycy, tylko parafianie każdej para-
fii. Oczywiście na wschodzie Bia-
łorusi, gdzie jest mniej Polaków, 
układ może być odwrotny - jedna 
Msza po polsku, a pozostałe po bia-
łorusku. Najważniejsze, by nikt nie 
czuł się urażonym”.  
    
 Aleksander Siemionów. 
  (Tygodnik „Ład”  
styczeń 1993 r.)   
„Znów o Armii Krajowej”   
     
   - Ten rok dla Polaków na Białoru-
si był szczególnym. Minęło 50 lat 
od czasu operacji  „Burza”. 1944  
r. został w pamięci mieszkańców 
Kresów jako rok, w którym jedni 
okupanci zmienili drugich. AK-
-owcy z Polski masowo odwiedzali 
tego lata groby swych towarzyszy 

broni, którzy złożyli swoje głowy 
w tym 44 i późniejszych latach. Pa-
liły się świece, pod krzyże składane 
były biało-czerwone kwiaty. Byli 
na tych uroczystościach i nieliczni 
AK-owcy z Białorusi, a tak samo 
miejscowi mieszkańcy. Nareszcie 
jest na Białorusi Klub żołnierzy 
AK, odbył się jego zjazd. Naresz-
cie mieszkańcy Białorusi mają 
możliwość przeczytania książki w 
języku białoruskim „AK na ziemi 
białoruskiej”.    
 Jest to pierwsza książka na ten te-
mat  w języku białoruskim. Chociaż 
książka napisana jakoby z białoru-
skiego punktu widzenia, ale duch 
sowiecki jeszcze jest w niej odczu-
walny bardzo mocno. Wydrukowa-
no w niej  dokumenty NKWD  i 
szyfrogramy AK oraz wspomnienia 
jednej i drugiej strony. Ciekawe są 
wspomnienia NKWD-zistów. Na 
przykład o nocnym szturmie je-
sienią 1939 r.  na wydział śledczy 
sowieckiej milicji w Wołkowysku.  
Szturm był udany, aresztowani 
Polacy byli wyzwoleni. W czasie 
akcji zabito dużo milicjantów i 
NKWD-zistów. Leciały sowieckie 
pociągi, wykolejone z torów, paliły 
się lokale wyborcze.   
 Książka przyznaje, że większość 
Polaków nie pogodziła się z no-
wym systemem. Od pierwszych 
dni sowieckiej okupacji zaczęła się 
organizować sieć konspiracyjna. 
Autor przyznaje, że od pierwszych 
dni nowej władzy zaczęły się aresz-
towania, prześladowania i wywóz-
ki Polaków.    
 
 Przyznaje, że AK była w europej-
skim ruchu oporu najmocniejszym 
ugrupowaniem. Z drugiej stro-
ny, autor pisze, że Armia Ludowa 
pod kierownictwem komunistów 
też mocno walczyła z Niemcami 
i to świadczy o tym, że… AL jest 
prawdziwą polską organizacją wal-
czącą za wolność i niezależność 
Polski. I AK patrząc na AL po pro-
stu zmuszona była do aktywności, 
bo inaczej naród odwróciłby się od 
niej (!!!). Dużo miejsca w książce 
zajmuje temat „Wachlarz”. Była to 
organizacja, która pierwsza na  bar-
dzo trudnym terenie podjęła walkę 
z Niemcami, gdy oni stanęli pod 
Moskwą…    
     
 Autor książki chwali legendarnego 
„Ponurego” i nawet pochlebnie na-
pisał o ostatnim komendancie No-
wogródzkiego Okręgu AK - ppłk. 
„Kotwiczu” . Chociaż „Kotwicz” 
zginął w walce nie z Niemcami (jak 
„Ponury”) a w bitwie z wojskami 
NKWD pod Surkontami. Autor pi-
sze, że „Kotwicz” zginął jak oficer 
w otwartej walce, był on z tych lu-
dzi, dla których honor i patriotyzm 
były najważniejsze w życiu. Dodał 
przy tym, że tacy ludzie przysięga-
ją raz w życiu i zostają wierni przy-
siędze do końca życia.  
    Autor zarzuca Polsce to, że 
ZSRR niejednokrotnie proponował 
Polsce do wojny podpisanie wspól-
nej umowy o nieagresji. A tego, że 
Polska i ZSRR podpisały w 1932 
r. pakt o nieagresji, przedłużony 
przed wojną do 1945 r., autor albo 
nie wie, (wątpię w to), albo świado-
mie przemilcza. A to już kłamstwo. 
Bardzo ciężko autorowi było wy-
tłumaczyć znany na Kresach fakt, 
że w oddziałach AK w naszym No-
wogródzkim Okręgu  było do 30% 
Białorusinów. On tłumaczył to 
tym, że… miejscowi Białorusini w 
ciągu wieków byli przyzwyczajeni 

do podporządkowania się dwóm 
ludziom: panu i księdzu. Wiekami 
ich słowo było prawem dla bia-
łoruskiego chłopa. I ta „rabska” 
psychologia była przekazywana z 
mlekiem matki. A w czasie wojny 
na Kresach dalej gospodarzyli… 
księża i pany. A tak jak chłopi nie 
lubili Niemców, to słuchali swego 
księdza, który mówił im, że trzeba 
słuchać swego pana , który walczy 
z Niemcami. Oto „genialne” wyja-
śnienie dlaczego w AK było dużo  
Białorusinów. W rzeczywistości 
powód był inny. Za pierwszymi 
sowietami ( tak na Kresach mówią 
do dnia dzisiejszego na okres 1939 
- 1941) miejscowi chłopi Białorusi-
ni dobrze poznali na  swojej skórze 
władzę radziecką i w szeregach AK 
oni walczyli nie za sowiecką Bia-
łoruś, którą już dobrze poznali za 
pierwszymi sowietami. A kiedy w 
1941 r.  przyszli Niemcy, zrzuceni 
na spadochronach na Kresy kapita-
nowie i majorzy, Iwanowy i Pietro-
wy z Moskwy - razem z miejsco-
wymi komunistami organizowali 
sowieckie partyzanckie oddziały. 
Te sowieckie oddziały działały na 
Kresach  jak u siebie w domu. Oni 
grabili wsie nie patrząc czy Pola-
cy tam mieszkają, czy Białorusini. 
Gwałt i przemoc, spalone wsie były 
na drodze działalności sowieckich 
partyzantów, którzy bezwzględnie 
wykonywali rozkazy Moskwy. A 
rozkaz był taki - pokazać wszyst-
kim na Kresach, że tutaj może być 
tylko jeden gospodarz- władza ra-
dziecka. I kto nie z nami - ten prze-
ciwko nam.    
 
 A z wrogami władzy radzieckiej 
oni wiedzieli co robić. Nie bez 
powodów tysiące białoruskich 
chłopów wstępowało do AK, albo 
do oddziałów wiejskiej samoobro-
ny, które masowo tworzyły się na 
Kresach. Prasa białoruska często 
pisze o mordowaniu przez AK-
-owców Białorusinów.  Tak - AK-
-owcy wykonywali wyroki śmierci 
na funkcjonariuszach sowieckiego 
aparatu terroru i ich agentach.  Przy 
takich wyrokach polskiego  sądu 
podziemnego byli likwidowani ci 
ludzie, którzy współpracowali z so-
wieckimi okupantami. I nie miało 
różnicy, że taki sowiecki agent był 
Białorusinem, czy Rosjaninem, czy 
Żydem. I nawet, jeżeli taki agent 
był katolikiem i Polakiem, to nie 
ratował go ten fakt. On też otrzy-
mywał kulę w łeb.    
    
 Białoruscy historycy nic nie mają 
przeciwko temu, że AK-owcy w 
czasie wojny walczyli w centralnej 
Polsce z Niemcami za swoją nieza-
leżność, ale odmawiają im prawa 
walki o niezależność Wschodniej 
Polski. Wspaniały polski historyk, 
Tomasz Strzembosz, podkreśla, że 
nie ma ani jednego przykładu w hi-
storii Europy, żeby ludzie walczyli 
za wolność połowy swego okupo-
wanego kraju, a nie za całość.  
   
 Po areszcie pod Wilnem dowódz-
twa Wileńskiego Okręgu AK i du-
żej liczby żołnierzy, autor zgadza 
się z tym, że to można było nazwać 
– wiarołomstwem, ale jak pisze… 
na wojnie, to normalna rzecz i ape-
luje do czytelników… dawajcie po-
stawimy siebie na miejscu Stalina, 
przecież on nie mógł zostawić na 
zapleczu frontu tyle antysowiecko 
nastawionych ludzi. Zgadza się au-
tor i z tym , że w Moskwie bardzo 
krzywo patrzyli na cichociemnych, 

bo oni pracowali dla… angielskie-
go wywiadu. A może autor nic nie 
słyszał o tym, że w czasie II wojny 
światowej Anglia była sojusznicz-
ką ZSRR?   
 Ale po zmianie okupantów AK na 
Kresach nie złożyła broni. Walka 
ciągnęła się dalej, teraz tylko nie 
z dwoma okupantami, a z jednym. 
I znów rozpoczęły się ponowne 
masowe aresztowania, wywózki i 
zabójstwa Polaków. Szalał terror 
NKWD, który powinien był zabić 
nadzieję Polaków na powrót Kre-
sów w granice Rzeczypospolitej. 
Ale Armia Krajowa  działała. Wy-
chodziły AK-owskie gazety, szły 
szyfrogramy do Londynu. I wte-
dy z Moskwy na Kresy przybył 
zastępca Berii - generał Sierow. 
Jest to słynny generał w organach 
NKWD. Właśnie on był słynnym 
z powodu swej nadgorliwości w 
masowych deportacjach narodów 
ZSRR. To on aresztował pod War-
szawą dowództwo AK, na czele z 
dowódcą generałem Okulickim. 
Po śmierci Berii gen. Sierow do 
1959 r. kierował głównym wywia-
dem MO ZSRR. I dopiero w latach 
60-tych  zwolnili go z posady. Był 
zdegradowany do stopnia generała- 
majora i odebrali mu wszystkie or-
dery. Szkoda, że swoi nie wsadzili 
mu kuli w łeb. Zasłużył na to.  
 
 W grudniu 1944 r. Beria raportował 
Stalinowi, że na Białorusi zlikwi-
dowano 288 polskich i białoruskich 
band. Aresztowano 5.869 osób. Za-
trzymano około 48.000 mężczyzn, 
którzy chowali się przed poborem 
do Czerwonej Armii. Walka z od-
działami AK trwała do końca lat 
40-tych i nawet dłużej. Bo jeszcze  
i w latach 50 - tych  NKWD na 
Kresach miało dużo pracy, chociaż 
większość oddziałów AK  było roz-
bitych, ale działały jeszcze oddziel-
ne grupy. Jeden z NKWD-zistów 
wspomina, że zdał swój automat 
dopiero w 1952 r.   
 A ostatnie strzały tej 10-letniej woj-
ny  (1944 - 1954) były oddane 26 
kwietnia 1954r.  Było to na jednym 
z folwarków, niedaleko od Niemna.  
Tym ostatnim AK - owcem był Wa-
cław Ozim. Za drugimi sowietami 
zabrali go do Ludowego Wojska 
Polskiego, w składzie dywizji ko-
ściuszkowskiej bił Niemców. Za 
odwagę na froncie miał nie tylko 
polskie, ale i radzieckie ordery.  
    
 Po skończeniu wojny  powrócił do 
domu. Widząc, co się robi, wstąpił 
do AK. Walczył z sowietami 8 lat. 
3 razy był w kotle, raz nawet był 
złapany, ale zawsze wychodził z 
życiem. Bardzo długo na niego po-
lowali i wreszcie NKWD dopięło 
swego. Partyzanta okrążyli na jed-
nym z folwarków. Zostawało albo 
podnieść ręce i poddać się NKWD-
-zistom, albo zginąć. Wybrał dru-
gie.  Sowieci za każdą cenę chcieli 
go wziąć żywym, zrobili przerwę w 
akcji i przywieźli na miejsce mat-
kę Wacława. I tutaj mamy bardzo 
ciekawe wspomnienia jednego z 
NKWD-zisty; - 
„ Przywieźli jego matkę. Powiem 
szczerze, swoją postawą ona wy-
warła na mnie mocne wrażenie. 
Strojna i piękna kobieta z siwymi 
włosami, z mądrym i spokojnym 
spojrzeniem. Posłali ją do chaty, 
gdzie siedział jej syn, żeby powie-
działa synowi, że jeżeli się podda, 
to możliwie, że zostanie się żywy. 
13 razy posyłali matkę do syna, 
nie wiemy o czym ona z nim roz-

mawiała, ale za każdym razem 
mówiła nam, że syn nie podda się. 
Kiedy wróciła z chaty 13-sty  raz, 
to powiedziała, że więcej nie pój-
dzie - Wacek pożegnał się ze mną. 
Ani jeden muskuł nie drgnął na jej 
twarzy, nie zobaczyłem ani jednej 
łzy w jej oczach. Odczuwałem, że 
sama nas nie boi się  i  jest gotowa 
na wszystko. Nie boi się nas i nie 
szanuje”.  Powtarzam, to są słowa 
NKWD-zisty.  Dlaczego tak dłu-
go działali AK-owcy na Kresach. 
Oczywiście tylko  dlatego, że byli 
na swojej ziemi i mieli pomoc ze 
strony miejscowych mieszkańców.  
  
 Autor pisze w jednym miejscu, że 
chłopi wspierali partyzantów, dla-
tego, że… bali się AK-owców, ale 
w drugim miejscu przyznaje się, że 
chłopi podtrzymywali partyzantów 
i przekazywali im broń, żywność, 
leki, odzież i informacje. Dalej au-
tor pisze, że oczywiście chłopi tego 
by nie robili, ale… z powodu cią-
głej, zmasowanej ideologicznej ob-
róbki miejscowych Polaków i Bia-
łorusinów w duchu antysowieckim, 
oni to robili (!!!).    
   
 W Grodnie odbyła się bardzo cie-
kawa konferencja polskich i biało-
ruskich naukowców na temat AK. 
Było wygłoszonych 38 referatów 
na ten temat. Szkoda, że większość 
białoruskich naukowców miała 
jeszcze sowiecki punkt widzenia 
na ten temat.  Bo czasami  na Ak-
-owców oni mówili „banda akow-
ska”, albo „złodzieje z AK”. Na 
to polscy naukowcy powiedzieli, 
że właśnie tak polski ruch oporu 
nazywano w 1939 - 40 r., w cza-
sie sekretnych spotkań między 
NKWD i gestapo. Ale na szczęście 
lody ruszyły i nie wszyscy biało-
ruscy naukowcy tak myślą. Część 
białoruskich  historyków jest bar-
dzo zdenerwowana faktem, że na 
Białorusi żyją jeszcze AK-owcy. 
Ciekawe, dlaczego ich nie de-
nerwują stalinowscy kaci, którzy 
spokojnie dożywają swego wieku, 
mając na swoich rękach krew kil-
kuset tysięcy obywateli Białorusi 
zamordowanych przez NKWD? 
Gdy dla Rosjan Suworow boha-
ter, a Kościuszko wróg, to dla nas 
przecież wszystko jest na odwrót. 
Jeszcze kilka lat temu, komuniści 
na Białorusi mieli prawie jednako-
wy pogląd na ten temat z antyko-
munistami. Na szczęście czasy się 
zmieniają i teraz już białoruskie 
antykomunistyczne organizacje 
patrzą na to inaczej, coraz bardziej 
rozumieją, że AK na Kresach wal-
czyła przeciwko władzy radziec-
kiej, a nie przeciwko białoruskiemu 
narodowi. 
 Jest taka książka „Biała księga w 
obronie AK na Wileńszczyźnie”. 
Jakże potrzebna jest taka książka z 
faktami o AK na Białorusi i wydać 
ją trzeba zarówno po polsku, jak i 
po białorusku.       
 ( „Ład” Nr 15/1995 r. )

Szubienica w Lidzie.
- „Do 1939 r. w szkole powszech-
nej Nr 5 koło zamku w Lidzie, 
pracował jako nauczyciel młody 
człowiek - Jerzy Bakłażec. Gdy 
wybuchła wojna, podobnie jak 
większość lidzkiej młodzieży, za-
angażował się w polskim ruchu 
oporu. W 1943 r. wraz ze słynnym 
dowódcą AK Czesławem Zającz-
kowskim „Ragnerem” jako jeden 
z pierwszych udał się do lasu. W 
następnym 1944 r. ten oddział roz-
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rósł się i stał się IV Batalionem No-
wogródzkiego Okręgu AK. Jerzy 
Bakłażec „Pazurkiewicz” został 
dowódcą V kompanii zmotoryzo-
wanej tego batalionu i dzielnie bił 
się z Niemcami. W czasie akcji 
„Ostra Brama” batalion został roz-
proszony przez bolszewików. Stało 
się to w trakcie marszu na Wilno. 
„Pazurkiewicz” wraz ze swoim 
dowódcą „Ragnerem” powrócił na 
Ziemię Lidzką, żeby kontynuować 
walkę z nowym okupantem. Cho-
dziło głównie o obronę sterroryzo-
wanych przez sowietów polskich 
wsi, dlatego też nowa władza nie 
miała spokoju ani w dzień, ani w 
nocy. Niestety, nawet najodważ-
niejsze polskie oddziały partyzanc-
kie nie były w stanie powstrzymać 
przeważających sił bolszewickich, 
nie przebierających w środkach, 
byle tylko spacyfikować teren i 
zmusić do uległości Polaków Ziemi 
Lidzkiej. W grudniu 1944 r. poległ 
w walce z sowietami, pod Niecie-
czą legendarny „Ragner”. Niedłu-
go potem NKWD wpadło na trop 
„Pazurkiewicza” . Oficer AK został 
okrążony w domu teściów, koło To-
boły. Usiłował bronić się, jednak-
że ze względu na  bezpieczeństwo 
własnej rodziny, bo w domu oprócz 
teściów była i jego kochana żona z 
dzieckiem, poddał się. Posadzili go 
w lidzkim więzieniu. Został pod-
dany najokrutniejszym torturom, 
a sowieccy komsomolcy i komuni-
ści w NKWD-owskich mundurach 
byli fachowcami w tej sprawie.  Nie 
zdradził nikogo ze swych kolegów. 
A ich jeszcze było bardzo wielu w 
lasach na Ziemi Lidzkiej. Sąd był 
krótki. Wyrok - kara śmierci przez 
powieszenie.       2 lutego 1945 r. 
sowieci zrobili wszystko, żeby Li-
dzianie zobaczyli, jak oni zabiją 
ich polskiego oficera. To zabójstwo 
miało mieć efekt propagandowy 
i miało zastraszyć mieszkańców 
Lidy. Wszyscy mieszkańcy Lidy 
powinni byli zrozumieć, kto jest 
panem i nowym gospodarzem na 
Ziemi Lidzkiej. Szubienica zosta-
ła postawiona prawie w centrum 
miasta, na skrzyżowaniu ulic 3-go 
Maja i ks. Falkowskiego. Nawiasem 
mówiąc, ksiądz Falkowski też był 
zabity przez ruskich po powstaniu 
1863 r. Mieszkańcy Lidy od rana 
zbierali się pod szubienicą. O go-
dzinie 10 pojawili się NKWD-ziści 
z psami, którzy otoczyli cały teren. 
Przybyło też dużo milicjantów i 
żołnierzy. Ogółem zgromadziło się 
około 1.500 ludzi. Ludzi rozumie-
li, że w tłumie byli agenci NKWD, 
dlatego zwracali uwagę znajomym, 
żeby milczeli. O godzinie 11 pod 
szubienicę podjechała ciężarówka. 
Stał na niej w otoczeniu funkcjo-
nariuszy NKWD - Jerzy Bakłażec. 
Był w swoim wojskowym polskim 
mundurze, bez czapki. Samochód 

podjechał pod samą szubienicę. 
Wszedł na niego sowiecki sędzia 
wojskowy i odczytał wyrok. Wła-
dza sowiecka zarzucała „Pazurkie-
wiczowi” współpracę z Niemcami i 
walkę przeciwko nowej władzy. Po 
odczytaniu wyroku, gdy zaczęto mu 
zakładać sznur na szyję, Jurek  spoj-
rzał z pogardą na katów, wyprężył 
się i krzyknął „Niech żyje Polska!” 
. Słowa „Polska” już nie dokończył. 
Jeden z katów uderzył go w twarz, 
a drugi wybił stołek, na którym stał 
„Pazurkiewicz”. Lidzianie bezsilnie 
płakali, żegnali się i szeptali słowa 
modlitwy. Wkrótce nowi okupan-
ci odeszli, zrobiwszy swoją czarną 
sprawę. Obok powieszonego został 
tylko jeden strażnik. Ludzi podeszli 
bliżej szubienicy. Był wśród nich 
jeden z żołnierzy „Pazurkiewicza” 
, kapral Jan Szurmiej. Dłonią objął 
but swojego dowódcy. Tak samo po-
żegnali się ze swoim dowódcą inni 
jego podkomendni, którzy wiedząc 
o kaźni dowódcy, przyszli się poże-
gnać. Jurek stojąc pod szubienicą z 
pewnością widział ich obok samo-
chodu. Nic nie mogli sobie powie-
dzieć, on nie mógł zwrócić się do 
swoich żołnierzy, a oni nie mogli 
nic powiedzieć jemu, tylko patrzy-
li na swego dowódcę, a on patrzył 
na nich. On zrobił, co mógł, musiał 
odejść do Pana Boga. A oni, jego 
żołnierze, jeszcze mieli przed sobą 
kilka lat walki (niestety beznadziej-
nej) z nowym okupantem. On nic 
nie mógł im powiedzieć w tą swoją 
ostatnią chwilę, oprócz „Niech żyje 
Pol…”. Nocą sowieci zdjęli z Jurka 
buty. Szubienica wraz  z ciałem „Pa-
zurkiewicza”  w centrum Lidy stała 
przez 3 dni. A następnie, zdjęto go i 
ciało zostało spalone. Gdzie zakopa-
no szczątki Jurka, nie wiadomo do 
dzisiaj. Obawiam się, że już nigdy 
tego nie dowiemy się. Lidzianin 
AK-owiec – Mieczysław Pujdak,  
poświęcił ppor. Jerzemu Bakłażco-
wi swój wiersz: 
Pokazano Go jeszcze ludowi przed kaź-
nią,
Pokazano Go miastu, znajomym ulicom,
Gdy wstępował na deski odważnie,
Wtedy patrzył na sznur szubienicy.
Widział w gruzach, rozwalone domy,
Widział ludzi w smutku pogrążonych.
Jak bandytę żołnierza sądzono,
Lecz jak Polak postanowił skonać.
Nie drgnął, czując, jak powróz oplata
Szyję, która nigdy się nie zgięła
Przed najeźdźcą i wykrzyknął światu
Słowa „ Niech żyje Polska!”
Zakołysał się trup Bohatera,
Który nie legł w otwartej potyczce,
Lecz podstępnie schwytany umiera  
    
Nad deskami zwykłej szubienicy.
 „Ziemia Lidzka” 1995 r. 

„NARESZCIE”
 „22 września prezydent podpisał 
„Kartę Polaka”. Boże! Jaka radość i 
szczęście. Nareszcie doczekaliśmy. 
Po wojnie pozostawieni na Wscho-

dzie Polacy zostali sam na sam z 
bolszewicką zarazą. Polacy byli 
całkowicie bezbronni, nie mogli li-
czyć na swoją Polskę. Bo Polska też 
„budowała” świetlaną przyszłość. 
Oczywiście najbardziej świadomi 
Polacy, wykorzystując możliwość, 
wyjeżdżali do Polski. Dobrze wie-
dzieli, że w Polsce są sowieckie 
wojska i zaczyna rządzić „swoja” 
miejscowa komuna. Ale w latach 
1944-1946 nic jeszcze nie było 
przesądzone. Polacy czekali, że 
jednak rozpocznie się nowa wojna 
i Zachód nie będzie cierpieć sowie-
tów we wschodniej Europie. Teraz 
wiemy, że te oczekiwania były na 
próżno. A pozostali na Wschodzie 
Polacy też chcieli przetrwać. Wielu 
nie chciało rzucać ojcowskiej chaty 
i ojczystej ziemi, bo dla nich Pol-
ska była tutaj, na Wileńszczyźnie, 
na Ziemi Lidzkiej i Nowogródz-
kiej. Lata 40.,50. pokazały, do cze-
go są zdolni sowieci. Kiedy przy-
szła druga możliwość w środku lat 
50. wyjechania do Polski, to znów 
wyjechali ci, którzy zrozumieli, że 
pozostanie nie ma sensu, bo Polska 
tutaj nie wróci. Wszystko to dało 
podstawy sowietom aby mówić, że 
wszyscy Polacy wyjechali, a tutaj 
pozostali białoruscy katolicy. No i 
za pół wieku większość Polaków 
na Wschodzie niestety, została zru-
syfikowana i zsowietyzowana. Co 
nie zrobił ruski bagnet, dokończyła 
ruska szkoła. I tylko Polakom na 
Wileńszczyźnie udało się zacho-
wać swoją tożsamość. Udało się to 
w znacznej mierze dzięki sowie-
tom. Tak, tak - nie mylę się, dzię-
ki sowietom. Sowieci pozwolili na 
zachowanie polskiego szkolnictwa 
na Litwie i dzięki temu zachowała 
się polskość. A zachowali sowieci 
polskie szkolnictwo na Litwie nie 

dlatego, że tak kochali Polaków na 
Wileńszczyźnie, a nie lubili Pola-
ków na Białorusi i Ukrainie, a tyl-
ko z tego powodu, że na Litwie po 
wojnie był mocny litewski nacjo-
nalizm (patriotyzm). Dlatego so-
wieci zdecydowali się przeciwsta-
wić litewskiemu nacjonalizmowi 
- polski. A tylko szkoła narodowa 
może wychować patriotę. No a na 
Białorusi polskie szkolnictwo było 
rozbite, tak samo jak i białoruskie. 
Nie było po wojnie na Białorusi 
białoruskiego nacjonalizmu. I nie 
było potrzeby wychowywać ducha 
polskiego nacjonalizmu. Wszyst-
kie dzieci chodziły do ruskiej (so-
wieckiej) szkoły, bo innej nie było. 
Wszystko to, co udało się zachować 
na Białorusi polskiego, jest zasługą 
Kościoła katolickiego. Bez niego 
nastąpiłaby katastrofa.  Sowietom 
nie udało się wykorzenić ani Bo-
żego Narodzenia, ani Wielkanocy. 
Tylko w kościele Polak z Białoru-
si czuł, że jest Polakiem. Tylko w 
kościele Polak słyszał swój język 
ojczysty, co prawda wychodząc 
z kościoła ten Polak zaczynał już 
gadać ze znajomymi, po rosyjsku. 
Ale przyszła Gorbaczowska prze-
budowa. Na Kresach Polacy zaczę-
li się budzić ze snu. W 1987 roku 
w Lidzie powstała pierwsza Pol-
ska legalna organizacja, na terenie 
ZSRR - Klub Miłośników Kultury 
Polskiej im. Adama Mickiewicza. 
Za Lidą ruszyło Grodno , Brześć, 
Baranowicze. Powstał Związek 
Polaków na Białorusi. Do 2005 
roku Związek działał swobodnie. 
Oczywiście, jak wiadomo, gdzie 
jest dwóch Polaków, tam są trzy 
partie. Było tak i na Białorusi. Były 
i kłótnie, były i podziały. Wszystko 
było. Jest to temat rzeka. W 2005 
roku ZPB pozostawał największą 

społeczną organizacją na Białorusi, 
której władze nie kontrolowały, no 
i skończyło się cierpienie bolsze-
wickie i Związek został rozbity. 
Powstały dwa Związki. Jeden jest 
wierny Polsce, a drugi służy reżi-
mowi. Można długo o tym mówić, 
bo w naszej polskiej historii to nie 
pierwszy przypadek. Znamy takie 
czasy, że jedni Polacy walczyli w 
powstaniach, a drudzy robili ka-
riery w carstwie rosyjskim. No a 
wracając do sprawy z „ Kartą Pola-
ka”, nareszcie Polacy na Białorusi 
odczuli, że Polska o nich pamięta. 
Tak szczerze mówiąc, miałem sła-
bą nadzieję, że sejm przyjmie tę 
ustawę. Bo dobrze pamiętam rok 
2000, gdy głośno obiecali Polakom 
na Wschodzie, że będzie przyjęta 
ustawa o repatriacji. No i doczekali 
się Polacy na Białorusi tej ustawy. 
Zamiast ułatwić drogę Polakom na 
Wschodzie do Macierzy, ta nowa 
ustawa w ogóle zamknęła przed Po-
lakami z Białorusi drogę do Polski. 
Nie trzeba mówić o sytuacji poli-
tycznej w Polsce. Dobrze wiemy, 
że zbliżają się nowe wybory. I było 
prawie pewne, że ta ustawa nie do-
czeka się przyjęcia w Senacie. Ale 
stał się cud Boży i ta „Karta Pola-
ka” została przyjęta praktycznie za 
pięć dwunasta. Nikt nie głosował 
przeciwko. Brawo dla posłów, bra-
wo dla posłów wszystkich polskich 
partii. A Polacy z Kresów będą za-
wsze wdzięczni PIS-owi za to, że 
PIS doprowadził tę ustawę do fini-
szu. Cześć i chwała dla tej partii. 
My Polacy z Białorusi, będziemy 
zawsze pamiętać, komu jesteśmy 
wdzięczni”.  
  
 („Nasza Polska” Nr 40/2007 r.)
 

/ Piloci i mechanicy 5. Pułku Lotniczego w Lidzie, 1. z prawej - Harasimowicz, 4. - Jan Kurażyński
http://www.radzima.net/pl/image_miejsce/lida.html?id_galley=819

NIE POTĘPIENIU OPERACJI WISŁA
   Wejdź i czytaj nowy serwis

http://nie-potepieniuoperacjiwisla.pl/
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Przeżywaliśmy niedawno Święta  
Wielkanocne. Cieszyliśmy się ze 
Zmartwychwstania Pańskiego. Czy 
jednak rzeczywiście dało się odczuć 
tę radość? Czy nie dzieje się tak, że 
Pasja przysłania nam Paschę? Czy 
w przeżywaniu tych Świąt nie do-
minuje czasem kontemplacja Męki 
Pańskiej,  zagłuszając  radość i kon-
templację Zmartwychwstania? 
A przecież to dla nas Chrystus skru-
szył okowy piekieł, dla nas zstąpił 
do otchłani i wyzwolił nas z grze-
chu. Popatrzmy jak na ikonie try-
umfuje On nad mocą Złego, jak ra-
dośnie podaje rękę Adamowi i Ewie 
wyciągając ich z czeluści.  Ciem-
ność piekieł wypełniona jest świa-
tłem tych Boskich promieni chwały 
Chrystusa. Jest to światło nachodzą-
cego Zmartwychwstania, są to pro-
myki brzasku nadchodzącej Paschy.  

W kościołach Wschodu właśnie tak 
przedstawia się Zmartwychwstanie. 
Zejście do otchłani jest istotą Zba-
wienia, które dokonało się przez 
śmierć na krzyżu. Mówimy : .”..i 
zstąpił do piekieł...”Te słowa "do 
piekieł" nie oznaczają ani czyśćca, 
ani miejsca potępienia, czyli pie-
kła, lecz otchłanie Ojców, czyli to 
miejsce, gdzie dusze  ludzkie ocze-
kiwały obiecanego i upragnionego 
odkupienia.

..Przeznaczeniem Jezusa, jak wszyst-
kich innych ludzi, była Otchłań, do-
kąd Zły bez najmniejszych wahań 
Go sprowadził. Upojony zwycię-
stwem, nie zorientował się, że nie 
może Go tam zatrzymać – Jezus był 
bowiem bez grzechu i nie było Jego 
winy na zwoju. Zły nie posiadał nad 
Nim władzy. Gdy Jezus zstąpił do 
Otchłani, obezwładnił Złego, zabrał 
zwój z zapisanymi winami ludzi, 

wyważył wrota Otchłani i wyszedł, 
wyprowadzając z sobą Adama, Ewę 
i wielu, którzy mimo pobytu w Ot-
chłani nie utracili do końca nadziei. 
Kiedy na skutek protestów Oskar-
życiela Ojciec zapytał: Co czynisz 
Synu? Oni są winni!, Jezus poka-
zał zwój, przebity bok i powiedział: 
Nabyłem ów zwój i zapisane w nim 
winy za cenę mojej krwi. Oskarży-
ciel nie ma dowodów – nie ma do-
wodów na to, by tych ludzi trzymać 
w Otchłani. Ojcze, przebacz im w 
Moje Imię. Ojciec nie był w stanie 
oprzeć się takiej cenie. Wybaczył. 
Dzięki Jezusowi ludzie odzyskali 
drogę do Boga, a Otchłań straciła 
nad nimi moc...( ...(M. Bielawski, 
Blask ikon, Kraków 2005)
W ten sposób  starotestamentowi 
dostąpili zbawienia.  Od tego mo-
mentu bramą do zbawienia jest 
Chrzest Święty.
Postać Chrystusa na ikonie jest 
gwałtowna, lekka i dynamiczna – 
bije od Niej nieziemska siła, jest 
otoczony aureolą- niebieska man-
drola symbolizuje chwałę i prze-
strzeń nie z tego świata. Syn Boży 
niweczy i niszczy otchłań. Na dwie 
połówki rozpadły się wrota, zepsuły 
się i otworzyły zamki - wszystkie te 
odłamki są wyliczone na ikonie. 
Przedstawiono tu od razu trzy prze-
strzenie: przestrzeń "nie z tego świa-
ta", przestrzeń otchłani i przestrzeń 
ziemską, w której znajdują się już 
ludzie wyprowadzeni przez Chry-
stusa z piekła. Oprócz Adama i Ewy 
widzimy tu króla Dawida i króla Sa-
lomona w ich królewskich szatach 
i koronach,  jest Jan Poprzednik, są 
prorocy, a także tłum innych ludzi.
I nad wszystkim niepodzielnie pa-
nuje Chrystus. Zejście do piekła 
kończy Jego odkupieńczą misję. 
Przez Swoje dobrowolne cierpienie 

i śmierć męczeńską na krzyżu Syn 
Boży odkupił grzech pierworodny 
prarodziców i zdjął go z ich potom-
ków. On wyprowadził ludzi z piekła. 
Radujmy się!
Czy rzeczywiście radujemy się, czy 
widać i słychać tę radość w kościele?
-Ja mam wątpliwości. Chociażby ta 
pieśń wielkanocna, która powinna 
wyrażać radość, zanućmy ja sobie: 

„  Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus zmartwych-
wstał. 
 Allleluja, alleluja”  

- Czy jest to wesoła pieśń, radosna 
nuta?- Z racji tekstu, tak, zgoda. Ale 
wszystko psuje melodia i sposób 
śpiewania. Nie, to nie jest radosna 
nuta!  To smętna  melodia nadająca 
się raczej do Drogi Krzyżowej.

Nie znam żadnej pieśni wielkanoc-
nej śpiewanej w naszych kościołach 
z żarem i radością, a szkoda. Na-
wet ta moja ulubiona,  na melodię 
The Doors „My Wild Love” (http://
www.youtube.com/watch?v=I-
0KY3NMCpuQ )  śpiewana jest 
przez ministrantów jakby bez życia, 
bez iskry bożej,  i z przytłumionym 
rytmem :

„Dziś zmartwychwstał Chrystus
Pan nasz i nadzieja
A miejscem spotkania
Będzie Galileja”
- I jeszcze ta „galileja”!...

Jakim jesteśmy narodem? Czy na co 
dzień potrafimy żyć radością, czy 
raczej cierpieniem? 

Nauczmy się cieszyć ze Zmar-
twychwstania!

IKONA ZSTĄPIENIA 
DO OTCHŁANI

-ZMARTWYCHWSTANIE
Anna Małgorzata Budzińska- ikona i tekst

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA
ZAPROSZENIA

Wacław Kondrakiewicz
Świebodziński Związek Kresowian 
zaprasza na Świebodzińskie Prezen-
tacje Młodych wykonawców Twór-
czości Kresowej. Szczegóły na 30 
stronie 30 bieżącego wydania KSI

-------
Redakcja;
Z wielką przyjemnością informuje-
my, że w Tymbarku organizowany 
jest konkurs historyczny pod hasłem 
jak w/w tytule. Kresowy Serwis In-
formacyjny patronuje wszystkim 
takim konkursom niezależnie gdzie 
i przez kogo będzie zorganizowany. 
Prosimy zgłaszać takie inicjatywy. 
Dzięki wsparciu  takich wydaw-
nictw, takich jak LIBRA z Rzeszo-
wa, IMPULS z Krakowa, czy PWN  
w Warszawie, dostarczających na 
rynek wydawniczy cennych książek 
i albumów o Kresach, ufundujemy 
nagrody rzeczowe dla prac które 

zostaną opublikowane na stronach 
KSI. Warunek nadesłanie  w formie 
elektronicznej na adres redakcji.

Więcej informacji na stronie 27.

SZUKAM  INFORMACJI O:

Poszukuje informacji o Waclawie 
Wiarkowskim, pseudonim Paluszek-
-Franek ktory w 1947 r. opuscil teren 
Podlasia ( byl Komendantem A.K. IIe-
go Pod.Obw. - obwodu Lukow). Jest 
On moim ojcem chrzestnym, niestety 
nigdy Go nie spotkalam a Rodzice z 
wiadomych wzgledow niewiele mi o 
Nim mowili. Ostatni raz odezwal sie 
do moich rodzicow w marcu 1967 r. 
Ogromnie zalezy mi na jakiejkolwiek 
informacji na Jego temat. Moj adres 
e-mailowy: dcharlassier@ya hoo.com 
na opublikowanie ktorego zezwalam.
Pozdrawiam serdecznie
Danuta Charlassier

Zgłoś organizowane prze ciebie lub 
Twoje Stowarzyszenie 

Obchody 70. Rocznicy Ludobójstwa

Nazwa organizatora
...............................................................................
Miejsce
...............................................................................
Data
...............................................................................
Uczestnicy
...............................................................................
Kontakt z organizatorami
...............................................................................
________________________________________
info@kresy.info.pl
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Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

redakcjaksi@kresy.info.pl

Partnerzy medialni 

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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Bogusław Szarwiło - Redaktor Naczelny
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Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl 
607 345 832; 664 773 118
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Ryszard Zaremba
 ryszardzaremba@onet.eu 
667 001 775
Anna Małgorzata Budzińska
anna.malga@gmail.com   660 159 143
Maciej Prażmo 
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Redakcja - Kontakt:

Nasze serwisy 
www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.pl

www.pokoleniakresowe.pl
Do prowadzenia tego serwisu poszukujemy wolontariuszy-operatorów sys-
temu  CMS Joomla v. 1.7.x

www.forumpokolenia.27wdpak.pl

Papierowe wydanie Kresowego Serwisu Informacyjnego

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 wyda-
nia 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 Stowarzyszenia/dystrybutora
..........................................................................................................................
Adres 
..........................................................................................................................
Ilość egzemplarzy
..........................................................................................................................
Kontakt 
..........................................................................................................................
Powyższe informacje przesłane na adres bartexpo@btx.pl ułatwią przygotowania 
do dystrybucji papierowego wydania gazety.
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