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Nim nastąpił 11 lipca 1943 
Euforia ukraińska po 17 września 1939 r. jak 
szybko się pojawiła tak jeszcze szybciej zga-
sła. Sowieci dali do zrozumienia Ukraińcom, 
że nie będzie Ukrainy a jedynie Republika 
ZSRR. Zaprowadzili swoje porządki i ostu-
dzili ukraińskie zakusy. Niemiecka okupacja 
1941 r., ponownie dała duże nadzieje ukraiń-
skim nacjonalistom.... Więcej na stronie 3 

Moje wołyńskie wspomnienia
Na ziemi wołyńskiej, spośród polskiej mniejszo-
ści narodowej, urodzony zostałem blisko 75 lat 
temu – z pobożnych rodziców, którzy nadali mi 
imię Zygmunt, a z bierzmowania Tadeusz. Jako 
dziecko polskie zacząłem uczęszczać do podsta-
wowej szkoły rosyjskiej, gdzie doznałem pierw-
szych .......Więcej na str. 6

Ostatni patrol
Zbliżała się pora obiadu ( zupa „iihaha” 
na końskim mięsie). Cała nasza szóstka z 
„Grzmotem” po zjedzeniu obiadu zatrzymała 
się przed szałasem „Jastrzębia”. „Grzmot” po-
szedł do dowódcy zameldować patrol gotowy 
do zadania. Przez kilkanaście minut coś jeszcze 
uzgadniali, być może jakieś szczegóły poleceń. 
Wreszcie „Grzmot” wyszedł, dołączył do nas i 
bezszelestnie....więcej na str. 9

Rugowanie prawdy ...
Siedemdziesiąta rocznica ludobójstwa do-
konanego przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów Stepana Bandery i Ukraiń-
ską Powstańczą Armię powinna być przez 
państwo w godny sposób zaznaczona, sto-
sownie do charakteru, rozmiarów i przebie-
gu zbrodni. Podstawowym zadaniem pań-
stwa jest uczczenie pamięci ofiar, oddanie 
im hołdu. Wszak ginęli za to, że czuli się 
Polakami a ponadto byli przez sprawców 
zbrodni utożsamiani z państwem polskim, 
choć podczas zbrodni...więcej -strona 14

Patriotyzm Dzieci
Film „ Dzieci z Napf” to piękna opowieść o 
dzieciach utożsamiających się ze swoją ro-
dzinną miejscowością w szwajcarskich Al-
pach, z wielowiekową kulturą i tradycją . 
Nie zmieniły tego zdobycze technologiczne, 
Luiza dociera do szkoły gondolą sterowaną 
przez ojca, do zagrabiania ściętej trawy uży-
wana jest dmuchawa, po stromych stokach 
poruszają się maszyny zwożące płody rolne.
Chłopiec zbiegający za piłką, wykopaną w 
czasie meczu z miejscowego boiska, jest ase-
kurowany przez...... Wię-
cej strona 20

Kresowy 
koncert 
Tegoroczny Koncert 
Kresowy zgromadził w 
Rynku, w piątek 17maja 
spore rzesze ludzi. Było 
to podsumowanie co-
rocznej akcji pt. „Mogi-
łę pradziada ocal od za-
pomnienia”. Właściwie 
był to cykl koncertów 
trwający od piątku do 
niedzieli- dni kresowych 
wzruszeń i wspomnień. 
Przez chwilę przenie-
śliśmy się duchem na 
Kresy- jedliśmy chleb 
z Kresów, z pachnącej 
Podolskiej mąki! To był 
bardzo wzruszający mo-
ment. Dzieci z Koziaty-
nia podarowały nam ten 
chleb. Najpierw jednak 
była patriotyczna parada 
pocztów sztandarowych
z całego Dolnego Śląska, 
wręczenie... strona 25

Nałęcz poucza Kresowiaków, 
kto mordował na Wołyniu
Nad obchodami 70. rocznicy banderowskie-
go ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej prezydent Bronisław Komo-
rowski nie obejmie patronatu – ubolewają 
Kresowiacy. Szczególnie bulwersujące dla 
nich było spotkanie z prof. Tomaszem Na-
łęczem, ministrem Kancelarii Prezydenta 
RP, który stwierdził, że ludność miejscowa 
była… niepolska,........więcej na str.28

Skwer Ofiar Wołynia...
Lubelskie środowiska kresowe oficjalnie 
zgłosiły przewodniczącemu Rady Miasta 
rozpoczęcie akcji zbiórki podpisów pod 
obywatelskim projektem uchwały Rady 
Miasta w sprawie ......strona 36

Skandal w Gdańsku..? 
Kresowianie protestują przeciwko zorgani-
zowaniu  kontrowersyjnych obchodów 70. 
Rocznicy Ludobójstwa w Gdańsku.
Protesty - strona 57 
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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

Jak co roku, 11 lipca o go-
dzinie 22:00 wystawiamy 

w oknach zapalone 
"Światełka Pamięci". 

Niech zapalone znicze 
symbolizują wieczną 

pamięć   po bestialsko 
zamordowanych przez 
OUN-UPA blisko  200 tys.  

rodaków. / fot. Agata Bruchwald/prawy.pl  - http://prawy.pl/portal_aktual/82-polonia/3039-zbrodnie-upa-ukrainscy-niebiescy-blizej-polski 

/ foto-mix Andrzej Łukawski  

http://11lipca1943.wolyn.org
http://11lipca1943.wolyn.org
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rodziłem się 9 sierpnia 
1912 r. we wsi Siedlisko 
gmina Stepań, powiat 
Równo Wołyńskie, później 

Kostopol, województwo wołyńskie, 
z ojca Antoniego i Kamili z domu 
Domalewska. (….)

Nie mieliśmy żadnej broni palnej, z 
którą mogliśmy stoczyć walkę z 
uzbrojoną bandą. Te trzy morder-
stwa w Parośli, w Butejkach i Hucie 
Stepańskiej były hasłem do rozpo-
częcia jawnego mordowania Pola-
ków na Wołyniu. Zaczęliśmy się or-
ganizować, a nie mając broni, 
wytwarzaliśmy imitacje karabinów. 
Kowale robili bagnety, które nasa-
dzane były na drzewce w kształcie 
kolby karabinu i gdy grupa młodych 
ludzi utworzyła szereg z tymi niby 
karabinami, wyglądało to na oddział 
uzbrojonych ludzi. Nie było męż-
czyzny, który by nie miał takiego 
karabinu- szpikulca, nie była to broń 
palna, ale można było walczyć na 

bagnety. Bandyci byli dzielni, gdy 
Żydzi sami kładli się do grobu, lecz 
z nami trzeba było walczyć, a w 
walce można być rannym lub zginąć 
i dlatego skończyły się czasy, że pod 
pozorem partyzantów radzieckich, 
mordowali naszych ludzi. W miarę 

upływu czasu i zdobycia wszelkimi 
sposobami broni, zaczęliśmy orga-
nizować trwałe warty i gdy w Sie-
dlisku zdobyliśmy 10 karabinów 
ręcznych, utworzyliśmy trzy war-
townie: w mieszkaniu Józefa Janic-
kiego, Jana Rosińskiego i Jana Onu-
chowskiego. Ja byłem komendantem 
wartowni u Józefa Janickiego. Ze-
braliśmy 30 mężczyzn mających 
coś wspólnego z bronią palną, do 
każdej wartowni przydzielono 3 ka-
rabiny. Jeden miał na stałe komen-
dant główny obrony, którym był w 
Siedlisku Władysław Wiatr ( prawi-
dłowo winno być Gracjan Wiatr- 
red), kapral wojska polskiego. I tak 
w każdej wartowni było trzech męż-

czyzn uzbrojonych, którzy stanowili 
trzon wartowników, reszta szła na 
wartę ze szpikulcami. Komendant 
wartowni wyznaczał jednego z ka-
rabinem, dwóch ze szpikulcami na 
czuwanie na danym odcinku. Co 2 
godziny zmiana warty i tak przez 

całą dobę. W ten sposób każdy z nas 
miał 24 godziny warty i 48 godzin 
wolnego. Ogłosiliśmy wszystkim 
mieszkańcom Siedliska, że nie gwa-
rantujemy im bezpieczeństwa, jeśli 
ich mieszkania znajdują się poza za-
sięgiem naszych wart, a jeśli chcą 
nocować w swoich domach, to 
mogą na własne ryzyko. Do mnie 
nas noc przyjeżdżała cała rodzina 
brata Aleksandra (6 osób) i rodzina 
brata Stanisława (6 osób) oraz te-
ściowie (7 osób). Był taki ścisk w 
domu, że Celinka z Wandą, nocowa-
ły nad oborą, a mężczyźni w stodo-
le. Proszę nie zapomnieć, że to mia-
ło miejsce w lutym, w miesiącu 
najbardziej u nas chłodnym. Później 

teściowie z całą rodziną jeździli na  
Wyrkę i nocowali u Anastazego 
Wawrzynowicza. My nie wierzyli-
śmy, że się obronimy, ale zadaniem 
naszym było w razie napadu obu-
dzić wszystkich mieszkańców i 
wskazać drogę do Huty Stepańskiej, 
która była naszym centrum. Tam 
mieliśmy wszyscy uciekać i stoczyć 
ostateczny bój. Siedlisko było w sa-
mym środku polskich wsi, a było 
ich 24, idąc zgodnie ruchem  wska-
zówek zegara, w promieniu 10 km 
od Siedliska. Były to: Huta Stepań-
ska, Borek,, Kamionka Stara, Ka-
mionka Nowa, Łady, Omelanka, 
Ożgowo, Balarka, Thory, Temne, 
Romaszków, Osówka, Wyrobki, 
Szymanisko, Brzezina, Soszniki, 
Hały, Perespa, Użganowo, Wydy-
mer, Włodzimierzec, Wyrka i 
Ostrówki. Tych 24 wiosek polskich 
otaczał pierścień 23 wsi ukraińskich 
i w promieniu 20 km od Siedliska 
były to Stepań (miasto), Zbruż, Sy-
dyń, Mydzk Wielki, Mydzk Mały, 
Bereściany, Ożgowo, Telcze, Kuli-
kowicze, Komarów, Nowosiółki, 
Czartorysk (miasto), Ośnica Duża, 
Ośnica Mała, Majunicze, Police, 
Żołuck (miasto), Kyczylsk, Horo-
dzieck, Werbcze Duże, Werbcze 
Małe oraz Butejki. W tych 24 wsiach 
polskich mieszkało ok. 20 tys. ludzi, 
a w 23 wsiach ukraińskich było 5 
razy więcej. W Hucie i Wyrce zor-
ganizowany był taki sam system 
wartowni jak w Siedlisku, w pozo-
stałych wsiach mieli też warty, lecz 
nie mieli broni i z konieczności pil-
nowali tylko swoich zagród, bez 
żadnej organizacji. Myśmy zdoby-
wali broń różnymi sposobami, a naj-
więcej kupowaliśmy od Niemców 
za spirytus (samogon), za słoninę. 
Za jeden pistolet maszynowy mu-
sieliśmy dać 10 kg słoniny, więc ro-
biliśmy zbiórkę wśród mieszkań-
ców i dostarczaliśmy do domu gdzie 
mieszkał Edmund Mąkiewicz, który 
ułatwiał nam kupno. Po zorganizo-
waniu tych wart nie mieliśmy oba-
wy, że nas zaskoczą, powiążą i w 
łóżkach porąbią jak w Parośli. Bul-
bowcy słysząc o naszym zorganizo-
wanym przygotowaniu do obrony, 
zaczęli zbierać większe siły. Aby 
rozbić Hutę Stepańską musieli mieć 
około 500-1000 ludzi. Gdyby wszy-
scy poszli do band z wiosek wymie-
nionych, zadeptaliby nas, lecz wielu 
z nich nie było zwolennikami takiej 
budowy Samostyjnej Ukrainy, (Sa-
modzielnej Ukrainy) a wielu też 
spoglądało z boku i czekało dalej, 
bowiem codziennie mieliśmy różne 
wiadomości z frontu i nie wiadomo 
było na czym ta wojna się skończy. 
Miesiąc kwiecień 1943 r. był najtra-
giczniejszym dla naszej samoobro-
ny i w mojej rodzinie. W Siedlisku 
komendantem samoobrony był 
Władysław Wiatr (Gracjan Wiatr-

-red), w Wyrce Lucjan Feliński- 
sierżant rezerwy, a w Hucie sierżant 
Hieronim Konwerski. Potrzebny 
nam był głóny dowódca i na ogól-
nym zebraniu w szkole w Wyrce zo-
stał jednogłośnie wybrany porucz-
nik rezerwy nauczyciel w Wyrce Jan 
Skiba. Nie chciał przyjąć tego sta-
nowiska, lecz na usilną prośbę ze-
branych wyraził zgodę. Otóż tenże 
Jan Skiba zaczął się starać o broń, a 
dowiedziawszy się, że jest jakaś 
broń u kogoś z Polaków we wsi 
Brzezina, wybrał się tam z Bolesła-
wem Brzozowskim. Gdy minęli 
Wyrobki, Szymonisko i zbliżali się 
do Brzeziny, zostali zatrzymani 
przez 5 ludzi, którzy tłumaczyli, że 
są partyzantami radzieckimi i chcą 
go zaprowadzić do swojego do-
wództwa, w celu zawiązania współ-
pracy. Paliło się ognisko przy któ-
rym siedziało kilka kobiet 
wracających do swoich domów do 
Wyrobek, do których chodziły na 
noc. Kto później przejeżdżał lub 
przechodził koło tego ogniska był 
zatrzymany. Pod wieczór zaczęli 
powoli zwalniać zatrzymanych, a 
gdy przyszła pora na B. Brzozow-
skiego, ten skorzystał z nieuwagi 
bandytów, bo okazało się, że nie 
byli to partyzanci rosyjscy i zapro-
ponował Skibie ucieczkę. Ten odpo-
wiedział, że nie czuje się na siłach i 
ze to już jego śmierć. Zanim B. 
Brzozowski wrócił do Wyrki i po-
wiadomił o uprowadzeniu Skiby na-
stąpiła noc, a w nocy nikt nie miał 
odwagi ruszyć na jego poszukiwa-
nie. Na drugi dzień ledwie świt, od-
dział naszych chłopców pod do-
wództwem Ł. Felińskiego wyruszył 
do Brzeziny. Do nich dołączył jesz-
cze kolega Skiby, Michał Lewicki, 
też nauczyciel. Śladów żadnych nie 
było, doszli aż do zabudowań pod 
Policami, gdzie były pokopane doły 
jeszcze przed wojną w celu poszuki-
wania kamienia. Gdy tam zaczęli 
pytać miejscowych gospodarzy 
ukraińskich, ci zeznali, że wczoraj 
wieczorem szli koło nich jacyś 
uzbrojeni ludzie, poza tym nic nie 
widzieli ani nie słyszeli. Obok tych 
kamieniołomów stał rozłożysty dąb, 
a pod nim wysoka trawa. Zauważo-
no, że trawa tam jest wydeptana, 
gdy zaczęto po tej trawie szukać, M. 
Lewicki spostrzegł krawatkę Skiby, 
wtedy wszyscy byli już przekonani, 
że tam zginął, był w dole. Wzięto z 
płotu długą żerdź i tą żerdzią wycią-
gnięto zwłoki Jana Skiby, poprzed-
nio ukrzyżowanego na tym  dębie 
głową w dół, bowiem były poprze-
bijane gwoździami ręce i nogi, a 
głowa podwójnej wielkości była do-
wodem, że tak go zamordowali. 
Miał na policzku wyciętą swastykę 
hitlerowską, że niby oni złapali 
szpiega niemieckiego, że niby zro-
bili to rosyjscy partyzanci. Miał w 

Organizowanie samoobrony 
w Siedlisku
Antoni Gutkowski

U

/ Zdjęcie mapki ze strony http://www.wolyn.ovh.org/opisy/siedlisko-03.html
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dowodzie wpisane miejsce urodze-
nia Westfalia, bowiem rodzice jego 
byli wywiezieni w I Wojnę Świato-
wą z Poznania na przymusowe ro-
boty do Niemiec. Po zamordowaniu 
przywiązali duży kamień drutem 
kolczastym i wrzucili go do tych do-
łów. Okazało się później, że byli to 
miejscowi Ukraińcy pod dowódz-
twem syna popa z Czartoryska. Tak 
zginął nasz dowódca, który został 
pochowany na cmentarzu katolic-
kim w Wyrce. Nie było nocy, aby 
nie było łun pożarów wokół nas, a 
uciekinierów tyle napływało do 
Huty, Siedliska i Wyrki, że nie było 
gdzie ich pomieścić. U mnie miesz-
kała rodzina Dawidowiczów z Ba-
larki, Jan z żoną i dwie córki 4 i 8 –
letnie i dwóch braci dorosłych 
kawalerów Baltazar i Michał. Ze 
względu na szczupłość pomieszcze-
nia, wszyscy mężczyźni spali u Gra-
cjana Naumowicza, a ona z dziećmi 
u nas. Nie przywieźli żadnej amuni-
cji, lecz spore zapasy żywności i 
krowę, tak że niczego od nas nie 
wymagali, oprócz ziemniaków i da-
chu nad głową. Zapasy żywności 
przywieźli na cudzym wozie, gdyż 
swego nie mieli. Byli też i tacy 
wśród nich, którzy uciekali z domu 
jak stali ratując życie i nie mieli cza-
su na ratowanie mienia. Powstawały 
w Hucie, Wyrce i Siedlisku Komite-
ty Pomocy Społecznej dla tej biedo-
ty, której i swojej mieliśmy dosyć. 
Członkiem takiego komitetu byłem 
w Siedlisku ja. Chodziliśmy po cha-
łupach spisując tych najbardziej po-
trzebujących pomocy, zobowiązując 
bogatszych gospodarzy do zaopa-
trzenia ich w żywność. Wielu ucie-
kinierów opuściło swój dom tylko z 
bronią w ręku, utraciwszy żonę, 
dzieci i w3szystko co posiadali, 

przysparzając nam różnych trudno-
ści w samej obronie. Rwali się oni 
do każdej akcji chcąc pomścić swo-
je krzywdy podczas, gdy my nie 
wszczynaliśmy żadnych akcji, a na-
sza działalność ograniczała się tylko 
do samoobrony. Po śmierci Jana 
Skiby otrzymaliśmy nowego do-
wódcę w osobie porucznika Włady-
sława Kochańskiego, pseudonim 
„Bomba”, spadochroniarza  z Lon-
dynu, bowiem pogrom Polaków na 
Wołyniu był znany naszemu rządo-
wi na emigracji.(…) 
 
/ Władysław Kochański- zdjęcie z wikipedii
To był inteligentny, silnie zbudo-
wany, odważny mężczyzna. Miał 
tylko jedną wadę, lubił dużo pić, a 
po pijanemu jego decyzje nie za-
wsze były słuszne. Zamieszkał na 
stałe u M. Lewickiego na Wyrce 
i prowadził akcję organizowania 
komórki Armii Krajowej, do któ-
rej mógł tylko ten należeć, kto znał 
się na wojsku. W Siedlisku należeli 
Jan Onuchowski, Bolesław Gut-
kowski, Gracjan Wiatr, Władysław 
Wiatr, Antoni Wiatr, no i ja. Cho-
ciaż nie byłem w wojsku, lecz bę-
dąc w Związku Strzeleckim znałem 
się na broni. W Hucie do AK został 
przyjęty Stanisław Drozdowski, 
Marian Drozdowski, Libner, Stani-
sław Ostrowski, i wielu innych. W 
Wyrce: Michał Lewicki, Lucjan Fe-
liński, Bronisław Sulikowski, Sta-
nisław Dziekański, Bronisław Pe-
trołaj, i wielu innych. Tworzyliśmy 
wtedy grupę p.t. „Samoobrona”, na 
czele której stał „Bomba”. Celem 
naszym nie było minowanie szyn, 
czy sabotaż gospodarczy w stosun-
ku do władz niemieckich, lecz obro-
na swoich siedzib przed bandami. 
W kwietniu 1943 roku przyjechał 

do Huty oddział „Maksa” ( Józefa 
Sobiesiaka-red) składający się z 50 
osób. Byli to przeważnie Ukraiń-
cy, którzy nie popierali likwidacji 
Żydów i mordowania Polaków. Za 
swoją postawę sami byli zagrożeni, 
bowiem ich razem z nami mordo-
wano, a nawet w pierwszej kolej-
ności, a oni byli pierwszorzędnymi 
partyzantami. Otóż ten oddział miał 
zamiar przenocować w Hucie, od-
począć i dać wytchnienie koniom. 
We wsi ukraińskiej Butejki położo-
nej najbliżej Huty był młyn wodny, 
którego kierownikiem był Libner. 
Gdy zaczęły się mordy Polaków, 
Libner z całą rodziną wyjechali do 
Huty. W dniu kiedy partyzanci no-
cowali w Hucie, dwie dorosłe cór-
ki Libnera pojechały do Butejek po 
resztę swoich rzeczy jakie zostały, 
nie ryzykując niczym, bowiem wieś 
Butejki była najspokojniejszą wsią 
ze wszystkich, które nas otacza-
ły. W godzinach popołudniowych 
przyjechała dość duża grupa ban-
dytów ( około500 osób) z zamiarem 
odpoczynku i na drugi dzień napadu 
na Hutę. Zajęli całą wieś Butejki, 
rozeszli się po chatach, a dowódcy 
bandy zajęli szkołę położoną w są-
siedztwie młyna i mieszkania Lib-
nerów. Spotkali dwie młode kobiety 
Mariannę i Helenę Libner i zaanga-
żowali je do gotowania posiłku. Te 
dwie panny uratował fakt, że nikt 
ich z przybyłych nie znał, a także 
znajomość języka ukraińskiego, 
bowiem od urodzenia mieszkały w 
Butejkach. Wśród dowódców było 
2 Niemców, którym pokazywano na 
mapie miejsce położenia Huty, oraz 
z której strony należy dokonać ata-
ku. Był to niezbity dowód z jakim 
zamiarem przyjechali do Butejek. 
Po spożyciu posiłku i dobrym popi-

ciu zapragnęli zabawić się w szkole. 
Sprowadzili młode dziewczęta ze 
wsi i zaczęła się zabawa na całe-
go. Wtedy Libneranki korzystając 
z ciemnej nocy, wymknęły się z tej 
zabawy i przyleciały do Huty po-
wiadamiając, że do Butejek zjecha-
ło mnóstwo bandytów i jutro szyku-
ją napad  na Hutę. Za kilka minut 
partyzanci byli gotowi do wyjazdu 
do Butejek w celu stoczenia bitwy 
z bandą. Gdy się zbliżyli do Butejek 
wszyscy spali, tylko czuwały warty 
ustawione od strony Huty, które na-
leżało zlikwidować. Po zlikwidowa-
niu wart, oddział dostał się do Bute-
jek, aby oświetlić wieś. Podpalono 
parę budynków i wtedy zaczęła się 
bitwa, a właściwie ucieczka bul-
bowców tylko w bieliźnie do rze-
ki Mielnicy. W tej rzece najwięcej 
ich zginęło, a nielicznym udało się 
tylko przeprawić przez rzekę i tam 
dopiero ustawili broń maszynową 
i rozpoczęła się bitwa. Do szkoły 
też w tajemnicy podeszli partyzanci 
i została pobita cała grupa dowód-
ców z Niemcami na czele. Banda 
poniosła dotkliwą klęskę i musiała 
zbierać  przez 3 miesiące siły, żeby 
zaatakować Hutę. Zginęło ich wtedy 
ok. 200 osób i całe dowództwo. Ze 
strony partyzantów poległo trzech i 
ciężko ranny dowódca, którego po-
zostali partyzanci odwieźli do Sopa-
czewskiej Huty, a stamtąd samolo-
tem do Moskwy. Naszych obrońców 
zginęło 18 osób: z Huty – Zygmunt 
Lipiński, Czesław Lipiński, Józef 
Drozdowski, Jan Kuczyński, Jan 
Borawski i Jan Libner i 12 ucieki-
nierów których nazwisk nie znam. 
Spośród bandy zginął znajomy Ce-
dzik, który był setnikiem bandy. W 
drugiej dekadzie kwietnia 1943 r. 
przyleciały do Huty dwie kobiety, 

Polki z prośbą, żeby ich ratować, 
bowiem dowiedziały się od życz-
liwych sąsiadów Ukraińców, że w 
tych dniach będą wymordowani oni 
i wszyscy mieszkańcy tzw. Kolo-
nii Mydzkiej, w której mieszkało 
kilkanaście rodzin polskich. Naj-
pierw poszły do księży i z księżmi 
poszły do „samoobrony”, aby ich 
wszystkich zabrano do Huty wraz z 
dobytkiem. Wprawdzie niechętnie, 
ale kierownictwo wyraziło zgodę i 
komendant Konowerski wyznaczył 
do tej podróży swego zastępcę Li-
berę. Pojechali obrońcy Huty i Wy-
rki. Siedlisko nie brało udziału. Po 
przyjeździe na miejsce nikt im nie 
przeszkadzał w ładowaniu wozów 
dopiero kiedy konwój zbliżał się do 
lasu, a dojazd był na otwartej prze-
strzeni, w kotlinie, bandyci z trzech 
stron dali ognia, powodując zamie-
szanie. Jedynym ratunkiem był las, 
z którego też padały celne strzały. Z 
Siedliska był Stanisław Charewicz i 
on nas zawiadomił o poniesionych 
stratach w Mydzku. Pozostały tylko 
trupy. Libera się uratował, lecz miał 
przestrzeloną rękę i na długie mie-
siące był unieruchomiony. To, że tak 
się stało był to jego błąd, że nie wy-
stawił warty przed wyjazdem.

Powyższy materiał to fragment 
wspomnień Antoniego Gutkow-
skiego spisanych w latach 1983/84. 
Autor zmarł w 1986 nie doczekaw-
szy się publikacji. Opublikowano je 
w 2004 r pt. „Wołyń. Moje Wspo-
mnienia z lat 1916-1943”. Redakcja 
KSI miała możliwość zapoznać się 
z nimi  dzięki rodzinie czyli Halinie 
Poros, bratanicy autora. Dzięki niej 
znalazły się w tekście poprawki z 
przypisem –red. 

uforia ukraińska po 17 
września 1939 r. jak szyb-
ko się pojawiła tak jeszcze 

szybciej zgasła. Sowieci  dali do zro-
zumienia Ukraińcom, że nie będzie 
Ukrainy a jedynie Republika ZSRR. 
Zaprowadzili swoje porządki  i ostu-
dzili ukraińskie zakusy. Niemiecka 
okupacja 1941 r., ponownie dała 
duże nadzieje  ukraińskim nacjona-
listom, podjęli następną próbę prze-
jęcia władzy, tworząc własną admi-
nistrację policyjną i sądową i tu od 
razu  doszło do wystąpień przeciw-
ko Polakom i wielu samosądów. 30 
czerwca 1941 roku  frakcja Stepana 
Bandery OUN (rewolucyjna) naj-
pierw we Lwowie, a potem na ca-
łej „Zachodniej Ukrainie” ogłosiła 
odrodzenie państwa ukraińskiego z 
rządem Jarosława Stećki. To jedyny, 
krótkotrwały, moment  kiedy moż-
na mówić o próbie powołania pań-
stwa ukraińskiego. Niemcy jednak 
szybko wyprowadzili Ukraińców 
z błędnego przekonania. Bandera 
i Stećko zostali aresztowani i osa-
dzeni w obozie koncentracyjnym, a 
utworzone przy boku Wehrmachtu 
dwa bataliony „Nachtigal” i „Ro-
land” zostały przekształcone w 
jednostkę policyjną przeznaczoną 
do walki z partyzantką sowiecką. 
OUN przeszła do konspiracji. Jedy-

ną korzyścią pozostały przywileje 
jakie uzyskali od nowej władzy, w 
tym ukraińskie szkolnictwo. Ukra-
ińcy służyli w policji pomocniczej, 
Polacy, dzięki znajomości języka 
niemieckiego i fachowemu przy-
gotowaniu, pracowali w urzędach, 
kolejnictwie i przemyśle nafto-
wym. Na Wołyniu, włączonym do 
Komisariatu Rzeszy Ukraina, pod 
rządami Ericha Kocha zapanował 
bezwzględny wyzysk ekonomicz-
ny mieszkającej tam ludności, tak 
ukraińskiej jak i polskiej, liczącej 
około 306 tysięcy osób (14,6 proc.). 
Sytuacja  ta sprzyjała rozwojowi na 
tym terenie partyzantki sowieckiej 
atakującej niemieckie transporty 
kolejowe jadące na front. Niemcy 
i policja ukraińska od wiosny 1942 
roku pacyfikowali krwawo wsie  po-
sądzane o współpracę z partyzanta-
mi, paląc je i mordując ludność, bez 
względu na narodowość. Warto za-
uważyć, że  Ukraińcy bacznie przy-
glądali się Polakom i donosili na 
nich nowej władzy, stąd  liczne pro-
wokacje jak np. w przypadku Obó-
rek czy wsi Jezierce.  Był to sposób 
na odwrócenie uwagi od własnych 
poczynań. Ukraińcy zaczęli organi-
zować oddziały zbrojne mordujące 
Polaków, oskarżanych o współ-
pracę z Niemcami i Sowietami. W 

tej sytuacji powstały ; Ukraińska 
Powstańcza Armia (UPA) Tarasa 
Borowcia „Bulby” oraz  partyzanci 
OUN Andrija Melnyka i OUN Ban-
dery. Ci ostatni, w marcu i kwietniu 
1943 roku zostali wzmocnieni przez 
około pięć tysięcy policjantów 
ukraińskich, którzy zdezerterowali 

w pełnym uzbrojeniu ze służby nie-
mieckiej prosto do lasu.. A były to 
doświadczone oddziały oprawców 
zaprawione w mordowaniu Żydów. 
W tej sytuacji banderowcy nabrali 
siły i wchłonęli pozostałe frakcje, 
przywłaszczając sobie już popular-
ną nazwę bulbowców – UPA (Ukra-

ińska Powstańcza Armia). Mimo, że 
powszechnie głosili jakoby  Niemcy 
i Sowieci byli głównymi  wrogami, 
to w pierwszej kolejności  zajęli 
się Polakami, których zamierzali 
usunąć z terenów na których miała 
powstać wolna Ukraina. Należy są-
dzić, że bezbronna ludność polska 

Nim nastąpił 11 lipca 1943 roku
Redakcja
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wydała im się najbezpieczniejszym 
celem. Początkowy plan wysiedle-
nia czy zmuszenia do ucieczki lud-
ności polskiej, realizowany mię-
dzy lutym a czerwcem 1943 roku, 
został decyzją dowódców UPA na 
Wołyniu – Dmytro Kljaczikiwś-
kyja, Wasyla Iwachiwa i Iwana 
Łytwynczuka – zastąpiony planem 
fizycznej likwidacji, czyli wymor-
dowania Polaków, nazywanym 
„akcją antypolską”. Za początek 
masowych mordów uznaje się: 
9 lutego 1943 r. kiedy w polskiej 
kolonii Parośla Pierwsza (gm. 
Antonówka, powiat sarneński) 
oddział UPA Hryhorija Perehij-
niaka "Dowbeszki-Korobki" wy-
mordował  ( zmasakrował) 173 
Polaków.
Po Parośli, jako drugi został zaata-
kowany po raz pierwszy przez UPA
Taraż, gdzie zamordowano: 24 
osoby. 
W tym samym miesiącu atakowano 
Polaków w 48 miejscowościach, 
mordując w poszczególnych napa-
dach od jednej do kilkunastu osób. 
Łącznie w lutym 1943 r. na Woły-
niu zginęło co najmniej 310 Pola-
ków. Jak podają W. E. Siemaszko-
wie :W marcu 1943 r. największe 
nasilenie napadów dotyczyło po-
wiatu kostopolskiego, gdzie w tym 
czasie zginęło najwięcej Polaków 
(znacznie ponad 1000 osób w co 
najmniej 47 jednostkach admini-
stracyjnych), oraz sarneńskiego. 
Napady na całe osiedla polskie 
zaczęły się także w powiecie łuc-
kim, w gminie Silno, która przyle-
gała do powiatu kostopolskiego i 
najwyraźniej została włączona do 
wyznaczonego większego terenu 
eksterminacji Polaków. Ogółem 
w tym miesiącu zamordowano 
1759-1765 osób.
(Z książki Władysława i Ewy Sie-
maszków pt. "Ludobójstwo doko-
nane przez nacjonalistów ukraiń-
skich na ludności polskiej Wołynia 
1939-1945”). Nasilenie napadów 
na polskie osiedla rozpoczęło się 
w marcu 1943 roku. Marcowa fala 
nacjonalistycznych zbrodni OUN-
-UPA zaczynała nabierać rozpę-
du, mordercy z OUN-UPA,  co-
raz bardziej nabierali pewności. 
Fala napadów przesuwała się ze 
wschodu na zachód. W marcu ob-
jęła powiaty kostopolski i sarneń-
ski (częściowo także łucki a nawet 
dubieński). Bandy nacjonalistów 
ukraińskich w marcu 1943 napadły 
na miejscowości Kolonia Anto-
nówka, Białka, Kamionka, Kolo-
nia Zarzeczka, Czudwy, Mokwin, 
Kolonia Borówka, Hłuboczek, 
Derażne, Kolonia Polanówka, 
Kolonia Tomaszów, Kolonia Hi-
politówka, Kolonia Radomianka, 
Kolonia Wereczówka ,Lipniki, 
kolonię Jaśmieniec, Pieńki i Pen-
dyki. UPA które nie liczyło się już 
z Niemcami i rosło w siłę dzięki 
ucieczce kilku tysięcy ukraińskich 
policjantów ze służby u okupanta.

W kolonii Lipniki w powiecie 
Kostopol „tragedia rozpoczęła 
się 26 marca 1943 r. o godzinie 2 
w nocy. 29 marca 1943 roku, fala 
zbrodni dotarła do wsi Pendyki 
i Pieńki w  pow. kostopolskim. 
Ukraińcy wymordowali w be-
stialski sposób niemalże wszyst-
kich mieszkańców tych polskich 
wsi. Wymordowano w ten sposób 
150 osób. Wieś była przeludnio-
na, bo w niej schronili się w dniu 
25 marca niedobitki ze wsi  Kolo-
nia Tomaszów.
W kwietniu 1943 roku trwały na-
pady w powiatach kostopolskim, 
warneńskim i krzemienieckim. 6 
kwietnia 1943 r. – we wsi Hranie 
(pow. Sarny) Upowcy dokonują 
rzezi kilku mieszkających tutaj 
polskich rodzin. Ich ofiarą pada 
około 100 Polaków, ocalała tyl-
ko jedna kobieta, gdyż pracowa-
ła w tym czasie w polu i została 
ostrzeżona przez ludzi z sąsiedniej 
wsi. Tego samego dnia Ukraińcy 
mordują bestialsko 21-letnią Po-
lkę w kol. Kopytków. O świcie 
8 kwietnia 1943 roku (mówi się 
także o 7 kwietnia), gdy Polacy 
powychodzili z kryjówek, kolo-
nię Brzezina zaatakowało silne 
zgrupowanie UPA, które w nocy 
otoczyło miejscowość, wsparte 
przez ludność ukraińską ze wsi 
Hranie i Tryputnie. Samoobrona 
nie zdołała stawić oporu. Zabudo-
wania kryte strzechą zapaliły się 
od ostrzału amunicją zapalającą. 
Polaków mordowano bez wzglę-
du na płeć i wiek za pomocą broni 
białej (siekiery, widły, noże, ba-
gnety), do uciekających strzelano. 
Niektóre ofiary torturowano przed 

śmiercią. Zabito około 130 osób, 
15 było rannych, 20 osób zdołało 
zbiec. 10 kwietnia 1943 r. . – w 
porze obiadowej UPA dokonała-
powtórnego napadu na kolonię 
Taraż. Wśród napastników byli 
także policjanci ukraińscy z Ko-
łek z komendantem Saczko Sacz-
kowskim. Polacy byli przerzyna-
ni piłami, odzierani ze skóry itp. 
Zagrody  spalono, zamordowano 
co najmniej 26 osób. Wracając z 
rzezi w kol. Taraż upowska banda 
pali domostwa polskie w Hołodni-
cy oraz w Marianówce i dokonuje 
zabójstw. (Władysław Siemaszko, 
Ewa Siemaszko "Ludobójstwo do-
konane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na ludności polskiej Woły-
nia 1939-1945, ). 
11 kwietnia 1943 r. nacjonaliści z 
UPA napadli na polsko-ukraińską 
wieś Chobułtowa w gminie Mi-
kulicze, 12 km od Włodzimierza 
Wołyńskiego, wymordowali ro-
dzinę Rudnickich, składającą się z 
ośmiu osób.  
W Janowej Dolinie (pow. ko-
stopolski), wzorcowej osadzie 
robotniczej wybudowanej dla 
pracowników kamieniołomów ba-
zaltu, Ukraińcy zapowiadali „jaja 
wielkanocne malowane krwią Po-
laków” i zapowiedź spełnili. Na-
padli w Wielki Piątek - 23 kwiet-
nia 1943 zamordowali ponad 600 
osób, z których większość zosta-
ła spalona lub uduszona dymem. 
Niektórych zabito siekierami i 
widłami w pobliżu domów lub 
na drodze i w lesie w czasie pró-
by ucieczki z pogromu. Niemow-
lętom rozbijano główki o ściany.  
(Relacje świadków )

Od maja 1943 UPA organizowa-
ła masowe ataki na wsie polskie 
i ośrodki samoobrony na terenie 
całego Wołynia. Eksterminacja 
ludności polskiej rozpoczęta w 
powiatach sarneńskim, kostopol-
skim, rówieńskim i zdołbunow-
skim w czerwcu 1943 rozszerzyła 
się na powiaty dubieński i łucki, 
w lipcu objęła powiaty horochow-
ski, kowelski i włodzimierski, a w 
sierpniu także powiat lubomelski. 
Tajkury,  wieś oddalona od Zdoł-
bunowa 5-6 km, leżąca na uboczu 
od główniejszych traktów. 1. Maja  
1943   wymordowano  wszystkie  
rodziny polskie tam mieszkają-
ce.  W nocy z 12 na 13 (lub 14 na 
15) maja 1943 był pierwszy na-
pad na Złoczówkę oddział UPA 
razem z chłopami ukraińskimi ze 
wsi Nowosiółki i Paszowa, który 
podpalił i obrabował sześć pol-
skich zagród. Zginęło w nich 12 
osób.
12 maja 1943 w powiecie sarneń-
skim spalono wsie: Mgły, Kon-
stantynówkę, Osty, Ubereż. 24 
maja 1943 we wsi Niemodlin w 
pow. kostopolskim zamordowa-
no 170 osób.   W  nocy z 24 na 
25 maja 1943 spalono wszystkie 
dwory i folwarki w powiecie wło-
dzimierskim. 25/26 maja 1943 r. 
dokonano mordu na Polakach w  
Małym Siedliszczu (gmina Ko-
stopol, powiat Kostopol.  
27 maja 1943 r.  polała się niewin-
na krew polska w następnym ma-
sowym mordzie Niemilii k. By-
strzyc, gmina Ludwipol, powiat 
Kostopol. 28 maja 1943  -600 
osobowy oddział UPA spalił wieś 
Staryki i wymordował wszyst-

kich jej mieszkańców. 2 czerwca 
1943 miejscem zbrodni była wieś 
Hurby położona w powiecie zdoł-
bunowskim. W jej wyniku zginęło 
około 250 Polaków.
13 czerwca 1943 r. napad band 
UPA na Stachówkę gmina Włodzi-
mierzec, powiat Sarny zamordo-
wano 22 osoby.
17-18 czerwca 1943r. w  czasie 
napadu na miejscowość Czaru-
ków  pow. Łuck zamordowano 
17 osób. 26 czerwca 1943r.  wy-
mordowano mieszkańców  Górna 
kolonia, gmina Ludwipol, pow. 
Kostopol. 
W czerwcu 1943 doszło do pierw-
szego większego napadu na mia-
sto Bereźne, w wyniku którego 
zginęło kilkunastu jego polskich 
mieszkańców. Miasto to od wio-
sny było schronieniem dla polskich 
uchodźców z rzezi wołyńskiej. 
Od wiosny 1943 r. do końca tego 
roku podczas rzezi wołyńskiej, 
ofiarą padło łącznie ok. 96 osób.                                                                                                                                            
                     
Liczba zamordowanych Polaków 
na Wołyniu do lipca 1943 ocenia-
na jest na około 15 tysięcy osób 
a łączne straty ludności polskiej 
obejmujące zabitych, rannych, wy-
wiezionych na roboty do Niemiec 
i uciekinierów wyniosła około 150 
tysięcy osób. Do lipca 1943 w po-
wiecie horochowskim dokonano 
napadów na 23 wsie polskie. w 
powiece dubieńskim - na 15, w po-
wiecie włodzimierskim na 28.

Powyższe informacje pochodzą za-
równo z w/w książki W. E Siemasz-
ków jak i relacji świadków. 
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/ Majątek Chobułtowa.. Fot. Z. Barański. Ze zbiorów W. i E. Siemaszków.
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isaliśmy już na łamach KSI 
o Środowisku Kresowym ze 
Świebodzina które znane jest 
z bardzo wielu inicjatyw zwią-

zanych z pamięcią o Kresach II RP. 
Dla przypomnienia warto ponownie 
spojrzeć na ufundowany  przez nich 
pomnik, potocznie nazywanym przez 
mieszkańców , Nekropolią Kresową.
Jednym z członków Towarzystwa 
Kresowego jest Tadeusz Filipczak z 
którym dzięki pomocy prezesa Wa-
cława Kondrakiewicza udało mi się 
porozmawiać. Jest on fundatorem 
jednej z tablic w/w pomnika.

W 70 rocznicę rzezi wołyńskiej opo-
wiedział mi fragment historii swojej 
rodziny. Co opowiedział przedsta-
wiam naszym czytelnikom. Wszystko 
zaczęło się 17-18 czerwca mówi Ta-
deusz Filipczak  ( urodzony w 1928 
r. w miejscowości Czaruków  pow. 
Łuck). Mieszkałem z rodzicami w 
kol. Chrobrów gmina Czaruków. Od 
wiosny 1943 r. wszyscy mieszkańcy 
naszej wsi nie spali  już w swoich 
domach, ale po krzakach, w polu a 
niektórzy w wykonanych przez siebie 
schronach. Niepokojące wieści o mor-
dach ukraińskich band dochodziły ze 
wszystkich stron. Wspomnianego 
czerwcowego dnia mordu dokonano i 

u nas. Napadnięty został Jan Micha-
łek z dziewczyną. Jego zamordowano 
a ona zdołała uciec na stację kolejową  
w miejscowości Nieświt, gdzie znaj-
dował się wojskowy posterunek nie-
miecki. Ojciec zdecydował, że od tej 
pory rodzina moja będzie jeździć na 
noc do kościoła położonego właśnie 
w tej miejscowości. Wydawało się , 
że tak będzie bezpieczniej. Nie wie-
dzieliśmy, że napad na naszą miejsco-
wość był przygotowany przez UPA na 
19 czerwca. O tym fakcie powiadomił 
nas ukraiński sąsiad Siańko Klepiec 
w chwili kiedy paliły się już Jeziorany 
Szlacheckie. Tata w tym czasie był u 
Michałka pomagał przy wykonaniu 
trumny dla zamordowanego Janka. 
Nie było na co czekać, natychmiast z 
mamą uciekliśmy do stryja Edwarda 
Filipczaka skąd już razem z nim do 
Budek Osieckich, gdzie mieszkał  brat 
stryjenki Bolesław Konopko. Stamtąd 
wszyscy razem uciekliśmy do Tor-
czyna, gdzie stacjonowało wojsko 
niemieckie. W czasie napadu zamor-
dowano 13 Polaków, jedną Czeszkę, 
2 Rosjan i Ukraińca Siańko Klepca 
za to, że uprzedził Polaków o napa-
dzie. W Torczynie przebywaliśmy 
koło miesiąca, gdzie zebrało się wię-
cej uciekinierów z polskich wsi. Nie 
można było jednak przebywać tam 

dłużej dlatego pod eskortą Niemców 
kolumna ocalałych z rzezi Polaków 
została przeprowadzona do Łucka.  W 
tym dużym mieście wydawało się być 

bezpiecznie, ale były problemy nie 
tylko z mieszkaniami ale i wyżywie-
niem znacznej liczby uciekinierów z 
różnych stron Wołynia. Nasza rodzina 
podobnie jak i inne pozostawiły swoje 
gospodarstwa bez opieki ale do ostat-
niego dnia pobytu zadbane, a więc 
np. obsiane zbożami. Dlatego też w 
czasie żniw rodzina moja postanowiła 
wrócić po zbiory. W grupie osób które 
wyruszyły był również mój dziadek z 
babcią. Żniwiarze cały dzień praco-
wali bez zakłóceń i wydawało się, że 
wszystko będzie dobrze. Jednak kiedy 
wszyscy zbierali się do powrotu, moi 
dziadkowie pozostali chwilę dłużej 

by dokończyć zbioru. Gdy skończyli 
ruszyli samotnie w drogę powrotną 
ale daleko nie ujechali. Banderowcy 
zaskoczyli ich na drodze. Dziadka 
wrzucili jak kłodę drewna na wóz 
siadając na nim a babcie przywią-
zali do wozu i tak ją ciągnęli. Jak 
dojechali do gospodarstwa oboje 
wrzucili do studni, prawdopodobnie 
już nie żyli. To nie był odosobniony 
przypadek, w tym czasie na całym 
Wołyniu trwało już polowanie na 
Polaków w sposób otwarty i w naj-
gorszej formie. Pan Tadeusz  pamięć 
tych wydarzeń postanowił pozosta-
wić potomnym wykutą w kamieniu.

PAMIĘĆ WYKUTA W 
KAMIENIU

Bogusław Szarwiło
Foto: Wacław Kondrakiewicz
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a ziemi wołyńskiej, spośród 
polskiej mniejszości naro-
dowej, urodzony zostałem 

blisko 75 lat temu – z pobożnych 
rodziców, którzy nadali mi imię 
Zygmunt, a z bierzmowania Tade-
usz. Jako dziecko polskie zacząłem 
uczęszczać do  podstawowej szkoły 
rosyjskiej, gdzie doznałem pierw-
szych prześladowań tak od  prawo-
sławnej młodzieży, jak i od nauczy-
cieli (wraz z popem). Już wówczas 
miałem pierwsze odczucia niespra-
wiedliwości i prześladowania za to 
tylko, że byłem  dzieckiem polskim, 
wyznającym religię rzymsko-kato-
licką a nie prawosławną. 
Te  zaistniałe antagonizmy na tle 
religijnym wzmogły się jeszcze 
bardziej, gdy dodatkowo zaczęto 
wykorzystywać różnice narodowo-
ściowe, jakie zaistniały w dziejach 
walczących ze sobą sąsiedzkich 
narodów: polskiego i ukraińskiego. 
Powaśnienie bowiem tych dwóch 
narodów leżało w interesie państw 
sąsiadujących  z Polską – ze wscho-
du carskiej Rosji i z zachodu kaj-
zerowskich Niemiec. Szczególnie 
ci ostatni w swoich dalekosiężnych 
planach zaborczych na wschód 
(Drang nach Osten) penetrowali te 
tereny dla celów strategicznych po-
przez swoich kolonistów i przepro-
wadzanych lustracji finansowanych, 
a przeznaczonych na konserwację 
wojskowych cmentarzy niemiec-
kich z pierwszej wojny światowej. 
Na  szczególne podkreślenie za-
sługuje sprawa podjętych przez hi-
tlerowców systematycznych prac 
zmierzających do powaśnienia i 
podburzania Ukraińców przeciwko 
Polakom. W akcjach tych brali ak-
tywny udział studenci narodowości 
ukraińskiej, głównie pochodzących 
z terenów tzw. Galicji wschodniej, 
a studiujących na wyższych uczel-
niach we Lwowie, gdzie działał 
też wróg Polaków - rzecznik i du- 
chowy przywódca ukraińskich na-
cjonalistów, metropolita kościoła 
grekokatolickiego hrabia Szeptycki 
Roman (Andrzej - imię zakonne), 
którego brat Stanisław był genera-
łem broni w czynnej służbie wojska 
polskiego do 1926 roku. 
Różnego  rodzaju akcje wrogie pań-
stwowości polskiej, w tym i sabota-
żowe, były przeprowadzane na te-
renach wschodnich Polski w latach 
głównie trzydziestych (1933––39), 
takie jak: 
- uświadamianie przede wszystkim 
chłopów ukraińskich o krzywdach 
doznawanych, a (na przestrzeni 
dziejów) przez zaborców poczynio-
nych - do których zaliczali i Pola-
ków i Rosjan (powszechnie nazy-
wanymi Lachami  i Moskalami), 
- szerzenie motywowanych wieści 
o zbliżającej się wojnie i rodzących 
się, tym samym, sprzyjających szan-
sach uzyskania wolnej i niezależnej 
Ukrainy i w tym celu pouczano po-
borową młodzież ukraińską, jak też 
zachęcano ich do jak najdokładniej-

szego zapoznania się z kunsztem 
wojskowym. Złowroga propaganda 
przeciwko Polakom wzmagała się 
na ziemiach wschodnich w miarę 
rosnącej militaryzacji Niemiec hi-
tlerowskich. Dochodziło wówczas 
do coraz to nowych dywersji, jak 
palenie w majątkach polskich stert 
zboża, wyburzanie zabytkowych 
kaplic prawosławnych na podstawie 
sprokurowanych fałszywych do-
kumentów rzekomo wystawionych 
przez polskie władze centralne, 
czyniąc to przy udziale (specjalnie 
nagromadzonej miejscowej ludno-
ści prawosławnej) i pod ochroną 
wojska i policji. Ta wroga antypol-
ska robota miała swój wyraźny cel 
– zjednać sobie wszystkich Ukraiń-
ców (nacjonalistów i pozostałych, 
politycznie niezaangażowanych) i 
wszczepić w nich jad nienawiści do 
Polaków i do wszystkiego co polskie 
– i jak to się w skutkach okazało, ten 
cel został osiągnięty. Już w pierw-
szych dniach wojny wrześniowej 
(1939) i przez cały czas hitlerow-
skiej okupacji, Polacy mieszkający 
na kresach wschodnich, a nawet i 
w centralnej Polsce jakże głęboko 
i boleśnie to odczuli, kiedy w lu-
dobójstwach, morderstwach, egze-
kucjach i całej martyrologii Pola-
ków w czasie ostatniej wojny – oby 
ostatniej – brali też udział ludzie z 
grupy słowiańskiej. Okazuje się, 
że jad nienawiści – poprzez swoją 
złowrogą i nieraz kłamliwą nawet 
propagandę, ale wszczepiany w jed-
nych przeciwko drugim, staje się aż 
tak groźnym w skutkach, że dopro-
wadza do morderstw i ludobójstwa 
sobie bliskich ludzi, jak to się działo 
w tej ostatniej wojnie. Różne tego 
są dowody – i te udokumentowa-
ne i te podawane ustnie, zwłaszcza 
wśród Polaków, którzy nawzajem  
siebie zobowiązywali do zapamięta-
nia i kto te okrucieństwa przeżyje, 
żeby przekazał swoim Rodakom tę 
haniebną prawdę, jaka była udzia-
łem większości zdziczałej ludności 
ukraińskiej zamieszkałej na kre-
sach wschodnich. Już w pierwszych 
dniach wojny wrześniowej, kiedy 
w barbarzyńskim pochodzie szala 
zwycięstwa przechylała się widocz-
nie na stronę hitlerowskich Niemiec 
– dywersja ukraińska wzmagała na 
kresach swoją złowrogą działalność 
przeciwko Polakom. Już wtedy zor-
ganizowane, a będące na usługach 
bandy OUN (Organizacja Ukraiń-
skich Nacjonalistów) napadały na 
mniejsze oddziały żołnierzy pol-
skich, zwłaszcza śpiących i w zna-
ny (według dziejów) sposób walki 
ukraińskich rezunów – popodrzy-
nali im gardła. Szczytem zaś ujaw-
nionych podłości, jadu nienawiści, 
napadów i zabójstw połączonych 
często z morderstwem Polaków za-
mieszkałych od wieków na Woły-
niu, jak i tych, którzy jako uchodźcy 
z całej Polski znaleźli się na ziemi 
wołyńskiej – stał się dzień 17 wrze-
śnia 1939 roku – od którego to dnia 

zaistniała kompletna anarchia, w 
której napady i zabójstwa Polaków 
były powszechnym udziałem ukra-
ińskich mołojców do czasu ustabi-
lizowania się władzy radzieckiej. 
Wśród wszystkich wówczas znaj-
dujących się na ziemi wołyńskiej 
bezbronnych Polaków zapanowała 
atmosfera bezwładności i biernego 
oczekiwania – w poczuciu najgłęb-
szej żałoby, bo przecież po utracie 
swojej tak krótko trwającej – po 
prawie półtorawiecznej niewoli – 
Ojczyzny!
Byliśmy wtedy – my Polacy – jakże 
bliscy sobie, dzieląc wspólny los, 
w po-czuciu utraty wszystkiego… 
Wśród niewielu wprawdzie było ta-
kich silniejszych,  którzy nie stracili 
jeszcze całkiem nadziei i widzieli 
wówczas potrzebę, a nawet  ko-
nieczność przekazywania wszyst-
kich podłości i cierpień doznawa-
nych przez Polaków od miejscowej 
ludności narodowości ukraińskiej. 
Był to jakby testament nie napisany, 
ale przekazany, który należy wyko-
nać przez tych, którzy pozostali i 
jeszcze żyją, a dla potomnych, żeby 
wiedzieli co sprawia wojna i jakie 
wyzwala największe podłości ludz-
kie – wśród sobie nawet bliskich i w 
niczym nie zawinionych, w sąsiedz-
twie współżyjących ludzi, różnią-
cym się czy to wyznawaniem innej 
religii, czy przynależnością do innej 
narodowości, czy poziomem życia 
osiągniętym swoją tylko uczciwą 
pracą itp. Te wymienione, w ogól-
nym zarysie, różnice międzyludz-
kie zostały skrzętnie wykorzystane 
przez dywersję niemiecką, z którą 
aktywnie współpracowali nacjona-
liści ukraińscy w swej antypolskiej 
działalności. Ta wszczepiona wśród 
chłopów ukraińskich nienawiść do 
Polaków ujawniła się już w pierw-
szych dniach napaści Niemiec hitle-
rowskich na Polskę.
Nie wiemy i wiedzieć nigdy nie bę-
dziemy o liczbie Polaków – doro-
słych  i dzieci – którzy jako uchodź-
cy z ziemi zachodniej i środkowej 
Polski we wrześniu 1939 roku zna-
leźli się na terenach wschodnich, a 
którzy zostali zabici i zamordowani 
przez ludność tam zamieszkałą na-
rodowości ukraińskiej. Kiedy 15 
września 1939, a więc w piętnastym 
dniu wojny, rozeszła się wieść  o 
mobilizacji wszystkich rezerwistów 
i stawieniu się nad rzeką Styr pod 
Łuckiem – następnego dnia o świ-
cie wyruszyłem z grupą osadników 
wojskowych z Ułanówki (powiatu 
włodzimierskiego), ale do odległe-
go około 70 km Łucka nie dotar-
liśmy gdyż sytuacja się zmieniła 
– armia radziecka przekroczyła 17 
września granicę. Nastał okres du-
chowej i fizycznej, a jednocześnie 
jakże upokarzającej nas Polaków 
niewoli, pełnej goryczy i doznawa-
nych drwin ze wszystkiego co pol-
skie, z wypominaniem głoszonych 
przed wojną haseł o przygotowanej 
obronności kraju, że nawet guzi-

ka nie damy (jak głosił marszałek 
Edward Rydz-Smigły) itp. Szczy-
tem ujawnionych w tym czasie 
nienawiści ludności ukraińskiej do 
Polaków były napady i zabójstwa, 
głównie dokonywane na powraca-
jących do swoich domów żołnierzy 
polskich. I tak – zgodnie z naka-
zem i zobowiązaniem – przekazuję 
swoim Rodakom fakt  zabójstwa 
we wsi Niskienicze powiatu wło-
dzimierskiego generała polskiego 
i kapelana polskiego o nieznanych 
mi nazwiskach, których przez parę 
dni przetrzymywano w zamkniętej 
drewnianej piwnicy – wreszcie w 
sposób bestialski wrzucając granaty, 
pozbawili ich życia.
Jad nienawiści w stosunku do Po-
laków przejawiany był przez różne 
warstwy społeczne narodu ukraiń-
skiego, a nawet przez duchowień-
stwo prawosławne  i grecko-kato-
lickie. Nienawiść tę ujawniały też 
stare kobiety ukraińskie w potocz-
nych rozmowach i na zebraniach. 
Wymownym tego przykładem jest 
też zapytanie przez mieszkankę wsi 
Przesławicze dowódcy Oddziału 
Kawalerii Radzieckiej, który tam 
pierwszy wkroczył we wrześniu 
1939 roku czy można już zaczynać 
„Lachiw ryzaty”. Zaskoczony tym 
pytaniem dowódca udzielił nieco 
dłuższej odpowiedzi podkreślając, 
że w ZSRR jest dużo ludzi różnych 
narodowości i wszyscy żyjemy w 
zgodzie, po bratersku…W niedłu-
gim czasie, po ustabilizowaniu się 
władzy radzieckiej, ukazały się po 
wsiach i miastach wołyńskich pla-
katy w języku ukraińskim takiej (po 
przetłumaczeniu) treści: 
I na odnowionej ziemi nie będzie 
wroga ciemiężcy, a będzie syn i bę-
dzie matka i będą Ludzie na ziemi.
Taras Szewczenko Te proste i dla 
wszystkich zrozumiałe słowa były 
pokrzepieniem i nadzieją lepszego 
jutra. W miarę jednak umacniania 
się na tych terenach władzy radziec-
kiej  w latach: od czwartego kwarta-
łu 1939 do 22 czerwca 1941 roku (to 
jest do napaści Niemiec hitlerow-
skich na Związek Radziecki) wzma-
gała się wśród tamtejszej ludności 
atmosfera nienawiści i zaniepoko-
jenia głównie z dwóch powodów  
– wywożenia ludzi podejrzanych i 
niepewnych (w pierwszej kolejności 
polskich  osadników wojskowych, 
oficerów zawodowych, byłych 
działaczy politycznych  itp. oraz 
tak zwanych kułaków, bogatszych 
chłopów, jako potencjalnych wro-
gów  kolektywizacji gospodarstw 
rolnych). Ten stan zaniepokojenia 
i niepewności pogłębiał się jeszcze 
w miarę wzrastania prześladowań 
religijnych i powiększania  perma-
nentnego podatków na kościoły, 
co powodowało ich zamykanie w 
konsekwencji zaistniałych nie moż-
liwych do uregulowania wymaga-
nych należności podatkowych. W 
owych czasach – taka była prawda 
– Polacy spośród wszystkich naro-

dowości byli najgorzej traktowani, 
jakże często w prymitywny sposób 
przez ludzi  nawet na eksponowa-
nych stanowiskach, rekrutujących 
się głównie z miejscowej  ludności 
ukraińskiej. Wytworzyła się wśród 
Ukraińców w stosunku do Pola-
ków  jakaś dziwna psychoza do-
szukiwania się podłości u innych 
rzekomo poczynionych, dla uspra-
wiedliwienia swoich odwetowych 
barbarzyństw.Nasz wieszcz Adam 
Mickiewicz powiedział: „Jad jest 
cechą istot niższych –  istoty wyższe 
go nie posiadają”. Do czego może 
doprowadzić jad nienawiści posłużę 
się w tym miejscu takim oto przy-
kładem: będąc wydelegowanym na 
6-cio  tygodniowy kurs do Lwowa 
w roku 1940, kiedy na pierwszym 
wykładzie z upoważnienia władz ra-
dzieckich prof. Miczyński, nie zna-
jąc języka ukraińskiego mówił po 
polsku, wówczas jeden ze słuchaczy 
przerwał wykład i powiedział, że 
on  i inni lepiej by rozumieli, gdyby 
wykład prowadzony był w języku 
ukraińskim. 
Jak się okazało ujawniony został 
jad nienawiści – tym nie znającym 
rzekomo języka polskiego był inży-
nier rolnik, który studiował i swoją 
pracę dyplomową napisał w języ-
ku polskim na Wydziale Rolnym 
Politechniki Lwowskiej w Dubla-
nach. Takich przykładów ujawnio-
nych nienawiści z różnych sfer i 
pochodzenia  spośród Ukraińców 
w stosunku do Polaków z czasów 
trzydziestych i czterdziestych dwu-
dziestego wieku było wiele, jakich 
nawet historia dotychczas nie ujaw-
niła – żeby, między innymi, barba-
rzyństwami i ludobójstwem mogło 
dojść do z góry, z premedytacją 
zaplanowanych i dokonanych przez 
bestialskich zbirów  ukraińskich na-
padów i mordów niewinnych ludzi 
modlących się, którzy uczestniczyli 
w nabożeństwach odprawianych w 
kościołach, a była to niedziela dnia 
11  lipca 1943 roku, o czym bliżej 
poniżej podam. 

CDN w następnym numerze.

Jest to fragment z książki: Zygmun-
ta Stańskiego i  Witolda Stańskiego
„PORYCK miasteczko kresowe 
Symbol tragedii Polaków na Woły-
niu”

Moje wołyńskie wspomnienia
Zygmunt Stański

N
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Urodziłam się 29 06 1936 
r. w Siedlisku, gm. Stepań, 
pow.  Kostopol parafia 
Rzymskokatolicka- Wy-

rka. Proboszczem był ks. Jan Sza-
rek. Miałam 7 lat jak pożegnałam 
Wołyń. Moi rodzicami byli: Stani-
sława z d. Rosińska ur. W 1903 r. i 
Stanisław Gutkowski ur. W 1897 r. 
Posiadałam 3-jkę rodzeństwa, 2 bra-
ci: Kazimierz – Anicenty ur. 1927 r. 
i Witold ur. 1930 r. i siostra Danuta 
ur.1933 r. Z rodziny mojej mamy w 
latach 1938-1943, we wsi mieszka-
ła babcia Teofila Rosińska z synem 
Janem  / bratem mojej mamy/, z 
synową Heleną i wnukami: Euge-
niuszem, Czesławem i Konstan-
tym, obok wnuk Szczepan z żoną 
Genowefą z d. Brzozowska i małą 
córeczką Zuzanną. Ze strony ojca 
stryj Antoni z żoną Cecylią i stryj 
Aleksander z żoną Marią i 4- ką 
dzieci: Edward, Kazimiera, Romu-
alda i Tadeusz, który już wcześniej 
się pobudował na obrzeżach wsi. 
Mieszkaliśmy w centrum wsi do 
1938 r. W 1937 r. we wsi wybuchł 
pożar, gdzie spłonęły wszystkie na-
sze zabudowania i część budynków 
stryja Antoniego. Ponieważ wcze-
śniej ojciec posiadając 5 ha ziemi, 
dokupił sobie 20 ha za rzeką Jesio-
nówką,  /niektórzy podają Czapelka/ 
postanowił pobudować się na tych 
terenach odległych od wsi ok. 1,5-
2 km. Ze względów bezpieczeństwa 
przed pożarami. Pobudował już bar-
dziej nowoczesny dom, obszerny, 
kryty blachą, z nowymi budynkami 
gospodarczymi, stodołą, na której 
znalazło się miejsce na „bocianie 
gniazdo”. Obowiązkowo studnia 
z żurawiem, z czasem ogrodzony 
ogród. Jako dzieciakom, było nam 
tam dobrze, dużo przestrzeni, pola, 
łąki, rzeka, gdzie kwitły kaczeńce, 

rosły tataraki, kumkały żaby i pły-
wały ryby co było frajdą dla moich 
braci. Prześcigali się, kto więcej 
ułowi, a na około lasy, gdzie rodzice 
chodzili na grzyby. Gdy byłam star-
sza, miałam swego źrebaka i bracia 
zabierali mnie nad rzekę poić konie. 
Miałam też swego ulubionego kota, 
który był moim ulubionym przyja-
cielem do końca pobytu na Woły-
niu. Moje rodzeństwo chodziło do 
szkoły, bracia do Wyrki oddalonej 
5 km. Od Siedliska, ale jakoś im to 
nie przeszkadzało, siostra do Sie-
dliska, która mieściła się w prywat-
nym domu u p. Mąkiewicz. Bracia 
po szkole pomagali ojcu w pracach 
polowych, ja z siostrą mamie poma-
gałyśmy „wybielać” na łące bieliznę 
po praniu i wielu innych drobnych 
pracach. Zawsze w niedzielę jeździ-
liśmy bryczką do kościoła do Wy-
rki, a w drodze powrotnej odwie-
dzaliśmy naszą rodzinę w Siedlisku, 
zabierając naszą babcię Teofilę na 
dłużej do naszego nowo-pobudowa-
nego domu. Po drodze odwiedzali-
śmy stryja Antoniego i Aleksandra, 
którzy już byli  bardziej zagospoda-
rowani od nas i tak nam upływały 
niedziele, nie odczuwając tego, że 
jesteśmy w jakiś sposób „odizolo-
wani” od wsi.
Jeszcze wspomnę o naszych no-
wych sąsiadach, którzy pod koniec 
1939 r. kupili sobie „kawałek” zie-
mi i pobudowali mały domek. / w 
Rafałówce mieli duży dom i sklep/ 
Byli to Paulina i Stefan Bitnerowie 
z 4- ką dzieci: Ryszardem – 1925, 
Barbara-1927, Leokadia-1930, Li-
dia-1935/?/. Sąsiedzi okazali się 
bardzo miłymi ludźmi i bardzo 
zaprzyjaźniliśmy się wszyscy tak 
dorośli jak i dzieci. Zawsze można 
było liczyć na wzajemną pomoc. 
„Sielanka” skończyła się, kiedy na 

Wołyniu w czasie okupacji Niem-
ców, zaczęto mordować Żydów, a 
później Ukraińcy „zabrali się” za 
Polaków. Ogólny niepokój doro-
słych wkradł się również w serca 
dzieci. Pojedyńcze mordy rozpo-
częły się już pod koniec 1942 r. pod 
pozorem użyczenia podwody, z któ-
rej nikt nigdy nie wracał. Tak było z 
Edwardem Grabowskim z Zakuścia 
mężem mojej stryjecznej siostry 
Kazimiery, córki Aleksandra Gut-
kowskiego. Przyszli do nich wie-
czorem podając się za partyzantów 
radzieckich z prośbą o „podwiezie-
nie ich do dowódcy” i już nigdy z 
tej „wycieczki” nie wrócił i nie zna-
leziono jego zwłok. Następny przy-
padek w mojej rodzinie był w Kuli-
kowiczach w domu brata mego ojca, 
Bolesława Gutkowskiego, który był 
administratorem niemieckiego ma-
jątku. W tym czasie w gościnie u 
nich był mój ojciec. Przyszli nocą i 
chcieli go podstępnie wyprowadzić, 
ale stryj im uciekł, więc cała rodzi-
nę zostawili przy życiu, ograbiając 
doszczętnie mieszkanie. Po ich wyj-
ściu domownicy zorientowali się, 
że dom był obstawiony butelkami z 
benzyną. Wniosek, że po wymordo-
waniu wszystkich, chcieli do spalić, 
a stryj swoją ucieczką popsuł im 
plany. Stryj przeżył ale trafił do szpi-
tala z bardzo odmrożonymi nogami. 
Przebywał w Kołkach przez okres 
2 miesięcy. Stryjenka następnego 
dnia wraz z dziećmi opuściła Ku-
likowicze. Na początku 1943 r. już 
jawnie Ukraińcy zaczęli mordować 
Polaków, wtedy ogarnął wszystkich 
strach i po Parośli, Butejkach, Hucie 
Stepańskiej w Siedlisku zaczęła się 
organizować samoobrona. Głów-
nym komendantem był Gracjan 
Wiatr – podoficer rezerwy. Stryj 
Antoni był komendantem wartowni. 

Nie mając broni, zaczęli wytwarzać 
imitację broni i taką bronią próbo-
wali osłaniać mieszkańców. Z bie-
giem czasu mieli już 10 karabinów 
i chętnych do obrony, a było ich 
wielu, miedzy innymi: Jan Rosiński, 
Jan Onuchowski, Władysław Wiatr, 
Józef Janicki, Brzozowscy, Alek-
sander Gutkowski s. Władysława i 
wielu innych dorosłych mężczyzn 
w tym Edward Gutkowski. / czę-
ściowe dane ze „Wspomnień” stry-
ja Antoniego Gutkowskiego, nie-
które od żyjących jeszcze rodzin/. 
Był również apel do mieszkańców 
mieszkających poza wsią: jak nasza 
rodzina, rodzina Bitnerów i stryja 
Aleksandra Gutkowskiego, żeby 
na noc przemieszczać się do wsi ze 
względów bezpieczeństwa. Stryj 
Aleksander s. Antoniego i Kamili, 
skorzystał z propozycji i z rodziną 
na noc wyjeżdżał do stryja Antonie-
go. Natomiast nasi ojcowie zdecy-
dowali, że swoje rodziny będą sami 
ochraniać, włączając w to starszych 
synów, czyli od nas mego brata Ani-
centego l. 15,5 i ze strony Bitnerów- 
Ryszarda l. 18. Tak w 4-kę na zmia-
nę ze swoją prowizoryczną bronią / 
drzewce na sznurku zawieszone na 
plecach/ czuwali nad nami przez 
całą noc zmieniając się co kilka go-
dzin, a swoje żony z dziećmi młod-
szymi zamykali w naszej stodole od 
zewnątrz, wierząc, że uchronią nas 
od śmierci jak w 1942 r. Żydów, 
którzy byli przechowywani w naszej 
stodole przez okres 2 tygodni po li-
kwidacji getta w Stepaniu, o czym 
nawet nie wiedzieli sąsiedzi. Pew-
nego dnia opuścili kryjówkę żywi 
i cali, poszli szukać „swoich”… 
Taka „zabawa w ochronę” trwała 
do kwietnia, kiedy to zamordowano 
Jana Skibę, komendanta samoobro-
ny w Wyrce, który wraz z Bolesła-

wem Brzozowskim wyjechał w celu 
zakupienia broni. Zginął pod Poli-
cami, odnaleziony i pochowany na 
Cmentarzu Rzymsko- Katolickim 
w Wyrce. Wraz z rodzicami byłam 
na jego pogrzebie i ten obraz do 
dziś mam zachowany w pamięci./ 
Będąc w 2010 r. i 2011 nie odnala-
złam miejsca jego pochówku. / Ta 
zbrodnia wywołała bardzo duże po-
ruszenie wśród mieszkańców Wyrki 
i Siedliska. 
Następna zbrodnia, która się wy-
darzyła w krótkim czasie dotyczy-
ła bezpośrednio mojej rodziny. 22 
kwietnia zamordowana została w 
bestialski sposób /dokładny opis w 
„Pamiętniku- Wspomnienia z Wo-
łynia stryja Antoniego/ siostrzenica 
mego ojca – Ewelina Florkiewicz z 
d. Lipińska z Maniewicz /ok. Maj-
danu Komorowskiego/ Jej zwłoki 
przy pomocy Ukraińców odnalazła 
jej matka – Bronisława Lipińska. 
Pochowana została na cmentarzu 
Katolickim w Kołkach. 24 kwiet-
nia został zamordowany Eweliny 
ojciec – Władysław Lipiński wraz z 
2-ką dzieci Stanisławą i Tadeuszem 
w ok. Hradie. Ciał ich nie odnale-
ziono, tym razem już Ukraińcy nie 
pomogli, twierdzili, że nie wiedzą 
nic o tej zbrodni. Po tych wszyst-
kich zbrodniach na początku maja 
skorzystaliśmy z gościny stryja An-
toniego i codziennie wyjeżdżaliśmy 
do wsi na noc, gdzie było „gęsto” od 
uciekinierów. Przyjemne były po-
wroty do domu, gdzie witały nas na-
sze ulubione zwierzęta; psy i koty. 
P. Bitnerowie z dziećmi chodzili do 
p. Magdzińskich. Trwało to do tego 
pamiętnego dnia 16. O7. 1943 r. 

CDN

Wspomnienia z Wołynia 
z lat 1938/43 część 1

Halina Poros z d. Gutkowska

U

 czasie moich wizyt na Li-
twie przyszło mi poznać 
niezwykłą postać, jaką 

jest pan Władysław Korkuć – były 
żołnierz AK, działacz, społecznik, 
dziś powiedzielibyśmy animator 
kultury polskiej na Wileńszczyźnie. 
Człowiek, który mimo prześlado-
wań i represji nie zaprzestał działań 
i kultywował swoje pasje, tradycję, 
miłość do ojczyzny. Mimo upływają-
cego czasu wciąż niezwykle aktyw-
ny. Tę niezwykłą postać chciałbym 
Państwu – czytelnikom Kresowego 
Serwisu Informacyjnego – zapre-
zentować. Niech służy za przykład 
poświęcenia i świadomości służby 
Ojczyźnie i Narodowi, bo dorosłe ży-

cie i starość pan Władysław musiał 
niestety spędzić na ziemi ojczystej, 
jednak poza granicami administra-
cyjnymi Polski. Życiorysu weterana 
starczyłoby zapewne na niejedną 
książkę, jednak tu prezentuję „mi-
gawkowy” materiał udostępniony 
przez pana Władysława w grudniu 
2012 roku w Wilnie. Pod koniec tre-
ści był on co kilka lat przez autora 
„uzupełniany”. Zachowałem pisow-
nię oryginalną. Polecam.

Życiorys

Władysław Korkuć, syn Wilhelma 
i Stefanii Bierniukiewicz-Korkuć
ur. 16 września 1928 r. w Wilnie.

Zamieszkały w Wilnie ul. V. Dru-
skio 6/225 (obecnie dzielnica Karo-
linki) tel. dom. 215-89-72
Wyznania rzymsko-katolickiego

 Od 1935r. do 1941r. nauka w szko-
le powszechnej Nr. 1 im. Szymona 
Konarskiego. W szkole początki 
harcerstwa „Zuchy” – młodsi harce-
rze. W czasie okupacji niemieckiej 
pracuję u mojego ojca w pracow-
ni ślusarsko-wodociągowej przy 
ul. Wileńskiej 6.  W 1944 roku w 
w kwietniu zostaje zaprzysiężony 
(wstępuję do AK), przez Moroszcza-
ka Mieczysława ps. „Talarski”, ra-
zem z Eugeniuszem Siemieszko ps. 
„Bil” i Andrzejem Rynkiewiczem 

ps. „Kelmar”, mój pseudonim „Ro-
bak”. Zaprzysiężenie u Sakowiczów 
ul. Trębacka. Nasza działalność po-
legała na wyszukiwaniu broni. (od 
1939.IX wykradliśmy od sowietów 
broń z fortów na górze Szeszkina).  
Więc mieliśmy co przekazać z maju 
1944 roku. W czasie walk „Burza” 
zbieraliśmy broń, lekarstwa, które 
Niemcy z samolotów zrzucali swo-
im oddziałom. (Część zrzutu trafiała 
na prawy brzeg Willi).
 Mając w „paszporcie - ausweisie” 
pieczątkę = meldunek sowiecki (25 
lipca), przeniosłem meldunki i dru-
gim razem w sierpniu zostaje na 
skraju Puszczy Rudnickiej aresz-
towany i odesłany do Ejszyszek. 

Mimo bicia i śledztwa zostaję zwol-
niony („ratuje” pieczęć-meldunek w 
paszporcie). Wśród więźniów, więk-
szość to byli nasi chłopcy z AK. 

Władysław Korkuć – śpiewający 
tytan pracy społecznej
Maciej Prażmo

W
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Po powrocie wstępuję do jedynego 
polskiego III Gimnazjum Męskiego 
w Wilnie, które w 1946 roku zostaje 
przemianowane na Nr 5 i połączone 
z gimnazjum żeńskim. Wznawiamy 
w Wilnie harcerstwo w 1946 roku. 
Męskie obejmuje druh. Józef Kry-
paitis „Organista” (ps. AK). Zostaje 
przybocznym i organizuję zastęp 
„instruktorski” (przyszłych zastępo-
wych). Żeńskie harcerstwo prowa-
dziła drużynowa przedwojennej „2-
ki” i „10-ki”, Weronika Gojrzewska. 
My jesteśmy grupą – 12 i wznawia-
my chlubną „Czarną Trzynastkę” wi-
leńską. Wiemy o naszym Drużyno-
wym Józefie Grzesiaku „Czarnym”, 
„Kmicie”, „Mar”, dowódcy Szarych 
Szeregów na Wileńszczyźnie i dziel-
nicy „D” (który w tym czasie jest w 
Workucie mając wyrok 10 lat).
 Kapelanem podziemnego harcer-
stwa jest O. Kamil Władysław Wie-
lomański – franciszkanin (zm. w 
1999 roku.) Niestety po kilku latach 
w lutym 1949 roku kapelan zostaje 
aresztowany, po kilku miesiącach 
„Nika” – W. Gojrzewska zostaje 
aresztowana, w październiku zaś 
nasz drużynowy Józef Krypaitis „Or-
ganista”,  a w grudniu z 10/11 aresz-
tują mnie.
 Jesteśmy zesłani do Workuty gdzie 
wyniszczająca praca trwa w kopal-
niach („11”, „10”, „9”, „4” i „3”). 
Po śmierci „upiora” Stalina, Zostaję 
na mocy amnestii zwolniony w maju 
1953r. i wracam do Wilna. 
 Dopiero w grudniu 1954 roku otrzy-
muję pracę stróża i w tym czasie koń-
czę kurs kierowców, a pracując uczę 
się w Wyższej Szkole Muzycznej im. 
Tałłat Kełpszy, która kończę w 1958 
roku (wokalistyka), 1960 rok (dyry-
gentura), 1960-62r. nauka dyrygen-
tury w Konserwatorium. 
 Ożeniłem się w 1961r. z Jadwigą 
Kwiecień, córką Antoniego i Jadwi-
gi Cypko. Żona zmarła w 1991 roku. 
Mam córkę Barbarę Nacewicz z 

domu Korkuć, ur. w Wilnie w 1963r 
i mam wnuka Adama Nacewicza ur. 
1998r.

Władysław Korkuć – osiągnięcia i 
nagrody 

1) Równolegle prowadzę chór w ko-
ściele św. Rafała od 1947 roku (po 
zamknięciu kościoła Filipa i Jakuba) 
z przerwą na Workutę. (1949-1953).
2) Od 1955 roku wspólnie z kole-
gami zakładamy zespół amatorski 
pieśni i tańca (po pięciu latach otrzy-
muje nazwę „Wilia”). Z początku 
śpiewam, potem jestem chórmi-
strzem, dyrygentem i organizatorem 
pracy w  zespole. Do 1980 roku. 
(powstanie „Solidarności”). Moje 
kontakty z wielu znanymi Postacia-
mi w Ojczyźnie rzutują na stosunek 
sowiecko-litewskich władz i w 1982 
roku „KGB” wydaje rozporządzenie 
o moim zwolnieniu. 
3) Od 1956 do 1980 prowadzę chór 
w polskim technikum rolniczym 
(„Bójwidziszki – Biała Waka”).
4) 1959-60 organizuje chóry wileń-
skiego rejonu na „Święto pieśni i tań-
ca” i pracuję „instruktorem kultury”. 
W tym rejonie do 1964 roku (Chóry 
śpiewają 35% polskie pieśni).
5) W 1960 do 64r. zakładam i pro-
wadzę chór polskich studentów w 
Instytucie Pedagogicznym w Wilnie 
(zwolniony przez „rekomendację z 
KGB”).
6) W roku szkolnym 1959/60 pracuje 
i zakładam chór szkolny w Czarnym 
Borze (polskie klasy). 
7) W roku szkolnym 1960/61 pracuje 
nauczycielem w szkole średniej nr 26 
w Nowej Wilejce (chór w polskich 
klasach). 
8) W 1955 – 1959 śpiewam w chórze 
zawodowym Radia Litewskiego. 
9) W 1960 -62 śpiewam w chórze 
państwowej Filharmonii w Wilnie. 
10) W 1963 do 76 roku śpiewam w 
chórze Radia i Telewizji Litewskiej.

11) W 1971 do 72 roku zakładam 
szkolny zespół Pieśni i Tańca „Wi-
lenka” przy szkole nr 19 (im. Włady-
sława Syrokomli), od 1983 do 1988 
nie kierowałem „Wilenką” – represje 
władz. Od roku 1988 wracam i pro-
wadzę „Wilenkę” ponownie do 1996 
roku.
12) W 1976 roku zakładam przy 
szkole nr 29 (im. Szymona Konar-
skiego) zespół „Świtezianka”, a w 
1983 roku zwolniony przez „Komi-
tet Partii Komunistycznej” w Wilnie.
13) W 1978 roku zakładam pierwszy 
szkolny zespół na wsi – „Mereczan-
ka” w Turgielach, w 1986 roku zwol-
niony (represje).
14) W 1980r. zakładam przy szkole 
w Landwarowie polski zespół szkol-
ny „Prząsniczki”, pracuje do 1992 
roku.
15) w 1986 roku zakładam i prowa-
dzę zespół szkolny „Solczanka” w 
szkole nr 1 w Solecznikach, który po 
X-leciu zespołu przekazuje miejsco-
wej nauczycielce muzyki.
16) W 1986r. przejmuje nowo po-
wstały zespół dorosłych, który kon-
soliduję nadając nazwę „Solczanie” 
przekazuje w 1992r. w ręce miejskie-
go kierownictwa.
17) W 1987r. organizuje zespół 
„Przepióreczka” przy szkole w 
Miednikach Królewskich (aktualny) 
prowadzę lekcje muzyki do 1999 r. 
18) W 1989 – 92 zakładam przy 
szkole zespół „Biedronka” w Tro-
kach.
19) W 1988-91 zakładam zespół do-
rosłych „Zorza” w Suderwie. Zwol-
niony przez „gubernatora rej. wileń-
skiego Merkysa”.
20) W 1989r. zakładam chór doro-
słych „Lira” w Landwarowie (przy 
ZPL „Fundacji Kultury Polskiej na 
Litwie im. Józefa Montwiłła”).
21) W 1989-91r. zakładam i pro-
wadzę przy kościele św. Rafała w 
Wilnie Chór kościelny (dziecięcy- 
uczniowski).

22) W 1990-97r. zakładam chór 
dziecięco-szkolny przy kościele św. 
Ducha w Wilnie. („Dominikańskie 
Dzieci”).
23) Od 1985 do 1989r. śpiewałem 
w chórze zawodowym dla ociem-
niałych „Vilnus” (skąd otrzymałem 
emeryturę).
24) W 1993-96r. prowadzę zespół et-
nograficzny „Połuknianie” na święto 
pieśni „Dźwięcz polska pieśń” (rejon 
trocki).
25) Od 1989 jestem współzałożycie-
lem, a następnie sekretarzem „Fun-
dacji Kultury Polskiej im. Józefa 
Montwiłła” (na Litwie).
26) Od 1995r. w Białej Wace (rej. 
Soleczniki) zakładam chór „Rudni-
czankę” i prowadzę lekcje muzyki 
w polskich klasach do 2002 roku. 
Przed przyjazdem Ojca Świętego 
na Litwę przygotowywałem chóry 
kościelne – polskie z Wilna i okolic, 
do śpiewu we mszy świętej w Parku 
Zakret (Vingis) chóry polskich para-
fii 1993r. wówczas wykonaliśmy 2 
pieśni religijne).
27) Od 1997r. mam lekcje muzyki 
w szkole w Pogirach (rej. wileński), 
klasy polskie do 1990 roku (to były 
początki śpiewu chóru).
28) Od października 2000 r. orga-
nizuje dzieci klas początkowych w 
szkole w Mościszkach aby stworzyć 
zespół pieśni i tańca – niestety mój 
wiek stał na przeszkodzie.
Starania utworzenia chóru harcer-
skiego (reprezentacyjnego) w szkole 
im. Jana Pawła II w Wilnie nie dały 
rezultatu. Brak intensywnego działa-
nia dyrekcji w osobie dyrektora dh. 
Adama Błaszkiewicza.

Otrzymałem dyplomy i odznacze-
nia:

1) „Polski Związek Chórów 
i Orkiestr” Legitymacja Nr. 
2869/3/110/80
„Złota Odznaka Honorowa” Warsza-
wa 21.11.1980r.
2) „Nagroda im. Oskara Kolberga” 
Warszawa 1986r.
3) „Order Uśmiechu”  Nr 381 War-
szawa 01.06.1990r.
4) „Honorowy Medal im. Mazurka 
Dąbrowskiego” 09.11.1991r.
5) „Za wybitne zasługi dla Kultury 
Polskiej w świecie” Dyplom Hono-
rowy Ministra Spraw Zagranicznych 
RP 1993r. p. Krzysztof Skubiszew-
ski.
6) „Krzyż Więźnia Politycznego” Nr 
1/95 z dn. 11.11.1995r. legitymacja 
nr 1002.
7) „Związek Sybiraków” Oddział w 

Częstochowie, legitymacja 51858 z 
dn. 14.05.1996r.
8) Zaświadczenie o Uprawnie-
niach Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych – Zaświadcze-
nie Nr  621748/1108180, wydane 
31.03.1998r.
9) „Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski” Nr 50-98-16 , 
02.04.1998r. (Prezydent RP Aleksan-
der Kwaśniewski)
10) „Krzyż Więźnia Politycznego” 
Legitymacja Nr  2375  /1039-1956/ 
Zarząd Główny Związku Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinowskie-
go.
11) „Odznaka Weterana Walk o Nie-
podległość” Nr 00-2000/17054
12) „Zasłużony Dla Kultury Pol-
skiej” Warszawa 16.07.1991r. Nr 
47/91
13) Polskie Siły Zbrojne. Polska 
Organizacja Wojskowo-Niepodle-
głościowa „Pogoń” Legitymacja Nr 
0004 Podporucznik Władysław Kor-
kuć (Armia Krajowa)
14A) „Medal Wojska” 1 września 
2002  Warszawa  Nr Rej. 1.A.01004 
Londyn
14) „ Krzyż za Wolność i Niepodle-
głość z Mieczami” Legitymacja nr 
267  Podporucznik Władysław Kor-
kuć, Londyn 1 września 1989r.
15) „Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej” Legitymacja Nr 
0010925  Prezes Okręgu Wileńskie-
go ŚZŻAK Okręg AK Wilno dn. 
11-10-2007 mgr inż. Henryk Szosta-
kowski.
16)  „Medal Europy” Nr 059 
(20.12.2003r.) Wręczony prof. dr 
Władysław Stanilewicz gen broni 
Wilno 06 lutego 2005.
17) Siły Zbrojne Rzeczpospolitej 
Polskiej  nominacja na porucznika  
Władysław Korkuć 30 lipca 2007,  
Warszawa sierpień 2007,
18) „Krzyż Zesłańców Sybiru” Nr 
9-2008-26 Prezydent Rzeczpospoli-
tej Polskiej Lech Kaczyński, Warsza-
wa  dn. 10 października 2008r.
19)  Medal „Pro Memoria” 23 kwiet-
nia 2009r. Nr 1200/KU/09 Legityma-
cja Nr 9727/091, Kierownik Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych
20) Medal „Pro Memoria” Warsza-
wa 25 maja 2009r. Nr 9930/09 Legi-
tymacja Nr 1237/KU/09Kierownik 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.

Wilno 12 grudnia 2009r. Korkuć

/ Władysław Korkuć podpis pod życiorysem

/ Władysław Korkuć, Wilno Dom Polski, grudzień 2012/ Od lewej Władysław Korkuć i Maciej Prażmo, Wilno Dom Polski, grudzień 2012
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bliżała się pora obiadu ( 
zupa „iihaha” na końskim 
mięsie). Cała nasza szóst-

ka z „Grzmotem” po zjedzeniu 
obiadu zatrzymała się przed szała-
sem „Jastrzębia”. „Grzmot” po-
szedł do dowódcy zameldować pa-
trol gotowy do zadania. Przez 
kilkanaście minut coś jeszcze 
uzgadniali, być może jakieś szcze-
góły poleceń. Wreszcie „Grzmot” 
wyszedł, dołączył do nas i bezsze-
lestnie zapuściliśmy się w las. 
Opuszczając obozowisko nie zda-
waliśmy sobie sprawy, że jest to 
nasz ostatni kontakt z oddziałem 
porucznika Władysława Czermiń-
skiego „Jastrzębia”. Szliśmy na 
południe. Po jakimś czasie 
„Grzmot” spojrzał na zegarek, wy-
jął mapę, zorientował z kompasem 
i obrał kierunek na wschód. Wszy-
scy byliśmy młodzi. Dzisiaj po la-
tach wspominając te dni-zbyt mło-
dzi. Toteż pomimo skromnego 
wyżywienia, nadmiernego przemę-
czenia i ciągłego braku snu, coś 
jakby uskrzydlało nas w tym raj-
dzie patrolowym w nieznane. Szli-
śmy szybkim krokiem, przeskaku-
jąc dukty i lizjery leśne, ażeby 
przed zapadnięciem nocy dotrzeć 
do miejscowości Stanisławów, po-
łożonej przy drodze Olesk, Pisa-
rzowa Wola do Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Zwracaliśmy też 
bacznie uwagę na rozbitków z na-
szej dywizji sprzed kilku dni, błą-
kających się po lasach. Doszliśmy 
jednak do wniosku, że im bliżej 
frontu oraz terenów nasyconych 
wojskiem niemieckim, tym mniej-
sze szanse spotkania kogoś z na-
szych oddziałów. Po kilku krótkich 
odpoczynkach, zorientowaniu się, 
czy idziemy we właściwym kie-
runku, zapadł już lekki zmrok. Ale 
też od wschodu przerzedzał się las. 
Poprzez korony drzew ujrzeliśmy 
błękit nieba, w oddali nasyp drogi, 
budynki zagród wiejskich z cha-
rakterystyczną smużką dymu uno-
szącą się z kominów chat. Zatrzy-
maliśmy się, spojrzeliśmy 
znacząco po sobie. Każdemu noz-
drza się rozwarły, jakby chciał 
nimi zajrzeć do kuchni, co też tam 
się na kolację pichci. Tak człowie-
ka głodnego nastraja widok ulat-
niającego się dymu z kominów o 
tej porze dnia. Krótka narada i 
„Grzmot” mówi; Dwóch na ochot-
nika. Mają zbadać, kto jest we wsi: 
cywile czy Wermacht, jakie są 
możliwości zdobycia prowiantu. 
Nie wolno wdawać się w strzelani-
nę. Reszta ubezpiecza do powrotu. 
Ja z Polkiem Dobrowolskim zgło-
siliśmy gotowość wykonania zada-
nia. Jeszcze raz przejrzeliśmy 
przez lornetkę teren przed nami. 
Nic szczególnego nie zauważyli-
śmy. Ruszyliśmy więc szpicą w 
odstępach w kierunku zabudowań. 
Jeśli  nas coś zastanawiało to to, że 
nie słychać było ujadania psów, 
które zazwyczaj słychać wieczo-
rem na wsi zamieszkałej przez 
miejscowych gospodarzy. Polek 
potwierdził moją uwagę, mówiąc, 
że też go zastanawia ta wiejska ci-
sza z dymiącymi kominami. Nie 
zdążyliśmy wypowiedzieć tych 
uwag, a zza budynków odległych 
od nas o około sto metrów spo-

strzegłem błysk, huk i gwizd poci-
sku. W zapadającym zmierzchu 
spojrzałem do tyłu. Nie widzę Po-
lka. Skoczyłem w jego stronę. 
Wtedy on się podnosi i mówi, że 
coś mu w uchu dzwoni i szumi. 
Krzyknąłem: wiejmy stąd szybko!, 
bo to był dopiero sygnał wartowni-
ka. Uciekając roztapialiśmy się w 
wieczornym mroku. Dobiegliśmy 
do lasu, posypały się jeszcze za 
nami serie z broni maszynowej. 
Nie próbowaliśmy nawet odpowia-
dać na ich strzelaninę. Byliśmy ra-
czej wdzięczni za ten ostrzegaw-
czy niecelny strzał. Przecież mogli 
nas wpuścić do zagród i tam wy-
kończyć. Kiedy znaleźliśmy się 
wśród kolegów, doszliśmy do 
wspólnego wniosku, że jest to za-
plecze frontowe, obsadzone przez 
Węgrów lub Rumunów i to oni tak 
nerwowo reagują. Jeśli coś tylko 
zauważą, natychmiast strzelają – 
nie zawsze celnie. Zresztą myśmy 
ich często w podobny sposób tole-
rowali. Mieliśmy różne ciekawe 
nieraz przejścia, biorąc ich do nie-
woli, po kilku dniach puszczaliśmy 
wolno, ku ich zdziwieniu i 
wdzięczności. Zdawali sobie spra-
wę, że „Hitler kaput!”, że to tylko 
kwestia czasu i chcieli wrócić do 
swoich domów. Było to zgodne z 
niepisaną umową i powiedzeniem 
„Polak Węgier dwa bratanki”. Do-
wódca patrolu sierżant  „Grzmot” 
półgłosem przywołał nasz patrol 
do siebie i w krótkich słowach ob-
jaśnił nam kierunek i cel naszego 
rajdu tej nocy. Ponieważ strefa 
przyfrontowa nafaszerowana jest 
wojskiem niemieckim, to traktami 
i drogami odbywa się ciągłe zaopa-
trzenie rozlokowanych tam wojsk. 
Chcąc penetrować teren, nie wolno 
się zdekonspirować; ani nadziać na 
warty, ani też przypadkowo na od-
działy Wermachtu. Tak więc w 
miarę wygodny marsz drogą mie-
dzy lasami w okolicy Pisarzowej 
Woli, odpada. Musimy wejść głę-
biej w las i równolegle do drogi iść 
na południe w kierunku Włodzi-
mierza Wołyńskiego, do wysoko-
ści Pisarzowa Wola – Liski. A więc 
czeka nas przez kilka godzin ciężki 
marsz o pustym żołądku, lasami, 
po bezdrożach i wykrotach, ale 
względnie bezpieczny. Ponieważ 
sierżant „Grzmot” od samego po-
czątku, od mojego wstąpienia do 
oddziału „Jastrzębia”, był moim 
dowódcą, dlatego szliśmy w czo-
łówce obok siebie prowadząc. Co 
jakiś czas sprawdzaliśmy, czy ktoś 
nie został. Na szczęście wszyscy 
trzymali się dzielnie, co wyczuwa-
ło się w czasie krótkich postojów 
na zapalenie papierosa i chwilę ci-
chej rozmowy. Obecność bliskiego 
traktu wyczuwaliśmy po huku ma-
szyn, od czasu do czasu przejeż-
dżających po lewej stronie, co nas 
utwierdzało w przekonaniu, że do-
brze idziemy trzymając obrany 
kurs. Czas marszu dłużył się niesa-
mowicie, a nogi odmawiały posłu-
szeństwa, zwłaszcza, że każdy z 
nas przynajmniej do kolan był 
przemoczony, a z butów tryskała 
woda. Nie sposób było omijać każ-
de mokradło, rozlewisko czy za-
głębienie wypełnione wodą. Pod-
czas któregoś odpoczynku 

„Grzmot” pyta mnie która godzina 
(miałem zegarek z fosforyzującą 
tarczą). Zajrzałem do zegarka i po-
dałem, że dochodzi północ. Spod 
Stanisławowa wyszliśmy o 19, po 
odliczeniu odpoczynków wyszło 
nam niespełna cztery godziny mar-
szu w ślimaczym tempie 5-6 kilo-
metrów na godzinę. Z obliczeń 
wynikało, że jesteśmy na wysoko-
ści obranego celu. Znane nam były 
takie i podobne patrole, ale ten jest 
szczególnej wagi objaśniał nam 
„Grzmot”, dobrze więc byłoby, 
gdybyśmy wykonali w całości po-
ruczone zadania i w tym stanie 
osobowym. Od nas wszystkich bę-
dzie to zależało; spokój, rozwaga, 
mieć oczy nie tylko z przodu, nie 
strzelać bez potrzeby. Ustaliliśmy, 
że w razie rozproszenia wycofuje-
my się na północny zachód, w 
nocy żeby się rozpoznać- umówio-
ne sygnały gwizdem. Wszyscy po-
zdejmowaliśmy buty, na ile to 
możliwe osuszyliśmy je wewnątrz. 
Jeśli ktoś miał w zapasie skarpety 
lub owijki, to wymienił, jak nie 
miał, to przynajmniej dobrze wyci-
snął wodę. Po półgodzinnym od-
poczynku i częściowym osuszeniu 
obuwia i nóg poczuliśmy się raź-
niej. Drogę przechodzimy poje-
dynczo, idąc tyłem. Pierwszy idę 
ja – powiedział sierżant „Grzmot”, 
za mną kolejno, tak jak cały czas 
szliście lasem, „Prima” ostatni, po 
przejściu drogi „Prima” dołączy do 
mnie i zagłębiamy się w las. Spoj-
rzał jeszcze „Grzmot” na kompas i 
ruszyliśmy przed siebie na wschód. 
Tu las okazał się jakby mniej zwar-
ty, a pomiędzy konarami można 
było zobaczyć usiane gwiazdami 
niebo. Pod nogami wyczuliśmy 
nieco twardszy grunt, brak podszy-
cia leśnego, gałęzie nie smagały 
nas po twarzy, toteż raxniej szli-
śmy, ciągle zbliżając się do linii 
frontu. Po jakimś czasie szybszego 
nieco marszu patrol nasz zatrzymał 
się na zwartym paśmie krzewów, 
jakie zwykle obrastają leśne drogi. 
Rzeczywiście za tymi krzewami 
była droga. Tak jak uzgodniliśmy, 
w odstępach, jeden za drugim, idąc 
tyłem przemknęliśmy drogę jak 
cienie. Droga była równa i gładka, 
pojazdy zmechanizowane wyrów-
nały koleiny zwykłych wozów 
konnych, które jeszcze pare dni 
temu przemieszczały się tą drogą z 
oddziałami „Osnowy” do Lasów 
Mosurskich.  Tu w okolicy Pisa-
rzowej Woli jeszcze kilka dni temu 
trwały zacięte boje oddziałów 
zgrupowania włodzimierskiego 
„Osnowy”. Niemcy użyli tu prze-
ciw polskim jednostkom piechoty, 
artylerii, czołgów i lotnictwa, 
wspomagając swoją piechotę. Od-
działy „osnowy” wspomagane 
przez jednostki armijno-gwardyj-
skie pułkowników Romanienki i 
Kobylańskiego, przez cały dzień 
broniły skutecznie grobli na rozle-
wiskach az do wieczora. Wieczo-
rem, kiedy Niemcy zaniechali dal-
szych ataków, oddziały „Osnowy” 
odmaszerowały na punkt zborny w 
okolice Zamłynia, realizując plan 
wyjścia z okrążenia. Jak już wcze-
śniej wspomniałem, po przejściu 
drogi zagłębiliśmy się w las na 
krótki odpoczynek i omówienie 

dalszego kierunku i celu naszego 
rozpoznania terenu, łącznie z moż-
liwością przejścia frontu na rzece 
Turii. Odcinek rzeki od Błażennika 
w dół do Zamostów ma po stronie 
wschodniej wysoki brzeg, stromą 
skarpą opadającą do wody. Za-
chodni brzeg na tym odcinku to 
rozległe łąki i mokradła porośnięte 
kępami łozy, wierzby i oczeretów, 
o tej porze roku zalanych przeważ-
nie wodą. W czasie cichej narady 
doszliśmy do logicznego wniosku, 
że po wschodniej stronie rzeki Tu-
rii wysoki teren jest okopany i ob-
sadzony wojskami radzieckimi do 
samej rzeki, a więc Ruscy są tu w 
lepszej sytuacji. Niemcy na swoim 
odcinku mając szeroki pas bagien,  
łąk i łozy z oczeretami zalanymi 
wodą mogli mieć, co najwyżej, 
podczas dnia wgląd z dalszych 
punktów obserwacyjnych lub lot-
niczy. Nocą raczej nie zapuszczali 
się w tereny leśne czy bagniste za-
rośla, bo tam czychali na nich 
„łowcy języka”. Toteż Niemcy, je-
śli decydowali się na patrol tego 
odcinka zaplecza frontu, to tylko 
przejazdem w wozach pancernych, 
kilka razy w ciągu nocy, co zdoła-
liśmy stwierdzić przechodząc la-
sem, równolegle do drogi odcinek 
Stawki – Pisarzowa Wola. W la-
sach zwartych czuliśmy się w mia-
rę bezpieczni, ale trzy podstawowe 
zmysły partyzanckie (wzrok, słuch 
i węch) mieliśmy wyczulone jak 
leśna zwierzyna. Po północy ru-
szyliśmy lasem kursem na wschód, 
gdzie za około pół godziny powin-
niśmy dojść do budynków gajów-
ki, jak powiedział „Grzmot”, jeśli 
mapy są aktualne. Przyciszonym 
głosem ciągnął dalej; Podchodzi-
my jak najciszej, nie wiemy, czy 
jest przez kogoś zajęta ( może wol-
na do wynajęcia mówię żartując), 
jeśli w ogóle jeszcze jest. W czasie 
wojny całe miejscowości znikają z 
powierzchni ziemi, jak bańki na 
wodzie. W pewnym momencie za-
trzymaliśmy się na typowej leśnej 
drodze, której nie znajdziesz na 
mapach terenowych. Po dokład-
nych oględzinach łatwo zauważyć, 
że drożyna dawno nie była używa-
na przez zaprzęgi konne. Była za-
rośnięta murawą. Zachowując ci-
szę ruszyliśmy jej śladem ze 
zdwojoną ostrożnością i oto spo-
między drzew wyłania się zarys 
gajówki. W czasie nocnego rajdu 
„Grzmot” kilka razy aktualizował 
kierunek marszu z mapą. Wykazał 
się dobrą znajomością topografii i 
terenoznawstwa, godną pozaz-
droszczenia. Skupiliśmy się na 
skraju zwartego lasu, skąd do ga-
jówki było około 50-60 metrów. 
Budynek stał na niewielkiej pola-
nie porośniętej z rzadka rozłoży-
stymi w konarach drzewami. Ci-
sza, spokój, okna ciemne za 
zamkniętymi okiennicami, od cza-
su do czasu lekki poszum wiatru i 
ruch wierzchołków drzew. Stali-
śmy tak skupieni, gdy najmłodszy 
z naszej grupy Janek Kuraj zwie-
trzył jakiś dym- spalenizna, zapach 
pieczonych ziemniaków. Po tej 
uwadze Janka zaczęliśmy wszyscy 
łapać powietrze w nozdrza. Byli-
śmy przekonani, że Janek nie mylił 
się. Poczułem nagły przypływ gło-
du. To uczucie udzieliło się wszyst-
kim, potwierdziła to późniejsza 
rozmowa. Moment oczekiwania na 
decyzję dowódcy patrolu. 
„Grzmot” przyciszonym spokoj-
nym głosem powiedział; Czterech 
szybko, zdecydowanie podbiega i 

zajmuje gajówkę, trzech ubezpie-
cza. Nie strzelać, bo to mogłoby 
zaalarmować niemieckie jednostki 
na zapleczu frontu, być może są 
tam tacy jak my rozbitkowie z od-
działów polskich lub radzieckich, 
szukających przejścia za front. 
Szeroki pas porośniętych łozami 
bagien, wzdłuż rzeki Turii i linii 
frontu, do tego rodzaju operacji z 
pewnością się nadaje i jest praw-
dopodobne, że Rosjanie już to wy-
korzystują ściągając swoich rozbit-
ków z okrążenia. Jednak pokusa 
pieczonych ziemniaków była nie 
do odparcia. Janek, Polek, „Ke-
tling” i ja lekko pochyleni do przo-
du, jak na ćwiczeniach, półkolem, 
tyralierą pobiegliśmy do leśni-
czówki. Ponieważ od północy, 
skąd biegliśmy, nie było wejścia 
do budynku, musieliśmy budynek 
obejść. Wychylając się za narożnik 
gajówki zobaczyłem umykające i 
znikające cienie nieopodal w gę-
stym lesie, a w gajówce otwarte 
drzwi. Nie widziałem, kiedy Janek 
wparował do środka i półgłosem 
zawołał: Chłopcy, cały piec pełen 
pieczonych ziemniaków! Zdobycz 
na wagę złota. Naładowaliśmy peł-
ne kieszenie, ale też wiedzieliśmy, 
że część tego łupu trzeba zwrócić 
tym, co go zostawili, równie głod-
nym jak my. Sprawa wyjaśniła się. 
Nadszedł „Grzmot” z „Lubiczem” 
i Fredkiem w towarzystwie dobrze 
wyglądającego radzieckiego woj-
skowego, starszyny, a za kilka mi-
nut powróciły z lasu owe uciekają-
ce cienie. Byli to radzieccy 
żołnierze z gwardyjskich jednostek 
zamkniętych razem z nami w okrą-
żeniu. Starszyna, z którym 
„Grzmot” się już porozumiał, był 
podoficerem frontowym wojsk ra-
dzieckich. Który tam już raz prze-
chodził na zaplecze niemieckie, 
zbierał rozbitków, a był też „ łowcą 
języka” i przeprowadzał za front 
na wschodnią stronę rzeki Turii. 
Część ziemniaków zwróciliśmy 
równie głodnym jak my uciekinie-
rom, wspólnie konsumując dawno 
nie spożywany rarytas. Mieszkając 
na Wołyniu wszyscy znaliśmy ję-
zyk rosyjski, a przynajmniej na 
tyle, żeby się porozumieć. Toteż z 
rozmowy, jaką prowadził sierżant 
„Grzmot” ze starszyną, wynikało, 
że on dzisiejszej nocy, około dru-
giej, poprowadzi tę grupę żołnie-
rzy radzieckich, którzy napiekli 
ziemniaków, do przeprawy na rze-
ce za linię frontu. Jeśli mamy chęć, 
to możemy iść razem z nim, on zna 
bezpieczne przejście, właśnie wy-
żej wspomnianymi bagnami. Zna 
też odpowiednie hasła, żeby pod-
czas przeprawy nie nadziać się na 
ogień krasnoarmiejców, którzy w 
nocy mogliby  nas potraktować jak 
Niemców. Nie znaliśmy szczegó-
łów zadania naszego patrolu, które 
omawiał „Jastrząb” z „Grzmo-
tem”, wykonywaliśmy tylko pole-
cenia dowódcy patrolu. Ten zdecy-
dował; Chłopcy przechodzimy 
linię frontu. O godzinie 2 w nocy 
opuściliśmy leśniczówkę. Prowa-
dził teraz starszyna. Z mieszanymi 
uczuciami podążyłem za zwięk-
szoną grupą ludzi, ale coś jakby się 
we mnie odkleiło czy pękło. Z jed-
nej strony świadomość, że wycho-
dzimy z okrążenia, z drugiej myśl, 
że tam pozostaje nasz oddział „Ja-
strzębia”, koledzy, ranni i ci, któ-
rzy oddali swoje życie, pozostali 
tam na zawsze. Idąc tak za prowa-
dzącym starszyną podobne uczucia 
targały nami wszystkimi. Dokąd to 

Ostatni patrol
Henryk Kata

Z
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jeszcze nas rzucą wojenne wichry? 
Wykonywaliśmy polecenie nasze-
go dowódcy, „Jastrzębia”, jakie 
były jego zamiary? Po jakimś cza-
sie, gdy tak szliśmy grupami, 
marsz po suchym terenie skończył 
się. Zeszliśmy do bagien podmo-
kłych wodą, porośniętych szuwa-
rami, trzciną, kępami łozy. Tu mo-
gliśmy iść tylko gęsiego, pilnując 
się, żeby się nie pogubić. Taplając 
się w wodzie, raz płytkiej, miejsca-
mi głębszej, trafialiśmy na suche 
wysepki. Te wykorzystywaliśmy 
na kilku minutowy odpoczynek. 
Tempo marszruty nadawał starszy-
na, przechodził tę trasę kilka razy. 
Powiedział tak, żeby przed świtem 
wyjść poza linię frontu. O tej porze 
nocy na froncie panował względny 
spokój; od czasu do czasu zaterko-
tał karabin maszynowy lub wy-
strzelona rakieta oświetliła teren. 
W pewnym momencie usłyszałem; 
stoj! I krótka wymiana słów żoł-
nierza radzieckiego zza rzeki ze 
starszyną, po czym ten ostatni ski-
nął na nas i powiedział; prochadim 
rebiata. Przeszliśmy zmontowaną z 
żerdzi kładką, wyszliśmy na wyż-
szy, wschodni brzeg Turii, gdzie 
już po paru metrach od brzegu rze-
ki zobaczyliśmy dobrze zamasko-
wane okopy. Spali tam żołnierze 
pierwszej linii frontu, okryci pałat-
kami przed nocną rosą. Starszyna 
powiedział coś wartownikom – ci 
wynieśli z okopów trzy bochenki 
chleba, który po rozdzieleniu jedli-
śmy z wilczym apetytem. Dawny 
codzienny posiłek – często tak 
mało doceniany chleb. Po doraź-
nym zaspokojeniu głodu „Grzmot” 
poinformował nas, że od momentu 
przekroczenia linii frontu jesteśmy 
zdani na ich nakazy i zakazy. Od-
tąd obowiązuje nas ich prawo. Na 
ile Sowieci zechcą tolerować poro-
zumienie zawarte w marcu 1944 
roku pomiędzy dowództwem 27 
Dywizji Wołyńskiej AK a dowódz-
twem radzieckim o wspólnej walce 
ze wspólnym wrogiem w ramach 
koalicji. Mieliśmy na tej niwie kil-
ka niedobrych doświadczeń, nie-
mniej jednak będę się starał nawią-
zać kontakt z radzieckim 
dowództwem odcinka frontu. Są 
tam też żołnierze radzieccy, któ-
rych grupami wyprowadzają, a tra-
sa, którą przeszliśmy, jest – jak 
sami widzieliśmy – bezpieczna. –
oznajmił „Grzmot”. Jesteśmy dla 
nich solą w oku, jakieś tam AK 
podporządkowane Wodzowi Na-
czelnemu… wiadoma sprawa, wie-
my co jest grane….ale nie traćmy 
chłopcy nadziei. Nadszedł starszy-
na ( ten który nas prowadził), po-
żegnał się z nami życząc nam 
wsiewo charoszewo i przekazał 
nas następnemu podoficerowi, któ-
ry miał nas wyprowadzić poza li-
nię bezpośrednich działań fronto-
wych. Ten drugi Rusek okazał się 
dość przyjemnym i rozmownym 
facetem, chyba dlatego, że był sam 
w grupie siedmiu Polaków. Ruszy-
liśmy grupą prowadzeni przez no-
wego przewodnika, radzieckiego 
podoficera. Ten mówił nam, żeby-
śmy, nim dzień nadejdzie, odsko-
czyli możliwie dalej od linii fron-
tu. Przestrzegał nas przed 
niemieckim lotnictwem, które w 
dzień jest niebezpieczne i z dużej 
wysokości potrafi celnie bombar-
dować niewielkie grupy ludzi, o 
czym niebawem mieliśmy się prze-
konać. Po kilku kilometrach mar-
szu niebo na wschodzie zaczęło się 
przejaśniać. Przechodzimy przez 

tory kolejowe trakcji Kowel – 
Włodzimierz  w Turopinie. Teren i 
miejscowości dobrze nam wszyst-
kim znane, w prostej linii przez las 
Jochęzona do naszej Kolonii Ko-
walówka to żabi skok. Zatrzymali-
śmy się na papierosa, przezucie 
obuwia i odświeżenie nóg po mor-
derczym nocnym marszu przez ba-
gna. Słońce wyjrzało zza horyzon-
tu, nadchodził ładny pogodny 
dzień kończącego się kwietnia 
1944 roku. Niezbyt głodni jeszcze 
po kolacji z pieczonych ziemnia-
ków w leśniczówce na zapleczu 
niemieckich wojsk, wczesnym 
śniadaniu z chlebem i wodą, po 
przejściu frontu na rzece Turii, w 
okopach radzieckich, po ogarnię-
ciu się ruszyliśmy w dalszą drogę. 
Przygrzewające słońce, brak snu 
jakby przyćmiły trochę naszą czuj-
ność. Niewiele zwracaliśmy uwa-
gi, że linia frontu, którą niedawno 
przekroczyliśmy, ożywiła się. 
Uaktywniło się lotnictwo niemiec-
kie. Huk samolotów niewielkich 
eskadr bojowych, latających na 
znacznych wysokościach, zlewał 
się z sobą, wytwarzając dla ucha 
niegroźny monotonny szum. Coś 
co naprawdę człowieka jakby usy-
pia, spowalnia instynkt samoza-
chowawczy. Ten brzęk małych 
eskadr, nadlatujący z różnych stron 
i dużej wysokości, zmienia się w 
przeciągły poszum, przypominają-
cy niegroźne brzęczenie pszczół, 
po przyłożeniu ucha do ula w cie-
płą parną noc. Weszliśmy do wsi 
Bobły. Szliśmy w szyku luźnym, 
rozciągniętym z przyzwyczajenia 
poboczem drogi osłoniętej drzewa-
mi. Ponieważ szliśmy w kierunku 
wschodnim, słońce świeciło nam 
prosto w oczy. Idąc tak z lekko 
przymrużonymi oczami rozmyśla-
łem, dokąd to nas jeszcze wojenne 
wichry poniosą. Z błogich rozmy-
ślań wyrwało mnie przeraźliwe 
wycie samolotów (znane mi już z 
bombardowań w okrążeniu). Spoj-
rzałem kątem oka w górę pod słoń-
ce, skąd słychać było huk samolo-
tów. Na znacznej wysokości 
dojrzałem dwa nurkujące w na-
szym kierunku samoloty i odrywa-
jące się od nich dwa srebrne cyga-
ra. Krzyknąłem ile sił; Chłopcy 
padnij, lecą bomby! Nagle potężny 
podmuch rzuca mną o ziemię, czu-
ję jakby silne uderzenie nieco po-
niżej prawego biodra, a w uszach 
piski szum w głowie. Po chwilo-
wym oszołomieniu sprawdzam, 
czy jestem cały. Wstaję, czuję tępy 
ból w prawym biodrze i ciepło w 
prawym bucie. W nozdrzach, w 
uszach i ustach pełno ziemi i pyłu, 
ubranie całe najeżone powbijany-
mi drzazgami. Jedna bomba ude-
rzyła w pobocze drogi, druga w 
stojący przy drodze mały wiejski 
domek. Rozglądam się za kolega-
mi. Widzę, że każdy z nich tam, 
gdzie go dopadł wybuch bomb, 
próbuje się pozbierać i sprawdza 
czy jest cały. Nie podniósł się z na-
szej grupy najmłodszy, osiemna-
stoletni Janek Kuraj. Zginął na 
miejscu. Został zabrany przez 
służby sanitarne wojsk radzieckich 
i pochowany. Ja zostałem ranny, 
przy pomocy kolegów, mojego 
brata i naszego opiekuna doprowa-
dzony do najbliższego ośrodka sa-
nitarnego. Tu mnie opatrzono i 
obandażowano ranę, a przede 
wszystkim dostałem potężny pro-
tiw stołbniacznyj okoł (zastrzyk 
przeciwtężcowy ). Dostałem też 
skierowanie do szpitala polowego 

w Litynie. Nie miałem wyboru,  
chociaż zdawałem sobie sprawę, 
że mój kontakt z oddziałem „Ja-
strzębia” urywa się, może nawet 
bezpowrotnie. Stad już załadowali 
nas na samochód ciężarowy, po-
przez Ossą, Wierzbiczno, Kupi-
czów odwieźli nas do miejscowo-
ści tuż za Kupiczowem – Nyry. 
Romek Gos, jako dowódca patrolu, 
powiedział nam, że zrobi wszyst-
ko, co będzie w jego mocy, żeby 
dołączyć lub nawiązać kontakt z 
oddziałem „Jastrzębia”, żeby uto-
rować możliwości wyprowadzenia 
oddziału z okrążenia. Rozmawia-
jąc z „Grzmotem” zdawaliśmy so-
bie sprawę, że w tak pogmatwanej 
sytuacji politycznej ze Zwiazkiem 
Radzieckim nie możemy zbytnio 
liczyć na ich przychylność, mimo 
ze należeliśmy do koalicji antyhi-
tlerowskiej. W tej ocenie chyba nie 
myliliśmy się, co z resztą później 
się potwierdziło. Pożegnałem się z 
bratem Antkiem „Ketlingiem”, 
Jurkiem „Lubiczem”, Romkiem 
„Grzmotem”, Polkiem i Fredkiem 
Dobrowolskimi. Janka Kuraja cały 
nasz patrol pożegnał na zawsze w 
Bobłach, po nalocie lotniczym. 
Życzyliśmy sobie nawzajem prze-
trwania „wojennych wichrów” i 
szybkiego spotkania. Kierowca – 
Rosjanin Pietia powiedział do 
mnie; Dawaj Gienryk pajechali, a 
too uże nocz. Po drodze jadąc do 
szpitala przez Kupiczów spotka-
łem się tylko na 10 minut z rodzina 
starszego brata Juliana- żoną Felą i 
dziećmi; Zdziśkiem, Amelcią i 
Krystką. Po kilku minutach byłem 
w szpitalu polowym, w Lityńskich 
Lasach, znanych mi sprzed kilku 
miesięcy, po zbombardowaniu 
przez Niemców naszych kwater i 
szkoły podoficerskiej w Peresiece. 
Szpital polowy w Litynie to kilka-
naście dużych podłużnych namio-
tów, ocieplonych, z ogrzewaniem i 
agregatem prądotwórczym, dobrze 
zamaskowany w lesie, z łaźnią 
oraz dezynfekcją ubrań. Byłem 
niewyspany i przemęczony od wie-
lu dni, toteż po spisaniu moich per-
sonaliów, kiedy znalazłem się na 
stole operacyjnym umyty, w czy-
stym fartuchu, po podanej narkozie 
usnąłem nie doliczywszy nawet do 
dwudziestu. Nie wiem, jak długo 
trwała operacja i mój sen, obudziło 
mnie wołanie tuż nad twarzą: 
Gienryk, Gienryk prosnis. Obudzi-
łem się z niesmakiem narkozy w 
ustach i bólem głowy. Dostałem 
jakąś pastylkę i płyn do picia. 
Moim chirurgiem była kobieta, 
przyniosła mi odłamek bomby w 
papierowej torebce z napisem; Nie 
bespakojsia ty oczeń maładoj, zra-
sniotsia, wsio budiet haraszo. 
Obejrzałem ten kawałek żelaza 
wielkości małego palca, o ostrych 
poszarpanych brzegach. Na wiel-
kość i kształt nie wyglądał groźnie, 
na wysokości pasa przebił jednak 
kurtkę, portfel w tylnej kieszeni, 
spodnie i skruszył kość miedniczą. 
Podziękowałem pani doktor za 
operację. Uśmiechnęła się przyjaź-
nie i odeszła do innych rannych. Ja 
zapadłem powtórnie w sen. Rano 
zostałem obudzony na śniadanie; 
moja znajomość rosyjskiego po-
głębiała się z dnia na dzień, ponie-
waż ranni i personel mówili tylko 
po rosyjsku. Jak wskazywała sama 
nazwa: Ewako Gospital, był to 
szpital ewakuacyjny. Co kilka dni 
ranni byli wywożeni etapami na 
wschód, dalej od frontu, aby zwol-
nić miejsce świeżo ranionym. Ta-

kimi ewako- etapami przejechałem 
szlak, począwszy od Lityna, przez 
Hołoby, Rożyszcze, Sarny – to w 
granicach Polski do 1939 roku – i 
dalej poza dawne granice: Owrucz, 
Korosteń, Homel, Nowozybkow, 
Oreł, Briańsk. Etapy takie co kilka 
dni, czasami dłużej, w zależności 
od napływu rannych z frontu, od-
bywały się przeważnie pociągami. 
Nie obyło się bez tragicznych czę-
sto w skutkach bombardowań 
transportów w drodze i na stacjach 
kolejowych – przez lotnictwo nie-
mieckie. Jeden z nalotów przeży-
łem jadąc na wschód, podczas 
bombardowania węzła kolejowego 
Fasy i znajdujących się tam licz-
nych transportów kolejowych z za-
opatrzeniem frontu oraz rannymi 
jadącymi na daleki wschód. Drugi 
nalot spotkał mnie po wyleczeniu, 
kiedy mogłem chodzić o kuli, w 
drodze powrotnej, na stacji kolejo-
wej Nowozybkow. Zgromadzono 
tam kilka transportów wojsko-
wych, w tym dwa transporty cięż-
ko rannych jadących na daleki 
wschód. O północy zawyły syreny 
ogłaszające alarm przeciwlotniczy. 
Moi towarzysze podróży – oficero-
wie radzieckich wojsk frontowych, 
z którymi przebywałem przez cały 
okres leczenia, razem ze mną wra-
cali do swoich jednostek. Byli to; 
kapitan Chmielnicki z Charkowa, 
starszy lejtnant Ilesow z Baku, 
starszy lejtnant Wołkow z Moskwy 
i kapitan Miedwiediew z Leningra-
du. Oceniając huk zbliżających się 
samolotów doszliśmy do wniosku, 
że bezpieczniej jest opuścić wago-
ny i schronić się w pobliskim lesie, 
co tez niezwłocznie zrobiliśmy, za-
stając już w lesie mnóstwo podob-
nych nam uciekinierów. To, co zo-
baczyliśmy, było straszne, 
potworne. Teren węzła kolejowego 
został oświetlony przez tzw. flary 
(rakiety oświetlające zawieszone 
na spadochronach). Przy takim 
oświetleniu widzieliśmy jak na po-
kazach lotniczych, ze samolot za 
samolotem obniżając lot wyrzuca 
bomby wzdłuż stojących transpor-
tów i lekko, już bez ładunku, umy-
ka ku górze. Bombardowanie trwa-
ło około 15 minut, a jego skutki 
zobaczyliśmy dopiero z nadej-
ściem dnia. To było wstrząsające, 
potworny obraz zniszczenia, czego 
opisać się nie da.  Zwłaszcza trans-
porty rannych, te fruwające na 
wietrze bandaże, jak biało-czerwo-
ne serpentyny przyklejone do gałę-
zi drzew… Nie wiem, jak długo 
trwało usuwanie skutków nalotu 
węzła kolejowego Nowozybkow, 
ale najbliższy skład pociągu w kie-
runku zachodnim odszedł jeszcze 
tego samego dnia wieczorem. Było 
to 29 czerwca 1944 roku, pamiętna 
data – imieniny Piotra i Pawła, co 
dobrze zakodowało się w mojej pa-
mięci. Pragnę też wspomnieć, że 
wymienieni oficerowie radzieccy 
byli ranieni na odcinku frontu, na 
styku okrążenia naszej 27 Dywizji 
i wiele o nas wiedzieli. Jako ofice-
rowie wojsk frontowych bardzo 
pozytywnie, z uznaniem wyrażali 
się o nas. Mieli też kontakty z na-
szym dowództwem poprzez prze-
bywające z nami dwa pułki gwar-
dyjskie pułkowników; Romanienki 
i Kobylańskiego. Z rozmów wy-
wnioskowaliśmy, że byliśmy ranni 
mniej więcej w tym samym dniu i 
że z tego odcinka frontu rannych 
kierowano do ewako-szpitala w 
Litynie. W ciągu niemal dwumie-
sięcznego pobytu w jednym szpita-

lu obok siebie poznaliśmy się na 
tyle, że swobodnie mogliśmy ze 
sobą rozmawiać, bodajże na 
wszystkie tematy. Bardzo solidnie 
i po koleżeńsku potraktowali mnie 
wymienieni oficerowie. Tylko 
zbiegiem okoliczności od pierw-
szego dnia pobytu w ewako – szpi-
talu byliśmy zawsze razem, toteż 
szybko nawiązaliśmy bezpośred-
nią znajomość. Pewnego dnia 
przed śniadaniem obudziłem się i z 
zamkniętymi jeszcze oczami wy-
słuchałem rozmowy między nimi 
na mój temat, rozmowy, w której 
ustalali składkę ze swoich pensji 
na pensję  dla mnie ( otrzymywali-
śmy wpłaty co dwa tygodnie). Nie 
potrafiłem przekonać ich, ze mi się 
to naprawdę nie należy, że jestem 
im bardzo wdzięczny, ale przyjąć 
nie mogę itd. Nie było mowy. Jeśli 
nie chcę zrobić im przykrości, my 
frontowyki, wot i Frontowaja dru-
żosti. Użyli tyle argumentów, że 
uległem i w taki oto sposób, wtedy 
jeszcze o kulach, wychodziłem ra-
zem z nimi do miasta na rynek pa-
kupiti czto niebuti (coś kupić). Ja z 
kolei podarowałem każdemu na 
pamiątkę to, co miałem, a to zega-
rek, lornetkę, ładny oficerski kor-
dzik i tym podobne drobnostki z 
zakamarków plecaka. W któryś 
czerwcowy pogodny dzień wybra-
liśmy się, o kulach, na spacer do 
parku, rozmawiając luźno o 
wszystkim i o niczym. Ponieważ 
kapitan Chmielnicki był najstarszy 
wiekiem (przekroczył 50 lat i 
uczcił to butelką alkoholu), usiadł 
na ławce i począł opowiadać wspo-
mnienia z podobnego słonecznego 
dnia w 1920 roku. Jak Armia Czer-
wona szła na Warszawę. On jako 
krasnoarmiejec uczestniczył w tej 
batalii. Był wówczas jeszcze mło-
dym człowiekiem. Tak nam opo-
wiada, opowiada, wciągając słu-
chaczy, że właściwie to niespieszno 
im było wtedy zajmować Warsza-
wę, ale wynikało to z siły rozpędu 
no i….zatrzymali się pod Warsza-
wą. Nie namyślając się zapytałem 
go, czy z powrotem spod Warsza-
wy też tak niespieszno im było? 
Nie zdążyłem dokończyć zdania, 
jak wszyscy zaczęli się śmiać, 
zresztą Chmielnicki też. W końcu 
westchnął i powiedział, że Polacy 
dzielnie bronili swojego kraju, 
swojej wolności. Wróćmy jednak 
do zbombardowanej stacji kolejo-
wej Nowozybkow, skąd transpor-
tem, który odszedł na zachód do-
piero wieczorem, odjechaliśmy do 
Równego, gdzie moi szpitalni to-
warzysze niedoli obowiązani byli 
zgłosić  się do wojenkomatu. Że-
gnając się życzyliśmy sobie szczę-
śliwego zakończenia wojny i po-
wrotu do swoich domów. Ja 
postanowiłem jechać dalej na za-
chód, bliżej frontu, w okolice, 
gdzie przed czterema miesiącami 
stacjonowały nasze oddziały, tam 
gdzie pozostały nasze rodziny, 
znajomi przyjaciele. Toteż stara-
łem się przemyśleć i zrozumieć po-
gmatwane nasze sprawy możliwie 
logicznie. Byłem sam, zdany na 
siebie. W młodej wówczas głowie 
kłębiły się różne myśli: za i prze-
ciw; trudno mi było o te jedną do-
brą. Czasem robiłem coś intuicyj-
nie nakazem danej chwili. 
Zdawałem sobie sprawę, że po 
opuszczeniu tych miejscowości 
przez nasze oddziały, pomimo że 
weszły tam wojska radzieckie, te-
ren ten jest ciagle niebezpieczny ze 
względu na miejscowe bandy rezu-
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nów, skażonych propagandą OUN-
-UPA i chęcią grabieży. Przewijała 
się też myśl, aby przejść front, od-
naleźć oddział. Myśląc logicznie, 
było to niemożliwe z wielu wzglę-
dów. Po pierwsze: prawem wojny 
są sądy polowe, a indywidualne po-
ruszanie się w pasie przyfrontowym 
to ryzyko bez logiki. Po drugie: od-
dział „Jastrzębia” opuściliśmy dwa 
miesiące temu i nie wiadomo, gdzie 
jest obecnie. Być może „Jastrząb” 
wyprowadził oddział z okrążenia i 
podążył z nim w pogoni za dywizją. 
Nie wiedziałem też, gdzie są i co się 
dzieje z pozostałymi z naszego pa-
trolu w Nyrach koło Kupiczowa, z 
bratem Antkiem, Romkiem Gose-
m,Jurkiem Oświecimskim, Felkiem 
i Polkiem Dobrowolskimi. Czy Ro-
mek Gos zrealizował omawiany z 
„Jastrzębiem” plan? Czułem się 
chwilami zagubiony jak rozbitek i 
tylko musi, że spokój może mnie 
uratować, dodawała mi otuchy. Te i 
tym podobne myśli przewijały się 
w młodej głowie. Pisząc te wspo-
mnienia po wielu latach, w wy-
obraźni jadę rozklekotanym trans-
portem wojennym, koleją Równe 
– Łuck, zaopatrzony tylko w spraw-
ku (zwolnienie ze szpitala) i litier ( 
prawo przejazdu wszelkimi środka-
mi transportu). Po jakimś czasie ( 
zegarka nie miałem ) pociąg zatrzy-
muje się na stacji między lasmi. 
Wychodzę, rozglądam się i czytam 
nazwę stacji: Kiwerce. Ktoś z boku 
w mundurze sierżanta, czapce roga-
tywce, chwyta mnie za ramię i pyta: 
Co ty tu Henryk robisz przebrany za 
krasnoarmiejca? ( po wyjściu ze 
szpitala otrzymałem sorty rosyj-
skie, moje zagubiono w pralni). Po-
znaję Józka Burczaka z Janówki 
koło Zasmyk, starszego brata Gien-
ka, o którym pisałem na początku. 
Krótko zrelacjonowałem Józkowi 
moją sytuację, od momentu wyjścia 
na patrol z „Grzmotem” aż do chwi-
li obecnej. Józek opowiedział mi o 
swoich przejściach przez tory pod 
Jagodzinem z oddziałem „Osno-
wy”, walki w Lasach Szackich na 
Polesiu i piekło przeprawy przez 
Prypeć na linii frontu, gdzie dostali 
się w ogień wojsk niemieckich i so-
wieckich. Z oddziałów „Osnowy” 
kapitana „Gardy”, liczących około 
600 żołnierzy, ponad 120 zginęło 
lub utonęło w Prypeci, w tym kilku 
oficerów. Mniej więcej tyle samo 
żołnierzy było rannych. Zginął też 
dowódca ugrupowania kapitan Ka-
zimierz Rzaniak „Garda”. Jeśli nie-
którzy widzieli go po przeprawie 
przez Prypeć, to zniknięcie „Gardy” 
mogło być sprawą Beriowskiego 
systemu bezpieczeństwa, wszech-
obecnej NKWD, co po cichu dopo-
wiedział Józek. Wszystkich ran-
nych po przeprawie przez Prypeć 
odstawili do szpitali wojskowych. 
Całych i zdrowych po kilkudnio-
wym odpoczynku, łaźni, zmianie 
ubrań i rozbrojeniu, przewieźli do 
obozu – kwarantanny tutaj w Ki-
wercach, blisko stacji w Żabce. Jó-
zek często wychodził na stację, ob-
serwował jak przychodzą pociągi, 
czy ktoś z naszej dywizji, może za-
błąkany, potrzebuje pomocy lub ja-
kieś porady w tych trudnych cza-
sach. Co zresztą i mnie ochroniło 
przed czymś, co nie sposób było 
przewidzieć na tym terenie, dymią-
cych jeszcze zgliszcz polskich osie-
dli. Józek powiedział, że ze wszyst-
kich miejscowości wokół Kowla, 
Zasmyk, Kupiczowa, jako bliskiego 
zaplecza frontu, ludność została 
ewakuowana na dalsze zaplecze 

frontu. Co do losu naszej dywizji, 
Józek wiedział, że pozostałe dwie 
kolumny: sztabowa majora „Żego-
ty” i kolumna majora „Kowala”, 
które w ślad za oddziałem „Gardy” 
miały następnej nocy przebić się 
przez front, do przeprawy nie do-
szły. Nie wiadomo, co z nimi i gdzie 
mogą być. O pozostałej z „Jastrzę-
biem” grupie w Lasach Mosursko- 
Zamłyńskich Józek nie wie nic. Z 
upływem czasu dowiemy się, że 
pozostałe dwie grupy: „Żegoty” i 
„Kowala” z drogi do Prypeci za-
wróciły i poszły za Bug na teren 
województwa lubelskiego. Tak też i 
porucznik :Jastrząb” po wielu przej-
ściach wyprowadził swoją grupę z 
okrążenia, podążając śladami dywi-
zji, przeprawił się przez Bug i połą-
czył z dywizją. W rozmowie nna 
stacji Józek poradził mi, żebym po-
szedł z nim do obozu, przebrał się w 
polski mundur, wziął prowiant, 
koce do spania i dobrze wypoczął. 
Po nieprzespanej nocy w lesie koło 
stacji kolejowej Nowozybkow, w 
czasie bombardowania, propozycja 
Józka była logiczna i nie do odrzu-
cenia. Spadła mi jak z nieba i uści-
skałem go serdecznie. Józek rozej-
rzał się jeszcze po wagonach, ale 
nie spotkał więcej podobnych mi 
rozbitków, więc poszliśmy do obo-
zu. Po 10 minutach byliśmy na 
miejscu. Na zalesionym terenie kil-
kanaście długich ziemianek, z 
drzwiami i oknami, sienniki ze sło-
mą na narach z desek. W ciągu go-
dziny zaliczyłem łaźnię, ubrałem 
się w polski mundur, pobrałem ka-
masze, płaszcz, koce i otrzymałem 
miejsce do spania. Józek poinfor-
mował mnie o obyczajach obozo-
wych i codziennym rozkładzie za-
jęć. To znaczy: pobudka, mycie, 
gimnastyka, apel poranny z modli-
twą i śniadanie. Później obiad, wol-
ne, kolacja, wolne do końca dnia, 
capstrzyk, modlitwa no i godziny 
snu. Drylu wojskowego jeszcze nie 
było, ludzie wynędzniali po wyj-
ściu z okrążenia musieli przejść 
okres kwarantanny, rehabilitacji fi-
zycznej, a także psychicznej, nad-
ciągało nowe ze wschodu… Zbliżał 
się obiad. Miałem okazję przy wy-
dawaniu obiadu odszukać kolegów 
i znajomych w tasiemcowych kolej-
kach pod kuchnią. Wiedziałem, że 
większość tych ludzi to ugrupowa-
nie „Osnowy” włodzimierskie, ale 
w czasie pamiętnej nocy pod Za-
młyniem oddziały te uległy prze-
mieszaniu. Miałem więc nadzieję 
spotkać kolegów od „Jastrzębia” z 
Łuny, a znalazłem też chłopców z 
oddziałów kapitana „Gardy”, któ-
rzy przed rzezią ludności polskiej 
dokonaną przez OUN-UPA,  byli 
mieszkańcami Włodzimierza i oko-
licznych miejscowości. Obserwo-
wałem tak postępujących w kolejce, 
nadchodzących grupkami i poje-
dynczo umundurowanych chłop-
ców, gdy nagle zobaczyłem znaną 
mi sylwetkę. Krzyknąłem z radości; 
Feeleek! Zatrzymał się, popatrzył w 
moim kierunku, uśmiechnął się i 
już byliśmy przy sobie, serdecznie 
ściskając się. Po obiedzie Feliks 
Kowalski „Bąk”  ( vel Robert Za-
horski) znalazł w swojej ziemiance 
miejsce obok siebie i dla mnie. 
Mieliśmy wiele czasu: opowiedzia-
łem Felkowi losy i przejścia nasze-
go oddziału „Jastrzębia” od czasu 
przemieszania się oddziałów pod 
Zamłyniem w tą pamiętną noc, gdy-
śmy się pogubili. Nieudana próba 
przejścia torów następnej nocy, po-
wrót do Lasów Mosurskich, obozo-

wisko na polanie „Pohulanka”. Kil-
kuosobowy patrol z sierżantem 
„Grzmotem”, pieczone ziemniaki w 
leśniczówce, przejście przez front, 
bombardowanie w Bobłach i śmierć 
Janka Kuraja. No i mój dwumie-
sięczny pobyt w szpitalach ewaku-
acyjnych w Związku Radzieckim. 
Teraz, jak widzisz – mówiłem, wo-
jenne wichry przywiały mnie do Ki-
werc na stację kolejową. Tu na sta-
cji zbiegiem okoliczności zobaczył 
mnie sierżant Józef Burczak, mój 
dobry znajomy i przyjaciel. Józko-
wi zawdzięczam, że tu jestem i cie-
szę się ze spotkania. Jeszcze przed 
trzema godzinami wyglądałem jak 
krasnoarmiejec. Wypisując mnie ze 
szpitala naczmied (naczelnik  szpi-
tala) chciał mnie skierować do jed-
nostek radzieckich, a ponieważ nie 
zgodziłem się, dostałem skierowa-
nie do Żytomierza, do formującej 
się tam I Armii Wojska Polskiego 
Berlinga. Otóż ja to skierowanie 
głęboko schowałem, na wszelki 
wypadek, a marszrutę zmieniłem – 
Żytomierz przez Łuck! Tu w Ki-
wercach chyba dobre duchy pod-
szepnęły mi wyjście na peron, żeby 
spotkać się z Józkiem. Feluś był 
dobrym i pilnym słuchaczem moich 
opowiadań, toteż i ja zmieniłem się 
w słuch, kiedy z kolei Felek opo-
wiadał mi swoje przejścia od mo-
mentu przemieszania się pod Za-
młyniem, gdzie wylęknione konie 
omalże go nie stratowały. Jak wszy-
scy, po przejściu Neretwy, szybko 
podążyli w kierunku torów kolejo-
wych, tak i on śpieszył wmieszany 
w oddział „Osnowy” kapitana 
„Gardy”. Torów jednak tej nocy nie 
przeszli, walki a Zamłyniu opóźniły 
skutecznie przejście za tory. Z na-
staniem świtu ogień pociągu pan-
cernego zmusił ich do odwrotu. 
Cały dzień kilkusetosobowy od-
dział czekał w niewielkim lesie do 
następnej nocy – nie wykryty przez 
Niemców. Dowództwo nad ta grupą 
objął porucznik Zygmunt Górka 
Grabowski „ Zając” (bardzo cenio-
ny oficer kompanii warszawskiej). 
Następnej nocy przeprowadził 
przez tory pozostałą część oddzia-
łów „Osnowy” szybkim manewrem 
uderzeniowym. Tam też nie mieli 
łatwego życia, lotnictwo i oddziały 
niemieckiego zaplecza frontu śle-
dziły wszystkie ruchy zgrupowań 
27 Dywizji Wołyńskiej. Po wyjściu 
z okrążenia rozproszone oddziały 
zostały w miarę możliwości dopro-
wadzone do stanu wyjściowego. 
Felek „Bąk” pozostał u porucznika 
„Zająca”, nie wiedział, gdzie jest 
oddział „Jastrzębia”. W naszej roz-
mowie i analizie wydarzeń doszli-
śmy do wniosku, że tej nocy, kiedy 
jako pierwszy oddział „Zająca” 
przechodził tory, ruchem swym 
(kilkuset ludzi) zaalarmował nie-
mieckie placówki i bunkry obronne, 
które nieco póxniej na tym samym 
odcinku torów zmasowanym 
ogniem zagrodziły drogę nam – od-
działowi prowadzonemu przez „Ja-
strzębia”. Dlatego po raz drugi z 
Jastrzębiem byliśmy zmuszeni wy-
cofać się do Lasów Zamłyńsko-
-Mosurskich. „Jastrząb” nie chciał 
zwiększać i tak już dużych strat na-
szego oddziału podczas walk w 
okrążeniu. Felek dość ciekawie i 
szczegółowo opowiadał przygody z 
ciężkich dni za torami. Po wielu la-
tach, nie mając notatek, staram się 
przedstawić bardziej ogólnie fakty 
z opowiadań Józka Burczaka, z 
tego, co Felek opowiadał o tych 
wyczerpujących marszach bagnami 

Polesia i o ciężkich walkach w la-
sach Szadzkich. Jednym z trzech 
ugrupowań Dywizji, które wyrwały 
się z okrążenia z lasów Szadzkich, 
dowodził kapitan Kazimierz Rza-
niak „Garda”. Realizując zadanie 
dowództwa dywizji, ugrupowanie 
600 żołnierzy miało, jako pierwsze, 
wyjść z okrążenia za front, na stro-
nę radziecką.  Z ugrupowaniem 
„Osnowy” kapitana „Gardy” Felek 
przechodzi szczęśliwie 27 maja 
1944 roku piekło przeprawy przez 
front na Prypeci. Wszystkich ran-
nych opatrzono na miejscu i odsta-
wiono do szpitali polowych. Zdro-
wi, już rozbrojeni, po posiłku i 
odpoczynku odmaszerowali pieszo 
do Maniewicz, skad ciężarówkami 
zostali przewiezieni do Kiwerc, tu 
gdzie jesteśmy- zakończył Felek 
swoje opowiadanie. Liczba pole-
głych i tych, którzy nie wyszli na 
drugi brzeg Prypeci, oraz rannych 
w odniesieniu do całości ugrupowa-
nia  „Gardy”, łącznie z dowódcą, 
była przerażająca, o czym wspo-
mniałem już wyżej. Na oddział li-
czący 600 żołnierzy zginęło 120 i 
tyle samo było rannych. Zginął też 
dowódca oddziału i czterech ofice-
rów. Był to czarny dzień zmagań 
wojennych 27 Dywizji Wołyńskiej 
AK. Ponadto razem z naszym od-
działem przebijał się oddział party-
zantki radzieckiej, około 150 ludzi, 
z czego nie przeszło Prypeci 70, to 
jest blisko 50 proc. stanu. Ponieważ 
kapitan „Garda” zaginął bez wieści, 
dowództwo nad zgrupowaniem tu 
w obozie objął porucznik Zygmunt 
Górka Grabowski „Zając’. W ciągu 
kilku dni zaaklimatyzowałem się w 
obozie, poznałem tradycje i regula-
min obozowy. Odnalazłem sporo 
znajomych i kolegów z „Łuny”, 
„Piotrusia” i „Czecha”. Byli to star-
szy sierżant Jaromiński „Trzjot”, 
sierżant Durczyński  „Aspik”, Wa-
cław Laskowicki, Wiktor Strawski 
„Szampan” i wielu innych, których 
nazwiska i pseudonimy uleciały mi 
z biegiem lat. Do obozu niemalże 
codziennie przyjeżdżali codziennie 
oficerowie polityczni z I Armii Ber-
linga na wykłady polityczne, celem 
indoktrynacji oraz uświadomienia 
(niewiernych spod znaku AK) wyż-
szości czerwonego socjalizmu wie-
jącego z Moskwy nad zachodnim 
kapitalizmem. Nie mieli łatwego 
zadania ci czerwoni misjonarze ( 
tak byli nazywani przez nas), jed-
nak wykazywali w stosunku do nas 
wiele taktu, zrozumienia i cierpli-
wości, my tez w tej sytuacji nie 
mieliśmy wyboru. Zasypywaliśmy 
ich setkami pytań, trudnych do od-
powiedzi zagadnień, zwłaszcza z 
okresu pobytu na tych ziemiach 
władzy radzieckiej od 1939 do 
1941 r., zsyłki na Sybir, jak tez te-
mat Katynia, rozdmuchany w tym 
czasie przez propagandę niemiec-
ką. Te i podobne zagadnienia były 
wałkowane na wspomnianych wy-
kładach politycznych, a zerwane 
umowy Sikorski- Majski oraz wyj-
ście polskiej Armii Andersa z 
ZSRR na Bliski Wschód nie uła-
twiało naszej polskiej sprawy. 
Wręcz przeciwnie, odbiło się to na-
tychmiastową retorsją powołania 
Związku Patriotów Polskich, Rzą-
du Jedności Narodowej oraz I Ar-
mii Polskiej z Berlingiem i Rilą-
-Żymirskim, do której to armii z 
powodu braku oficerów polskich 
kierowano kadrę liniową potrzeb-
nych specjalności oficerów ra-
dzieckich. Na jednym, chyba już 
ostatnim wykładzie powiadomiono 

nas i podano datę, kiedy odbędzie 
się przysięga, na którą przyjedzie 
generał Berling, pułkownik Buko-
jemski i Wanda Wasilewska. Zaraz 
po wykładach na placu pośród 
drzew potworzyły się grupy żołnie-
rzy, namiętnie dyskutujące między 
sobą. Felek Kowalski, Jaromiński, 
Durczyński, Wacek Laskownicki i 
ja – również utworzyliśmy taką 
grupę dyskusyjno-poglądową. Do-
łączył do nas Józek Burczak i Wi-
tek Strawski z „Łuny”. Wszyscy 
przechodziliśmy lata 39-41 sowiec-
kiej okupacji, znaliśmy ten system, 
kłamliwy język propagandy, zsyłki 
na Sybir tysięcy rodzin, kolektywi-
zację i gołe półki sklepowe. Do 
tego doszła zaprzeczana przez Mo-
skwę sprawa Katynia. My tu w 
obozie wiedzieliśmy i czuliśmy, 
gdzie jest prawda, ale czuliśmy in-
stynktownie, że dopóki żyje Stalin, 
Beria, w tym kraju strasznego uci-
sku i zakłamania nic się nie zmieni. 
To że oni…(misjonarze) nie mieli z 
nami łatwego zadania w przekona-
niu nas do swojej ideologii, nie 
czyniło z nas zwycięzców. Mieli 
nad nami tę przewagę, że my inne-
go wyjścia nie mieliśmy, a powoła-
nie się na układy koalicji antyhitle-
rowskiej wywołały u nich 
uśmieszki politowania. Toteż mimo 
przewagi naszych pytań nad ich od-
powiedziami, czuliśmy się upoko-
rzeni. Wtedy zrozumieliśmy, że kto 
ma siłę, ten ma rację, a siła pomimo 
naszych tak wielkich ofiar, była po 
ich stronie. U schyłku życia pisząc 
wspomnienia nie chcę pisać o poli-
tyce, ale boleje nad tym, że my Po-
lacy nie mamy szczęścia do ludzi 
wielkich, ludzi świadomych odpo-
wiedzialności za losy tego kraju. 
Ale wróćmy na teren obozu, gdzie 
na jednej z pogadanek porucznik 
„Zając” na nasze pytania odpowie-
dział otwarcie: Chłopcy, wojsko 
albo białe niedźwiedzie. My Woły-
niacy wiedzieliśmy, co znaczą te 
słowa ostrzeżenia, które porucznik 
„Zając” tylko powtórzył. To były 
pomruki sowieckiego systemu bez-
pieki. Reasumując, finał naszej 
dyskusji, wahań i wątpliwości za-
kończyliśmy przykrym, ale praw-
dziwym stwierdzeniem, że nasze 
uczestnictwo w walce w szeregach 
27 Dywizji Wołyńskiej zakończyło 
się w dniu przekroczenia linii fron-
tu na stronę wschodnią. Polityka 
Związku Radzieckiego w stosunku 
do nas – żołnierzy 27 Dywizji była 
jednoznaczna- bezwzględne pod-
porządkowanie  się i wcielenie nas 
do I Armii WP. Długo w nocy z Fel-
kiem rozmawialiśmy na te tematy, 
ale żadna myśl godna uwagi nie 
przychodziła nam do głowy poza 
jedną, że z I Armią możemy prze-
kroczyć bezpiecznie linie Bugu, a 
na razie dać się nieść fali. Obiecy-
waliśmy sobie trzymać się razem, 
jak i „Jastrzębia”, ale wojna jeszcze 
się nie skończyła. Nie wiedzieli-
śmy, gdzie nas zaniosą wojenne wi-
chry. Epopeję walk 27 Dywizji Wo-
łyńskiej mieliśmy za sobą. I co 
dalej ? To już odrębna historia, bo 
pogmatwałyby się i tak poplątane 
te dwie historie. 

Redakcja; 
Jest to fragment książki, nieżyją-
cego już żołnierza 27 WDP AK pt. 
„ Wojenne Wichry” Henryka Katy 
ps. „Prima” wydanej przez Urząd 
Miasta Otwocka w 2001 r. - Nakład 
200 egz.
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Lipiec 2013 r.
* Na wniosek Pana Profesora Ma-
cieja M. Sysło – Przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego i Wice-
przewodniczącego Komitetu Pro-
gramowego WCC 2013 X Świato-
wa Konferencja nt. Komputerów 
w Edukacji (WCC 2013) 2-5 lipca 
2013 roku, Toruń

* Na wniosek Pani Magdaleny Gaj 
– Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej RP Światowe Sym-
pozjum Regulatorów GRS13 3 - 5 
lipca 2013 roku, Warszawa

* Na wniosek Prof. Zbigniewa 
Dziubińskiego – Prorektora ds. stu-
denckich AWF Warszawa Między-
narodowa Konferencja Naukowa 
AIESEP nt. Wychowanie fizyczne 
i sport dla przyszłości  5 – 7 lipca 
2013 roku

* Na wniosek Pana Jacka Pech-
mana – Dyrektora Artystycznego 
Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. 
Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” 
X Festiwal Piosenki Poetyckiej im. 
Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” 
26-27 lipca 2013 roku, Kołobrzeg

* Na wniosek Pana Czesława Lan-
ga – Dyrektora Generalnego Tour 
de Pologne, 70. wyścig kolarski 
Tour de Pologne 27 lipca – 3 sierp-
nia 2013 roku

* Na wniosek Pana Włodzimierza 
Skalika – Prezesa Aeroklubu Pol-
skiego  8. Szybowcowe Mistrzo-
stwa Świata Juniorów - Leszno 
2013 27 lipca - 11 sierpnia 2013 
roku, Leszno

* Na wniosek Pana Profesora To-
masza Derdy oraz Pana Doktora 
Jakuba Urbanika –Współprzewod-
niczących Komitetu Organizacyj-
nego XXVII Międzynarodowego 
Kongresu Papirologicznego XXVII 
Międzynarodowy Kongres Papiro-
logiczny 29 lipca – 3 sierpnia 2013, 
Warszawa

Lupa, świeca i baczne studiowanie  
prezydenckich patronatów nie po-
mogą w odszukaniu tego jednego, 
tego tak bardzo od 70 lat oczekiwa-
nego przez Środowiska Kresowe 
patronu nad obchodami 70. Rocz-
nicy Ludobójstwa na Kresach.  
Prezydent nie raczył nawet odpo-
wiedzieć na wiele zaproszeń  Śro-
dowisk Kresowych do wzięcia 
udziału w obchodach 70. Rocznicy 
Ludobójstwa. 
Zamiast tego, prezydent spotyka 
się  ze zwolennikami i sympatyka-
mi Bandery, ludźmi szkodzącymi 
Polsce jednocześnie demonstrując 

ymi swoją wrogość do państwa 
Polskiego i Polaków.  
Dla zdecydowanej większości żyją-
cych jeszcze kresowian, 70. Rocz-
nica Ludobójstwa będzie ostatnia 
okrągła rocznica jednak na prezy-
dencie nie robi to żadnego wraże-
nia gdyż jego postępowanie wska-
zuje na to, że sympatia prezydenta 
RP przekłada się na tych, których 
przodkowie dopuścili się zbrodni 
ludobójstwa na Kresach. 
Nie spotkałem się z przypadkiem 
kraju, w którym władze i to przy 
współudziale sprawców tolerował-
by zbrodnie dokonane na własnym 
narodzie.
A gdzie w tym wszystkim jakaś lo-
gika? 

Na stronie ks. Isakowicza w Kore-
spondencja z Kijowa pt:

Czy w polskim interesie narodo-
wym jest pojednanie z neobande-
rowcami?   
czytamy:

Nie znam na świecie takich władz 
państwowych, które jak w Polsce, 
naigrywałyby z wrogami własne-
go narodu i tolerowałyby zbrodnie 
przeciwko własnemu narodowi. 
Co zmusza prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego spotykać 
się w pierwszej kolejności z wro-
go nastawionymi do narodu pol-
skiego sympatykami OUN-UPA i 
Stepana Bandery, a równocześnie 
bagatelizować ofiary zbrodni ban-
derowskich w Polsce w 70 rocz-
nicę od rozpoczęcia ludobójstwa 
banderowskiego? Jeśli polski pre-
zydent dba o dobre relacje z naro-
dem ukraińskim, to trzeba jemu 
przypomnieć, iż większość tego 
narodu potępia zbrodniczą forma-
cję OUN-UPA, która oprócz 200 
tys. Polaków zamordowała także 
i tysięcy Ukraińców. Jak może w 
świetle tego prezydent wybrany 
przez większość Polaków w demo-
kratycznych wyborach, omawiać 
rocznicę tej strasznej zbrodni, do-
konanej na narodzie polskim, nie 
z ofiarami własnego narodu lecz 
z sympatykami oprawców z obo-
zu neobanderowskiego? Logikę 
takiego postępowania głowy pań-
stwa polskiego niemożliwie zrozu-
mieć z pozycji normalnego Polaka.

Jestem już przyzwyczajony, iż es-
tablishment warszawski bagate-
lizuje odrodzenie banderyzmu na 
graniczącej z Polską – Ukrainie, 
bo bezpieczeństwo narodowe nie 
jest zadaniem pierwszoplanowym 
obecnego rządu i MSZ. Ale od-
dawanie preferencji środowisku 
neobanderowskiemu w Polsce i na 
Ukrainie wychodzi już poza ramy 

normalności i przypomina raczej 
zdradę stanu. Nawet na Ukrainie, 
gdzie wszystko może się zdarzyć, 
nie mogę sobie wyobrazić jedna-
nie władz państwowych z wrogami 
narodu ukraińskiego. A w Polsce 
prezydent Komorowski zamiast 
spotkania z chlubą narodu pol-
skiego - generałem Wojska Pol-
skiego Mirosławem Hermaszew-
skim, który, dzięki Bogu, przeżył 
pożogę banderowską, spotyka 
się z potomkiem kata z formacji 
UPA - Myronem Syczem i oma-
wia z nim, a nie z Hermaszewskim 
sprawy 70-lecia rzezi banderow-
skich. A zapowiedziane spotkanie 
prezydenta Komorowskiego 27 
czerwca, przed obchodami Rocz-
nicy w Warszawie, z sympatykiem 
OUN-UPA i zwierzchnikiem Cer-
kwi greckokatolickiej na Ukrainie 
Swiatosławem Szewczukiem trud-
no zrozumieć z pozycji obywatela 
polskiego.

W sytuacji, gdy neobanderowskie 
siły na Ukrainie konsolidują się w 
obozie antypolskim naokoło neo-
nazistowskiej opcji „Swoboda”, 
eurodeputowany sympatyk Ban-
dery i Szuchewycza Paweł Kowal 
apeluje do Polaków, aby ostrożnie 
podchodzili do zbrodni OUN-UPA, 
bo mogą tym samym pogorszyć re-
lacje z Ukrainą. Jaką Ukrainą? 
Banderowską ze Lwowa, która 
czci zbrodniarzy narodu polskiego 
spod znaku OUN-UPA?

Polacy nas się boją, jak podczas 
wojny! – mówią z zadowoleniem 
młodzi bojówkarze neobanderow-
skiej „Swobody”. A Goebbels w 
sukni – deputowana do parlamen-
tu ukraińskiego z ramienia „Swo-
body” Iryna Farion – znawczyni 
historii OUN-UPA, już oświadcza 
na cały głos, iż Polacy powinni 
oddać Ukrainie tysięcy bezpraw-
nie zagarniętych kw. kilometrów 
etnicznie ukraińskim ziem.

Wg. „logice” politycznej prezydent 
RP Komorowski powinien spotkać 
się w atmosferze przyjacielskiej 
z deputowaną Farion i porozma-
wiać z nacjonalistką ukraińską 
w sprawie etnicznie ukraińskich 
ziem w polskich granicach.

Ale co robić w sytuacji, gdy polity-
ka zagraniczna państwa polskiego 
wykreowana przez ministra Ra-
dosława Sikorskiego przypomina 
raczej cyrk, gdzie żonglerka poli-
tyczna odgrywa większą rolę niż 
interesy polityczne III RP. Różni-
ca między polityką a widowiskiem 
polega tylko na tym, iż za areną 
cyrkową stoją tylko widzowie, a za 
resortami państwowymi stoją losy 

milionów obywateli państwa pol-
skiego.

Dlatego na cały głos jako Polak, 
mieszkający na Ukrainie, mówię: 
Pojednaniu z Ukrainą – tak! Po-
jednaniu z banderowcami – nie!

------
11 lipca w Warszawie mają odbyć 
się:
- msza
- Marsz Pamięci
- koncert 

Te trzy przedsięwzięcia zostały 
przygotowane aż przez cztery Ko-
mitety a więc z prostej arytmetyki 
wynika, że jeden z Komitetów nie 
ma przydzielonego zadania. Propo-
nuję, by ten Komitet bezzwłocznie 
zajął się procedurą mającą na celu 
uzyskanie prezydenckiego patro-
natu nad obchodami 70. Rocznicy 
Ludobójstwa.
 
OBOWIĄZKIEM PREZYDENTA 
jest być tam gdzie suweren czyli 
NARÓD.

Informacje dla ubiegają-
cych się o Honorowy Pa-
tronat Prezydenta RP lub 
udział Prezydenta RP w ko-
mitecie honorowym

I. 
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisław Komorowski 
sprawuje Honorowy Patronat jako 
patron jedyny i wyłączny. W komi-
tetach honorowych Prezydent RP
pełni funkcję Przewodniczącego.

II. 
Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski nie obejmuje honorowego 
patronatu nad statutową działalno-
ścią stowarzyszeń, fundacji, związ-
ków, organizacji;
nie udziela również patronatów o 
charakterze stałym.

III. 
Osoby i instytucje ubiegające się o 
Honorowy Patronat Prezydenta RP 
są proszone o złożenie pisemnego 
wniosku na adres: 

Kancelaria Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ul. Wiejska 
10, 00-902 Warszawa 

lub drogą elektroniczną na adres: 
listy@prezydent.pl – nie później 
niż 60 dni* przed wydarzeniem. 
Procedura ta pozwala na wszech-
stronną analizę wniosku, właści-
we upublicznienie decyzji w razie 
przyznania patronatu, a w razie 
odmowy – daje wnioskodawcy 

możliwość zwrócenia się z prośbą 
o patronat
do innych osób lub instytucji.

 IV. 
Wniosek powinien zawierać:
- informacje na temat wnioskodaw-
cy;
- szczegółowy opis i program pro-
jektu;
- informacje o źródłach finansowa-
nia przedsięwzięcia i sponsorach;
- materiały filmowe i fotograficzne 
w przypadku filmów i wystaw;
- zgody i zezwolenia w przypadku 
budowy pomników;
- informacje o innych patronatach 
(w tym medialnych) oraz o nagło-
śnieniu przedsięwzięcia;
- informacje o udziale gości hono-
rowych.

V. 
Wnioskodawca, który otrzymał 
decyzję o udzieleniu Honorowego 
Patronatu Prezydenta RP, podaje tę 
informację we wszystkich drukach 
i materiałach
oraz na stronach www związanych 
z wydarzeniem. Na stronach inter-
netowych umieszcza ponadto link 
do www.prezydent.pl w postaci ak-
tywnego logotypu serwisu.

VI. 
Informacja o Honorowym Patrona-
cie Prezydenta RP jest publikowa-
na na stronie www.prezydent.pl w 
zakładce Patronaty Honorowe Pre-
zydenta RP.

VII. 
Po zakończeniu wydarzenia obję-
tego Honorowym Patronatem Pre-
zydenta RP wnioskodawca jest zo-
bowiązany przekazać do Biura do 
Spraw Wystąpień Prezydenta
i Patronatów Kancelarii Prezyden-
ta RP relację z przebiegu przed-
sięwzięcia oraz związane z nim 
wycinki prasowe, druki, foldery, 
plakaty. Wybrane, najciekawsze 
materiały,
np. w postaci filmów, zdjęć, etc., 
mogą być opublikowane na stronie 
www.prezydent.pl.

VIII. 
Wnioski o Honorowy Patronat 
Prezydenta RP są rozpatrywane w 
Biurze do Spraw Wystąpień Pre-
zydenta i Patronatów Kancelarii 
Prezydenta RP – tel. 22 695 22 33, 
email: bwp@prezydent.pl.

/ * - dobrze byłoby, żeby dołączyć 
kopie zaproszeń składane dwa, 
i roku temu oraz tegoroczne, te 
sprzed kilku miesięcy. 
  

Lipcowe Patronaty Honorowe  
Prezydenta RP 
Andrzej Łukawski
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uta Pieniacka położona jest 
5 km na północny zachód 
od Pieniak. W 1875 roku we 

wsi znajdowała się jedyna w powie-
cie brodzkim huta szkła.  28 lutego 
1944 roku we wsi miał miejsce mord 
na ludności polskiej dokonany przez 
żołnierzy  Pułku Policji SS złożonego 
z ukraińskich ochotników do SS-Ga-
lizien pod dowództwem niemieckim, 
przy udziale oddziału Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA) i oddziału 
paramilitarnego ukraińskich nacjo-
nalistów pod dowództwem Włodzi-
mierza Czerniawskiego.
W dokumentach delegata Rady 
Głównej Opiekuńczej zachowało się 
„Sprawozdanie z wypadków w Hu-
cie Pieniackiej”. Warto przytoczyć je 
w całości, ponieważ niektórzy histo-
rycy nie tylko polscy, ale i ukraińscy 
całą rzecz zbywają eufemizmami w 
rodzaju: ,,spalenie wsi” lub „wymor-
dowanie mieszkańców”. Niektórzy 
usiłują także tłumaczyć morderców. 
Twierdzą, iż Huta Pieniacka byłą 
polską placówką samoobrony przed 
UPA, ale również, że przez pewien 
czas stacjonował w niej oddział par-
tyzantki radzieckiej, jak gdyby fakt, 
że Polacy nie chcieli paść ofiarą 
ukraińskiego ludobójstwa stanowił 
zbrodnię sprzeczną z prawem woj-
ny prowadzonej przez cywilizowane 
narody. W ,,Sprawozdaniu z wypad-
ków w Hucie Pieniackiej'' możemy 
przeczytać:
Naoczny świadek i mieszkaniec 
Huty Pieniackiej opowiada: 
Huta Pieniacka (pow. Brody) leży 
położona w lasach. Często przecho-
dziły tam bandy i spadochroniarze 
bolszewiccy.  Oddział dywizji SS 
natknął się koło Huty na taki oddział  
bandy bolszewicką. Po potyczce od-
dział SS się wycofał. Mniej więcej 
po tygodniu wieś została otoczona 
przez oddział dywizji SS . Na dany 
znak rozpoczął się ogień karabino-
wy naokoło wsi. Pierścień się zacie-
śniał. Spotkanych ludzi pędzono do 
kościoła. Ludność widząc, że ma do 
czynienia z regularnym wojskiem nie 
uciekała. Kto się tylko ociągał był 
zastrzelony na miejscu. Żołnierze SS 
wpadali do chat i mordowali długi-
mi, ostrymi nożami. Sprawozdawca 
ma taki nóż schowany na pamiątkę. 
Widział dzieci rozprute nożami, ko-
biety o poobcinanych piersiach. Gdy 
ludzi spędzono do kościoła i drzwi 
zamknięto, rozpoczęto kościół mino-
wać. Obecni w kościele oczekiwali 
wysadzenia, w międzyczasie jednak 
przyjechała starszyzna i miny kazała 
wydobyć z powrotem. Następnie w 
kościele zaczęto przeprowadzać se-
gregację. Mężczyzn osobno, dzieci 
i kobiety osobno. Ta segregacja była 
jednak bezcelowa, gdyż następnie 
partiami wyprowadzano ludzi, zamy-

kano do pustych chat, stodół, szop, 
które podpalano. Sprawozdawca sły-
szał jęki palonych żywcem, widział 
kobietę wyskakującą oknem z palą-
cymi się włosami i sukniami. Kobie-
ta ta musiała być już obłąkana lub też 
przestraszyła się strzałów i skoczyła 
z powrotem w ogień. Do ludzi wy-
skakujących lub uciekających strze-
lano. Akcja ta trwała od pierwszej w 
nocy do piętnastej - szesnastej, padło 
w niej dwóch esesmanów, którzy po-
strzelili się sami przez nieostrożność.
Sprawozdawca rozmawiał z umiera-
jącą kobietą, ranną nożem w pierś. 
Zeznała ona, że krewny esesman z 
pobliskiej wsi, pomimo błagań męża, 
zastrzelił go, dziecko zarżnął, ją prze-
bił nożem (...) Dywizja SS  wracając 
z Huty w Pieniakach zdemolowała 
pocztę i zrabowała pieniądze.

W świetle tego dokumentu znajdu-
jącego potwierdzenie także w wie-
lu innych źródłach, mord w Hucie 
Pieniackiej w zgodnie z prawem 
międzynarodowym był klasycznym 
ludobójstwem (genocide) wpisują-
cym się w politykę zaplanowanych 
czystek etnicznych realizowanych 
przez OUN- UPA.
Wielu z ukraińskich esesmanów, 
mordujących mieszkańców Huty 
Pieniackiej spoczywa dziś w „Pante-
onie Chwały Dywizji SS-Galizien", 
znajdującym się koło Brodów. Wy-
rżnięci Polacy w Hucie Pieniackiej 
spoczywają w zbiorowej mogile, a 
każde złożenie na niej wieńców bu-
dzi wściekłość postbanderowskich 
środowisk.
Formalnie jednostka nosiła nazwę 
14 Ochotnicza Dywizja Strzelecka 
SS „Galizien”. Pomysł jej utwo-
rzenia wysunął gubernator Galicji 
Otto Gustaw Wachter. Poparli go też 
niektórzy politycy ukraińscy w tym 
byli aktywiści, działającej w Polsce 
międzywojennej partii UNDO, a 
także członkowie ORGANIZACJI 
UKRAIŃSKICH NACJONALI-
STÓW (OUN) - Melnykowców. Jej 
twórcom chodziło o to, aby skiero-
wać ukraińską młodzież w legalne i 
kontrolowane łożysko walki z pol-
skością i antyniemieckim ruchem 
oporu. Hitler początkowo był prze-
ciwny tworzeniu tej formacji, oba-
wiając się, że jej powołanie obudzi 
wśród Ukraińców nadzieję na utwo-
rzenie ukraińskiej państwowości, ale 
Himler nie miał takich obiekcji. Dla 
kamuflażu nazwał dywizję "galicyj-
ską", a nie ukraińską. Przeważyły, 
jak się wydaje względy pragmatycz-
ne. Front wschodni był coraz bliżej, a 
możliwości uzupełniania strat ponie-
sionych na nim przez Niemców coraz 
mniejsze. Melnykowcy- (OUN-M), 
popierający niemiecką inicjatywę 
mieli też nadzieję, że dywizja stanie 

się zaczątkiem legalnych ukraińskich 
sił zbrojnych i odegra w wychowa-
niu ukraińskiego korpusu oficerskie-
go rolę podobną, jaka niegdyś przy-
padła Dywizji Strzelców Siczowych. 
Banderowcy (OUN-B) byli zdecy-
dowanie przeciwni udziałowi Ukra-
ińców w tworzeniu dywizji. Słusznie 
sądzili, że posłuży ona Niemcom za 
mięso armatnie.

Dziesiątki tysięcy ochotników

Dywizji nie brakowało jednak ochot-
ników. Do połowy czerwca 1943 
roku zgłosiło się ich ok. 84 tys. Moż-
na by z nich utworzyć pięć dywizji. 
Przed komisja lekarską stanęło ich 
52 tys. Do wojska wcielono 12 tys. 
Pozostałych powoływano na uzupeł-
nienie ponoszonych przez dywizję 
strat. W sumie miało się przez nią 
przewinąć około 30 tys. osób. Więk-
szość żołnierzy stanowiących korpus 
szeregowych pochodziło z Galicji. 
Byli to uczniowie starszych klas 
ukraińskich gimnazjów. Motywacja 
Ukraińców wstępujących do dywizji 
SS „Galizien” była różna. Nie za-
wsze wynikała z nacjonalistycznego 
amoku, czy antypolskiego zaślepie-
nia. Zdarzały się przypadki, że wstę-
powali do niej ludzie młodzi, którzy 
chcieli uniknąć przymusowego po-
boru do UPA, dokonywanego bezli-
tośnie przez banderowców. Walcząc 
w dywizji mogli liczyć na pewne 
profity. Niemcy zobowiązywali się 
np. do materialnego wspierania ich 
rodzin.
W dywizji służyło też wielu petlu-
rowców. Jedno z bardziej ekspo-
nowanych stanowisk zajął w niej 
b. oficer Petlury i absolwent pol-
skiej Wyższej Szkoły Wojskowej 
mjr Mykoła Palijenko. W dywizji 
funkcje dowódcze pełnili tez ppłk 
dyplomowany Wiktor Naleć, płk 
Diaczenko i ppłk Pikulski, a także 
kilku innych oficerów. Generalnie 
jednak rzecz biorąc dywizja miała 
niemiecką komendę i kadrę kierow-
niczą. Jej dowódcą był Fritz Freitag. 
Szefem sztabu Wolf-Dietrich Heike. 
W dywizji część kadry kierowniczej 
tworzyli Ukraińcy z faszystowskich 
batalionów ukraińskich „Nachtigall” 
i „Roland”.

Przysięga

Żołnierze SS – Galizien składali 
przysięgę nie na wierność Ukrainie, 
lecz na wierność Adolfowi Hitlero-
wi; „…Na całe życie będę wierny 
Adolfowi Hitlerowi, jako wielkiemu 
wodzowi niemieckich sił zbrojnych, 
wielkich Niemiec i nowej Europy…”
Zarówno przysięga wojskowa jaką 

składali, zakaz posługiwania się ję-
zykiem ukraińskim oraz w większo-
ści niemieckie dowództwo już mogą 
świadczyć o faktycznych planach po-
litycznych dla tej jednostki. Pomimo 
to dywizja cieszyła się dużą popu-
larnością wśród Ukraińców, o czym 
świadczą przypadki przekazywania 
ochotnikom sztandarów ukraińskich 
jednostek z I wojny światowej, czy 
tłumaczenie skrótu SS jako „Strzelcy 
Siczowi”.

W dywizji obowiązywały niemiec-
kie regulaminy, dyscyplina i system 
szkolenia. Każdy żołnierz składał 
przysięgę na wierność Hitlerowi. Ka-
dry dywizji były szkolone głównie w 
specjalnym obozie w Pustkowie k. 
Dębicy, a także w innych miejscowo-
ściach m.in. w rejonach Gdyni, Rawi-
cza, Torunia, na terenie Protektoratu 
Czech i Moraw, a także we Francji i 
w Niemczech. Z pierwszych zacią-
gów do dywizji Niemcy utworzyli 
pięć pułków policyjnych, które zaj-
mowały się zwalczaniem polskiego 
ruchu oporu i mordowaniem polskiej 
ludności cywilnej. Około dwóch ty-
sięcy żołnierzy dywizji zwalczało 
m.in. partyzantkę na pograniczu dys-
tryktów galicyjskiego i lubelskiego. 
Uczestniczyli m.in. w eksterminacyj-
nej operacji pod kryptonimem Wehr-
wolf na Lubelszczyźnie. Polegała ona 
na wysiedlaniu wsi , które stanowiły 
bazy partyzantów. Żołnierze dywizji 
brali udział również w eksterminacji 
ludności polskiej w województwie 
tarnopolskim. Zamordowali w nim 
około dwóch tysięcy osób. Najwięk-
szą ich zbrodnią była pacyfikacja 
Huty Pieniackiej, w której śmierć 
męczeńską poniosło 868 Polaków. W 
Chodaczkowie Wielkim oddział SS 
„Galizien” zamordował 862 osoby.

SS GALIZIEN KŁAMSTWO 
I PRAWDA Z BESTIALSKIMI  

MORDAMI W HUCIE 
PIENIACKIEJ W TLE

Aleksander Szumański

H

/ Defilada ochotników do SS Galizien, w Sanoku, r. 1943, fot. www.wikipedia.pl

/ Starosta Hofstetter z gubernatorem Frankiem wchodzą do cerkwi greckokatolickiej w Sano-
ku, witani przez ochotników do SS-Galizien fot. www.wikipedia.pl
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W sojusz z UPA

Podkreślić należy, że pomimo nie-
mieckiego dowództwa oddziały 
dywizji na terenie Galicji współpra-
cowały z UPA, która przynajmniej 
deklaratywnie walczyła z Niemca-
mi. Pisały o tym w wojennych re-
portażach nawet „Lwiwskie Wisti”. 
Z ustaleń historyków wynika m.in. 
, że oddziały SS „Galizien” i UPA 
uczestniczyły w masowym mordzie 
ludności polskiej, która schroniła 
się w klasztorze w Podkamieniu. 
Następnie wraz z nimi uczestniczy-
ły także w ludobójstwie ludności 
polskiej w miejscowościach otacza-
jących Podkamień, takich jak: Pali-
krowce, Maliniszcze i Czernica. W 
sumie zamordowały tam wspólnie 
około dwóch tysięcy osób.
Z różnych przekazów można wno-
sić, że oddziały SS „Galizien” , 
korzystając z ustaleń kontrwywia-
du UPA uderzały na te miejscowo-
ści, na które UPA bała się uderzać, 
bojąc się polskiej samoobrony. O 
możliwości ścisłej koordynacji an-
typolskich działań przynajmniej 
niektórych oddziałów SS „Galizien” 
i UPA świadczy fakt, iż szereg ukra-
ińskich oficerów dywizji po jej roz-
gromieniu przez Armię Czerwoną 
pod Brodami przeszło pod sztanda-
ry banderowców. Jeden z nich Hry-
choryj Holiasz „Bej” został nawet 
zastępca dowódcy UPA Romana 
Szuchewycza.

27 kwietnia 2013 roku na historycz-
nym portalu dzieje.pl współtworzo-
nym przez PAP ukazał się artykuł 
pracownika PAP Jarosława Junko 
pt. „70. rocznica powołania Dywizji 
SS Galicja; spór o nią trwa”. Arty-
kuł niemal w całości opiera się na 
bezpodstawnych poglądach ukraiń-
skiego historyka A. Boljanowskie-
go, które szczególnie w przypad-
ku masakry w Hucie Pieniackiej 
stoją w sprzeczności z ustaleniami 
śledztwa IPN. Co więcej, z artyku-
łu można odnieść wrażenie, że IPN 
nie był w stanie zbadać tej sprawy, 
co oczywiście  jest fałszem. Usta-
lenia śledztwa  IPN są precyzyjne i 
odkrywają istotę mordów w Hucie 
Pieniackiej (patrz  IPN sygn. akt S 
50 /03/Zn).
Dziennikarz Polskiej Agencji Pra-
sowej w roli tuby propagandowej 
szerzącej kłamstwa mające na celu 
wybielanie zbrodni ukraińskich ko-
laborantów Hitlera? „Poprawność 
polityczna”? Zamówienie publikacji 
kłamstw historycznych?  Wszystko 
wskazuje, że tak jest w istocie.
 „Analiza uzyskanych w tym zakre-
sie dowodów , w tym także mate-
riałów archiwalnych dotyczących 
Dywizji SS Galizien , w tym także 
postępowań karnych prowadzonych 
w kraju i za granicą dotyczących 
członków tej formacji  pozwala na 
stwierdzenie, iż sprawcą zbrodni 
dokonanej w Hucie Pieniackiej w 
dniu 28 lutego 1944 roku byli żoł-
nierze 4 pułku policyjnego Dywizji 
SS Galizien ”. (źródło: Waldemar 
Szwiec, prokurator IPN Kraków, 
„Informacja o śledztwie w spra-
wie ludobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów w latach 
1939-1945 na terenie Huty Pieniac-
kiej”, „Prawda historyczna a praw-
da polityczna”, red. Bugusław Paź, 
(Acta Universitatis Wratislaviensis 
3300, Wrocław 2011, s.117)”.
Poglądy A.Boljanowskiego, gdy 
chce się uniknąć ostrych słów, wy-
wołują protesty niezależnych histo-
ryków. Szwedzki historyk dr Per 

Anders Rudling (Uniwersytet w 
Lund) pisze: 
„W literaturze można rozróżnić  
prostą nacjonalistyczną propagandą 
od bardziej ambitnych postsowiec-
kimi próbami badań historii Waffen-
-SS Galizien. Niemniej granica po-
między nauką a skrajnie prawicową 
aktywnością jest często zamazana. 
Historia Andrija Boljanowskiego 
częściowo bezkrytycznie polega 
na wtórnych źródłach amerykań-
skich grup historyków negujących 
istnienie polskiego „Holokaustu”. 
(źródło: Rudling, “‘They Defended 
Ukraine’: The 14. Waffen-Grena-
dier-Division der SS (Galizische Nr. 
1) Revisited” [w:] The Journal of 
Slavic Military Studies, 25:3, s.336, 
patrz również R. C. Lukas „Zapo-
mniany holocaust”
Dr Ivan Katchanovski (Uniwersytet 
w Ottawie) skomentował omawiany 
artykuł następująco: „Z tego wy-
wiadu  można odnieść wrażenie, że 
żołnierze dywizji SS Hałyczyna nie 
brali udziału w masowych mordach 
i tłumieniu Powstania Warszawskie-
go, chociaż są naukowe badania i 
dowody zwłaszcza opublikowane 
przez Pera Rudlinga, oraz świadec-
twa z różnych źródeł, potwierdza-
jące udział policyjnych oddziałów, 
których większa część składu oso-
bowego weszła później do dywizji, 
a mniejsza do UPA, w takich maso-
wych mordach…”. 
Wydaje się, że Jarosław Junko co 
najmniej nie dochował wymogów 
rzetelności dziennikarskiej opie-
rając swój artykuł na poglądach 
historyków „poprawnych politycz-
nie” negujących zbrodnie polskie-
go Holocaustu. Będąc świadomym, 
że istnieją inne opinie na temat SS 
Galizien (co wynika choćby z za-
przeczeń Boljanowskiego), swoje 
wywody przedstawił w sposób ar-
bitralny, nie podjął więc nawet pró-
by zreferowania poglądów drugiej 
strony (właściwie: nie podjął próby 
przedstawienia faktów). 
W efekcie napisał jednostron-
ny tekst stanowiący zaprzeczanie 
odpowiedzialności za zbrodnie i 
usprawiedliwianie kolaboracji z III 
Rzeszą. Powszechnie wiadomo, że 
Waffen SS (wraz z całym SS) zosta-
ło w Norymberdze uznane za forma-
cję zbrodniczą.
Gdyby okazało się, że kształt ar-
tykułu p. Junko wyniknął z jego 
ignorancji (w co trudno uwierzyć), 
powstaje pytanie o odpowiedzial-
ności osób, które zleciły ignoranto-
wi napisanie takiego artykułu. Już 
sam fakt dziennikarskiego działania 
„na zamówienie” budzi oczywisty 
sprzeciw. Niezależnie od tego zasta-
nawia, dlaczego redakcja historycz-
nego portalu www.dzieje.pl dopu-
ściła do publikacji prowokacyjnego 
antypolskiego tekstu.

Dokumenty, źródła, cytaty

http://www.kresy.pl/kresopedia,hi-
storia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/
mord-w-hucie-pieniackiej

http://www.kresy.pl/kresopedia,hi-
storia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/
dywizja-ss-galizien
http://dzieje.pl/aktualnosci/70-
rocznica-powolania-dywizji-ss-
galicja-
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_
Dywizja_Grenadier%C3%B3w_
SS_%281_ukrai%C5%84ska%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrod-
nia_w_Hucie_Pieniackiej

iedemdziesiąta rocznica 
ludobójstwa dokonanego 
przez Organizację Ukraiń-
skich Nacjonalistów Ste-
pana Bandery i Ukraińską 

Powstańczą Armię powinna być 
przez państwo w godny sposób 
zaznaczona, stosownie do cha-
rakteru, rozmiarów i przebiegu 
zbrodni. Podstawowym zadaniem 
państwa jest uczczenie pamięci 
ofiar, oddanie im hołdu. Wszak 
ginęli za to, że czuli się Polakami, 
a ponadto byli przez sprawców 
zbrodni utożsamiani z państwem 
polskim, choć podczas zbrodni 
było ono okupowane.

Każde przedsięwzięcie, a zwłasz-
cza państwowe, powinno być no-
śnikiem prawdy, bo jest ono skie-
rowane do społeczeństwa jako 
całości, nie tylko do rodzin i śro-
dowisk poszkodowanych. Wszel-
kie państwowe uroczystości, de-
klaracje, oświadczenia, spotkania 
itp. pełnią rolę informacyjno-edu-
kacyjną oprócz wyrażania pamię-
ci o minionych wydarzeniach.

Pięć projektów

W odpowiedzi na społeczne ocze-
kiwania, by data 11 lipca została 
wyróżniona w kalendarzu jako 
dzień pamięci męczeństwa ludno-
ści polskiej na Kresach, w Sejmie 
złożonych zostało pięć poselskich 
projektów uchwał. Właśnie ten 
dzień symbolizuje banderowskie 
ludobójstwo na Polakach, bo-
wiem 11 lipca 1943 r. UPA za-
atakowała Polaków jednocześnie 
w 98 miejscowościach, mordując 
zaciekle i okrutnie, by zlikwido-
wać na dużych połaciach skupi-
ska polskie, wciąż istniejące po 
sześciu miesiącach zbrodniczych 
napadów na Polaków na Wołyniu.

Cztery projekty ustaw (zgłoszone 
przez PSL, PiS, Solidarną Polskę 
i SLD) wnoszą o ustanowienie 11 
lipca dniem pamięci ofiar zbrodni 
nacjonalistów ukraińskich, przy 
czym PSL już w samej nazwie 
dnia jednoznacznie wskazuje, 
że chodzi o ofiary ludobójstwa 
dokonanego przez OUN-UPA, 
a pozostałe projekty zaznaczają 
tylko w treści uchwały, że Polacy 
byli ofiarami ludobójstwa, a datę 
tę proponują określić jako Dzień 
Męczeństwa Kresowian. Projekty 
te nie budzą istotnych zastrze-
żeń co do zgodności z prawdą 
historyczną i zawierają trzy naj-
ważniejsze informacje dla społe-
czeństwa: ofiarą – Polacy (w dwu 
projektach też obywatele innych 
narodowości), sprawcą – OUN i 
UPA, zbrodnia – ludobójstwem.

Język zbrodniarzy

Piąty projekt uchwały autorstwa 
PO niestety zawiera fałszywe 
sformułowania, a więc w razie 
jego zaakceptowania przez Sejm, 
w którym ta partia dominuje, 
spełni szkodliwą rolę informacyj-
no-edukacyjną, naruszy godność 
ofiar oraz ich rodzin, wzbudzi w 
polskim społeczeństwie niedo-
bre emocje. W przeciwieństwie 
do omówionych już projektów 
zbrodnia została ukryta pod taki-
mi określeniami jak: „tragiczne 

wydarzenia”, „tragedia wołyń-
ska” i „antypolska akcja”.

Szczególnie razi to, że posłowie 
polskiego parlamentu używają 
charakterystycznego dla języka 
zbrodniarzy z OUN-UPA termi-
nu „antypolska akcja”. Właśnie 
w ten sposób w dokumentach 
OUN-UPA nazywano wyrzyna-
nie w pień wszystkich „Lachów 
od małego do starego”. Używane 
wyrażenie mało groźnie brzmi, bo 
antypolska akcja to może być roz-
rzucanie urągliwych ulotek, wybi-
janie szyb, bojkotowanie kontak-
tów, szykanowanie, wyszydzanie, 
obrzucanie wyzwiskami. Nawet 
jeśli czytelnik takie pierwsze sko-
jarzenia odrzuci, dowiedziawszy 
się z dalszej lektury projektu, że 
Polacy ginęli z rąk OUN-UPA, to 
wysoce niewłaściwe jest posługi-
wanie się, ku radości ideowych 
spadkobierców zbrodniarzy, ter-
minologią tych ostatnich. W do-
datku przez reprezentantów po-
szkodowanego Narodu. O tym, że 
Polacy byli ofiarami ludobójstwa, 
uchwała ma nie mówić.

Zaniżanie strat

Dalej mamy w projekcie PO za-
dziwiające błędy, mogące świad-
czyć o braku wiedzy historycz-
nej. Sam brak tej wiedzy nie jest 
zawiniony, lecz korzystanie z 
nieodpowiednich informatorów. 
Otóż czas zbrodni został zawężo-
ny do lat 1942-1943. Pominięto 
rok 1944, gdy szczególnie inten-
sywnie popełniane były zbrod-
nie ludobójstwa w Małopolsce 
Wschodniej, nazywanej zresztą 
niesłusznie Galicją, tj. terminem 
z czasów zaboru austriackiego 
– właśnie dlatego wyeliminowa-
nym z języka oficjalnego przez 
prawdziwie niepodległą II Rze-
czypospolitą.

Sprzeciw budzi podana w pro-
jekcie uchwały liczba ofiar – kil-
kadziesiąt tysięcy, co może być 
rozumiane rozmaicie: od dwu-
dziestu do dziewięćdziesięciu 
tysięcy, a więc mamy tu do czy-
nienia ze znaczącym, sugestyw-
nie wyrażonym zaniżeniem strat 
polskich. Dotychczasowe badania 
wskazują na ok. 130 tys. zamor-
dowanych Polaków przez nacjo-
nalistów ukraińskich, a najostroż-
niejsi historycy mówią o „ponad 
100 tysiącach”.

Projekt uchwały PO w sprawie 70. 
rocznicy ludobójstwa na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej był 
ostatnim zgłoszonym w Sejmie 
w tej sprawie. Jego autorzy mieli 
więc czas, by zapoznać się np. z 
wynikami śledztw prowadzonych 
przez Główną Komisję Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Instytutu Pamięci Na-
rodowej, które nie pozostawiają 
wątpliwości co do tego, że OUN-
-UPA popełniła zbrodnie ludobój-
stwa. Wydaje się, że zadecydowa-
ły nie merytoryczne względy, lecz 
polityczne. Od czasu zaistnienia 
zbrodni, przez kilkadziesiąt lat, 
ofiary są podwójnymi ofiarami 
– ofiarami zbrodni i polityki. W 
powszechnym odczuciu należą 
do ofiar najgorszej kategorii, bo-

wiem ich traktowanie wyznaczają 
nie moralne zasady i społeczne 
potrzeby, lecz doktryny politycz-
ne i błędne wyobrażenia grup po-
litycznych.

Nacjonalizm odżywa

W omawianej sprawie widać i 
słychać w wypowiedziach po-
lityków, że sprawujący władzę 
obawiają się, by wypowiadaniem 
prawdy o zbrodni wołyńsko-ma-
łopolskiej nie „zrazić Ukraińców” 
i zniechęcić do wstąpienia do Unii 
Europejskiej, co ma grozić zwią-
zaniem się z Rosją. Zaniepokoje-
nie ze strony Ukrainy, że polski 
Sejm może powiedzieć prawdę, 
już zostało wyrażone. Świadczyć 
to może o tym, że albo nacjona-
liści ukraińscy mają wpływy w 
obecnych kijowskich władzach, 
albo próbuje się sprawdzić, na ile 
państwo polskie jest uległe.

Jedna i druga ewentualność wy-
maga suwerennej i silnej posta-
wy, a nie lękliwego ustępowania 
w sprawach dla Narodu zasadni-
czych. Zwłaszcza że odstręcze-
nie Ukrainy od Unii Europejskiej 
tylko z powodu „Wołynia” to 
małostkowa wizja. Dla Januko-
wycza „Wołyń” jest „regionalną 
sprawą”, a więc mało ważną. Od 
obecnej władzy wywodzącej się 
ze wschodniej Ukrainy, mocno 
obciążonej sowieckim dziedzic-
twem, zależy wstąpienie do Unii, 
a tam OUN-UPA nie ma dobrej 
opinii. Jeśli więc nawet dawano 
by do zrozumienia, że „Wołyń” 
zepsuł zainteresowanie Unią, to 
chyba dla przykrycia zupełnie in-
nych powodów. Rzecz oczywista 
– coraz liczniejsi nacjonaliści z 
postsowieckiej zachodniej Ukra-
iny i coraz silniejsi, bo ich partia 
Swoboda weszła do parlamentu, 
są – lekko mówiąc – zaniepokoje-
ni, bo nasze oficjalne stanowisko, 
wskazujące na wyjątkową zbrod-
niczość OUN-UPA, przeszkadzać 
będzie w gloryfikacji tych forma-
cji, siać wątpliwości co do chwa-
ły UPA, przynajmniej w części 
społeczeństwa ukraińskiego. Ale 
przecież nasze elity polityczne 
nie powinny tym się przejmo-
wać. Powinny dostrzegać niebez-
pieczeństwo wzrastania w siłę i 
wpływy nacjonalizmu ukraińskie-
go, który wyrósł z faszystowskiej 
ideologii, posługiwał się zbrodni-
czymi metodami działania. Stra-
chliwe rezygnowanie z prawdy, 
by nie „urazić” Ukraińców, a wła-
ściwie nacjonalistów ukraińskich, 
to jest właśnie ich wzmacnianie, 
zachęcanie do wywierania na 
nas nacisków, których przykłady 
dały ostatnie dni: „urażona” dzia-
łaczka Swobody ogłosiła okupa-
cję polską ziem ukraińskich we 
wschodnich powiatach III Rze-
czypospolitej; „nieznani spraw-
cy”, również „urażeni”, zdewa-
stowali na Podolu dwa pomniki 
ofiar UPA. Grożą i terroryzują, 
bo nie chcą prawdy. Konsekwen-
cje niedbania przez państwo pol-
skie o prawdę i własne ofiary, a 
liczenie się z wrażliwością spad-
kobierców zbrodniarzy mogą być 
katastrofalne.

Rugowanie prawdy 
o Wołyniu
Ewa Siemaszko

S
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tym wydaniu KSI za-
mierzamy przypomnieć 
książkę wydaną w 2005 
r. przez wydawnictwo 

Adama Marszałka z Torunia, któ-
ra jest dziś już niedostępna w 
księgarniach. Dzięki uprzejmości 
Witolda Stańskiego, jednego z au-
torów, nasza redakcja posiada tą 
bardzo ciekawą pozycję w swoich 
zasobach. Autor wyraził zgodę na 
publikację jej na stronach naszego 
serwisu, co sukcesywnie będzie-
my robić. Przedmowę dla tej po-
zycji książkowej napisał  prof. dr 
hab. Władysław Filar, którą poni-
żej prezentujemy.
 W latach drugiej wojny światowej 
ludność polska na Wołyniu przeży-
ła wielką tragedię. Podczas oku-
pacji sowieckiej, w wyniku aresz-
towań oraz deportacji  Polaków w 
głąb Związku Sowieckiego, Wołyń 
pozbawiony został najbardziej pa-
triotycznej i zdolnej do czynu nie-
podległościowego elity. 
Okupacja niemiecka  przyniosła 
niewyobrażalne wprost cierpie-
nia ludności polskiej, poddanej 
nie tylko prześladowaniom władz 
okupacyjnych ale także brutalnym 
i barbarzyńskim  atakom nacjo-
nalistów ukraińskich. Antypolskie 
akcje rozpoczęły się w 1942 r.  od 
zabójstw pojedynczych Polaków 
i ich rodzin, a od wiosny 1943 r. 
bojówki  OUN i oddziały UPA, 
przy wsparciu miejscowej lud-
ności ukraińskiej, przystąpiły do 
planowej eksterminacji ludności 
polskiej. 
Przez cały Wołyń w 1943 r. prze-
szła fala masowych rzezi Polaków 
obejmując stopniowo wszystkie 
powiaty począwszy od powiatów 
wschodnich i środkowych, a na-
stępnie obejmując także  powiaty 
zachodniego Wołynia. Szczególnie 
krwawy był lipiec 1943 r. Bojówki  
OUN i oddziały UPA, przy aktyw-
nym udziale części miejscowej lud-
ności ukraińskiej, o świcie 11 lip-
ca otoczyły i zaatakowały uśpione 
wsie i osady polskie w powiatach: 
włodzimierskim, horochowskim i 
kowelskim. 
Doszło do barbarzyńskiej  rozpra-
wy z bezbronną ludnością polską. 
Był to pogrom, który przyniósł 
ogromne ofiary, cierpienia i straty 
materialne. Wydarzenia te w gmi-
nie Poryck i innych  miejscowo-
ściach powiatu włodzimierskiego 
stanowią kanwę niniejszego opra-
cowania. Książka pt. Poryck mia-
steczko kresowe – Symbol tragedii 
Polaków na Wołyniu jest książką 
osobliwą. Zawiera rozdziały, z 
których każdy stanowi odrębną  
zamkniętą niejako część, opraco-
wane przez Zygmunta Stańskiego 
(ojca) i Witolda Stańskiego (syna). 
Klamrą spinającą całość są tra-
giczne w skutkach dla ludności 
polskiej wydarzenia na Wołyniu w 
latach 1939–1944. Opisane wyda-
rzenia  nie obejmują całego Woły-
nia a tylko niektóre miejscowości 
w południowej części  powiatu 
włodzimierskiego, głównie należą-
ce do gminy Poryck. 
Autorzy relacjonują wydarzenia, 

które przeżył i których był świad-
kiem Zygmunt Stański, przebywa-
jący wówczas z rodziną na Wo-
łyniu. Nadaje to autentyczności 
opisywanym  zdarzeniom. Zasad-
niczą wartość historyczną (jako 
swego rodzaju dokumentu) posia-
da rozdział zatytułowany „Moje 
wołyńskie wspomnienia” Zygmun-
ta Stańskiego (ojca), w którym za-
warty został opis sytuacji Polaków 
w gminie Poryck podczas okupa-
cji sowieckiej i niemieckiej oraz 
podane są konkretne fakty wska-
zujące  na ludobójczy charakter 
antypolskich akcji nacjonalistów 
ukraińskich. 
W swoich  osobistych wspomnie-
niach Witold Stański (syn) opisuje 
napad uzbrojonych Ukraińców na 
biuro ojca, mieszczące się w za-
mieszkałym przez nich domu, prze-
żyte  chwile grozy, i niemal cudow-
ne ocalenie od śmierci. Przeżycia 
te, małego wtedy  dziecka, pozo-
stawiły w jego pamięci do dziś wy-
raźny niezatarty i okropny obraz. 
Autorzy nie wiążą jednak zbrod-
ni popełnionych przez skrajnych 
nacjonalistów ukraińskich ze 
zbiorową odpowiedzialnością 
narodu ukraińskiego. W swoich 
wspomnieniach przytaczają sze-
reg konkretnych przykładów, kie-
dy Ukraińcy  z narażeniem życia 
udzielali pomocy zagrożonym Po-
lakom, ratując ich od nie-chybnej 
śmierci. Na szczególną uwagę za-
sługuje monografia gminy Poryck 
powiatu włodzimierskiego, będąca 
pracą dyplomową Zygmunta Stań-
skiego, wykonana w grupie agro-
nomii społecznej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w 1935 
roku,  pod kierownictwem prof. 
Grabskiego. Zawarta jest w niej 
charakterystyka ogólna  gminy 
z jej warunkami przyrodniczymi 
oraz dane z 1935 roku dotyczące 
wytwórczości rolniczej, przemy-
słu i handlu, ludności i oświaty, 
kultury, zdrowotności,  a także 
istniejących organizacji politycz-
nych, społecznych, oświatowych. 
Ciekawostkę stanowi terminolo-
gia, jaką posługuje się Autor przy 
opisie stanu rolnictwa. Możemy tu 
spotkać nazwy narzędzi rolniczych 
i płodów zbóż, jakie obecnie  nie 
pamiętają już nawet rolnicy na 
współczesnej wsi polskiej. 
Praca zawiera szereg danych 
liczbowych i zestawień statystycz-
nych, które mają dużą wartość 
informacyjną i poznawczą dla ba-
dań demograficznych oraz rozwoju 
ekonomicznego  Wołynia w okresie 
międzywojennym. Dane zawarte w 
rozdziale „Poryck i okolice – stan 
dzisiejszy” wskazują na przemia-
ny, jakie nastąpiły po 70 latach na 
terenie gminy. Poryck to obecnie 
mała wieś. 
Piękny pałac hr. Czackiego nie ist-
nieje, nie ma śladów po zabytko-
wej synagodze. Zniesione zostały 
domy należące do Polaków i Ży-
dów. 
Po dawnym kościele pozostały 
tylko zarysy fundamentów i krypt 
kościelnych. Na tym miejscu stoi 
dziś murowany dom mieszkalny. 

Na cmentarzu katolickim pozosta-
ły tylko pojedyncze symboliczne 
groby. 
Duże zmiany nastąpiły także na 
terenie dawnej gminy. Nie ma śla-
dów po dawnych osadach i kolo-
niach polskich, takich jak: Jerzyn, 
Nowy Lachów, Zielona, Orzeszyn, 
Pelagin, Witoldów, Witoldówka, 
Zygmuntówka i szereg innych. 
Jest to wynik zacierania śladów 
polskości dokonywanego przez na-
cjonalistów ukraińskich zgodnie 
z rozkazami kierownictwa OUN-
-Bandery. 
W tej sprawie w rozkazie skie-
rowanym do „kuszczewych pro-
widnykiw” i referentów czytamy: 
„(…) Likwidować ślady polskości 
(…) 
a) Zniszczyć wszystkie ściany ko-
ściołów i innych polskich budyn-
ków kultowych, 

b) Zniszczyć drzewa przy zabu-
dowaniach tak, aby nie pozostały 
nawet ślady, że tam kiedykolwiek 
ktoś żył (ale nie niszczyć drzew 
owocowych przy drogach), 

c) Do 25.XI.1944 r. zniszczyć 
wszystkie polskie chaty, w których 
poprzednio mieszkali Polacy (…). 

Zwraca się uwagę raz jeszcze na 
to, że jeśli cokolwiek polskiego 
pozostanie, to Polacy będą mieli 
pretensje do naszych ziem. Po-
stój, 9.02.1944 r. Mandriwnyk”. 
(DARO, F. R-30. op. 2, spr. 16, 
ark. 95). 

Powyższe zmiany nastąpiły w wy-
niku prowadzonej eksterminacji 
ludności polskiej na Wołyniu przez 
OUN i UPA. Na tym terenie nie 
ma już Polaków. Na 35534 miesz-
kańców (według spisu ludności na 
Ukrainie z grudnia 2001 r.) jest 
tylko 18 Polaków. Po osadach i 
koloniach polskich pozostały pu-
ste pola. Tylko gdzieniegdzie stoją 
krzyże postawione na miejscach 
zbiorowych mogił przypominają-
ce o wielkiej tragedii Polaków – 
mieszkańców tych  miejscowości, i 
o zbrodni popełnionej przez nacjo-
nalistów ukraińskich.

Książkę zamykają w zasadzie 
dwa rozdziały: „Podróż na Wołyń 
po ponad 60  latach” i „Remini-
scencje wnuka ofiar wołyńskich”, 
opracowane przez Witolda  Stań-
skiego. Pierwszy rozdział zawiera 
zwięzły opis odwiedzonych cmen-
tarzy  i obiektów kultu religijnego 
podczas wycieczki, w tym pobyt 
na cmentarzu w Porycku, gdzie 
11 lipca 1943 r. w kościele zginęli 
członkowie rodziny Stańskich. Za-
łączone liczne zdjęcia wzbogacają 
wydatnie reportaż z podróży po 
Wołyniu. W innej części Autor wy-
raża swoje osobiste odczucia w ze-
tknięciu się z problematyką  wyda-
rzeń wołyńskich i ich oceną oraz 
interpretacją dokonywaną przez 
historyków i badaczy. W tych spra-
wach zajmuje niekiedy odmienne 
polemiczne stanowisko. Wątki po-
lemiczne świadczą o trudnych od-

powiedziach na pytania związane 
z wydarzeniami na Wołyniu, a 
także dobrze o Autorze, który nie 
przyjmuje bezkrytycznie racji in-
nych, lecz dąży do zgłębienia pro-
blemu i własnej oceny. 

W sumie książka wnosi cenny 

wkład do literatury wspomnienio-
wej, ukazuje pewien wycinek ży-
cia Polaków na Wołyniu w okresie 
okupacji sowieckiej i niemieckiej, 
pozwala lepiej poznać i zrozumieć 
tragedię ludności polskiej na Wo-
łyniu w latach drugiej wojny świa-
towej. 

PORYCK 
Miasteczko Kresowe - Symbol 
tragedii Polaków na Wołyniu
Redakcja

W
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opieram w pełni Apel Pani 
Prezes Fundacji Pamięci 
Narodu Polskiego, dr Lu-
cyny Kulińskiej  w sprawie 

godnego  uczczenie przez polskie 
władze 70 rocznicy ludobójstwa  
dokonanego przez nacjonalistów 
ukraińskich na mieszkańcach połu-
dniowo-wschodnich województw 
Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 
czterdziestych ubiegłego wieku.  
Jako dziecko przeżyłem wraz z ro-
dzeństwem i Rodzicami ekstermina-
cję rodzinnej wsi – Tarnoszyn w po-
wiecie Rawa Ruska, województwo 
lwowskie. Dokonały tego 18 marca 
1944 r., kilka godzin przed świtem, 
pododdziały zbrojne OUN-UPA do-
wodzone przez Mirosława Onysz-
kiewicza, ps. „Orest”. 
W ciągu kilku godzin zamordo-
wały 63 osoby, w tym 23 kobiety i 
16 dzieci. W trakcie ataku palono 
polskie zabudowania i rabowano 
mienie. O świcie banderowcy wy-
cofali się, pozostawiając płonące 
zabudowania. Ci co przeżyli grze-
bali w pośpiechu zabitych, zabierali 
co możliwe było do przewiezienia 
lub przeniesienia i uciekali w różne 
regiony Polski. 
Ocaleni którzy pozostali, podzielili 
los pomordowanych w dniu ekster-
minacji. Łącznie  w latach 1943-
46  banderowcy  zamordowali  w 8 
miejscowościach gminy Tarnoszyn 
259 osób, w tym 86 kobiet i 44 dzie-
ci. To liczba ofiar które zidentyfiko-
wano; ogółem liczba ich była znacz-
nie większa. 
Podobnych do tarnoszyńskiej eks-
terminacji o znamionach ludo-
bójstwa nacjonaliści ukraińscy z 
OUN-UPA, SS Galizien i innych 
formacji, dokonali tysiące w latach 
czterdziestych XX wieku, na tere-
nach Kresów Południowo-Wschod-
nich II RP, a także na terenach połu-
dniowo-wschodnich PRL.
Realizowali w ten sposób Uchwalę 
OUN z 1929 r.
 Ogółem liczba ofiar tego ludobój-
stwa szacowana jest na około 200 
tysięcy polskich obywateli, w tym 
ok. 110-130 tysięcy Polaków. Po-
zostałe ofiary, to Żydzi, Czesi, Or-
mianie, Rosjanie, Węgrzy, itp., oraz 
- w znacznej liczbie - Ukraińcy któ-
rzy nieśli pomoc  prześladowanym, 
bądź sabotowali  bądź ignorowa-
li  inne polecenia przedstawicieli 
OUN-UPA. Ludobójstwo to połą-

czone było z masowym rabowa-
niem i niszczeniem mienia, a także 
zacieraniem śladów polskości na 
Kresach. Spalono ponad 4,5 tysiąca 
wsi, przysiółków i innych osad.
Banderowcy stosowali przed i w 
trakcie mordowania barbarzyńskie 
- okrutne metody torturowania, za-
równo dorosłych jak i dzieci; dr 
Korman naliczył 135 takich metod.  
W wyniku zbrodniczych działań 
OUN-UPA  z Kresów uciekło –ra-
tując się przed rzezią - około 1 mi-
liona mieszkańców;  wielu straciło 
zdrowie na skutek ran i doznanych 
traum; wielu z nich uciekło tyl-
ko w tym co mieli na sobie.  
 O ofiarach tych zbrodni nie mówi 
się w mediach publicznych nasze-
go kraju wcale lub mówi kłamli-
wie. Dotyczy to również wystąpień 
przedstawicieli władz najwyższych 
Polski.  Już czas aby władze RP, sta-
nęły po stronie PRAWDY i zaczęły 
w stosunkach z Ukrainą prowadzić 
politykę opartą na tej prawdzie.  
 Oczekujemy aby Pan Pre-
zydent Komorowski stał się również 
prezydentem dla nas - żyjących Kre-
sowian i naszych  pokoleń. Ocze-
kujemy aby Rząd RP, zwłaszcza 
minister Radosław Sikorski zaczął 
prowadzić partnerską politykę w 
stosunkach z Ukrainą i aby repre-
zentował interesy nas - Polaków 
pochodzących z Kresów, a także 
pamiętał o tych którzy tam zginęli 
męczeńską śmiercią.  
Wczytajcie się Panowie w słowa 
Apelu. Napisała je Pani dr Kuliń-
ska: historyk - badacz, wybitna 
znawczyni historii Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich II RP i historii 
nacjonalizmu ukraińskiego, Autorka 
wielu książek o nacjonalizmie ukra-
ińskim i ludobójstwie na Kresach, 
od wielu lat wypowiadająca się za 
ujawnieniem prawdy o tym ludobój-
stwie.     
    
Pan Prezydent Komorowski czę-
sto powołuje się na patriotyzm, 
konieczność głoszenia prawdy hi-
storycznej, zachwala nasz ustrój i 
osiągnięcia Polski. Czas najwyższy 
aby te wartości które Pan Prezydent 
głosi w słowach, zaczął stosować w 
praktyce, w odniesieniu do Kreso-
wian i ich potomków.  
             
 Czesław Buczkowski

APEL  
DO  WŁADZ  

PAŃSTWOWYCH  
RZECZYPOSPOLITEJ  

POLSKIEJ
Czesław Buczkowski

P

Obraz  "Kainie gdzie jest brat 

twój" przedstawia Banderę (postać 

z lwowskiego pomnika) Pod nim 

sponiewierane ubrania: koszule - 

gdzieś tam akcenty biało-czerwone, 

to zamordowani Polacy, dziecinne 

ubranka, żydowski szal i z prawej 

strony koszula chłopska, lniana bez 

kołnierzyka z akcentami niebiesko-

-żółtymi, to zamordowani Ukraińcy.

Z tyłu dwie kamienne tablice z wy-

rytymi słowami Boga "I rzekł Pan 

do Kaina: gdzie jest brat twój".

Biała smuga symbolizuje Boże 

światło, Bożą obecność, światło 

prawdy. 

Technika mieszana format 100x70 

cm.

"Kainie 
gdzie jest brat twój"
Maria Krenz

Ty też możesz przysłać swoje prace:
malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie...
Razem ocalmy Kresy od zapomnienia. 

Kresy są piękne a piękniejsze są tylko 
Kresy naszych Przodków
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aj 2013 roku przyniósł 
wiele ważnych wyda-
rzeń dotyczących zbli-
żającej się 70. rocznicy 

ludobójstwa na Wołyniu. Przede 
wszystkim wyjaśniło się stanowisko 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa w sprawie pomnika ofiar 
ludobójstwa banderowskiego oraz 
stanowisko Kancelarii Prezydenta 
odnośnie oficjalnych obchodów. Oba 
te stanowiska nie pozostawiają wąt-
pliwości, że obecna władza Platfor-
my Obywatelskiej traktuje zbliżającą 
się rocznicę jako niechcianą i niepo-
trzebną. Nie jest to żadne zaskocze-
nie. Ta władza reprezentuje po prostu 
punkt widzenia „Gazety Wyborczej”, 
która od przeszło dwudziestu lat na 
martyrologię Kresowian ma głębo-
ką alergię, a morderców spod znaku 
tryzuba traktuje z wyrozumiałością 
i pobłażliwością. Prezydent Bro-
nisław Komorowski, tak jak i jego 
poprzednik Lech Kaczyński, odmó-
wił zatem objęcia patronatu nad ob-
chodami kolejnej okrągłej rocznicy 
ludobójstwa wołyńsko-małopolskie-
go. Szczególną wiedzą historyczną 
popisał się przy tym główny prezy-
dencki doradca, prof. historii Tomasz 
Nałęcz, który 21 maja na spotkaniu 
z przedstawicielami organizacji kre-
sowych stwierdził m.in., że „najważ-
niejsze jest stowarzyszenie się Ukra-
iny z Unią Europejską, zaś do ziem 
wschodnich nie mamy żadnego pra-
wa, bo tam ludność miejscowa była 
niepolska... (sic!), a Żydów mordo-
wali tylko Niemcy, a nie Ukraińcy”. 
Dlaczego obchody ludobójstwa ban-
derowskiego na narodzie polskim 
przeszkadzają stowarzyszeniu Ukra-
iny z UE, kto w Polsce wysuwa pre-
tensje do dawnych Kresów Wschod-
nich, co z ludobójstwem na Polakach 
ma wspólnego holokaust i dlaczego 
przy tym pan profesor wbrew faktom 
twierdzi, że Ukraińcy nie brali udzia-
łu w holokauście – takie pytania od 
razu się tutaj nasuwają. Ale może 
należałoby zadać inne pytanie – czy 
prof. Nałęcz posiada elementarne 
kwalifikacje do zajmowanego sta-
nowiska i elementarną wiedzę histo-
ryczną? Należałoby to pytanie zadać 
zwłaszcza w kontekście wypowiedzi 
obecnego prezydenta, który w 2008 
roku jako marszałek Sejmu stwier-
dził, że ludobójstwa na Wołyniu do-
puścili się… Sowieci. 
Z kolei główna konkurencja poli-
tyczna obecnej władzy – czyli partia 
Prawo i Sprawiedliwość, kreująca się 
na przewodnika „obozu patriotycz-
nego” (cokolwiek miałoby to zna-
czyć) – zdaje się odchodzić od posta-
wy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
który 65. rocznicę ludobójstwa wo-
łyńskiego po prostu zignorował w 
imię utrzymania poprawnych stosun-
ków z ukraińskim prezydentem W. 
Juszczenką. Ze strony polityków PiS 
padają słowa wsparcia dla Kreso-

wian, m.in. w sprawie ustanowienia 
Dnia Męczeństwa Kresowian. Wie-
lu z nich popiera różne inicjatywy 
społeczne zmierzające do godnego 
uczczenia 70. rocznicy ludobójstwa. 
Czy jednak rzeczywiście stanowisko 
PiS w tej sprawie się zmieniło? Czy 
nie są to tylko zagrania mające na 
celu „zagospodarowanie” kresowego 
elektoratu? 
Wątpliwości takie pojawiają się w 
związku z dwoma artykułami, jakie 
w maju wyszły spod pióra publicy-
stów, z których jeden reprezentuje 
stanowisko zbliżone do partii rządzą-
cej, a drugi jest związany z „Gazetą 
Polską”. Artykuły te są przerażające 
w treści i stanowią kompromitację 
ich autorów jako Polaków. Pokazują 
one równocześnie, że między pew-
nymi środowiskami w PO i PiS nie 
ma różnic w podejściu do sprawy 
ludobójstwa wołyńskiego, że środo-
wiska te posługują się tymi samymi 
schematami myślenia i że ze wzglę-
dów politycznych martyrologia Kre-
sowian jest dla nich martyrologią 
niechcianą. 
W związku z tym, że stawiam za-
rzuty bardzo poważne, zacytuję te 
artykuły w całości i skomentuję. 
Pierwszy artykuł wyszedł spod pió-
ra Michała Sułdrzyńskiego, rocznik 
1980, byłego redaktora naczelnego 
kwartalnika „Nowe Państwo” i pu-
blicysty „Rzeczypospolitej”. Jest to 
publicysta dawniej kojarzony z PiS, 
obecnie raczej bliższy PO. Artykuł 
nosi tytuł „Bez prawdy nie będzie 
pojednania” i został opublikowany 
7 maja w „Rzeczypospolitej”. Tytuł 
zachęcający, ale już w pierwszym 
akapicie autor stwierdza, że: 
„Pisząc dziś cokolwiek na temat 
Ukrainy, nie powinno się zapominać, 
jaki jest podstawowy interes Polski w 
polityce wschodniej. Nieważne, czy 
mowa o historii (nawet tak tragicz-
nej jak bestialskie zamordowanie ok. 
100 tys. Polaków na Wołyniu), czy o 
planach budowy nitki gazociągu ja-
malskiego omijającej Ukrainę”. 
A więc jesteśmy w domu, tzn. w 
gabinecie śp. prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego. Na ołtarzu „wzniosłego” 
celu politycznego, jakim ma być od-
suwanie Ukrainy od Rosji trzeba po-
święcić pamięć i prawdę o ludobój-
stwie dokonanym przez OUN-UPA. 
Sułdrzyński nie pozostawia w tej 
kwestii najmniejszych wątpliwości 
w następnym akapicie, gdzie pisze: 
„Naszym długofalowym strategicz-
nym interesem jest przyciąganie Ki-
jowa najbliżej jak to możliwe do Pol-
ski, Unii Europejskiej czy – ogólnie 
– Zachodu. A na krótką metę – do-
prowadzenie do podpisania traktatu 
stowarzyszeniowego Ukrainy z UE 
w tym roku. Tym celom powinny 
być podporządkowane wszystkie 
działania państwa polskiego związa-
ne z naszym wschodnim sąsiadem”. 
W związku z tak szczerym postawie-

niem sprawy należałoby zadać kilka 
szczerych pytań: dlaczego jest to na-
szym „długofalowym strategicznym 
interesem”, kto przed nami, a raczej 
przed siłami politycznymi wywodzą-
cymi się z obozu solidarnościowego 
ten strategiczny interes postawił i 
dlaczego musimy mu „podporządko-
wać”, czyli poświęcić prawdę histo-
ryczną? Może wyjaśni nam to autor, 
który w dalszej części wywodzi, że: 
„Wzrost napięcia polsko-ukraińskie-
go w kontekście obchodów 70. rocz-
nicy zbrodni wołyńskiej nie leży za-
tem w interesie naszego kraju. Leży 
zaś w interesie Rosji, która stara się 
wciągnąć Kijów w orbitę swoich 
wpływów”. 
No, nareszcie pojawiła się Rosja, któ-
ra jak wiadomo jest winna wszystkim 
nieszczęściom spadającym na Polskę 
od 500 lat. To nie odrodzony (m.in. 
siłami polskimi) na Ukrainie ruch 
banderowski jest winny napięciom 
w kontekście obchodów 70. rocznicy 
ludobójstwa wołyńskiego, ale Rosja. 
Dalej autor brnie jeszcze bardziej: 
„Dlatego też do szykującego się w 
Sejmie politycznego sporu o uchwa-
ły upamiętniające 70. rocznicę rze-
zi wołyńskiej należy podchodzić z 
wielką delikatnością. Jak piszemy 
dziś w „Rz”, większość klubów par-
lamentarnych złożyła własne projek-
ty uchwał. Najostrożniejszą napisali 
posłowie rządzącej Platformy Oby-
watelskiej. Rezygnują w niej m.in. 
z używania słowa „ludobójstwo”. 
Politycy PO chcą zapewne łagodzić 
polsko-ukraińskie stosunki. Intencje 
są szlachetne, pytanie, czy nie poszli 
za daleko. 
Rządząca Ukrainą ekipa Wiktora Ja-
nukowycza nie ma nic wspólnego z 
tradycją UPA. Dzisiejsze ukraińskie 
władze ani prawnie, ani politycznie 
nie odpowiadają za czyny, których 
w czasie II wojny światowej dopu-
ściły się zbrojne oddziały Ukraińców 
na Polakach. W dodatku pojednania 
między narodami się nie zbuduje, za-
kłamując historię”. 
Czegoś tu nie rozumiem. Jeżeli ekipa 
W. Janukowycza nie ma nic wspól-
nego z tradycją UPA, to co stoi na 
przeszkodzie powiedzieć prawdę o 
wydarzeniach z 1943 roku i żądać 
przyjęcia tej prawdy przez stronę 
ukraińską? Przecież jeżeli Ukraina 
ma być „europejska”, to chyba nie 
może do tej Europy wchodzić z kul-
tem tradycji faszystowskiej, bo taka 
jest przecież tradycja OUN-UPA. 
Nie rozumiem też o jakim zakłamy-
waniu historii i przez kogo mówi pan 
Sułdrzyński. Przez środowiska kre-
sowe, domagające się, żeby ludobój-
stwo nazwano po imieniu? Jeszcze 
jednej rzeczy nie rozumiem. Skoro 
pan Sułdrzyński twierdzi, że obecne 
władze ukraińskie „ani prawnie, ani 
politycznie nie odpowiadają za czy-
ny” OUN-UPA i w związku z tym 
nie należy się ich czepiać o ten cały 

Wołyń, to nie można nie zauważyć, 
że obecne władze rosyjskie też ani 
prawnie ani politycznie nie odpowia-
dają za czyny NKWD. A jednak, jeśli 
chodzi o Rosję, to środowisko, z któ-
rego wywodzi się pan Sułdrzyński 
stosuje zupełnie inną miarę. Z jednej 
strony mamy ciągłe skargi o Katyń 
do Strasburga i Bóg wie gdzie, a dru-
giej strony wspaniałomyślne spusz-
czenie zasłony zakłamania nad lu-
dobójstwem wołyńskim. Czy „obóz 
patriotyczny” naprawdę nie widzi 
fałszu, niemoralności i szkodliwości 
takiego działania? 
Na koniec pan Sułdrzyński przytom-
nie zauważa, że:
„Polskie państwo ma obowiązek 
uczcić ofiary Wołynia – zarówno ze 
względu na pamięć bliskich ofiar, 
jak i historyczne znaczenie tego fak-
tu. Wiele jednak wskazuje na to, że 
dobre chęci posłów PO przyniosą 
skutki odwrotne do zamierzonych. 
Nie będzie pojednania z Ukraińcami, 
a w Polsce wybuchnie kolejny spór 
o historię”. 
Oczywiście, że przyniosą skutki od-
wrotne od zamierzonych, bo fałsz i 
kunktatorstwo przynosi tylko takie 
skutki. Co zaś do pojednania z Ukra-
ińcami, to takowe nie jest potrzebne, 
gdyż OUN-UPA stanowiła margines 
tego narodu. Potrzebne jest tylko po-
wiedzenie tego z obu stron, że OUN-
-UPA była ekstremistycznym mar-
ginesem, potępienie tego marginesu 
i oddanie hołdu ofiarom – polskim i 
ukraińskim ofiarom UPA. Tylko tyle 
i aż tyle. 
Właśnie dlatego, że Warszawa i Ki-
jów nie potrafią od 20 lat tego zrobić, 
mamy dzisiaj na zachodniej Ukrainie 
renesans polityczny OUN-UPA. Na-
piętnowanie zbrodniczej ideologii 
integralnego nacjonalizmu ukraiń-
skiego oraz OUN-UPA jest koniecz-
ne po to, by stosunki polsko-ukraiń-
skie stały się normalne i by Ukraina 
stała się europejska. Przekonanie, że 
wybielanie lub przemilczanie praw-
dy o zbrodniach banderowskich 
przyczyni się do partnerskiego uło-
żenia stosunków z Ukrainą i „euro-
peizacji” tego kraju jest absurdem. 
To może się przyczynić tylko do 
partnerskiego ułożenia stosunków z 
neobanderowską „Swobodą”, która 
reprezentuje jak na razie ok. 10 proc. 
ukraińskiego społeczeństwa. Czy ta-
kiego partnera poszukują pewni po-
litycy polskiej prawicy? Jeżeli tak, 
to powinni wiedzieć, że neobande-
rowcom ich umizgi nie są potrzebne. 
Stosunek neobanderowców do Polski 
bowiem się nie zmienił i nie zmieni, 
nawet gdyby prezydent Polski złożył 
kwiaty pod pomnikiem Bandery we 
Lwowie. Myślenie zaprezentowane 
w tekście Sułdrzyńskiego – charak-
terystyczne dla szkoły politycznej 
Jerzego Giedroycia i opcji prometej-
skiej – jest myśleniem antypolskim, 
jest ślepą uliczką. 

Jeszcze bardziej brnie w tę ślepą 
uliczkę tekst drugiego publicysty – 
członka „autorskiego gabinetu cieni” 
prof. Michała Glińskiego (odpowie-
dzialnego tam za politykę zagranicz-
ną) i stałego felietonisty „Gazety 
Polskiej”. Mowa oczywiście o dr. 
Przemysławie Żurawskim vel Gra-
jewskim – adiunkcie na Wydziale 
Stosunków Międzynarodowych i 
Politologii Uniwersytetu Łódzkiego, 
czołowym przedstawicielu współ-
czesnego ruchu prometejskiego. 
Jego artykuł ukazał się 11 maja w 
„Gazecie Polskiej Codziennie” i na 
pisowskim portalu Niezależna.pl. 
Nosi on tytuł „Rabacja wołyńsko-ga-
licyjska”. Już przez samo przywo-
łanie galicyjskich wydarzeń z 1846 
roku i sugerowanie analogii autor 
próbuje dezawuować ludobójczy 
wymiar tragedii z 1943 roku, która 
przecież jest nieporównywalna pod 
każdym względem z tamtą tragedią. 
Żurawski vel Grajewski zaczyna z 
grubej rury i od razu strzela kulą w 
płot: 
„Nie istnieją żadne liczące się roz-
bieżności interesów Polski i Ukrainy 
odnośnie do problemów współcze-
sności. Ciąży nam jedynie historia. 
Interesy Rzeczypospolitej wymagają 
zatem marginalizacji kwestii konflik-
tów historycznych w bieżących sto-
sunkach polsko-ukraińskich i wiąza-
nia Ukrainy z Polską i z Zachodem, a 
odsuwania jej od Moskwy”. 
Autor myli się. Nie jest prawdą, że 
nie ma żadnych liczących się roz-
bieżności interesów Polski i Ukra-
iny. Są. Rozbieżności te powodują 
neobanderowcy, którzy wypłynęli na 
szerokie polityczne wody na fali tzw. 
pomarańczowej rewolucji, ochoczo 
wspieranej polskimi rękami. Otóż 
dwa dni po publikacji artykułu Żu-
rawskiego vel Grajewskiego zabrała 
głos jedna z najbardziej wojowni-
czych działaczek naobanderowskiej 
„Swobody”, czyli deputowana Iryna 
Farion. Na swoim blogu w serwisie 
Prawda.com.ua podzieliła się ona 
wrażeniami z wizyty w ukraińskiej 
szkole w polskim Przemyślu. Prze-
praszam, nie Przemyślu. Pani Farion 
pisze, że razem z towarzyszem par-
tyjnym Andrijem Tiahnybokiem była 
w Peremyszliu, który „ze względu na 
tragiczne okoliczności historyczne 
i polityczne w latach 40-50 stał się 
Przemyślem”. W swoich wywodach 
używa banderowskiego terminu 
propagandowego „Zakerzonia” na 
określenie obecnych polskich ziem 
południowo-wschodnich i stwierdza, 
że obecna Polska okupuje 19,5 tys. 
km kw. etnicznie ukraińskich ziem, 
na których podobno żyje 1 milion 
600 tysięcy Ukraińców (sic!). Dalej 
zastanawia się, co jest potrzebne, 
żeby „fala ukraińskiej imigracji” na 
Zakerzonii „nie opolaczała się tak 
błyskawicznie”? 
To jest właśnie „problem współcze-

Niechciana martyrologia 
Kresowian.
Bohdan Piętka
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sności” w stosunkach polsko-ukra-
ińskich panie doktorze Żurawski 
vel Grajewski. Problem stworzony 
przez pana i panu podobnych ludzi, 
którzy od 20 lat pchają polska poli-
tykę wschodnią w ślepy zaułek. 
Po raz kolejny nie rozumiem dla-
czego polityczne zadanie odsuwania 
Ukrainy od Moskwy, postawione 
przed polską prawicą przez Wa-
szyngton i Brukselę, wymaga „mar-
ginalizacji kwestii konfliktów histo-
rycznych”? Dlatego, że partnerami 
w realizacji tego celu po stronie 
ukraińskiej mają być i są neoban-
derowcy (tacy jak pani Farion)? To 
trzeba powiedzieć otwarcie panie 
Żurawski vel Grajewski. I trzeba so-
bie zadać pytanie czy to jest aby na 
pewno polska racja stanu? 
Dalej jest już tylko gorzej. Pan dok-
tor pogrąża się w odmętach absurdu 
zdanie po zdaniu: 
„11 lipca 1943 r. miało miejsce 
apogeum rzezi rozpętanej przez 
UPA na Wołyniu i przeniesionej po-
tem do Galicji Wschodniej, której 
ofiarą padło od 60 tys. do 130 tys. 
naszych rodaków i ok. 10-20 tys. 
Ukraińców, wliczając w to zamor-
dowanych przez UPA za odmowę 
udziału w antypolskim ludobój-
stwie. W związku z przypadającą w 
tym roku 70. rocznicą owych wy-
darzeń w Sejmie Rzeczypospolitej 
znalazły się projekty uchwał doty-
czących upamiętnienia tej tragedii. 
Najostrzejszy, mówiący o 200 tys. 
zabitych i podkreślający ludobójczy 
charakter akcji UPA, jest projekt 
PSL-u. Projekt PO unika terminu 
„ludobójstwo” i zawiera sformuło-
wanie o „kilkudziesięciu tysiącach 
ofiar”. Inne partie, poza Ruchem 
Palikota, zajęły stanowisko pośred-
nie – PiS (Ryszard Terlecki) mówi 
o ludobójstwie, SLD zaś o ludobój-
czej zbrodni. Informacja naukowa, 
akt moralny czy akt polityczny? 
Zbrodnie UPA na Polakach były 
niewątpliwie ludobójstwem. Licz-
ba ofiar po rzetelnych dociekaniach 
naukowych prof. Grzegorza Mo-
tyki i państwa Ewy i Władysława 
Siemaszków nie pozostawia wiele 
miejsca na spekulacje. Nie podle-
ga też dyskusji moralny obowiązek 
godnego uczczenia pamięci swoich 
pomordowanych obywateli, ciążą-
cy na Rzeczypospolitej. Z faktu, że 
sytuacja w sensie moralnym i histo-
rycznym jest oczywista, nie wynika 
jednak, że jest ona taka także w sen-
sie politycznym. Zanim poprzemy 
lub potępimy jakikolwiek projekt 
polityczny, zapytajmy najpierw, ja-
kie będą tego konsekwencje. Jaki 
rezultat zamierzamy osiągnąć? Jaki 
przewidujemy dalszy rozwój sy-
tuacji? Jak zareagują na nasz krok 
pozostali uczestnicy gry międzyna-
rodowej? Kogo proponowane po-
sunięcie zmartwi, a kogo ucieszy i 
dlaczego? Przewidywane następ-
stwa przyjęcia wołyńskiej uchwały 
przez Sejm RP można podzielić na 
dwie kategorie – moralne i politycz-
ne, przy czym w ramach tej ostatniej 
wyróżnić możemy konsekwencje 
wewnętrzne i zagraniczne. Przy-
jęcie ostro zredagowanej uchwały 
będzie moralnym hołdem wobec 
prawdy historycznej i pamięci ofiar. 
Politycznym rezultatem tego kroku 
w wymiarze wewnętrznym będzie 

zdobycie sobie uznania ze strony 
środowisk kresowych przez tę par-
tię, która poprze najradykalniejsze 
sformułowanie tekstu uchwały. Od-
działywanie deklaracji sejmowej 
na stan świadomości historycznej i 
politycznej Polaków będzie zależa-
ło od poziomu jej nagłośnienia w 
mediach. Przy założeniu, że będzie 
on duży, cała akcja obniży skalę 
sympatii proukraińskich w Polsce i 
zredukuje zdolność polskiej opinii 
publicznej do popierania tej linii po-
lityki zagranicznej RP, która oparta 
jest na przeświadczeniu o koniecz-
ności wspierania niepodległości 
Ukrainy i politycznego przesuwa-
nia tego kraju na Zachód, czyli od-
suwania go od Rosji. W wymiarze 
zagranicznym ostra uchwała dopro-
wadzi do komplikacji w stosunkach 
z Ukrainą. Będzie poparciem dla 
Partii Regionów Wiktora Januko-
wycza, reprezentującej sowiecką 
wizję historii II wojny światowej. 
Zapewne wywoła „kontruchwałę” 
Rady Najwyższej Ukrainy, a antyro-
syjską i w wymiarze symbolicznym 
antysowiecką (burzenie pomników 
Lenina) dotąd aktywność silnej na 
zachodzie kraju nacjonalistycznej 
partii Swoboda, skieruje na tory an-
typolskie. MSZ Ukrainy już wezwał 
do wystrzegania się „upolitycznia-
nia historii”. Związane z Kremlem 
„Rossijskaja Gazieta” i „Niezawi-
simaja Gazieta” zaś z satysfakcją 
odnotowały szansę na ochłodzenie 
stosunków polsko-ukraińskich. 
Cele polityki polskiej. Nie istnieją 
żadne liczące się rozbieżności inte-
resów Polski i Ukrainy odnośnie do 
problemów współczesności. Ciąży 
nam jedynie historia. Konsekwen-
cje ewentualnego przyjęcia ostrej 
uchwały wołyńskiej sprzeczne są 
więc z interesami Rzeczypospoli-
tej. Naszym celem wszak nie może 
być ani konfliktowanie się z Ukra-
iną na tle sporów historycznych, 
ani odwracanie ostrza nacjonalizmu 
ukraińskiego od Rosji i kierowanie 
go ku Polsce. Celem polityki pol-
skiej nie może być także zmuszenie 
obecnego pokolenia Ukraińców do 
przyjęcia naszej wizji historii rzezi 
wołyńskiej, gdyż jest to cel obecnie 
nieosiągalny. Jest to poza tym za-
danie elit ukraińskich, a nie nasze, 
gdyż skutecznie przeprowadzić je 
mogą jedynie sami Ukraińcy, jeśli 
zechcą. Interesy Rzeczypospoli-
tej wymagają zatem marginalizacji 
kwestii konfliktów historycznych w 
bieżących stosunkach polsko-ukra-
ińskich i wiązania Ukrainy z Pol-
ską i z Zachodem, a odsuwania jej 
od Moskwy. Rabacja galicyjska. W 
1846 r. podjudzeni przez władze au-
striackie chłopi w Tarnowskiem, Sa-
nockiem, Nowosądeckiem i Jasiel-
skiem wystąpili zbrojnie przeciwko 
ówczesnym polskim elitom, czyli 
szlachcie, i orężnie przyczynili się 
do stłumienia polskiego powstania 
narodowego. Zbrojne bandy, na cze-
le których stał Jakub Szela, dopusz-
czały się najdzikszych okrucieństw. 
Austriacy płacili za każdą przynie-
sioną głowę zabitego powstańca, a 
wspomnienie o tym, co działo się 
w rozgramianych dworach oddał 
ponad pół wieku później Stanisław 
Wyspiański w „Weselu” („Myśmy 
wszystko zapomnieli, Mego dziad-

ka piłą rżnęli”). W wypadku rzezi 
wołyńskiej nikt nie nawołuje do 
zapomnienia. W imię dobra Rze-
czypospolitej należy jednak na nią 
spojrzeć tak, jak nasi przodkowie 
spoglądali na rabację galicyjską. 
Czyż mimo jej prymitywnego okru-
cieństwa i obcej inspiracji, chłopów 
podkrakowskich i podkarpackich 
wykluczono z polskiej wspólnoty 
narodowej? Czyż domagano się, by 
dajmy na to zgromadzenie sołtysów 
potępiło Szelę i czy w oczekiwaniu 
na ów akt zamrożono pracę oświa-
tową na rzecz włączenia do polsko-
ści potomków uczestników owej 
rzezi? Czy dziedziczną nienawiść 
do nich uznano za wymóg patrio-
tyzmu polskiego? Tak – prawda, 
Szeli, do czasów komunistycznych, 
nikt publicznie nie gloryfikował, 
czego nie można powiedzieć o UPA 
na Ukrainie, ale fakt ten, choć czy-
ni wyzwanie, przed którym stoimy 
obecnie, moralnie trudniejszym od 
tego, które było udziałem naszych 
pradziadów, nie zmienia jego natu-
ry. Lekcja historii. Warunkiem sine 
qua non rzezi wołyńsko-galicyj-
skiej z lat 1943-1944 było uprzed-
nie zniszczenie państwa polskiego. 
Aktu tego zaś nie dokonali Ukra-
ińcy, lecz Niemcy i Sowieci. W la-
tach 1918-1919 Polacy i Ukraińcy 
stoczyli ze sobą wojnę zakończoną 
polskim zwycięstwem. Po zma-
ganiach tych, we Lwowie, zostały 
dwa cmentarze – Łyczakowski, na 
którym spoczęły Orlęta Lwowskie 
i Janowski, gdzie zgromadzono 
mogiły poległych żołnierzy Halic-
kiej Armii, sił zbrojnych Zachod-
nioukraińskiej Republiki Ludowej. 
Póki trwała II Rzeczpospolita, obie 
nekropolie otoczone były czcią. Ża-
den z nich nie krył ciał najeźdźców. 
I jedni, i drudzy leżeli we własnej 
ziemi. Gdy jednak Moskwa rozcią-
gnęła swoje panowanie nad gro-
dem Lwa, oba cmentarze zostały 
zrujnowane. Po zburzeniu pomnika 
Lenina we Lwowie w 1991 r. z jego 
cokołu wysypały się ułamki grobów 
polskich i ukraińskich żołnierzy. 
Jak pisał Tymko Padura: „Znajem z 
wisti, kto korysti z naszych swarok 
wyhljadaw. Z nich to zerno wzijszło 
skwerno, bo jijch woroh zasiwaw” 
(Wiemy z wieści, kto korzyści z na-
szych swarów wyciągał. Z nich to 
wzeszło gorzkie ziarno, bo je wróg 
zasiewał). Tak rabacja z 1846 r., jak 
i rzeź wołyńska były krwawą łaźnią 
osieroconych dzieci Rzeczypospo-
litej w zaślepieniu rozlewających 
krew bratnią na własną zgubę i na 
pociechę swoich wrogów. Pamiętaj-
my o tym”. 

Muszę powiedzieć otwarcie, że 
czegoś tak głupiego, pokrętnego i 
cynicznego jeszcze nie czytałem w 
życiu. Nacjonaliści ukraińscy, panie 
Żurawski vel Grajewski, nie byli 
„osieroconymi dziećmi” Rzeczy-
pospolitej. Oni Rzeczypospolitej 
Polskiej nigdy nie uznawali za soje 
państwo i prowadzili z tym pań-
stwem bezwzględną wojnę metoda-
mi terrorystycznymi od początku lat 
dwudziestych. Kto był tym „osiero-
conym dzieckiem”? Może Roman 
Szuchewycz, który w 1926 roku 
bezkarnie zamordował we Lwowie 
polskiego kuratora szkolnego Sta-

nisława Sobińskiego tylko za to, 
że ten był Polakiem. Szuchewycz 
nie był osieroconym dzieckiem, ale 
świadomym i śmiertelnym wrogiem 
Polski. 
Co ma wspólnego rabacja galicyj-
ska 1846 roku z OUN-UPA i ludo-
bójstwem wołyńsko-małopolskim? 
Robienie takich porównań ma taki 
sens jak porównywanie rewolucji 
październikowej z rewolucją mek-
sykańską, albo bitwy pod Grunwal-
dem z bitwą pod Verdun. 
Tu i tam była rewolucja, tu i tam 
była bitwa. Tyko, że inna epoka, 
inne realia, inne przyczyny itd. Ta-
kie porównania świadczą albo o 
kompletnej ignorancji, albo o świa-
domej chęci manipulacji. Uprzej-
mie zakładam, że w przypadku 
pana doktora Żurawskiego vel 
Grajewskiego chodzi o to drugie. 
Co chce on nam powiedzieć przez 
swoje porównanie Wołynia do ra-
bacji galicyjskiej? Że Bandera, albo 
Szuchewycz to był taki ukraiński 
Jakub Szela? Ciemny chłop, który 
nie wiedział co robi. Otóż nie, pa-
nie Żurawski vel Grajewski. Żaden 
z przywódców OUN-UPA nie był 
ciemnym Jakubem Szelą. Wszyscy 
byli bardzo dobrze wykształceni 
na polskich uczelniach, wszyscy 
byli świadomymi politycznie wy-
znawcami faszystowskiej ideologii 
Dmytro Doncowa. Byli świado-
mymi wrogami narodu i państwa 
polskiego oraz świadomymi zwo-
lennikami stworzenia totalitarne-
go, faszystowskiego i jednolitego 
etnicznie państwa ukraińskiego. W 
realizację tego celu od początku 
było wkalkulowane ludobójstwo, 
co zostało jasno powiedziane w tzw. 
dekalogu ukraińskiego nacjonalisty 
oraz na kongresie założycielskim 
Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów w 1929 roku. Dlatego daleko 
mija się pan z prawdą panie Żu-
rawski vel Grajewski twierdząc, że 
„warunkiem sine qua non rzezi wo-
łyńsko-galicyjskiej z lat 1943-1944 
było uprzednie zniszczenie państwa 
polskiego”. W ten sposób nie wol-
no rozgrzeszać nacjonalistycznych 
zbrodniarzy ukraińskich. Trzeba 
pamiętać, że ludobójstwo wołyń-
sko-małopolskie było przygotowy-
wane co najmniej do 1929 roku i 
poprzedziła je krwawa działalność 
terrorystyczna OUN w latach trzy-
dziestych. Nie jest również praw-
dą panie Żurawski vel Grajewski, 
że zniszczenia Polski w 1939 roku 
dokonali tylko Niemcy i Sowieci. 
Nacjonaliści ukraińscy aktywnie 
uczestniczyli w agresji niemieckiej 
na Polskę jako piąta kolumna i już 
we wrześniu 1939 roku dokonali 
pierwszych aktów ludobójczych na 
Polakach. Nic pan nie słyszał o tzw. 
pregenocydalnej fazie ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego we wrze-
śniu 1939 roku? 
Pokrętne wywody pana Żurawskie-
go vel Grajewskiego odnośnie ko-
nieczności współpracy z Ukrainą 
przeciw Rosji podsumuję krótko. 
Smutne jest to, że polska prawica 
szuka sobie sojuszników przeciwko 
Rosji wśród epigonów nacjonali-
zmu ukraińskiego i że chce na ołta-
rzu tego sojuszu poświęcić pamięć 
o ofiarach barbarzyńskiego ludobój-
stwa. Pan Żurawski vel Grajewski 

wcale nie ukrywa, że neobande-
rowcy ze „Swobody” mu imponują. 
Czym mu imponują? Ano swoim 
antykomunizmem i antyrosyjsko-
ścią. Pisze bowiem, że uchwała pol-
skiego Sejmu w sprawie ludobój-
stwa wołyńskiego skieruje na tory 
antypolskie „antyrosyjską i w wy-
miarze symbolicznym antysowiecką 
(burzenie pomników Lenina) dotąd 
aktywność silnej na zachodzie kraju 
nacjonalistycznej partii Swoboda”. 
Pan doktor zauważa tylko burzenie 
pomników Lenina, bo stawiania w 
ich miejsce pomników Bandery już 
nie. No i oczywiście myli się kolej-
ny raz strasząc, że uchwała Sejmu 
skieruje neobanderowców na anty-
polskie tory. Oni na antypolskich 
torach są od zawsze. Dowodzi tego 
chociażby cytowana Iryna Farion, 
czy uchwała Lwowskiej Rady Miej-
skiej z 30 maja 2013 roku o nazwa-
niu placu imieniem i nazwiskiem 
„pułkownika” UPA Ołeksa Hasyna, 
pseudonim „Łycar”. 

W ogóle artykuł Żurawskiego vel 
Grajewskiego po raz kolejny poka-
zuje, że ideologom polskiej „prawi-
cy niepodległościowej” antykomu-
nizm i rusofobia przesłaniają cały 
świat. Antykomunizm i nienawiść 
do Rosji są całą treścią ich myśle-
nia i postrzegania wszelkich spraw. 
Wszystko sprowadzają do tego mia-
nownika. Nikt jakoś nie może im 
wyjaśnić, że ich antykomunizm jest 
groteskowy ze względu na to, że ko-
munizm od połowy lat osiemdzie-
siątych XX wieku jest ideą martwą. 
Ideą żywą jest natomiast nacjona-
lizm ukraiński. Żurawski vel Gra-
jewski jest tego świadomy i cynicz-
nie stwierdza, że „celem polityki 
polskiej nie może być (…) zmusze-
nie obecnego pokolenia Ukraińców 
do przyjęcia naszej wizji historii 
rzezi wołyńskiej, gdyż jest to cel 
obecnie nieosiągalny”. Dlaczego 
obecnie nieosiągalny? Ze względu 
na postępującą indoktrynację na-
cjonalistyczną młodego pokolenia 
Ukraińców, którą pan Żurawski vel 
Grajewski akceptuje, ponieważ jest 
to antykomunistyczne i antyrosyj-
skie. Że przy tym także antypolskie, 
to za dobrą radą tego pana powin-
niśmy to cierpliwie znosić w imię 
realizacji polityki antyrosyjskiej. 
Wiem, że wśród czytelników „Kre-
sowego Serwisu Informacyjnego” 
jest wielu zwolenników Prawa i 
Sprawiedliwości. Zacytowałem 
im w całości tekst Żurawskiego 
vel Grajewskiego – ministra spraw 
zagranicznych w pisowskim „ga-
binecie cieni” – po to, żeby byli 
świadomi z jakim „obozem patrio-
tycznym” wiążą swoje nadzieje. Nie 
wolno pozwolić na to, żeby „obóz 
patriotyczny” symbolizowany przez 
Żurawskiego vel Grajewskiego, Sa-
kiewicza i Macierewicza żerował 
na patriotyzmie wielu uczciwych 
Polaków. Ci ludzie mają swoje cele 
polityczne, które nie wiadomo przez 
kogo zostały wyznaczone i które są 
w rzeczywistości odległe od pol-
skiego patriotyzmu i polskiej racji 
stanu. Haniebny tekst Żurawskiego 
vel Grajewskiego w „Gazecie Pol-
skiej Codziennie” jest tego dowo-
dem i powinien być przestrogą. 

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
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oczątkiem bieżącego roku 
w jednym z ogólnopol-
skich tygodników, którego 
nazwy 

z przyzwoitości wymieniać nie 
będę, ukazał się paszkwil pisany 
przez sekretarza (sic!) redakcji na 
temat planowanej przez Przemy-
skie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej X D.O.K. rekonstruk-
cji historycznej mającej według 
autora ukazać rzeź wołyńską. Au-
tor bardzo obrazowo choć pewnie 
nie do końca świadomie przedsta-
wił okropieństwa jakich dopuści-
li się ukraińscy nacjonaliści wraz  
z podburzonym do mordowania 
ukraińskim chłopstwem sugerując, 
że właśnie takie sceny chce przed-
stawić widzom autor scenariusza 
widowiska ( a równocześnie tegoż 
artykułu). Od razu po ukazaniu 
się tego paszkwilu napisałem do 
redaktora naczelnego list otwarty 
dementujący te „rewelacje” tym 
bardziej, że pan sekretarz redakcji 
przedstawił tam moje wypowiedzi, 
których…  nie udzielałem. Zaczą-
łem analizować całość tekstu, koja-
rzyć fakty i zadawać pytania. Skąd 
do tegoż tygodnika trafiła infor-
macja o planowanym zamierzeniu 
skoro mówiło się o nim wyłącznie 
w Przemyślu i to także była infor-
macja nie podawana do wiadomo-
ści publicznej? Czemu nie napisał 
tego artykułu jeden z redaktorów, a 
sekretarz redakcji? I ostatnie pyta-
nie – czemu dziwnym trafem jako 
jedyny „ekspert” w tej tematyce 
wypowiada się tam niejaka pani 
Olga Solarz? Przedstawiona jako 
antropolog kultury z Przemyśla, 
która zarzuca nam postawę prowo-
katorów i radykałów. Pani Solarz 
jest równocześnie wykładowcą na 
PWSW w Przemyślu, tłumaczem 
języka ukraińskiego, a zaintereso-
wani szybko odnajdą w Internecie, 
że znajduje się w zarządzie pewne-
go stowarzyszenia wraz z niejakim 
Bogdanem Hukiem. To tak na mar-
ginesie.
Temat bardzo szybko podchwy-
ciły gazety w całej Polsce. Nie-
które obiektywnie przedstawiały 
co chcemy ukazać, przedstawiały 
stanowiska osób popierających i 
oponentów. Niektóre, szczególnie 
lokalne tygodniki znacząco mil-
czały. Atak przypuściła oczywiście 
codzienna ogólnopolska gazeta od 
lat specjalizująca się w opluwaniu 

bądź ośmieszaniu wartości naro-
dowych i chrześcijańskich, której 
nazwy także wymieniać nie będę. 
Także na Ukrainie zaczęły ukazy-
wać się wywiady z przewodniczą-
cym ZUwP Piotrem Tymą, który w 
sposób pełen dezaprobaty wypo-
wiadał się 
o naszym pomyśle, a były prezy-
dent Ukrainy Leonid Kuczma po-
święcił mi swoje przysłowiowe 
pięć minut mówiąc, że za wszelką 
cenę nie powinno się takim rady-
kałom jak ja pozwolić na zrealizo-
wanie tego przedsięwzięcia. Jestem 
zaszczycony i zastanawiam się co 
znaczą słowa za wszelką cenę i ja-
kie znajdą przełożenie na naszych 
pozbawionych kręgosłupów mora-
nych niektórych polityków! O in-
nych zakulisowych działaniach lu-
dzi na różnych szczeblach władzy 
samorządowej, którym nie w smak 
jest ukazanie prawdy historycznej, 
mających na celu storpedowanie 
naszego zamierzenia pisać na razie 
nie będę. Przyjdzie na to czas. 70 
rocznica ludobójstwa dokonanego 
przez OUN-UPA  na ludności pol-
skiej, czeskiej, ormiańskiej, ukra-
ińskiej jest nie na rękę wielu lu-
dziom z różnych szczebli władzy.
Jednocześnie wraz z kilkoma ma-
ilami, których autorzy w mniej 
lub bardziej wulgarny sposób 
próbowali mnie obrazić, zaczęły 
spływać dziesiątki i setki maili z 
wyrazami poparcia. Otrzymywa-
łem setki telefonów z całej Polski 
ze słowami otuchy, aprobaty dla 
naszych działań. I właśnie w tym 
miejscu chciałem podziękować 
autorom wymienionych wyżej 
oszczerczych artykułów. Tak Dro-
dzy czytelnicy dobrze przczytali-
ście. Chciałem im podziękować za 
darmową ogólnopolską reklamę, 
bo dzięki niej niemal cała Polska 
dowiedziała się o naszym przed-
sięwzięciu.
No to może kilka słów o organi-
zatorach. Organizatorem widowi-
ska jest Przemyskie Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznej X 
D.O.K. działające od 2007 roku 
i mające na swoim koncie wiele 
udanych widowisk i rekonstrukcji 
historycznych, z których najwięk-
sze i jak dotąd mające największe 
dla nas znaczenie było widowisko 
„Na nieludzką ziemię” przeprowa-
dzone w lutym 2010 roku w 70 tą 
rocznicę deportacji na Sybir. Ja-

koś wtedy ta tematyka nikomu nie 
przeszkadzała i nie było proble-
mów ze znalezieniem partnerów 
i środków do jego sfinansowania. 
Mamy na swoim koncie wiele po-
dziękowań od samorządów, po-
słów, szkół, stowarzyszeń i innych 
instytucji.
Naszym partnerem i współorga-
nizatorem widowiska od samego 
początku jest Burmistrz Miasta 
Radymno Wiesław Pirożek. Rok 
wcześniej mieliśmy okazję współ-
pracować przy organizacji wido-
wiska w Radymnie z okazji Świę-
ta Konstytucji 3 Maja. Człowiek 
wielkiego serca, patriota, a nade 
wszystko… człowiek z kręgosłu-
pem, który także oparł się wszel-
kim naciskom, aby to widowisko 
nie doszło do skutku. Do grona 
organizatorów wszedł także Miej-
ski Ośrodek Kultury w Radymnie 
z panią dyrektor Dorotą Gunią, z 
którą także mieliśmy już przyjem-
ność współpracować rok wcze-
śniej. 
Wreszcie ostatni partner, który do-
łączył do nas całkowicie niespo-
dziewanie – Miasto Stalowa Wola  
z Prezydentem Andrzejem Szlę-
zakiem, który w obliczu nagonki 
medialnej, z własnej inicjatywy 
skontaktował się z nami, zorga-
nizował konferencję prasową w 
Rzeszowie, wziął nas w obronę  i  

wsparł organizację widowiska.
 Inni nasi dotychczasowi, sta-
li  partnerzy odmówili udziału w 
organizacji widowiska, pomimo 
wcześniejszych deklaracji uczest-
nictwa. Dodam tylko, że wycofali 
się niejako w jednym momencie 
co daje do myślenia. Daje do my-
ślenia także to czy owe instytucje 
stworzone są do pracy nad ukazy-
waniem pełnej prawdy historycznej 
czy tylko wybranych (wygodnych 
politycznie) tematów?

Nasze przedsięwzięcie objęły pa-
tronatem następujące osoby – Pani 
Ewa Siemaszko,  dr Lucyna Kuliń-
ska, ks. Tadeusz Isakowicz – Zale-
ski, gen. Mirosław Hermaszewski, 
płk. Jan Niewiński, prof. Włady-
sław Filar, Pani Anna Ostromęcka 
– Lewak, prof. Jacek Wilczur oraz 
Pan Krzesimir Dębski, który jedno-
cześnie zgodził się na wykorzysta-
nie w widowisku swoich utworów.
Na chwilę obecną mamy już umó-
wione grupy rekonstrukcyjne, te-
atry, firmę realizującą widowisko 
światło – dźwięk wraz z całą lo-
gistyką. Dopracowujemy mapki 
sytuacyjne z parkingami  i droga-
mi ewakuacyjnymi, plakat, ulotki. 
„Szlifujemy” jeszcze szczegóły 
scenariusza, planujemy całe zabez-
pieczenie logistyczne, zbieramy 
rekwizyty, drzewo do budowy wsi 

itp. Borykamy się jeszcze   z pro-
blemami finansowymi, aby dopiąć 
budżet widowiska. Na naszej stro-
nie internetowej jest podany numer 
konta i każdy może wspomóc naszą 
działalność statutową do czego go-
rąco namawiam.

Pragnę podziękować osobisto-
ściom, które objęły patronatem na-
sze widowisko za zaufanie, słowa 
wsparcia i wszelką pomoc jakiej już 
mi udzielili, a przede wszystkim za 
swoją wieloletnią pracę, która była 
dla mnie inspiracją do stworzenia 
widowiska o właśnie tej tematyce. 
Dziękuję za setki maili i telefonów 
ze słowami wsparcia. Dziękuję 
wszystkim administratorom stron 
internetowych za umieszczanie in-
formacji i wsparcie. Szczególnie 
pragnę podziękować Zbyszkowi 
Tchórzewskiemu, Andrzejowi Za-
pałowskiemu, Paniom Ewie Sza-
kalickiej, Aleksandrze Żórawskiej, 
Małgorzacie Dachnowicz i Lucy-
nie Majewskiej za całą dotychcza-
sową pomoc.
W imieniu organizatorów już dziś 
zapraszam 20 VII br. do Radymna 
na widowisko historyczno – te-
atralne z elementami rekonstrukcji 
historycznej „Wołyń 1943 – Nie o 
zemstę lecz o pamięć wołają ofia-
ry”.

O widowisku historyczno – teatralnym 
„Wołyń 1943 – Nie o zemstę 
lecz o pamięć wołają ofiary”
słów kilka... 
Mirosław Majkowski

P
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ilm „ Dzieci z Napf” to pięk-
na opowieść o dzieciach 
utożsamiających się ze swoją 
rodzinną miejscowością w 

szwajcarskich Alpach, z wielowie-
kową kulturą i tradycją . Nie zmie-
niły tego zdobycze technologiczne, 
Luiza dociera do szkoły gondolą ste-
rowaną przez ojca, do zagrabiania 
ściętej trawy używana jest dmucha-
wa, po stromych stokach poruszają 
się maszyny zwożące płody rolne. 
Chłopiec zbiegający za piłką, wyko-
paną w czasie meczu z miejscowego 
boiska, jest asekurowany przez ko-
legów liną z karabińczykami, wszak 
piłka toczy się nad przepaścią. W 
miasteczku hotel, cztery restaura-
cje, szkoła i kościół. Dzieci uczą 
się grać na instrumentach, śpiewać 
i tańczyć, by w regionalnych stro-
jach zaprezentować społeczności 
miasteczka patriotyczny  repertuar 
znany ich pradziadom.
Film prezentowany był podczas 
przeglądu Planet Doc Review, orga-
nizatorzy jak zwykle przygotowali 
wspaniałą ofertę filmową.
Smutna refleksja jedynie ze spotka-
nia z Tomaszem Tomaszewskim, 
który po projekcji filmu o nim, na 
pytanie młodego człowieka, jak 
czuje się Tomasz Tomaszewski sto-
jący z tłumem innych reporterów 
nad zwłokami 8-letniej dziewczyn-
ki odpowiedział: „ja nie mam z tym 
problemu. Zachód się z tym uporał. 
Tu znowu wychodzi polskie myśle-
nie”. Młody człowiek opuścił salę.
Zdjęcia do dokumentu „Dzieci z 
Napf”, wykonane w 2011 roku w 
miasteczku Romoos, w najbogat-
szym kraju świata, Szwajcarii, są 
niezwykle plastyczne i piękne, są 
też ilustracją wrażliwości autorki.
5 maja w Ośrodku Kultury „Forma” 
odbyły się uroczystości z okazji 222 
rocznicy uchwalenia Konstytucji. 
W gościnnym ośrodku wystąpiły 
polskie zespoły dziecięce i młodzie-
żowe z Białorusi, „Tęcza” z Miń-
ska i zespól tańca ludowego „Białe 
Skrzydła” z Mołodeczno. Kilkuletni 
dziewczynki i chłopcy, w pięknych, 
krakowskich strojach, odtańczyli 
polskie tańce z wielkim przejęciem. 
Z przyjemnością wysłuchałam mło-
dzieżowego chóru, którego członko-
wie obdarzeni doskonałymi głosami 

zaprezentowali repertuar znany nie 
tylko moim pradziadom, były też 
pieśni białoruskie.
11 maja 2013 roku, akademię dla 
Sybiraków, którzy wraz z rodzina-
mi: dziećmi, wnukami i prawnuka-
mi przybyli z terenu Polski i róż-
nych stron świata by uczcić 85-lecie 
powstania Związku Sybiraków i 
25-lecie jego reaktywowania, przy-
gotowały również dzieci.
„Tu przyjeżdżając na Jasną Górę 
chcemy przede wszystkim podzię-
kować Bogu, Opatrzności Bożej, za 
to, co otrzymaliśmy już, za wysłu-
chanie naszych błagalnych modlitw, 
o ratunek tam w piekle, na tym ze-
słaniu, na jakim się znaleźliśmy, 
o wytrwanie, o siły, o zdrowie, o 
szczęśliwy powrót. Wielu z nas się 
tego powrotu doczekało, ale wielu - 
ok. pół miliona zesłańców - zostało 
na nieludzkiej ziemi na zawsze, na 
ziemi cierpień. W tej chwili czas 
zaciera ślady tamtych tragicznych 
dni, nawet groby te, które były, zo-
stają zniszczone, polikwidowane, 
chociaż bardzo mocno zbiegamy o 
cmentarze. Ale to nie wszystko, te 
miliony osób, które tam znalazły się 
na ziemi cierpień, pozostało tam, a i 
wielu tych, których powróciło, ode-
szło już na wieczną wartę” - mówił 
Tadeusz Chwiedź, prezes Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków. 
Wspomniał również, iż legitymację 
nr 1 Związku Sybiraków otrzymał 
Józef Piłsudski.
Przygotowana przez elitę intelek-
tualną grupa kilkudziesięciu wspa-
niałych harcerzy spod Skawiny 
przyjechała na Jasną Górę, by przez 
ponad godzinę wzruszać recytacją 
i wyśpiewaniem znanych doskona-
le Sybirakom tekstów. To właśnie 
te patriotyczne utwory ułatwiały 
przetrwanie milionom naszych Ro-
daków zesłanych na nieludzką zie-
mię. Rodaków, których nie sposób 
nie pamiętać, przecież to miliony 
znakomitych przedwojennych lumi-
narzy nauk ścisłych, humanistycz-
nych, przyrodniczych, sztuki, prze-
mysłu, rolnictwa, biznesu, czy po 
prostu godnego i radosnego życia a 
przede wszystkim wychowawców 
kolejnych pokoleń. Nie potrzebne 
były różowe baloniki i czekoladowe 
atrakcje by kolejne pokolenia wie-

działy, co to Polska i że wspaniale 
jest działać dla wspólnego dobra. 
Tak jak czynili to pradziadowie.To 
właśnie takiemu wychowaniu i wy-
kształceniu  zawdzięczamy odbudo-
wę Starówki Warszawskiej.
Wiesław Krawczyński, Sybirak, w 
wydanych wspomnieniach „Przez 
tundrę i tajgę po sowieckich ła-
grach” napisał, iż nawet na Syberii 
tkwiła w nim pamięć dziadka, „le-
śnego przewodnika”, który zaszcze-
pił mu miłość do lasu.
Ojciec Wiesława, inżynier leśnik, 
ukończył Wyższą Szkołę Leśną w 
Wiedniu. Prowadził wykłady na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (opracował podręcznik 
„Łowiectwo”, który służył za obo-
wiązkową lekturę przyszłych leśni-
ków) by ostatecznie objąć dyrekcję 
lasów Ordynacji Łańcuckiej. W 
1923 roku czteroletni Wiesław prze-
prowadził się z rodzicami do Dą-
brówek. ”Duży pokój biblioteczny 
z ogromnymi aż pod sufit szafami, 
w których pradziadek Dobrowolski 
zgromadził około 2 tysięcy tomów. 
Ojciec babci Jadwigi, Dobrowolski, 
był radcą w austriackim namiestnic-
twie w Wiedniu. Babcię uczył grać 
na fortepianie uczeń F. Chopina. 
Tak babcia jak i moja mama znały 
świetnie języki francuski i niemiec-
ki. Pierwsze wielolampowe radio. 
Odgłosy tajemnicze ze świata i nie-
me kino w budynku „Sokoła”. Tyle 
wokół szlachetności, dobroci, wza-
jemnego zaufania i budowanie wnę-
trza na historii i pieśniach legiono-
wych, powstańczych, opowieściach 
grottgerowskich, miłości Ojczyzny i 
poświęcenia dla niej. Czasem ojciec 
organizował polowania, na które 
hrabia Potocki zapraszał ważne po-
stacie, w tym prezydenta RP Igna-
cego Mościckiego. Był raz nawet 
jakiś ważny minister z Niemiec a 
zimą na polowania przyjeżdżał ze 
Stanów Zjednoczonych hr. Jerzy 
Potocki, będący w Waszyngtonie 
ambasadorem. Stryj Aleksander, dy-
rektor polskiej księgarni Gebethne-
ra i Wolffa w Paryżu, Sybirak. Brat 
mamy, sędzia Sądu Najwyższego, 
były sowiecki jeniec później obroń-
ca Lwowa”.
Gdy wybuchła II wojna światowa 
rodzina Krawczyńskich przepro-

wadziła się do Lwowa gdzie ojciec 
Wiesława otrzymał katedrę na Po-
litechnice Lwowskiej a Wiesław 
wstąpił na Wydział Inżynierii Leśnej 
Politechniki Lwowskiej. We Lwo-
wie mieszkali w willi wybudowanej 
przez Antoniego Popiela, twórcę 
m.in. pomnika Adama Mickiewi-
cza, którego brat Tadeusz malował z 
Kossakiem i Styką Panoramę Racła-
wicką Obok mieszał znany fotograf 
przyrody Włodzimierz Puchalski i 
wuj matematyk, Antoni Łomnicki. 
W czasie okupacji niemieckiej Wie-
sław pracował w Instytucie prof. 
Rudolfa Weigla, wynalazcy szcze-
pionki przeciw tyfusowi plamiste-
mu. Profesor, szanowany we Lwo-
wie przez okupanta niemieckiego i 
sowieckiego, odznaczony został za 
swój wielki dorobek naukowy przez 
papieża Piusa XI Orderem Rycer-
skim wraz z tytułem Szambelana 
Papieskiego, szczycił się też posia-
daniem Orderu Leopolda, najwyż-
szego odznaczenia belgijskiego, w 
2003 roku Yad-Yashem przyznał 
mu  medal i dyplom „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”. Gdy po 
wyzwoleniu profesor, Wielki Uczo-
ny, Patriota i Polak(odrzucił propo-
zycję "reichsdeutscha")   znalazł się 
w Krakowie próbowano podważyć 
jego osiągnięcia naukowe. Przypo-
mina to zachowanie innego profe-
sora, który wbrew faktom stara się 
zniesławić bohaterskiego Rotmi-
strza Witolda Pileckiego. Zbigniew 
Herbert w rozmowie z Jackiem 
Trznadlem powiedział : "System 
zniewolenia, o którym mówimy bez 
analogii: faszystowski. Intelektu-
aliści nie chcą widzieć rzeczy pro-
stych. Z inteligencją komunistyczną 
trudno mi znaleźć nić porozumienia. 
Posługują się intelektem, aby rzeczy 
fałszować. To znaczy, nie mówić, że 
to jest niewola, ale "pewne ograni-
czenie suwerenności, wynikające z 
geopolitycznego układu, będącego 
wynikiem historycznej sytuacji, w 
której znalazł się nasz naród, pod 
ciśnieniem.." i tak dalej".
Wiesław Krawczyński złożył rów-
nież przysięgę do Armii Krajowej, 
co spowodowało, iż w 1945 został 
aresztowany i skazany na 10 lat ka-
torgi.
„Z rodzinnego dobrobytu dosta-
łem się do więziennego dna, gdzie 
wszystko, co polskie było wyśmie-
wane i poniżane. Dzięki modlitwom 
kochanej matki, która przez 10 lat 
modliła się o ocalenie syna wróci-
łem z Sybiru w 1956 roku, lecz nie 

do ukochanego Lwowa”.
To jeden z milionów wymazywa-
nych z pamięci życiorysów, wy-
mazywanych przez sowietów, sa-
mozwańczy rząd PRL i III RP. A 
moi Rodacy powinni  znaleźć się 
w panteonie Wielkich Polaków, 
inspirować kolejne pokolenia, pi-
sarzy i filmowców prowokować do 
utrwalania bogatych  życiorysów w 
tasiemcowych sagach. Czy uczymy 
młode pokolenie, iż w nowojorskiej 
siedzibie ONZ tablica Polaka, Stefa-
na Banacha, najwybitniejszego ma-
tematyka Europy z polskiego miasta 
Lwów, jest umieszczona w jednym 
szeregu z Edisonem i Einsteinem? 
Czy opowiadamy o najstarszej w 
Polsce fabryce likierów i wódek, 
J.A.Baczewski, założonej we Lwo-
wie w 1782 roku? „Na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w 1894 roku, 
pawilon Baczewskiego miał kształt 
kolosalnej, kilkupiętrowej butelki, 
do której zwiedzający wchodzili 
trzeźwi, a wychodzili już nieko-
niecznie”.
„Marian Kratochwil – przyjaciel Pa-
nufnika i Wierzyńskiego, wyjeżdżał 
wraz z nimi często do Hiszpanii, 
stając się ulubieńcem tamtejszych 
salonów. Za jego hiszpańskie kra-
jobrazy, okrzyknięto go wkrótce 
pierwszym malarzem Toledo, pierś 
lwowską udekorowano Orderem 
Izabelii i Ferdynarda, przyznanym 
przez króla za zasługi dla kultury 
iberyjskiej. Obrazy Kratochwila 
zdobią i British Museum i Metro-
politan Museum w Nowym Jorku.”- 
Jerzy Janicki Alfabet Lwowski.
Z okazji Światowego Dnia Spo-
łeczeństwa Informacyjnego 2013, 
14 maja br. odbyło się w Warsza-
wie seminarium pod patronatem 
PTI i Wydziału Elektroniki i Tech-
nik Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej „Dzieje Internetu w 
Polsce”. Twórcami Internetu było 
środowisko naukowe, o dziwo fizy-
cy i astronomowie. A wspierali ich 
pracownicy różnych organizacji w 
Europie Zachodniej, Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie mający ko-
rzenie w Polsce. Jednym z nich był 
rotmistrz Adam Bardach, żołnierz 
Armii Krajowej, któremu udało się 
wyjść z armią Andersa z nieludz-
kiej ziemi. Zawdzięczamy internet 
jednemu ze wspaniałych  żołnierzy 
AK,  wyklętemu przez samozwań-
czą władzę PRL.

http://www.spkottawa.ca/polski/
AdamLife.pdf

Patriotyzm Dzieci
Bożena Ratter

F
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Dnia 20 maja 2013 r. w Świebodzińskim Domu Kultury z ini-
cjatywy prezesa ŚZK OPP Wacława Kondrakiewicza, dyrekto-
ra  ŚDK Stanisława Mosiejki oraz przy wsparciu finansowym 
władz samorządowych Powiatu Świebodzińskiego, miasta 
Świebodzina, i Zbąszynka, odbyły się pierwsze prezentacje 
twórczości kresowej młodych wykonawców p.n. "Spotkania 
Trzykrzyskie 2013". Pierwsze w dziejach naszego powiatu 
prezentacje o takim charakterze, mające upamiętnić "11 lip-
ca - Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian", symbolizu-
jący ludobójstwo na Obywatelach Polskich, dokonane przez 
totalitaryzmy hitlerowskie ,sowieckie i paramilitarne oddziały 
ukraińskie i litewskie, wzięło udział  blisko 80 wykonawców 
ze szkół, a oklaskiwało twórcze i ujmujące  występy dzieci, 
i młodzieży,  prawie 400 widzów.I tak- powołane przez w/w 
współorganizatorów Jury w składzie:
1. Adamczyk Janina - Kierownik chóru "Kresowe Więzi",
2. Kondrakiewicz Wacław - Prezes ŚZK OPP,
3. Mosiejko Stanisław - Dyrektor Świebodzińskiego Domu 
Kultury,
4. Wolańska Leokadia - Sekretarz ŚZK OPP,
następująco oceniło przepiękne prezentacje naszych Pokoleń 
Kresowych.

Kategoria dzieci młodszych.

Tytuł laureata przyznano zespołom :
"Biedroneczki" -  Przedszkole nr 3   Świebodzin,
"Piątacy" - Przedszkole nr 5 Świebodzin.
 
Kategoria młodzieży gimnazjalnej.
Tytuł laureata przyznano :
I Gimnazjum w Zbąszynku za prezentację multimedialną o 
Kresach.
 
Ponadto Jury przyznało  wyróżnienia:
Marta Glabas z I Gimnazjum w Zbąszynku,
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie,
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Świebodzinie - zespół  
"Maska"

 Organizatorzy i Jury szczególnie pięknie dziękują za wkład 
pracy w udane prezentacje: Dzieciom i Młodzieży, instrukto-
rom przygotowującym zespoły twórcze i solistów, dyrektorom 
szkół, pracownikom ŚDK za popisowe zorganizowanie spo-
tkań od strony technicznej i merytorycznej, przedstawicielowi 
IPN w Poznaniu panu Marcinowi Podemskiemu za wykład i 

nagrody książkowe, Władysławowi Korkuciowi z Wilna, spod 
Góry Trzykrzyskiej, za przepiękne , z odniesieniem do warto-
ści chrześcijańskich otwarcie , a władzom  samorządowym za 
wsparcie finansowe i moralne festiwalu. Organizatorzy infor-
mują, że etap  II dla szkół średnich, prezentacje wspomnień 
kresowych seniorów, został na prośbę dyrektorów szkół prze-

niesiony na listopad 2013r. O szczegółach poinformujemy. 
Nagrody laureatom zostaną wręczone głównie podczas dni 
Świebodzina 16 czerwca  na błoniach,  natomiast wyróżnienia, 
po uprzednim uzgodnieniu  z dyrektorami szkół, na uroczysto-
ściach zakończenia roku szkolnego.

Pierwsze prezentacje twórczości 
kresowej młodych wykonawców 
w Świebodzinie
  Wacław Kondrakiewicz

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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ustanowienie 11 lipca 
Dniem Męczeństwa Kre-
sowian oraz do Rady Mia-
sta Lublin o Skwer w na-

szym mieście im. Ofiar Wołynia. 14 
maja to kolejny dzień zbierana  pod-
pisów obok Centrum Handlowego 
„Plaza” ul Lipowa 13. W tym dniu 
spotkano wielu kresowian 
którzy składając podpisy uważali 
że spełniają powinność w poczuciu 
wielkiego obowiązku pamięci za 
tych co pozostali na zawsze na Kre-
sach.  Należy zaznaczyć ze jeden 
Pan przyjechał specjalnie aby speł-
nić tą powinność z Parczewa a pod-
pisując po twarzy płynęły łzy - obie-
cał przyjechać 1 lipca pod KUL aby 
jako świadek zbrodni opowiedzieć 
przeżycia. Na uwagę zasługuje rów-
nież młoda Ukrainka z Kijowa o 
imieniu Oleksandra która posiada-
jąca również obywatelstwo Polskie 

złożyła podpis o ustanowienie Dnia 
Pamięci Kresowian i co jest cieka-
wym wiedziała co to była Zbrodnia 
Wołyńska.  Właśnie młodzi dzisiaj 
mogą na prawdzie zbudować praw-
dziwą przyjaźń miedzy naszymi 
narodami – jej zdjęcie prezentuję z 
panem Tadeuszem.  W dniu 15 lipca 
zbierane natomiast zostały podpi-
sy pod Urzędem Miasta Lublin  na 
Placu Władysława Łokietka 1 i tutaj 
oprócz stałych plansz prezentowane 
były zdjęcia które jako nieliczne ob-
razują ogrom cierpienia jaki zadany 
został naszym rodakom na Ojczy-
stej Ziemi z rąk UPA – OUN ale i 
niekiedy najbliższy sąsiadów. 
Zainteresowanie złożeniem podpi-
sów było ogromne tak że pomimo 
że było nasz trzech byliśmy ciągle 
zajęci ponieważ kresowianie pałały 
radością ze po 70 latach milczenia 
mogą u kresu swojego życia wypo-

wiedzieć komuś ból który przez te 
lata mieli w swoim sercu. Na uwa-
gę zasługują również fakt że całymi 
rodzinami podchodzono do stolika 
aby złożyć podpis i był to radosny 
fakt że były to małe dzieci które 

można by rzecz upominają się o 
pamięć dzieci Wołynia – Andrzej w 
czasie składania podpisów rodziców 
brał je na ręce tak że miały poczucie 
że dokonuje się jakieś wielkie dzie-
ło w Obronie Pamięci Męczeństwa 
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Lublin zbiera podpisy na 
ulicy - fotorelacja 
Zdzisław Koguciuk

O
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Kresowian. Pan Andrzej jest byłym 
Oficerem Wojska Polskiego którego 
rodzina pochodzi z Kresów jest jed-
nocześnie reprezentantem obywa-
telskiej inicjatywy uchwałodawczej 
w sprawie nadania skwerowi nazwy 
w Lublinie im Ofiar Wołynia.  Czas 
szybko mija w ciągu niespełna 3 

godzin zebraliśmy ponad 150 pod-
pisów i to jest budującym że Lublin 
pamięta  o pomordowanych na Kre-
sach których doczesne szczątki po-
niewierają się porośnięte chaszcza-
mi i krzakami.  

Zdzisław Koguciuk    

Zostań korespondentem Kresowego Serwisu Informacyjnego 
i skontaktuj się z nami: 

Redakcja - Bogusław Szarwiło redakcjaksi@kresy.info.pl  
Dział "Barwy Kresów" - Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl 
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Dnia 18 maja 2013r, w sobotę o godzinie 12,4o   w  wieku  97  
lat  zmarł w Krakowie w szpitalu przy ul. Śniadeckich  
pułkownik  WŁADYSŁAW  ERHARDT.

Jeden z ostatnich dwóch żyjących do tej pory Ułanów 21 Puł-
ku Ułanów Nadwiślańskich, którzy w składzie  Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii  daniną swej krwi zatrzymali  dnia  1  wrze-

śnia 1939r.  niemiecką dywizję pancerną  na Polu Bitwy pod 
Mokrą.  
Pułkownik Władysław  Erhardt  przez  13  lat  działał  wspól-
nie z naszym Klubem  wychowując  Młodzież  w  oparciu  o 
Chwałę  Oręża  Polskiego  i  Pamięć o …Męczeństwie naszego 
Narodu.  Do ostatnich chwil życia był z nami na wszystkich
uroczystościach i imprezach patriotycznych jadąc w składzie  
naszych  szwadronów …kawalerii  na bryczce.  

Jego obecność  co roku z nami na trzydniowych Lekcjach Hi-
storii na  Polu  Bitwy pod Mokrą, na Międzynarodowych Piel-
grzymkach Konnych do Kalwarii Zebrzydowskiej  dla uczcze-
nia Pamięci  Żołnierzy Polskich – Bohaterów Września 1939r, 
na spotkaniach patriotycznych w Izbie Pamięci generała  Józe-
fa Hallera w Jurczycach, oraz na uroczystościach 3 maja i  11  
listopada, oraz wielu innych  była dla niego …sensem  życia, a 
dla  młodzieży  autentycznymi  Lekcjami Historii.

Pogrzeb  odbył  się w  czwartek dnia  23  maja  2013r  w  Boch-
ni koło  Wieliczki. 

Bohater  z Pola  Bitwy  pod  Mokrą powinien mieć pogrzeb z 
ceremoniałem wojskowym, z Kompanią Honorową,  Asystą 
Wojskową  i  Orkiestrą Garnizonową,  oraz  powinien otrzy-
mać pośmiertnie  Krzyż  Oficerski  OOP.  

Zbigniew Strzeżywój Burzyński   Przewodniczący  Rady  
MK21PUN
Marek Eustachiusz Kiersztyn  Prezes  MK21PUN
Krzysztof Burzyński  VicePrezes  MK21PUN

Śp. Ryszard   Mosingiewicz (1945 – 2013) „Śpij miglanc śpij 
cichutko, noc lwowska trwa tak krótko” !

Urodził  się we Lwowie 23 06 1945 roku. Wraz z  najbliższy-
mi los przygnał go do Bytomia. Tu się uczył rósł i chował. 
Od ponad 20 lat występował na deskach scenicznych. Najpo-

pularniejszą osobowość jaką odgrywał to słynnego Szczepka 
Migacza jako Szczepcia z Pacałychy. Jako artysta amator grał 
również w słynnych filmach : „Dom” w reżyserii Jana Łom-
nickiego i „W Ciemności”  w reżyserii Agnieszki Holland. 
Wielką jego pasją było pisanie tekstów wierszowanych, na 
który przerobił dialogi  Szczepka i Tońka i inne , szczególnie 
w bałaku lwowskim. Nagrał również kilka płyt z monologami, 
dialogami i piosenkami lwowskimi. Do końca  w sercu pozo-
stały mu Kresy i Lwów.
Odszedł z tego łez padołu 12 05 2013roku.

„ Pani Szczepku ta niech Pan prawdy powi –
gdzie najlepij byłu nam  -  wy Lwowi !!!
Najbliższej Rodzinie i ukochanej Dziuni – wyrazy żalu i ser-
decznego współczucia !
Andrzej Jaworski     Adam Żurawski
Hołdując betonowym już nawykom, zawsze
gdy rok się kończy śledzę swe minione lata.
Myślę, o ile mogły być dla mnie ciekawsze…
Czy w grze białe czarnym czy czarne dały mata?...
Czy uczyniłem wszystko, co było możliwe

dla swojej rodziny, przyjaciół... Dla Lwowa,
by najbliższe mi z osób czuły się szczęśliwe,
by zniknęła nad grodem lwim chmura gradowa?
Jeżeli w życiu moim cokolwiek złem było,
jeżeli komukolwiek przykrość uczyniłem,
proszę – wybaczcie. Będzie mi niezmiernie miło
z myślą, że w nadchodzący Nowy Rok wstąpiłem
ze spokojem sumienia, oczyszczoną duszą.
Może trudno Wam pojąć jak wiele to znaczy
dla mnie, w którym zło z dobrym ciągle walczyć muszą.
- Jak ludzie mi wybaczą, to i Bóg wybaczy.
Zbyt szybko czas przemija. Z nim my przeminiemy.
Dbajmy o wspólne szczęście, przyjaźń pielęgnujmy...
Gdy dla siebie życzliwi, serdeczni będziemy,
Bóg nam pobłogosławi.
A więc się radujmy
i módlmy się z wiarą, że Nowy Rok stukrotnie
będzie lepszy od tego, co mija bezpowrotnie.
Ryśku „Szczepciu” Mosingiewicz

Bytom, 30.grudnia 2009

Śp. Ryszard Mosingiewicz (1945-  
2013) „Śpij miglanc śpij cichutko, 
noc lwowska trwa tak krótko” !
Redakcja

Dnia 18 maja 2013r, w wieku 
97 lat zmarł w Krakowie 
płk WŁADYSŁAW ERHARDT
Redakcja
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Chleb z Podola!- cóż za wspaniały poczęstunek!

Tegoroczny Koncert  Kresowy zgromadził w Rynku, w piątek 
17maja spore rzesze ludzi. Było to podsumowanie corocznej 
akcji pt. „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Właściwie 
był to cykl koncertów trwający od piątku do niedzieli- dni kre-
sowych wzruszeń i wspomnień.
Przez chwilę przenieśliśmy się duchem na Kresy- jedliśmy 
chleb z Kresów, z pachnącej Podolskiej mąki! To był bardzo 
wzruszający moment. Dzieci z Koziatynia podarowały nam 
ten chleb.

Najpierw jednak była patriotyczna parada pocztów sztandaro-
wych z całego Dolnego Śląska, wręczenie nagród , występy i 
emocje.

Byli tu Kresowianie, którzy osiedli po wojnie na Dolnym Ślą-
sku a także ich potomkowie, były reprezentacje szkół z całego 
regionu, byli harcerze z Wilna i z Dolnego Śląska, byli przed-
stawiciele naszych władz świeckich i kościelnych, telewizja, 
no i zespoły muzyczne, łącznie z orkiestrą wojskową. Oj, dzia-
ło się na Rynku, działo!

Wydawać by się mogło, że temat polskich mogił jest za ciężki 
i za trudny dla dzieci i młodzieży. Nic bardziej mylnego. Ten 
i podobne koncerty udowadniają, że tak nie jest. Te groby są 
tylko symbolem, takim punktem wyjścia do dalszych działań 

i spotkań. Tętniący Kresową atmosferą wrocławski Rynek 
pokazuje jak ważne są kontakty młodych ludzi z tej i drugiej 
strony granicy.
 Młodzież jadąc na Kresy i ratując mogiły przodków uczy się 
historii Polski- nie z podręczników i nie w ławkach szkolnych- 
uczą się jej na żywo, współuczestniczą w historii, kontaktując 
się z mieszkańcami potomków Kresowian. Podobnie polskie 
dzieci przyjeżdżające tu zza wschodniej granicy na występy 
mają okazję poznać kraj swoich przodków, a także  tutejszych 
rówieśników. Zawiązują się przyjaźnie i wzajemne sympatie. 
W tym roku uczniowie dolnośląskich szkół i przedszkola ze-
brali 150 tysięcy złotych na kolejny wyjazd na Kresy. W po-
dziękowaniu  był ten koncert.

Jakże wzruszająco brzmiały słowa pieśni  w wykonaniu dzieci 
z zespołu Podolski kwiat, które przejechały  tysiąc kilometrów, 
żeby się nam zaprezentować  :
...Ojczyzno ma
tyle razy we krwi skąpana (…?)
ach jak wielka jest dziś twoja rana
jakże długo cierpienie twe trwa...
Śpiewali jednak nie tylko smutne pieśni. Dzieci te zachwyciły 
nas też żywiołowością, uśmiechem i urodą.

Podobnie Zespół Tańca Ludowego UMCS z Lublina -przed-
stawił nam z niebywałym temperamentem i wdziękiem wią-
zankę pieśni i tańców patriotycznych i ludowych.

Słuchając pieśni młodzieży z Lublina, do słów wiersza "Or-
lątko"  Artura Franciszka Michała Opmmana patrzyliśmy na 
zgromadzoną młodzież i dzieci myśląc:

 -To przecież ich rówieśnicy bronili zaciekle Lwowa i ginęli za 
Lwów jak to Orlątko:

O mamo, otrzyj oczy, 
Z uśmiechem do mnie mów - 
Ta krew, co z piersi broczy, 
Ta krew - to za nasz Lwów! 
Ja biłem się tak samo 
Jak starsi - mamo, chwal! ... 
Tylko mi ciebie, mamo, 
Tylko mi Polski żal! ... 

KONCERT  KRESOWY 
NA RYNKU  WROCŁAWSKIM - IV edycja 2013r
Anna Małgorzata Budzińska- tekst i zdjęcia
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.... Może podobny chłopiec jak  na zdjęciu wypowiadał te sło-
wa.

Oby już nigdy więcej nikt nie musiał ginąć za swój kraj, za 
swoje miasto! Lepiej jest dobrze żyć dla Ojczyzny.

Wystąpił również uroczy zespół Sołonczanka z Bukowiny Ru-
muńskiej - (Nowy Soloniec) 

Przyjechali też do nas harcerze z Wilna, opiekunowie cmenta-
rza na Rossie, a słowa ich drużynowego w koloratce były bar-
dzo poruszające i niepokojące zarazem. „Ratujcie nas!”- tak 
brzmiał jego apel...

Ukochana nasza ziemio,
Wileńszczyzny drogi kraj,
na nic ciebie nie zamienię, 
z tobą żyć i umrzeć daj.  
Tak brzmiał refren jednej z pieśni harcerzy wileńskich.
Natomiast sobota  przeznaczona była na występy dobrze zna-

nego Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze 

Ciekawym elementem była obecność   motocyklistów z Rajdu 
Katyńskiego, którzy podjechali z fasonem na swoich pięknych 
harleyach i szczodrze zasilali puszki harcerzy zbierających 
pieniądze na tę akcję.

Zabawnym momentem było przejęzyczenie prowadzącego 
koncert . Z radością i dumą zapowiedział wystąpienie „ najbar-
dziej rozpoznawalnego człowieka Dolnego Śląska, prezydenta 
Wrocławia Henryka Gulbinowicza” -co spotkało się z grom-
kim śmiechem widowni i dowcipną ripostą arcybiskupa, zaś 
Rafał Dutkiewicz wystąpił nie zrażony pomyłką.

Łopoczące sztandary, polskie orzełki na tle nieba, orkiestra 
wojskowa, występy zespołów, spotkanie pokoleń- to wszystko 
spowodowało, że Wrocław i Kresy znów się stały sobie bli-
skie.

                                                                          

To rzeczywiście dobra perspektywa dla całego Dolnego Ślą-
ska.

Nie zapomnij wydrukować bieżącego numeru 
Kresowego Serwisu Informacyjnego i prze-

kazać go Kresowianom 
którzy jeszcze nie mają dostępu do Internetu. 

To nie tylko Twoja gazeta, 
to gazeta  która łączy wszystkich Kresowian
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 1920 roku, po odzy-
skaniu przez Polskę 
niepodległości, duża 
grupa młodzieży z Kre-

sów przybyła do Warszawy, żeby 
rozpocząć naukę w Gimnazjum i Li-
ceum Męskim św. Stanisława Kostki, 
mieszczącym się przy ul. Traugutta, 
obok kościoła św. Krzyża.

Po 80 latach, w 2003 roku po raz dru-
gi do szkoły, która uroczyście odzie-
dziczyła w 1994 roku  imię, tradycje 
i sztandar po swojej przedwojennej 
poprzedniczce, przybyła 20-osobo-
wa grupa młodzieży polskiej z Bia-
łorusi i Ukrainy. Mowa o Liceum 
Ogólnokształcącym Niepublicznym 
Kolegium św. Stanisława Kostki, w 
którym w obecnym roku szkolnym 
kształci się już 73 uczniów z Ukrainy, 
Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, 
Gruzji, Armenii i innych krajów na 
Wschodzie. 
W ciągu minionych 10 lat przez 
progi szkoły przeszło… uczniów ze 

Wschodu. Siedem roczników ma-
turzystów z powodzeniem zdało 
maturę i dostało się na wymarzone 
kierunki studiów. Większość z nich 
wiąże swoją przyszłość z Polską, tu 

chcą żyć, założyć rodzinę, pracować. 
Tak więc szkoła w naturalny sposób 
zyskała charakter polonijny.

Przedwojenną szkołę założył oficjal-
nie hrabia Zygmunt Wielopolski w 
1908 roku i uzyskał zgodę władz car-
skich na nauczanie w języku polskim. 
W szkole uczyli się przede wszyst-
kim synowie rodzin ziemiańskich i 
arystokratycznych, ale przyjmowano 
też zdolnych, pracowitych uczniów z 
rodzin mieszczańskich i chłopskich, 
a ich naukę opłacali rodzice zamoż-
nych uczniów w ramach mecenatu 
szkolnego. Dziś ta przedwojenna 
tradycja nabrała nowego wymiaru. 
Do szkoły przyjmowani są zdolni, 
pracowici i bardzo zmotywowani 
uczniowie z polskich środowisk na 
Wschodzie, których nie stać jednakże 
na opłatę czesnego i na utrzymanie 
w Polsce. Ich mecenasem jest m.in. 
Państwo Polskie, wypłacając szkole 
zgodnie z Konstytucją i Kartą Polaka 
subwencję na ich naukę i opiekę w 

internacie, a do 2012 roku także Se-
nat, który finansował ich wyżywienie 
w internacie i na stancjach szkolnych. 
Te środki są jednak niewystarczające 
na utrzymanie uczniów oraz pokrycie 

kosztów kształcenia, dlatego szkoła 
przez te wszystkie lata nieustannie 
walczyła z trudnościami finanso-
wymi. Gdy w 2012 roku na skutek 
zmian politycznych Senat nie mógł 

już finansować wyżywienia młodzie-
ży, szkole groziło zamknięcie, ponie-
waż nie mieliśmy innych środków na 
posiłki.

Dzięki Bogu, znalazło się w tym 
okresie wielu  Ludzi Dobrej Woli, 
którzy pomogli swoją hojnością i 
wspaniałomyślną pamięcią o roda-
kach na Wschodzie uratować szkołę 
od zamknięcia. Powoli rozwija się 
też akcja mecenatu szkolnego, która 
polega na objęciu wsparciem kształ-

cenia konkretnego ucznia.

Przedwojenna szkoła wykształci-
ła wielu światłych, zasłużonych dla 
Polski obywateli. Byli wśród nich 
m.in: poeta Stanisław Baliński, Wi-
told Gombrowicz, panowie Adam i 
Tomasz Strzemboszowie, wielu póź-
niejszych inżynierów, prawników, le-
karzy, przemysłowców, żołnierzy…

Staramy się tak kształcić i wycho-
wywać naszych uczniów, by byli 

Liceum Polonijne w Warszawie 
kształci młodych Polaków ze 
Wschodu 
Ewa Petrykiewicz

W
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spadkobiercami tych chlubnych tra-
dycji i by stanowili kolejne pokolenie 
polskiej elity. Szkoła osiąga bardzo 
dobre wyniki w nauczaniu, zajęła w 
ubiegłym roku 25. miejsce w rankin-
gu warszawskich liceów. Na koniec 
poprzedniego roku szkolnego 17 
uczniów zakończyło rok nauki świa-
dectwem z czerwonym paskiem i 
średnią powyżej 4,75. Pozostali mie-
li wyniki niewiele niższe. Kładzie-
my duży nacisk na wychowanie, ale 
szanujemy specyficzny międzynaro-
dowy i polonijny charakter szkoły: 
uczymy naszych uczniów szacunku 
do polskiej tradycji i kultury, dumy 
z niej, a jednocześnie wychowujemy 
do miłości tej ojczyzny, z której po-
chodzą i tej, do której przybyli – oj-
czyzny swoich przodków.

Niezwykłe i nieoczekiwane są ana-
logie pomiędzy przedwojenną szkołą 
św. Stanisława Kostki  a obecnym 
liceum polonijnym Kolegium św. 
St. Kostki. Przedwojenna szkoła nie-
ustannie borykała się z problemami 
lokalowymi i do końca swej działal-
ności w 1944 roku nie miała stałej, 
własnej siedziby.

Liceum Ogólnokształcące Niepu-
bliczne Kolegium św. St. Kostki od 
chwili utworzenia, czyli od 1992 
roku, aż do tego roku również nie 
mogło znaleźć stałej, zapewniającej 
warunki do rozwoju siedziby. Szko-
ła przez pierwsze lata mieściła się w 
podwarszawskich Pyrach, a potem od 
2001 roku w Wilanowie, gdzie nie ma 
już żadnych perspektyw na rozwój 
liceum, a w czerwcu szkoła powinna 
opuścić zajmowane pomieszczenia.

W tym roku po raz pierwszy karta tej 
wspólnej niepomyślnej  historii może 
się odwrócić. Fundacja „Dla Polonii”, 
utworzona po to, by wspierać szko-
łę i kształcenie młodych Polaków 
ze Wschodu w Liceum Polonijnym, 
zawarła ze Zgromadzeniem Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi umo-
wę dzierżawy budynku po dawnym 
domu dziecka na 25 lat. Budynek 
znajduje się w Warszawie, w dzielni-
cy Białołęka. Mamy wielką nadzieję, 
że w tym budynku 1 września 2013 
roku ok. 100 młodych Polaków ze 
Wschodu będzie mogło rozpocząć 
nowy rok szkolny w Liceum Polonij-
nym Kolegium św. St. Kostki oraz za-
mieszka w przyszkolnym internacie.

To optymistyczne wydarzenie ma jed-
nak swoje minusy. Budynek wymaga 
kapitalnego remontu. Od 2000 roku 
stał pusty i niszczał. Przed Fundacją 
i szkołą stoi więc ogromne wyzwa-
nie: przeprowadzenie remontu w cią-
gu pięciu miesięcy, tak by nowy rok 
szkolny można było już rozpocząć w 
nowej siedzibie. Ks. arcybiskup Hen-
ryk Hoser, ordynariusz diecezji war-
szawsko-praskiej, do której należy 
Białołęka, który chce szkołę tam wi-
dzieć, obiecał poświęcić odremonto-
wany obiekt. Fundacja występuje do 
urzędów państwowych  i organizacji 
kościelnych zagranicznych z prośbą o 
środki na remont. Remont ma jednak 
tak duży zakres, że wymaga dużych 
nakładów. Dlatego też wielką pomo-
cą będzie wsparcie wszystkich Przy-
jaciół szkoły, wszystkich, którym po-
moc rodakom ze Wschodu jest droga. 
Każdy może „wykupić cegiełkę” na 
remont i sprawić, że to niezwykle 
trudne i odpowiedzialne wyzwanie, 
którego podjęła się Fundacja i szko-
ła – remont nowej siedziby, zostanie 
zrealizowane.

Wypełnienie moralnego obowiązku 
wobec naszych rodaków wspierania 
ich marzeń i aspiracji związanych z 
powrotem do ojczyzny ich przodków 
będzie też najlepszą inwestycją w 
przyszłość naszego wyludniającego 
się kraju. Łączy nas bardzo wiele – 
ten sam krąg kulturowy i wynikający 
z  niego system wartości, ten sam etos 
cierpienia, tułaczki, walki o wolność 
i zachowanie tożsamości i wiary, ta 
sama tęsknota, którą słychać w ich 
wspomnieniach i śpiewie. Pradziad-
kowie i dziadkowie naszych uczniów 
nie powrócą już do Polski, ale ich 
wnuki i prawnuki, uczące się Polsce, 
także w naszej szkole, to spełnienie 
pragnień naszych rodaków i rzeczy-
wista szansa na bardzo konkretną po-
moc dla ich rodzin.
---
/red. - Szkole można pomóc wpłaca-
jąc swoje darowizny na:

1. Nr konta 56 1240 6175 1111 
0010 5029 3745 (zbiórka publicz-
na) Tytułem: Darowizna na re-
mont budynku szkoły
2. Nr konta: 86 1240 6175 1111 
0010 4598 7960
Tytułem: Darowizna na kształce-
nie młodzieży

/ Dyrektor szkoy Pani Ewa Petrykiewicz

erkiew greckokatolicka nie 
jest reprezentantką całego 
narodu ukraińskiego, lecz 
tylko jego części, i to bar-

dzo niewielkiej

W związku ze zbliżającą się wizytą 
w Polsce abp. Światosława Szew-
czuka pojawiły się informacje, że 
hierarcha ów jest zwierzchnikiem 
obrządku greckokatolickiego i re-
prezentantem narodu ukraińskiego. 
Informacje te nie są prawdziwe. 

Po pierwsze, zwierzchnikiem 
wszystkich katolickich obrządków 
wschodnich jest papież. Tylko nie-
które obrządki mają daleko idącą 
autonomię w postaci patriarchatu. 
Dotyczy to m.in. obrządku koptyj-
skiego w Egipcie czy maronickiego 
w Libanie. Grekokatolicy na Ukra-
inie takiego patriarchatu nie mają. 
Na jego utworzenie nie zgodził się 
bowiem ani Jan Paweł II, ani Bene-
dykt XVI. Złożyło się na to wiele 
przyczyn, w tym liczne konflikty 
biskupów greckokatolickich z pra-

wosławnymi i łacińskimi. Dlatego 
abp. Szewczukowi nie przysługuje 
tytuł patriarchy, tylko arcybiskupa 
większego. 

Po drugie, Cerkiew greckokatolic-
ka nie jest reprezentantką całego 
narodu ukraińskiego, lecz tylko 
jego części, i to bardzo niewielkiej. 
Funkcjonuje bowiem jedynie na 
terenach dawnego zaboru austriac-
kiego. Jej struktury na Wołyniu i 
Ukrainie centralnej i południowej 
są znikome, a na wschodniej ist-
nieją tylko na papierze. Jeżeli cho-
dzi o liczbę wiernych, to zrzesza 
ona zaledwie 8 proc. mieszkańców 
kraju. Większość z nich należy do 
Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu 
Kijowskiego (50 proc.) i Cerkwi 
Prawosławnej Patriarchatu Mo-
skiewskiego (25 proc.), inni do Au-
tokefalicznej Cerkwi Ukraińskiej (7 
proc.) i Cerkwi unickiej na Rusi Za-
karpackiej nieuznającej jurysdykcji 
Lwowa, pozostali zaś do obrządku 
łacińskiego (2 proc.) i wyznań pro-
testanckich (4 proc.). 

Przy tym wszędzie Cerkiew grec-
kokatolicka utożsamiana jest z na-
cjonalizmem i kultem zbrodniarzy 
z UPA i SS Galizien. To powoduje, 
że jej hierarchowie nie cieszą się 
uznaniem wśród swoich rodaków. 
Z kim więc tak bardzo pojednać się 
chce episkopat Polski? Czyżby np. z 
greckokatolickim abp. Ihorem Woź-
niakiem, który we Lwowie święcił 
pomnik Stepana Bandery, nazywa-
jąc Polaków okupantami? A co z 
większością Ukraińców, którzy ban-
derowców uważają za zbrodniarzy, 
a abp. Andrzeja Szeptyckiego za 
kolaboranta hitlerowskiego? Jeżeli 
w tej kwestii biskupi polscy staną 
w prawdzie, będzie to droga trud-
na, ale prowadząca do zgody. Jeżeli 
jednak uwikłają się w poprawność 
polityczną i greckokatolicką inter-
pretację historii, doprowadzi to do 
nowych konfliktów, i to zarówno z 
większością w Polsce, jak i na Ukra-
inie. 

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Ga-
zeta Polska, 29 maja 2013 r.

ad obchodami 70. rocz-
nicy banderowskiego 
ludobójstwa na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschod-

niej prezydent Bronisław Ko-
morowski nie obejmie patronatu 
– ubolewają Kresowiacy. Szcze-
gólnie bulwersujące dla nich 
było spotkanie z  prof. Tomaszem 
Nałęczem, ministrem Kancelarii 
Prezydenta RP, który stwierdził, 
że ludność miejscowa była… nie-
polska, a Żydów mordowali tylko 
Niemcy, a nie Ukraińcy. 

Kresowiacy zawiedli się na sta-
nowisku prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w związku z 
nadchodzącą 70. rocznicą apo-
geum banderowskiego ludobój-
stwa na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej. Okazuje się bowiem, 
że głowa państwa ma własną wi-
zję obchodów 11 lipca, natomiast 
nie jest zainteresowana udziałem 
w nich tych, którzy doświadczyli 
tych tragicznych wydarzeń.

Przekonali się o tym przedstawi-
ciele Muzeum Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich oraz 
Federacji Organizacji Kresowych 
na spotkaniu w Kancelarii Pre-
zydenta 21 maja. Tematem było 
omówienie możliwości zorgani-
zowania wspólnych obchodów 
rocznicy ludobójstwa na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej.

Jak informuje w przesłanym ko-
munikacie red. Ewa Szakalicka, 
rzecznik Federacji Organizacji 
Kresowych, oraz Aleksandra Bi-
niszewska, dyrektor Muzeum 
Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich, władze państwowe 
kategorycznie odrzuciły na spo-
tkaniu warianty zorganizowania 
wspólnych obchodów z organiza-
cjami pozarządowymi. Wskazują 
jednocześnie, że ROPWiM planu-
je uroczystości rządowe z udzia-
łem prezydenta 11 lipca 2013 r. na 
skwerze Wołyńskim w Warszawie. 
Mają one obejmować odsłonięcie 
pomnika i Mszę św. polową.

„Władze nie wyraziły zaintereso-
wania udziałem rodzin ofiar. Obo-
wiązuje dowolność –  kto chce, 
może uczestniczyć. Prawdopo-
dobnie godziny uroczystości pre-
zydenckich nie będą kolidowały z 
naszym programem. Być może pre-
zydent pojedzie do Łucka na uro-
czystości 14 lipca. Nasz program 
– Msza św. na pl. Trzech Krzyży z 
udziałem rodzin ofiar, organizacji 
pozarządowych, parlamentarzy-
stów i samorządowców, Marsz Pa-
mięci i Koncert Pamięci – zostały 
określone jako obchody społeczne, 
obywatelskie. Nad obchodami 70. 
rocznicy ludobójstwa na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej prezy-
dent nie obejmie patronatu” – czy-

tamy w komunikacie.
Jak podali Kresowiacy, szczegól-
nie osobliwą wiedzą lub raczej 
niewiedzą historyczną wykazał 
się na spotkaniu 21 maja prof. Na-
łęcz, który zanegował obecność 
Polaków na Kresach. „Nasze zdu-
mienie wywołał fakt, że zdaniem 
doradcy prezydenta, najważniej-
sze jest stowarzyszenie się Ukra-
iny z Unią Europejską, zaś do 
ziem wschodnich nie mamy żad-
nego prawa, bo tam ludność miej-
scowa była niepolska... (sic!), a 
Żydów mordowali tylko Niemcy, 
a nie Ukraińcy. Temu podobnych 
kompromitujących stwierdzeń 
można by jeszcze mnożyć” – za-
uważają działacze organizacji 
kresowych.

Niestety, Kresowiacy otrzymali 
kolejną złą wiadomość.  „Zosta-
liśmy poinformowani, że Sejm 
RP decyzją partii rządzących PO i 
PSL nie przyjmie uchwały o usta-
nowieniu 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian. Ponadto 
kolejny raz zdecydowanie odra-
dzano nam zorganizowanie Mar-
szu Pamięci” – głosi komunikat.

W latach 40. XX w. nacjonaliści 
ukraińscy wymordowali na Kre-
sach Południowo-Wschodnich 
około 200 tys. obywateli pol-
skich.

8-procentowa Cerkiew
ks. Tadeusz Isakowicz

Nałęcz poucza Kre-
sowiaków, kto mor-
dował na Wołyniu
Wiesław Tokarczuk za Gazetą Polską

C
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Mszą świętą w kościele Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny 
oraz refleksją liryczno-poetycką po 
nabożeństwie rozpocznie się już 
dzisiaj Międzynarodowy Festiwal 
Poetycki „Maj na Wilią“. To będzie 
XX odsłona imprezy literackiej.

"W tym roku nie będzie tematu 
przewodniego. Bo Powstanie Stycz-
niowe to jest zbyt ciężki temat i o 
tym teraz dużo mówi się. Takim 
roboczym pytaniem będzie "Po co 
są potrzebne takie spotkania". Za-
poznam wszystkich ze statystyką, 
ile udało się nam zrobić i wydać. 
"Maj nad Wilią" to była przecież 
inspiracja i nie tylko poetycka. To 
jest również otwarcie się na kulturę 
litewską" - powiedział PL DELFI 
Romuald Mieczkowski, organizator 
imprezy.

Faktyczna inagruracja imprezy 
odbędzie się w poniedziałek, jak 

zawsze pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza. W inaguracji udział 
wezmą przedstawiciele ambasady 
RP na Litwie, konsulatu RP oraz 
Instytutu Polskiego w Wilnie oraz 
Związku Pisarzy Litwy.

W tym roku wiele uwagi organiza-
torzy poświęcą Powstaniu Stycznio-
wemu. Zostanie ogłoszony konkurs 
literacki dla młodzieży w Polsce i 
na Litwie oraz wśród Polonii „Po-
wstanie Styczniowe a postawy oby-
watelskie dzisiaj". Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi w dniach od 21 do 
29 września 2013 r. w Pałacu Wila-
nowskim w Warszawie.

W tym roku „Maj nad Wilią“ będzie 
składał się z dwóch części litewskiej 
i polskiej. Litewska część potrwa od 
26 do 30 maja. Natomiast polska 
odbędzie się w dniach od 21 do 27 
września 2013 r. w Warszawie.

W niedzielę, 28 kwietnia, w Wilnie 
zorganizowano kolejny antypolski 
wiec. Choć organizatorzy wiecu sta-
rali się podkreślać, że akcja protesta-
cyjna „W obronie naszej ziemi, języ-
ka i państwa” nie jest wymierzona w 
polską mniejszość, jednak postulaty 
— nie dopuścić do używania pol-
skich nazwisk oraz nazewnictwa ulic 
i miejscowości — nie pozostawiały 
złudzeń co do charakteru tej akcji.
Wiec zgromadził przedstawicie-
li większości nacjonalistycznych, 
skrajnie prawicowych i narodowych 
organizacji, jednak, według policji 

oraz litewskich 
mediów, uczest-
niczyło w nim 
około 500 osób. 
Sami organiza-
torzy oświad-
czyli, że ich 
akcja „zwołała 
ponad 2 tys. osób”.
Wśród przemawiających na wiecu 
zorganizowanym przy siedzibie par-
lamentu były te same osoby, które 
przed miesiącem uczestniczyły w 
podobnym wiecu przed gmachem 
rządu. Były też podobne żądania i 

postulaty — nie pozwolić na uprawo-
mocnienie pisowni polskich nazwisk 
oraz podwójnego nazewnictwa ulic 
i miejscowości na Wileńszczyźnie. 
Protestujący przyjęli w tej sprawie 
kolejną rezolucję skierowaną do pre-
zydent, premiera i przewodniczące-
go parlamentu.
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Z prasy polonijnej
Drakońskie kary za polskie tablice

KURIER WILEŃSKI
Maj nad Wilią. XX od-
słona imprezy
DELFI

Premier jest zdziwiony 
wypowiedzią przewod-

niczącego Sejmu
DELFI

Litewski sąd chce puścić Polaków 
z torbami za wywieszanie polskich 
nazw ulic — kara 1 000 litów dzien-
nie grozi dyrektorce administracji 
samorządu rejonu wileńskiego Lucy-
nie Kotłowskiej.

Jej ukarania domagają się komornik, 
który egzekwuje wykonanie sądowe-
go nakazu usunięcia polskich tablic 
oraz przedstawiciel rządu na rejon 
wileński, który Kotłowską pozwał 
do sądu właśnie za polskie nazwy 
ulic. Wcześniej dyrektorka była już 
wielokrotnie karana grzywnami za 
„niepodporządkowanie się decyzjom 
sądowym”.
— Pozwy i orzeczenia dotyczyły 
zarówno nazw poszczególnych ulic, 
jak też ulic całych miejscowości na-
szego rejonu. Było więc kilka takich 
spraw — wyjaśnia w rozmowie z 
„Kurierem” Lucyna Kotłowska.

Wcześniejsze grzywny wynosiły od 
kilkuset do tysiąca litów. Ostanią 
grzywnę z 2011 roku dyrektorka jed-
nak nie zapłaciła. Teraz komornik z 
namiestnikiem rządu domagają się 
wyegzekwowania zarówno kary, 
jak też odsetek od niezapłaconej 
grzywny. W takim przypadku prawo 
litewskie przewiduje, że sąd może 
nałożyć karę grzywny do 1 000 litów 
za każdy dzień zwłoki uiszczenia 
zadłużenia wobec kredytora, w tym 
przypadku komornika. Grzywna ma 
być wyegzekwowana z osobistego 
majątku dyrektorki.

W obecnej sytuacji Kotłowska czeka 
na orzeczenie, które sąd ogłosi w naj-
bliższy czwartek, 16 maja. Będzie to 
decyzja wiążąca, bez możliwości od-
wołania się, przynajmniej na Litwie.
Podobnie zagrożony drakońskimi 
karami jest Bolesław Daszkiewicz, 
dyrektor administracji drugiego tzw. 
polskiego rejonu Wileńszczyzny — 
solecznickiego. Jego również ścigają 
komornik i namiestnik rządu za nie-
usuwanie tablic z polskimi nazwali 
ulic.

Sprawa drakońskich kar grożących 
Polakom na Litwie wywołało poru-
szenie posłów polskiego parlamen-

tu. Poseł Jarosław Sellin z sejmo-
wej Komisji Spraw Zagranicznych 
powiedział naszemu dziennikowi, 
że sprawą egzekucji komorniczych 
wobec dyrektora rejonu wileńskie-
go powinno zająć się Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych. Z kolei poseł 
„Prawa i Sprawiedliwości” Adam 
Lipiński zapowiedział, że jego klub 
skieruje zapytanie w tej kwestii do 
resortu spraw zagranicznych, jakie 
kroki podjął lub zamierza podjąć w 
tej sprawie.
O sprawie będą też rozmawiali po-
słowie polsko-litewskiego spotkania 
parlamentarnego, które w tym tygo-
dniu odbędzie się w Warszawie.

Polska mniejszość na Litwie jest od 
kilku już lat ścigana za wywieszanie 
tabliczek z polskimi nazwami ulic. 
Inspekcja Języka Państwowego oraz 
przedstawiciel rządu uważają, że ta-
blice te są sprzeczne z ustawą o języ-
ku państwowym i muszą być usunię-
te. Taką też decyzję podjął dwa laty 
temu Najwyższy Sąd Administracyj-
ny. Jego decyzja jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu. Odpowiedzial-
nością za usuwanie tablic obarczono 
dyrektorów administracji rejonów 
wileńskiego i solecznickiego. Dy-
rektorzy podporządkowali się orze-
czeniu sadowemu. Polskie tablice 
zdjęto z budynków samorządowych 
i publicznych, jednak dyrektorzy nie 
mają mechanizmów prawnych egze-
kwowania od mieszkańców usunię-
cia tablic z ich prywatnych posesji. 
Jak już wcześniej informowaliśmy, 

przed rokiem przedstawiciele Służby 
Porządku Publicznego administracji 
samorządu rejonu wileńskiego pod-
jęli próbę przekonania mieszkańców 
kilku miejscowości do zdjęcia z do-
mów polskich nazw ulic, jednak nikt 
żadnej tablicy nie zdjął.

Dyrektorka Lucyna Kotłowska 
zwracała się zresztą do sądu o wyja-
śnienie mechanizmu egzekucji praw-
nej orzeczenia sadowego od miesz-
kańców rejonu wileńskiego, jednak 
żaden sąd jej tego nie wyjaśnił. Na-
kładano za to kolejne kary grzywny 
za to, że dyrektorka nie wymusza na 
mieszkańcach rejonu podporządko-
wania się orzeczeniu sadowemu w 
sprawie, w której ci mieszkańcy na-
wet nie są stroną.

Obecny rząd, zapowiadał, że roz-
wiąże problem podwójnych nazw 
ulic i miejscowości. Ma to regla-
mentować ustawa o mniejszościach 
narodowych, nad której projektem 
pracowała specjalna grupa eksperc-
ka. Projekt miał być przedstawiony 
rządowi do końca kwietnia, jednak 
do dziś nie ujrzał światła dziennego. 
W ubiegłym tygodniu minister kul-
tury Šarūnas Birutis odmówił pod-
pisania projektu. Minister stwierdził, 
że projekt został źle przygotowany i 
musi być jeszcze dopracowany. Nie 
powiedział jednak, do jak długo jesz-
cze potrwają prace nad tym doku-
mentem. Wcześniej przedstawiciele 
rządu mówili, że jeszcze podczas tej 
sesji projekt trafi pod obrady Sejmu.

/ Polskie nazwy ulic na domach Polaków mogą ich kosztować cały majątek Fot. Marian Pa-
luszkiewicz

Znowu antypolski 
wiec w Wilnie 
KURIER WILEŃSKI

Premier Litwy Algirdas Butkevičius 
oświadczył, że go zdziwiła wypo-
wiedź Vydasa Gedvilasa, iż Rada 
Polityczna koalicji rozpatrzy po-
nownie podział tek ministerskich.

„Dla mnie to jest duża niespodzian-
ka, na razie nie mam takiej informa-
cji. Sądzę, że są to pewne polityczne 

wypowiedzi. Jest podpisana umowa 
koalicyjna i jej się będziemy trzy-
mali“ - zaznaczył Butkevičius.

Ostatnio mocno byli krytykowani za 
swoje posunięcia minister zdrowia 
Vytenis Andriukaitis oraz gospodar-
ki Birutė Vesaitė.
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Stanisławów zdystansował Lwów!
W IWANO-FRANKIW-
SKU OTWARTO DOM 
POLSKI
Kurier Galicyjski

Litewski incydent z polską flagą
WILNOTEKA

Polska Parada Radości
WILNOTEKA
Pogoda dopisała, Polacy też: w 
świątecznym pochodzie z okazji 
wszystkich świąt polskich z po-
czątku maja ulicami Wilna prze-
maszerowało około 7-8 tysięcy 
Polaków. Zdaniem organizatorów, 
czyli Związku Polaków na Litwie, 
w uroczystościach uczestniczyło 
nawet do 10 tysięcy rodaków z całej 
Litwy - od Kłajpedy po Soleczniki i 
od Druskiennik po Turmonty. Spod 
litewskiego sejmu, gdzie ostatnio 
polska partia ma rekordową repre-
zentację, aż po Ostrą Bramę, która 
dla tej społeczności pozostaje naj-
ważniejsza. W samo południe barw-
ny (ale z przewagą bieli i czerwieni) 
tłum wypełnił ulicę Ostrobramską, 
by podziękować Bogu za to, że są, 
mogą być razem, manifestować 
swoją polskość i cieszyć się z tego. 
Cieszyć się wolnością, bez wzglę-
du na to, jak podobne manifestacje 
mogą być postrzegane np. przez 
braci Litwinów.
Ta biało-czerwona rzeka nie budzi 
już zresztą większych kontrower-
sji, bo Wilno w pierwszy majowy 
weekend i tak jest zwykle wylud-
nione. Większość mieszkańców li-
tewskiej stolicy jest związana z tym 
miastem w pierwszym, góra - dru-
gim pokoleniu, więc ucieka gdzieś 
w rodzinne strony lub "na dacze". 
Nawet najbardziej antypolsko na-
stawieni wilnianie pogodzili się też 
z faktem, że w tych dniach stolica 
Litwy i tak jest "okupowana" przez 
Polaków i czy to są turyści zza mie-
dzy, świętujący "długi weekend", 
czy miejscowi, "tutejsi" - to już nie 
robi większej różnicy.

Dla Polaków na Litwie pochód stał 
się jednak czymś równie ważnym, 
jak polska szkoła, nabożeństwo czy 
wybory. Mimo że zorganizowano 
go dopiero po raz czwarty i po trzy-
letniej przerwie (koniunktura poli-
tyczna chyba nie sprzyjała), miesz-

kańcy Wileńszczyzny stawili się na 
starcie równie licznie jak na niedaw-
nym proteście w obronie polskiego 
szkolnictwa, tyle że w całkiem od-
miennym nastroju. Uśmiechnięte 
twarze, całe rodziny od dziadków 
po wnuków, radość, swoboda i pew-
ność siebie, więc nawet jeżeli trafiał 
się na ich drodze ktoś nieprzychylny 
Polakom, chyba skręcał w boczną 
uliczkę...

Napotykane polskie wycieczki zwy-
kle nie kryły zachwytu. Mniej liczni 
turyści z Zachodu - zainteresowa-
nia. Wielu próbowało dopytać - po 
angielsku rzecz jasna - cóż to za 
święto. I niektórym nawet udawa-
ło się znaleźć w pochodzie osoby 
anglojęzyczne. Niezbyt zoriento-
wani w lokalnych realiach często 
rozumieli o co chodzi, dopiero gdy 
im tłumaczono, że to takie polskie 
święto jak dla Irlandczyków święto 
świętego Patryka.

Przodem Związek Polaków w całej 
okazałości regionalnej, potem pol-
skie zespoły, szkoły, organizacje. 
Las tabliczek i sztandarów, do tego 
kapele i orkiestry, by się raźniej 
szło. Wszystko świetnie zorganizo-
wane, entuzjazm nawet tych, którzy 
myślami i ściśniętym sercem byli 
gdzieś na swojej roli czy w ogródku.

Na chodniku zbierały się grupki ki-
biców witających pochód. Pani Ja-
nina Gieczewska przyznała, że w jej 
wieku przejść całą trasę pochodu to 

już zbyt duży wysiłek, ale przyszła 
popatrzeć na paradę, bo to przecież 
serce rośnie! Pani Janina pamięta 
niejeden pochód aleją Giedymina, 
któż nią wszak  nie maszerował w 
minionym stuleciu... W pamięci naj-
bardziej utkwiły jej komunistyczne 
manifestacje pierwszomajowe, ale 
w sercu - te dawne, przedwojen-
ne, trzeciomajowe, gdy jako małe 
dziecko rzucała kwiaty żołnierzom 
w rogatywkach.

W uliczce Ostrobramskiej uczestni-
cy pochodu się nie zmieścili, choć 
po osiągnięcu mety można było za-
obserwować znaczny odpływ tych, 
którzy uznali już swoją powinność 
wobec rodaków i polskości za speł-
nioną. Mniej lub bardziej luźny 
tłum wiernych sięgał aż do Bramy 
Bazyliańskiej, a liturgię można było 
oglądać na dużym ekranie, rozsta-
wionym za tylnymi drzwiami ko-
ścioła św. Teresy.

Ci, którzy dotrwali do końca i już się 
rozchodzili, pozostali z dylematem: 
Co dalej z tak pięknie rozpoczętą 
sobotą? Zresztą wiele zorganizo-
wanych środowisk, jak lokalne od-
działy ZPL czy zespoły, drugą część 
dnia spędzało na własną rękę...  Nie-
którzy utyskiwali, że przydałby się 
jeszcze jakiś duży wspólny koncert 
czy zabawa, wszak to majówka! 
Dopiero ludzie nogi rozgrzali, a już 
odwrót trąbią, kto wie, kiedy po raz 
kolejny Polacy z całej Litwy tak 
licznie się zgromadzą... 

W Polsce dobiega końca tzw. dłu-
gi weekend majowy. Na Litwie w 
sobotę, 4 maja, Polacy głośnym 
akcentem, czyli polskim przemar-
szem ulicami Wilna, zakończą ob-
chody Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą oraz Święta Konstytucji 3 
maja. To będzie kulminacyjny mo-
ment obchodów, w ramach których 
wcześniej m.in. złożono wieńce na 
Rossie przy mauzoleum Marszałka 
Piłsudskiego, w ambasadzie polskiej 
odznaczeniami państwowymi na-
grodzono prezesa i dwunastu dzien-
nikarzy Radia "Znad Wilii". Nomi-
nacje otrzymali: Czesław Okińczyc 
- Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rze-
czypospolitej Polskiej, Aleksandra 
Akińczo - Krzyż Kawalerski Orderu 
Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, 
Renata Widtmann - Krzyż Kawaler-
ski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej 
Polskiej, Barbara Sosno i Mirosław 
Juchniewicz - Złoty Krzyż Zasługi, 
Renata Butkiewicz, Krystyna Juc-
kiewicz-Tołłoczko, Ilona Jurewicz, 
Krystyna Kamińska, Bożena Lin-
kiewicz, Julita Kraińska i Kamil Za-
lewski - Srebrny Krzyż Zasługi.
W  środowiskach litewskich było 
cicho jak mak zasiał, w tym roku 

żaden z litewskich polityków nie 
pofatygował się, by głośno złożyć 
życzenia Polsce i Litwie z okazji 
Święta Konstytucji 3 maja. Niby 
coraz lepsza atmosfera w relacjach 
polsko-litewskich, ale politycy wolą 
dmuchać na zimne i specjalnie nie 
eksponować zachwytu nad tym sto-
sunkowo istotnym wydarzeniem we 
wspólnej historii Polski i Litwy.

Nie warto tracić nadziei. Niczym po 
zimie (nawet tak długiej jak tego-
roczna) nastaje wiosna, tak i w tej 
kwestii powinno nastąpić przesile-
nie. Warto wierzyć, że zdrowy roz-
sądek zwycięży.

Tak samo warto wierzyć, że w Dniu 
Polonii i Polaków za Granicą, jak 
też z okazji Święta Konstytucji 3 
maja, a i przy wielu innych ważnych 
okazjach, litewscy Polacy bez obaw 
będą mogli (jeśli oczywiście będą 
chcieli) zawieszać polskie flagi na 
swoich domostwach. Na razie niby 
mogą i niby nie mogą.

Próby Jarosława Pieszki, mieszkań-
ca Jaszun i polskiego przedsiębiorcy 
z Litwy, wywieszenia polskiej flagi 

skończyły się ingerencją…policji. 
Gwoli ścisłości, jednego policjan-
ta, który wykazał się nadzwyczajną 
nadgorliwością. Chyba niepotrzeb-
nie, bo jak się okazuje, na Litwie 
można eksponować flagi obcych 
państw, nawet jeśli to flaga polska, 
biało-czerwona...

Tę świadomość ludzie zyskują jed-
nak powoli, jedni wciąż uważa-
ją, drudzy się obawiają, że za taki 
wyczyn - jak przypomina Jarosław 
Pieszko - wyjeżdżało się "na białe 
niedźwiedzie". Tak było, niestety. 
Tak nie jest, na szczęście.

W sobotni poranek 11 maja, w 
dawnym Stanisławowie, od 1962 
roku noszącym nazwę Iwano-Fran-
kiwska, skoczne melodie polskich 
górali i ukraińskich hucułów za-
wiadomiły o uroczystym otwarciu 
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu 
Europejskiego. Mer miasta, Wik-
tor Anuszkewiczius, podkreślił, że 

dzieje się to w 351. rocznicę założe-
nia miasta przez hetmana Andrzeja 
Potockiego.
Otwarcie Domu Polskiego, bo tak 
jest tu potocznie nazywany, rozpo-
częło trwający przez sobotę i nie-
dzielę festyn – Dni Miasta.
Stanisławów zdystansował Lwów!
W IWANO-FRANkIWSkU

/ Gubernator obwodu iwano-frankiwskiego Mychajło Wyszywaniuk (od lewej), prezes Fede-
racji organizacji Polskich na ukrainie Emilia Chmielowa, podsekretarz stanu w MSZ Jerzy 
Pomianowski oraz mer Iwano-Frankiwska Wiktor Anuszkewiczius

Mer miasta Andrij Sadowyj wnie-
sie
pod obrady kolejnego posiedzenia 
Lwowskiej Rady Miasta kwestię 
przekazania siedziby pod przyszły 
Dom Polski. Informację przekazał 
podczas spotkania z dziennikarza-
mi
14 maja 2013 roku. Posiedzenie 
Rady Miasta ma się odbyć 23 maja.
– Uchwała jest już przygotowana. 
Przygotowanie jej było trudne, ale 
znaleźliśmy optymalną opcję, 
– dodał mer. Sadowyj zaznaczył, że 
zabudowania przy ul. Szewczen-
ki3a Ministerstwo Obrony Ukrainy 
przekazało miastu w celu przekaza-
nia ich pod Dom Polski. Nadmienił 
też, że deputowani już dwa razy od-
kładali rozpatrywanie tego pytania.
– Będę konsekwentnie przekony-
wał deputowanych, aby przegło-
sowali to zagadnienie, bo to nie-
sprawiedliwe. Powinniśmy zrobić 
krok do przodu. Jest wiele kwestii 
i problemów, ale lody można roz-
topić tylko ciepłem. Trzeba wyjść 
naprzeciw i należy się spodziewać, 

że dokonamy rzeczy pozytywnej 
– dodał Andrij Sadowyj.
Przypomnijmy, że 11 kwietnia de-
putowani Lwowskiej Rady Miasta
wykreślili z obrad uchwałę o prze-
kazaniu siedziby pod Dom Polski 
we Lwowie przy ul. Szewczenki 
3a.

Jak poinformował ZAXID.NET 
deputowani związani z ugrupowa-
niem
„Swoboda” opuścili salę obrad 
również 25 kwietnia i nie powrócili 
do
rozpatrywania tego pytania. Warto
dodać, że Ukraina proponowa-
ła polskiej stronie wybudowanie 
Domu Polskiego we Lwowie. Roz-
mowy na ten temat prowadzono 
podczas spotkanie prezydentów 
Polski i Ukrainy w Kijowie.

Pierwszy krok zrobiła Polska w 
marcu 2011 roku, przekazując akt 
własności Ludowego Domu w 
Przemyślu ukraińskiej społeczno-
ści miasta

Deputowani a kwestia 
Domu Polskiego we Lwowie
Kurier Galicyjski
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Szczeciniacy, a zwłaszcza ci, z kresowym rodowodem stanowiący prze-
cież trzecią co do wielkości zbiorowość kresową w Polsce doczekali się 
Uchwały Sejmiku woj. Zachodniopomorskiego w  70-tą Rocznicę Lu-
dobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Pol-
skiej..Uchwała została przyjęta przez aklamację. Ma to ogromne moralne 
i osobiste znaczenie; bo tam, pod kresową darnią, w nieznanych miej-
scach często niezidentyfikowanych zbiorowych mogiłach, bez krzyży 
spoczywają prochy ich Najbliższych.Polacy bez przerwy chcą albo mu-
szą kogoś przepraszać.
Nie można dzielić ofiar na te ,,lepsze'' zamordowane w obozach zagła-
dy, Katyniu i Jedwabnym, i te ,,gorsze'' zamordowane przez oprawców z 
OUN/UPA w nieludzki sposób.
Ciągle jeszcze występują spory czy mówić prawdę, czy milczeć, czy kła-
mać, a może fałszować. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że już się nie 
da tego dłużej fałszować.
Ta uchwała w pełni to odzwierciedla. Czekamy teraz na postawę naj-
wyższych organów naszego państwa. Kultywowanie pamięci o ofiarach 
ludobójstwa, dokonanego przez Nacjonalistów Ukraińskich nie jest pie-
lęgnowaniem złych uczuć w stosunku do bratniego narodu ukraińskiego. 
Warto aby pojęli i do głębi zrozumieli to rządzący.
Sprawdzian już niebawem podczas uroczystych obchodów jakie są zapla-
nowane na 11 lipca w Warszawie.

UCHWAŁA NrXXV/331/13 Sejmiku Województwa Zachodniopo-
morskiego z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie stanowiska w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. 
rocznicę rzezi na Kresach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/179/01 Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia 
Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24, poz. 456 ze zm.)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się stanowisko w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 
70. rocznicę rzezi na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospo-
litej Polskiej.
2.  Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodnio-
pomorskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Marek Tałasiewicz

 
Załącznik do Uchwały NrXXV/331/13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r.

Stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 
upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Kresach Połu-
dniowo- Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, dając należne świadectwo 
pamięci, oddaje hołd Polakom i obywatelom polskim innych narodowości 
z Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, pomor-
dowanym, okaleczonym i poddanym cierpieniom przez nacjonalistów z 
Ukraińskiej Powstańczej Armii i innych ukraińskich formacji zbrojnych.

Pamiętając o ofiarach ludobójstwa, dziękujemy wszystkim Ukraińcom, 
którzy z narażeniem życia własnego i swoich bliskich, w akcie współczu-
cia i humanitaryzmu, ratowali swoich polskich sąsiadów.

Jako mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego wyrażamy przekona-
nie, że jedynie działania oparte na prawdzie i uczciwości stanowią fun-
dament porozumienia polsko-niemieckiego. Te same wartości powinny 
tworzyć podstawę kształtowania stosunków między Rzecząpospolitą Pol-
ską a Republiką Ukrainy w nowoczesnej Europie. Jesteśmy przekonani, 
że nie można tego dokonać bez pamięci o ofiarach konfliktu i pełnego 
wyjaśnienia tragicznych okoliczności zbrodni.

Stanowisko otrzymują:

    Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej;
    Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej;
    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
    Przewodniczący Sejmików Województw;
    Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

 
Uzasadnienie

W 2011 r. do Kancelarii Sejmiku wpłynął wniosek Stowarzyszenia Kre-
sowian w Dzierżoniowie dot. podjęcia przez Sejmik Województwa Za-
chodniopomorskiego uchwały dot. uczczenia 68 rocznicy mordów - lu-
dobójstwa ludności polskiej dokonanego przez Organizację Ukraińskich 
Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię, na Wołyniu - Kresach 
Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Z podobnym wnio-
skiem w marcu 2012 r. oraz w styczniu 2013 r. zwróciło się Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

W odpowiedzi na powyższe wnioski oraz widząc potrzebę uczczenia pa-
mięci ofiar ludobójstwa na Kresach Południowo - Wschodnich II Rze-
czypospolitej Polskiej przez radnych Województwa Zachodniopomor-
skiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
występuje z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar 
ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Kresach Południowo - Wschodnich 
II Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Marek Tałasiewicz

UCHWAŁA NR XXV/331/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
Zachodniopomorskiego
Jerzy Mużyło
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uż po  raz 12 na Jasnych Błoniach organizacje pozarzą-
dowe prezentują swoje dokonania udostępniając je zwie-
dzającym. Impreza  powyższa ma na celu przybliżenie 
społeczeństwu, czym zajmują się organizacje pozarzą-

dowe oraz ma zachęcić do podejmowania różnych form ak-
tywności. 

/ 12 Szczecińskie Spotkanie 0rganizacji Pozarzšdowtch ,,Pod Platanami''

/ Wołyń-który po 70-latach tak jeszcze parzy że blokujš wystawy.

Tegoroczna  prezentacja skupiła ponad 150 organizacji. Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii Krajowej –Okręg Szczecin 
reprezentowało Środowisko27 Wołyńskiej Dywizji Piecho-
ty AK. W połączonych siłach z Towarzystwem Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich im. Andrzeja 
Przewoźnika położono główny nacisk w prezentacji na eduka-
cję. Pogłębienie wiedzy społeczeństwa głównie młodych ludzi  
,choć nie tylko n/t Kresów ich zapomnianego piękna a zara-
zem skrywanego przez rządzących (nie wiadomo dlaczego i w 

imię czego) tragizmu tych Kresów.  Stąd potrzeba prezentacji 
dokumentów w tym zdjęć ujawniających prawdę o tym waż-
nym i przez lata ukrywanym dziale historii narodowej. 

/ Aktyw Tow.Miłośników Lwowa i Kresów Poł.-Wsch z wieloletnim 
Prezesem dr Krzysztofem Szczurem

/ Środowisko Szczecińskie 27 WDP AK

/ 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej

/ Edukacja z Nacjonalizmu OUNUPA

/ Edukacja Geograficzna i Historyczna

Historia Kresów a Szczecińskie 
Prezentacje Organizacji 

Pozarządowych
Jerzy Mużyło
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/ Fakty z prawdziwej historii Kresów

/ Swoją obecność zaakcentował korespondent Kresowego Serwisy Informa-
cyjny

 
/ Mała rozgrzewka ze smalczykiem po Lwowsku

Szkoda, że nie było zaplanowanej przez  Civitas Christiana 
wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie” , która dopełni-
ła by pełni obrazu  tragicznych wydarzeń 1943 r na Wołyniu. 
Zaprezentowano również mało znaną w społeczeństwie 27 
Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej, jej dokonania 
jak i mało znane tragiczne losy tak skrzętnie blokowane przez 
tyle lat przez nasze państwo. Dywizja, fenomen na skalę euro-
pejską jeśli nie światową, wystawiona przez okaleczone przez 
trzech wrogów społeczeństwo polskich Kresowian. Przykład 
głębokiego patriotyzmu i poczucia obowiązku obywatelskie-

go. Bardzo wielu żołnierzy tej formacji, mimo zdradzieckie-
go rozbrojenia, nie złożyło broni zasilając szeregi „Żołnierzy  
Wyklętych”. Ta prawdziwa historia jakoś wyraźnie parzy rzą-
dzących. I nawet dzisiaj w wolnym kraju  w przestrzeni pu-
blicznej jeśli już się mówi to w sposób bardzo kontrolowany. 
My Kresowianie to dostrzegamy , przeciętny obywatel nawet 
nie wie w jaki sposób jest manipulowany. Przykładem pierw-
szym z brzegu niech będzie  choćby 70 Rocznica Ludobójstwa 
na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. Ile kłamstwa 
ile zabiegów się wyczynia aby umniejszyć rangę tych uroczy-
stości. Zbliżamy się już do tej tragicznej daty 11lipca 1943roku 
która jest datą symbolem Męczeństwa całych Kresów i cały  
czas nie jest wiadome  czy władza nam miłościwie panująca 
weźmie udział w uroczystościach i uczci pamięć dziesiątek  ty-
sięcy obywateli polskich zamordowanych na Kresach.

/ Podpisy pod projektem ust,,11Lipca Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian

/ Zbieranie Podpisów Przez Siostrzenicę Ks.Dšbrowskiego-Kapelana 
27WDPAK

/ Dorodna Młodzież Szczecińska

Podobnie jest w naszym sejmie ,cztery kluby parlamentarne 
złożyły projekty uchwał n/t wprowadzenia do przestrzeni pu-
blicznej  ,,Dzień 11Lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kreso-
wian’’. I co się dzieje ano nic jak do tej pory. Z tego wygląda 
,że Kresowianie ich potomkowie są ulepieni z innej gliny. Bo 
nie pozwala nam się kultywować pamięci o naszych bliskich. 
Innym wolno i wszyscy wiemy komu. Dlaczego państwa nie 
stać na kultywowanie pamięci historycznej na jednym torze. 
Przecież wszyscy byli naszymi rodakami. Nie można klasy-
fikować ofiary na lepsze i te gorsze. Tak niestety na naszych 
oczach się dzieje.
Środowiska Kresowe podejmują różne działania aby się temu 
przeciwstawić.
Akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy na ścieżce 
Inicjatywy Obywatelskiej jest kontynuowana. Zbierano je 
również na Jasnych Błoniach.
Do takich imprez w przestrzeni na wolnym powietrzu bardzo 
ważna jest pogoda. Niestety w tym roku nie dopisała. Nie-
mniej stoiska nasze były dosyć licznie odwiedzane. Ziemia 
szczecińska zawiera bardzo liczne grono Kresowian ,choć dziś 
już dominują ich następcy. Wiedza wyniesiona z domu rodzin-
nego jest zauważalna czy wręcz rzuca się w oczy podczas bez-
pośrednich rozmów. Ci , którzy nie wynieśli jej z domu są jak 
ci ślepcy.  Łupaszka jest mylony z Banderą, Armia Krajowa 
to bandyci i sprzedawczyki-takie o zgrozo padają określenia z 
ust młodych ludzi wyedukowanych w polskich szkołach przez 
polskich nauczycieli. Przy takim poziomie wiedzy idą dalsze 
procesy w szkolnictwie polskim-obniżające już i tak płytką na 
dzisiaj wiedzę historyczną. Nasuwa  się nie odparte pytanie 
dokąd to zmierza? Patrząc na to wszystko co się wokół dzieje 
pracy i zadań jest co niemiara dla wszystkich tych którzy zaan-
gażowali się w działania na rzecz obrony prawdy historycznej 
dot. Kresów i wszystkiego co jest z tym  związane. Nasuwa się 
strategiczne pytanie-czy podołamy temu wyzwaniu.

/ Inne atrakcje piknikowe
-----
Od Redakcji: Według nieoficjalnych informacji, wystawa 
„Niedokończone Msze Wołyńskie” została  zablokowana te-
lefoniczną decyzją wice-prezydenta Szczecina. Trafiła do No-
wogardu i jest wystawiana w kościele pw. św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie .
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Anna Olesiak 

To było wydarzenie długo wycze-
kiwane przez społeczność szkolną 
Kolegium św. Stanisława Kostki.  

W niedzielę 26 maja w sali kurialnej 
diecezji warszawsko-praskiej, gdzie 
zaprosił nas gościnnie jej gospodarz 
– ks. abp Henryk Hoser, odbyło się 
spotkanie uczniów, nauczycieli i 
wychowawców naszego liceum z 
ks. abp Mieczysławem Mokrzyc-
kim, metropolitą lwowskim.  Było 
dla nas bardzo ważne, aby przed-
stawić  Księdzu Arcybiskupowi 
naszych uczniów - szczególnie, że 

w tym roku szkolnym ich więk-
szość stanowi młodzież polskiego 
pochodzenia z Ukrainy (ponad 40 
uczniów), a wśród nich jest wie-
lu diecezjan Księdza Arcybiskupa. 
Mieliśmy jednak nadzieję nie tylko 
na spotkanie z metropolitą lwow-
skim, ale także – ze świadkiem co-
dziennego życia bł. Jana Pawła II i 
jego bliskim współpracownikiem. 
Ks. abp Mieczysław Mokrzycki był 
bowiem sekretarzem Ojca Świętego 
od 1996 r. do jego śmierci.
W czasie spotkania, które poprowa-
dzili uczniowie, zaprezentowaliśmy 
Gościowi historię i misję Szkoły, 
opowiedzieliśmy o programie nauki 
języka polskiego i poznania kultu-
ry ojczystej. Podzieliliśmy się też 
naszymi trudnościami, potrzebami 
i planami na przyszłość, związany-
mi z remontem docelowej siedziby 
Liceum. Szczególnym przeżyciem 

było słuchanie wspomnień ks. abp 
Mieczysława Mokrzyckiego o co-
dzienności Jana Pawła II, w których 
podkreślał samodyscyplinę, sta-
wianie sobie wymagań przez Ojca 
Świętego oraz  jego wielkie stara-
nie, aby dobrze wykorzystać każdą 
chwilę dnia. Była to rzadka okazja 
do słuchania bezpośredniego i tak 
bliskiego świadka życia Papieża.  
Wielu z pełnych pogody anegdot nie 
słyszeliśmy nigdy dotąd. 
Radosna i swobodna atmosfera 
udzieliła się wszystkim.  Gdy dołą-
czył do nas Gospodarz miejsca – ks. 
abp Henryk Hoser, który spieszył 
się do nas prosto z Częstochowy, 
młodzież zaprezentowała poezję 
autorstwa Jana Pawła II oraz pieśń 

„Kwiaty Polskie”. Na pamiątkę spo-
tkania wzajemnie obdarowaliśmy 
się upominkami.  Na ręce p. Dy-
rektor Ewy Petrykiewicz, ks. abp 
Mieczysław Mokrzycki przekazał 
specjalny medal oraz portret Jana 
Pawła II wykonany przez włoską 
artystkę. Kolegium wręczyło z ko-
lei Gościowi i Gospodarzowi prace 
plastyczne naszych utalentowanych 
uczniów. 

Na zakończenie spotkania obaj 
Księża Arcybiskupi  pobłogosławili 
społeczność szkolną i nasze plany 
na przyszłość. Z radością przyjęli-
śmy też. zaproszenie do Lwowa.

Spotkanie uczniów, nauczycieli i wy-
chowawców Liceum Polonijnego 

z ks. abp Mieczysławem Mokrzyckim, 
metropolitą lwowskim
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 dniu 20 kwietnia 
2013r. w miejscowo-
ści Borownica  koło 
Birczy odbyła się 

uroczystość  i Msza Św. poświęcona  
pamięci  Polaków  zamordowanych 

w dniu 20 kwietnia 1945r. przez 
nacjonalistów ukraińskich z UON 
UPA.   Polska wieś w której mieszka-
ło ok. 800 osób w tym dniu przesta-
ła istnieć, pozostał jedynie kościół.    
Ukraińscy  nacjonaliści  zamordowa-
li ok. 70 osób, w  tym  także  kobiety,  
starców, dzieci, a nawet niemowlę.  
 Ocaleni z zagłady znaleźli schronie-
nie w sąsiednich  miejscowościach;  
w  Witryłowie, wsi Dobra, Końskie 
i innych.  Dopiero po 1947 roku, po 
"Akcji Wisła"  mimo dalszych zagro-
żeń mogli powrócić na swoją ojco-
wiznę i odbudować wieś.   Dzisiaj we 
wsi mieszka  ok. 110 mieszkańców.   
Corocznie od 20 kwietnia 1996r. 
zbierają się przy wybudowanym po-
mniku, by oddać  hołd krewnym i 
sąsiadom - Zamordowanym, bo byli 
Polakami. W tym roku  posterunek 
honorowy przy pomniku wystawili 
: 5 Batalion Strzelców Podhalań-
skich z Przemyśla z pocztem sztan-
darowym oraz Ochotnicza Straż Po-
żarna. Obecni byli przedstawiciele 
młodzieży ze Sztandarami Szkół z 
Birczy, Leszczawy Dolnej, Dobrej, i 
Nozdrzca .
 Organizatorem uroczystości była 
Gminę Bircza, którą reprezentowała 

Pani Beata Worotyłko - Z-ca Wójta 
Gminy Bircza.  Pani Wójt, witając 
wszystkich uczestników uroczysto-
ści, podziękowała za liczny udział, 
także młodzieży do której zwróciła 
się z prośbą, by pamiętali o tragicz-

nych dniach Borownicy i jej za-
mordowanych, niewinnych miesz-
kańcach. Następnie, prowadzący 

uroczystość Pan-Andrzej Atamań-
czuk zaprosił do wystąpienia histo-
ryka z Muzeum w Sanoku - Pana 
Andrzeja Romaniaka, który przypo-
mniał zebranym historię bitwy z nie-
mieckim okupantem z 12 września 

1939r. oraz dzień 20 kwietnia 1945r. 
- dzień holokaustu wsi i jej miesz-
kańców. W uroczystości uczestni-

czyły rodziny ocalonych z zagłady i 
nieliczni ocaleni. 
Obecni byli Kombatanci, z Rzeszo-
wa i Birczy, a wśród nich uczestnicy 
bitwy obronnej z niemieckim oku-
pantem z 12 września 1939r.    Sta-

rostwo  Powiatowe  w Przemyślu  
reprezentowali: Przewodniczący 
Rady Powiatu Ryszard Adamski   i 

Sekretarz  Jerzy Góralewicz . O za-
mordowanych pamiętali również 
przedstawiciele Dynowskiego Brac-
twa Motocyklowego "Byk".   Po 
części oficjalnej uroczystości, " Ape-
lu  Pamięci Zamordowanych" i wy-
słuchaniu utworu /autorstwa Lecha 
Makowieckiego/p.t. - "Wołyń 43"- w 
wykonaniu Aleksandry Skotnickiej 
-uczennicy miejscowej szkoły,  zło-
żono na pomniku kwiaty i zapalono 
znicze.  Następnie w "Marszu Pamię-
ci"  uczestnicy uroczystości udali  się 
do położonego na wzgórzu kościoła  
p.w. Najświętszego  Serca Pana Je-
zusa.
Całość  uroczystości i Mszę Św. 
uświetniała  Orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Medyki pod dy-
rekcją Kapelmistrza  Huberta Had-
no.  Mszę Św. odprawił  i wygłosił 
homilię miejscowy proboszcz - Ks. 
Antoni Moskal - orędownik prawdy 
i pojednania,  który w swojej homilii, 
mówił o wielkim znaczeniu -znajo-
mości  historii tej ziemi.   Jak powie-
dział,  "tylko osoba  znająca dobrze 
historię  będzie mogła skutecznie 
bronić prawdę przed zakłamywa-
niem.   Prawda  jest  fundamentem 
przyszłości i tożsamości narodowej 
i tylko na prawdzie można budować 
przyszłość i pojednanie i dlatego mu-
simy bronić prawdy"

Stanisław Szarzyński
członek zarządu Światowego Kon-
gresu Kresowian

68 rocznica zagłady wsi Borownica
Stanisław Szarzyński

W
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Lubelskie środowiska kresowe oficjalnie zgłosiły przewod-
niczącemu Rady Miasta rozpoczęcie akcji zbiórki podpisów 
pod obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta w sprawie 
nadania skwerowi u zbiegu ulic Raabego i Głębokiej nazwy: 
Skwer Ofiar Wołynia.

Grupa inicjatywna reprezentowana przez Zdzisława Koguciu-
ka, Konrada Rękasa i Andrzeja Szadurę uzasadnia uchwałę: 
..Badania historyczne (m.in. Instytutu Pamięci Narodowej) 
dowodzą, że w wyniku ludobójczych działań ukraińskich 
szowinistów spod znaku UPA/OUN podczas drugiej wojny 
światowej zginęło co najmniej 130 tys. Polaków, mordowa-
nych m.in. podczas „Rzezi Wołyńskiej”, na Ziemi Lwow-
skiej, Stanisławowskiej, Tarnopolskiej - a także na Polesiu i 
Lubelszczyźnie. Banderowcy odpowiadają także za zbrodnie 
na innych mieszkańcach Kresów Wschodnich narodowości 
ukraińskiej, ormiańskiej, żydowskiej, czeskiej. W 2013 r. ob-
chodzimy 70-tą rocznicę tych apogeum tych tragicznych wy-
darzeń - zbrodni dokonywanej na bezbronnych mieszkańcach 
Wołynia. Pamięć o nich winna znaleźć swoje miejsce także w 
przestrzeni publicznej Lublina.

Wg różnych szacunków - nawet 10 do 15 procent rodzin 
mieszkających obecnie w Lublinie ma korzenie kresowe. Wie-
le tysięcy mieszkańców naszego miasta poparło też obywa-
telski projekt ustawy w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem 
Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rze-
czypospolitej. Dowodzi to nie tylko skali wsparcia dla postu-
latów Kresowian, ale także potwierdza wagę przywiązywaną 
przez lublinian do tamtych tragicznych wydarzeń sprzed 70 
lat.

Wskazanie na mapie Lublina (zwłaszcza w pobliżu historycz-
nej nekropolii miejskiej) miejsca pamięci i szacunku dla ofiar 
Rzezi Wołyńskich, w ciągu ulicy Głębokiej, u której obecnego 
zwieńczenia znajduje się też Pomnik Katyński w związku z te-
goroczną rocznicą jest szczególnym uczczeniem wielu tysięcy 
ofiar ludobójstwa dokonywanego przez banderowców, a także 
podkreśleniem wielowiekowej roli naszego miasta jako bramy 
na dawne Kresy Rzeczypospolitej".

Inicjatorzy muszą teraz zebrać co najmniej tysiąc podpisów 
mieszkańców Lublina. - Chcielibyśmy, aby uchwała stanęła na 
sesji Rady Miasta w lipcu, w 70 rocznicę Rzezi Wołyńskiej. 
Apelujemy do mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców 
w Lublinie !!!! o pobieranie list ze stron internetowych oraz 
dokonywanie we własnym środowisku zbiórki podpisów które 
następnie poprzez umówiony kontakt telefoniczny 698967884 
zostaną osobiście odebrane.

- składając podpis dajesz świadectwo pamięci o tych co oddali 
życie za Ojczystej Ziemi za Polskość i Wiarę,

- składając podpis nie pozwolisz na dalszą zmowę milczenia o 
Zbrodni Wołyńskiej,

- składając podpis przyczyniasz się do widocznego znaku pa-
mięci o Męczeństwie Polaków na Kresach.

Zdzisław Koguciuk
Konrad Rękas
Andrzej Szadura

Skwer graniczy z murem cmentarnej-nekropolii

Skwer od ul. Głębokiej

Skwer od ul Raabego

Skwer widoczny na Centrum Sportowo – Rekreacyjnym

Lublin, 25 kwietnia 2013 r.

Wielce Czcigodny Pan
Piotr Kowalczyk

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Działając na zasadzie par. 56 ust. la i 6 Statutu Miasta Lublin, 
w związku z art. 18 ust. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - ni-
niejszym przedkładamy Panu Przewodniczącemu informację 

o podjęciu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w za-
kresie przyjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie 
nadania skwerowi położonemu w granicach administracyj-
nych miasta Lublin u zbiegu ulic Raabego i Głębokiej nazwy: 
„Skwer Ofiar Wołynia”.

Do reprezentowania inicjatorów projektu upoważnieni są:

-          Zdzisław Koguciuk,

-          Konrad Rękas,

-          Andrzej Szadura,

Jednocześnie informujemy, że w związku z podjęciem oby-
watelskiej inicjatywy uchwałodawczej - planujemy prowadzić 
- w zgodzie z obowiązującymi przepisami - publiczną zbiórkę 
podpisów pod projektem uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Ze swej strony liczymy też na życzliwość ze strony samorządu 
Miasta Lublin wobec postulatów Kresowian chcących uczcze-
nia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego m.in. na Wołyniu 
(ale również na Lubelszczyźnie) przez szowinistów ukraiń-
skich.

Wg różnych szacunków - co najmniej 10 do 15 procent rodzin 
mieszkających obecnie w Lublinie ma korzenie kresowe. Po-
nad 3000 mieszkańców naszego miasta tylko w ciągu ostatnich 
kilku tygodni podpisało się też pod obywatelskim projektem 
ustawy w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. 
Dowodzi to nie tylko skali poparcia dla postulatów Kresowian, 
ale także wagi przywiązywanej przez mieszkańców naszego 
miasta do tamtych tragicznych wydarzeń sprzed 70 łat.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE 
"SKWERU OFIAR WOŁYNIA

PROJEKT 
Uchwała Nr        .......................     /2013

Rady Miasta Lublin
z dnia...................................

w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu 
w granicach administracyjnych  miasta Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zm.), w związku 
z par. 56 ust. la i Statutu Miasta Lublin - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§1

Skwerowi oznaczonemu ot 1 na załączniku gra-
ficznym stanowiącym integralną część uchwały, 
nadaje się nazwę: Skwer Ofiar Wołynia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Lublin.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Skwer Ofiar Wołynia w Lublinie 
- obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
Zdzisław Koguciuk
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o, że warto inwestować 
w młodzież wiemy nie od 
dziś. Kształtowanie postaw 
patriotycznych i umiłowa-

nia naszej ojczyzny jest obowiąz-
kiem nie tylko nauczycieli uczących 
w szkołach, ale także instytucji ży-
cia publicznego oraz osób starszych, 
które swoją przykładną postawą po-
winny dawać świadectwo naszych, 
polskich korzeni.
 

Współczesna szkoła stała się mo-
lochem problemów i zlepkiem cha-
rakterów, wśród których trudno jest 
odnaleźć „perełki” interesujące się 
historią i przeszłością naszego na-
rodu. Są jednak miejsca na mapie 
naszego kraju, które mogą się po-
szczycić osiągnięciami i cennymi 
inicjatywami.
  28 maja 2013r. w przepięknej auli 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Głubczycach odbył się finał kon-
kursu „Korzenie wielu głubczyczan 
są na Kresach”. Jest to już V edy-
cja jakżeż cennej inicjatywy. Celem 
konkursu jest zapoznanie młodzieży 
szkolnej z bogactwem kultury kreso-
wej, tradycjami i obyczajami, z jego 
pięknem, a zarazem tragiczną histo-
rią tej części II Rzeczypospolitej i 
losów jej mieszkańców. Konkurs ma 
również kształtować postawy patrio-
tyczne, uświadomić młodemu poko-
leniu skąd pochodzą ich dziadkowie, 
krewni, sąsiedzi i znajomi oraz w 
jakich okolicznościach znaleźli się 
na terenie powiatu głubczyckiego. 
Wgłębianie się młodych historyków 
w dzieje swoich przodków spra-
wia, że utrwalane są wspomnienia 
Kresowian dla przyszłych pokoleń. 
Uczniowie biorąc udział w konkursie 
wdrażają się również do historycznej 
pracy badawczej. Po jego zakończe-
niu wszystkie prace są archiwizowa-
ne i pieczołowicie przechowywane 
przez Powiatowe Muzeum Ziemi 
Głubczyckiej.
 Jak co roku organizatorami konkur-
su byli: Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących oraz Miejska i Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Głubczycach. 
Temu wspaniałemu przedsięwzięciu 
patronowali: Starosta i Burmistrz 
Głubczyc, Miejski Ośrodek Kul-
tury w Głubczycach, Powiatowe 
Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Sto-
warzyszenie Miłośników Muzeum 
i Ziemi Głubczyckiej, Biblioteka 
Miejska i Gminna w Głubczycach, 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo – Wschodnich 
Oddział w Głubczycach oraz Koło 
Naukowe Folklorystów Uniwersyte-
tu Opolskiego. Patronat medialny ob-
jęli: TV Głubczyce, Redakcja „Głosu 
Głubczyc” i „Kalendarza Głubczyc-
kiego”, oraz Redakcja „Kresowego 
Serwisu Informacyjnego”.

     

Jeszcze przed rozpoczęciem uro-
czystości odczuwało się podniosłą 
atmosferę, bo w końcu głubczycki 
konkurs ma swój prestiż i zdobywa 
z roku na rok coraz większą popu-
larność. Rozgrywany jest w dwóch 

kategoriach: szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Uczniowie na 
podstawie wspomnień Kresowian 
oraz zgromadzonych dokumentów 
i zdjęć mają napisać wypracowa-
nie o maksymalnej objętości do 10 

Relacja z finału V edycji 
konkursu „Korzenie wielu 

głubczyczan są na Kresach”
Arkadiusz Szymczyna

T
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/ Wspólne zdjęcie organizatorów, zaproszonych gości i laureatów konkursu

/ Zaproszeni goście.

/ Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach Tadeusz Eckert 
otwierający uroczystość

/ Doktorzy Bożena Bensz, Arkadiusz Szymczyna i Katarzyna Maler na tle wystawy 
o Kresach
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stron. Do prac dołączane są kopie 
dokumentów, mapki oraz fotogra-
fie rodzinne, niezwykłych miejsc, 
zdarzeń i przedmiotów osobistych, 
które jak relikwie są przechowywa-
ne w prywatnych zbiorach bohate-
rów prac konkursowych. Komisję 
konkursową tworzyli: redaktor na-
czelny „Głosu Głubczyc” Jan Wac - 
jako przewodniczący, emerytowana 
nauczycielka Zespołu Szkół Mecha-
nicznych Anna Dudek, kierownik 
Biblioteki Miejskiej i Gminnej Jo-
lanta Górak oraz Barbara Górnicka 
przedstawicielka Koła Naukowego 
Folklorystów Uniwersytetu Opol-
skiego doktorantka nauk humani-
stycznych zajmująca się badaniem 
folkloru kresowego w subregionie 
głubczyckim.
 Uroczystość otworzył dyrektor ZSO 
Tadeusz Eckert. Następnie inicja-
torka i koordynatorka konkursu dr 
Katarzyna Maler przywitała zapro-
szonych gości. Odczytano również 
list skierowany do organizatorów 
konkursu, który przesłał redaktor 
naczelny Kresowego Serwisu Infor-
macyjnego Bogusław Szarwiło, w 

którym pogratulował głubczyckim 
organizatorom tak wspaniałej inicja-
tywy. Najważniejszym jego przesła-
niem było to, że „konkurs wygrywa-
ją wszyscy”, gdyż dzięki zebranym 
relacjom żyjących światków, którzy 
urodzili się i mieszkali na Kresach 
możemy poznać ich losy i niejedno-
krotnie tragiczną przeszłość.
 Najbardziej cieszy jednak fakt licz-
nie zgromadzonej młodzieży, któ-
ra z zainteresowaniem wysłuchała 
fragmentów prac konkursowych 
odczytanych przez uczennice kl. Id 
Alicję Blicharz i Annę Gramatykę z 
ZSO w Głubczycach, wśród których 
znalazły się wspomnienia głubczyc-
kich Kresowian, ich przeżycia z lat 
dzieciństwa, walki z okupantem nie-
mieckim, stalinowskimi represjami 
oraz mordami nacjonalistów ukraiń-
skich z OUN-UPA. Poza konkursem 
swoje wspomnienia o nieżyjącym 
już biskupie Antonim Adamiuku 
przeczytała ze wzruszeniem Maria 
Farasiewicz, której korzenie rów-
nież są na Kresach. W swojej pra-
cy zaprezentowała nieznane dotąd 
fakty z życia biskupa cieszącego się 

wielką estymą i zaufaniem.
 Zgromadzeni w auli z zaintereso-
waniem obejrzeli prezentację mul-
timedialną poświęconą 70 roczni-
cy rzezi wołyńskiej przygotowaną 
przez uczennice klasy Id Katarzynę 
Syty i Paulinę Rosowiecką z ZSO w 
Głubczycach. W swojej prezentacji 
przedstawiły przebieg tragedii wo-
łyńskiej, w czasie której wymordo-
wano w okrutny sposób 60-70 tys. 
niewinnych Polaków. Prezentację 
dopełniły wstrząsające zdjęcia po-
mordowanych rodaków oraz lista 
wyrafinowanych tortur, jakie były 
zadawane mieszkańcom Kresów.
 Po prezentacji dr Katarzyna Maler 
przedstawiła wyniki tegorocznego 
konkursu. I tak w kategorii szkół 
gimnazjalnych pierwsze miejsce 
zdobył Rafał Litwinowicz, dru-
gie Rafał Pohl, a trzecie Gabriela 
Łaciok. Wszyscy uczniowie re-
prezentowali Zespół Szkół w Ba-
borowie. Ich opiekunem była pani 
dr Bożena Bensz znana i ceniona 
historyczka naszego powiatu, która 
przez Redakcję KSI została szcze-
gólnie wyróżniona. Należy w tym 
miejscu wspomnieć, że to właśnie 
z tej szkoły wpłynęło do komisji 
konkursowej najwięcej prac (12). 
W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych pierwsze miejsce zdobyła 
Zuzanna Wołoszyn (ZSO), drugie 
Jolanta Szymonek (ZSM), a trzecie 
Maria Liberska (ZSO). Opiekunem 
uczennic z Zespołu Szkół Liceal-
nych w Głubczycach była pani mgr 
Katarzyna Jasińska - Kaliwoda, a z 
Zespołu Szkół Mechanicznych mgr 
Tomasz Kaliwoda. Nagrody ufun-
dowane przez Burmistrz Głubczyc, 
Miejski Ośrodek Kultury, Kresowy 
Serwis Informacyjny we współ-
pracy z wydawnictwami „Impuls” 
z Krakowa, „Libra” z Rzeszowa 
oraz „PWN” z Warszawy wręczyli: 
Burmistrz Jan Krówka, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Kazimierz 
Naumczyk, Przewodnicząca Rady 
Powiatu Maria Farasiewicz, dyrek-
tor ZSO Tadeusz Eckert, Kresowiak 
pochodzący z Brzeżan Ryszard 
Brzeziński właściciel pałacu w Piel-
grzymowie, Prezes Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo – Wschodnich Oddział 
w Głubczycach Edward Wołoszyn 
oraz przedstawiciel Kresowego Ser-
wisu Informacyjnego dr Arkadiusz 
Szymczyna. Godnym podkreślenia 
jest fakt, że organizatorzy konkursu 

zadbali (zresztą jak co roku), aby 
nagrody w postaci książek, albu-
mów i przewodników po Kresach 
otrzymali wszyscy uczestnicy kon-
kursu oraz ich opiekunowie.
 Po rozdaniu dyplomów przedsta-
wicielka komisji Anna Dudek pod-
sumowała konkurs podkreślając, że 
„poziom napisanych prac był wyso-
ki i należy się cieszyć z tak dużej ich 
liczby”.

  Finał konkursu dopełniła wystawa 
o Kresach przygotowana przez dra 
Arkadiusza Szymczynę nauczyciela 
historii w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Głubczy-
cach. Wśród zebranych zdjęć i doku-
mentów były m.in. te, które znalazły 
się w wydanej w tym roku książce 

autorstwa jego i dr Katarzyny Ma-
ler „Głubczyccy Kresowianie”. W 
tej samej książce umieszczone są 
nagrodzone prace młodych history-
ków z poprzednich edycji konkursu. 
 Na zakończenie ciepłe słowa po-
dziękowania padły pod adresem 
Redakcji KSI, która pomaga w re-
alizacji tego typu inicjatyw, i której 
głównym celem jest ocalenie od za-
pomnienia pamięci o Kresach. Or-
ganizatorzy konkursu mają nadzieję 
na jeszcze bliższą współpracę w na-
stępnych latach. 

Redakcja KSI za zgoda organizato-
rów konkursu przedstawia fragmen-
ty nagrodzonych prac.

/ Głubczyccy Kresowianie

/ Laureaci konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

/ List Redaktora Naczelnego KSI

/ Dyplom dla opiekuna
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Po raz dziewiąty  w Tymbarku zorganizowano Rajd Górski " Szlakiem Papieskim" na trasie Tymbark -Góra Paproć - Tymbark. 
W rajdzie udział wzięło kilkudziesięciu uczniów ze Szkół Podstawowych ze Słopnic, Skrzydlnej,
Piekiełka, gimnazjów z Tymbarku i Piekiełka oraz Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt Tadeusza Paulone ZS " Strzelec " OSW 
w Tymbarku. 

Celem rajdu było uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej na lima-
nowszczyźnie oraz upamiętnienie ludobójstwa na Wołyniu w lipcu 1943 roku. 

W  remizie OSP Tymbark  dla dzieci i młodzieży zorganizowano  turnieje wiedzy: o życiu i działalności Ojca św. Jana Pawła II 
,wiedzy z zakresu walk niepodległościowych w okresie I i II wojny światowej oraz zbrodni na Wołyniu, który przygotował tym-
barski Strzelec  /chor. ZS Tadeusz Rybka i drużynowy ZS Paweł Wiewiórski /.

W Konkursie wiedzy o życiu i działalności Ojca św. Jana Pawła II kolejność miejsc przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe:

           1. Magdalena Florek - ZSP i P w Słopnicach
           2. Dominika Banach - ZSP i P w Słopnicach
           3. Karina Markiewicz

Szkoły Gimnazjalne

1. Natalia Piaskowy - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach
2. Gąsiorek Dawid - Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku
3. Monika Pachut - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach

Wiedzy z zakresu I i II wojny światowej oraz zbrodni na Wołyniu

Szkoły Podstawowe:
1. Szymon Więcek - SP Słopnice
2. Kinga Franczak - SP Słopnice
3  Edyta Węglarz

Szkoły Gimnazjalne
1. Maciej Banach - Strzelec Tymbark
2. Ilona Młynarczyk - Gimnazjum Słopnice
3. Sara Kaptur - Gimnazjum Słopnice

Organizatorami rajdu byli : Urząd Gminy w Tymbarku, Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku, Jednostka Strzelecka Nr 2007 im. 
kpt Tadeusza Paulone  ZS "Strzelec" OSW w Tymbarku , Koło PTTK " Tymbarskie Harnasie "  w
Tymbarku i PTTK Limanowa. Fundatorami nagród  dla uczestników konkursów byli: Firma FLORAD, IPN Warszawa, Tesco 
Limanowa. Kiełbaski, pieczywo oraz soki dla wszystkich uczestników rajdu ufundowali: Gminna Spółdzielnia "
Samopomoc - Chłopska " w Tymbarku i Firma Tymbark.

/ Od redakcji: 

Katarzyna Badyla i Agata Sopata są autorkami opracowań które opublikujemy w następnym wydaniu Kresowego Serwisu Infor-
macyjnego. Obie autorki oraz organizatorów: chor. ZS Tadeusza Rybkę i drużynowego ZS Pawła Wiewiórskiego,  z Jednostki 
Strzeleckiej nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku,  redakcja zamierza nagrodzić specjalnymi  
nagrodami KSI .

IX  Rajd Górski  Szlakiem 
Papieskim w Tymbarku
Robert Nowak
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W obliczu trwających procesów migracyjnych oraz zmian zachodzących w społeczeństwach
i państwach, uczestnicy IV Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych wyrażają głębokie 
przekonanie o konieczności doskonalenia wizji nowoczesnej oświaty polonijnej, dzięki której 
dzieci i młodzież polskiego pochodzenia będą mogły rozwijać spójną tożsamość i podtrzymy-
wać więzi z krajem pochodzenia.

Dostrzegamy pilną potrzebę objęcia nauką języka polskiego i polskiej kultury dzieci dotych-
czas pozostające poza istniejącymi formami nauczania.

Odczuwamy konieczność  stworzenia systemowej współpracy nauczycieli i instytucji oraz or-
ganizacji wspierających z rodzicami i rodzinami  naszych uczniów.

Widzimy pilną potrzebę usprawnienia systemu doskonalenia nauczycieli polonijnych.

Wyrażamy przekonanie o konieczności podnoszenia jakości systemu wsparcia oświaty polonijnej.

Podkreślamy wartość współpracy w poczuciu odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaan-
gażowanych w edukację polonijną.

Uchwała nr 1

W celu realizacji uchwał i postulatów podjętych na IV Światowym Zjeździe Nauczycieli 
Polonijnych powołuje się zespół roboczy do współpracy z MEN, MSZ oraz innymi insty-
tucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za oświatę polonijną. 

Do prac w zespole Zjazd deleguje: 

1. V-ce Prezesa Wspólnoty Polskiej – Dariusza Piotra Bonisławskiego
2. Prezydenta Kongresu Oświaty Polonijnej – Jacka Jurkowskiego
3. Przewodniczącą Rady NUOP, współorganizatora programowego zjazdu – Marię Małaśnicką 
Miedzianogóra

Uchwała przyjęta przez uczestników zjazdu w dn. 12 05 2013

Uchwała nr 2

IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych dostrzega pilną potrzebę utworzenia niezależ-
nego pozarządowego ośrodka doskonalenia nauczycieli przy Stowarzyszeniu Wspólnota 
Polska, do którego podstawowych zadań należeć będzie sporządzanie ekspertyz oświato-
wych, podnoszenie kompetencji zarządczych organów prowadzących szkoły i organizacje 
oświatowe, doskonalenie form wielostronnej współpracy z rodzicami i rodzinami, podno-
szenie kwalifikacji nauczycieli i ich kompetencji a także poszerzanie ich zakresu. 

Uchwała przyjęta przez uczestników zjazdu w dn. 12 05 2013

Postulaty

I. System wsparcia finansowego
1. Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla szkół poza granicami Polski na  zasadach 
jednakowych dla szkół społecznych i szkolnych punktów konsultacyjnych.
2. Doskonalenie i rozwijanie systemu finansowego wsparcia wyjazdów młodzieży polonijnej 
do Polski (pobyty wakacyjne, edukacyjne, letnie szkoły języka polskiego), w celu umożliwienia 
znacznie większej liczbie młodzieży kontaktu z krajem.

3. Przyznanie uczniom szkół polonijnych prawa  do posiadania legitymacji uprawniających do 
ulg przy zakupie biletów wstępu do państwowych instytucji kultury oraz na przejazdy publicz-
nymi środkami transportu.

4. Podjęcie działań w celu umożliwienia szerszego dostępu do prasy polskojęzycznej i telewizji 
polskiej na terenie całej Białorusi.

5. Stworzenie Funduszu Wsparcia Oświaty Polskiej na Białorusi.

II. System wsparcia dydaktycznego
1. Organizowanie większej liczby bezpłatnych szkoleń i kursów dla nauczycieli języka polskie-
go i innych przedmiotów ojczystych.
2. Wprowadzenie do oferty doskonalenia zawodowego kursów umożliwiających zdobycie do-
datkowych kwalifikacji.
3. Wprowadzenie szkoleń uprawniających nauczycieli polonijnych do organizowania w kraju 
ich zamieszkania egzaminów certyfikowanych.
4. Zmodernizowanie i zwiększenie stopnia atrakcyjności treści nauczania języka polskiego, 
historii i geografii Polski i  co za tym idzie podręczników, doboru lektur, tematów konkursów 
(realia i język). 

III. System informacyjno-organizacyjny
1. Stworzenie przez Polonijne Centrum Metodyczne przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska 
aktualnej bazy danych dotyczących stanu oświaty polonijnej w tym:
- ogólnej liczby dzieci polskich poza granicami kraju,

- liczby dzieci objętych nauczaniem w polonijnych szkołach, 
- liczby szkół , kadry pedagogicznej, programów nauczania i siatki realizowanych godzin.

Dane te są niezbędne do sporządzania oświatowych ekspertyz i raportów a także do planowania 
i tworzenia projektów w pracy oświatowych organizacji polonijnych.

2. Zapewnienie jawności informacji o pracach MEN i MSZ nad zmianami systemowymi doty-
czącymi szkolnictwa polonijnego. 
3. Usprawnienie pracy nad systemem wnioskowania o środki na projekty poprzez:
   a. umożliwienie dwukrotnego aplikowania w ciągu roku na drodze wniosków składanych w   

placówkach konsularnych, 
   b. podejmowanie decyzji w krótszym niż dotychczas i ściśle określonym terminie,

   c. przekazywanie decyzji wraz z uzasadnieniem.

IV Organizacja zjazdów nauczycieli

1. Wprowadzenie do programu światowych zjazdów nauczycieli polonijnych zasady sprawoz-
dania, przez zespoły do tego powołane, poziomu realizacji wniosków z poprzedniego zjazdu.
2. Organizacja zjazdowych paneli dyskusyjnych według grup o zbliżonej problematyce (np. 
Litwa + Czechy) połączonych z udziałem senatorów i posłów RP.

V. Zasady  współpracy polonijnych środowisk oświatowych z instytucjami rządowymi i 
pozarządowymi działającymi na rzecz Polonii i Polaków zza granicy.
1. Powołanie grupy konsultacyjnej złożonej z przedstawicieli Kongresu Oświaty Polonijnej, 
Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, Wspólnoty Polskiej i innych organizacji działających 
na rzecz Polonii, która zajmie się pracą nad usprawnieniem systemu szkolnictwa polonijnego. 
Grupa Konsultacyjna kontynuowałaby prace prowadzone wcześniej przez Radę Oświaty Polo-
nijnej powołaną przy ministrze edukacji. 
2. Powołanie konsulantów w krajach o dużej liczbie Polaków z tzw. najnowszej emigracji, 
których zadaniem byłoby wspieranie i pomoc w egzekwowaniu praw dzieci polskich do rów-
norzędnego dostępu do edukacji.
Konsultant miałby przyznane uprawnienia do bezpośrednich kontaktów z gminnymi władza-
mi edukacyjnymi i lokalnymi konsultantami ds. uczniów dwujęzycznych. Powinien posiadać 
szeroką znajomość realiów kraju osiedlenia, znać jego język, kulturę i historię a także system 
edukacyjny, modele integracji oraz system opieki socjalnej.
3. Zagwarantowanie wpływu polonijnych środowisk oświatowych na ocenę pracy konsulów 
RP, ze względu na zakres pomocy i wspierania działalności tych organizacji w wysiłkach edu-
kacji polonijnej.

4. Podjęcie rozmów z władzami białoruskimi w sprawie tworzenia klas z polskim językiem i 
powrotu do poprzedniego, sprawdzonego  systemu nauczania języka polskiego jako przedmiotu.

5. Zatwierdzenie programu nauczania języka polskiego z elementami historii, geografii i kultu-
ry polskiej opracowanego dla szkół sobotnich i niedzielnych na Wschodzie.

V. Współpraca międzynarodowa w zakresie doskonalenia prawa
1. Podjęcie w rozmowach bilateralnych prowadzonych przez Rząd RP ustalenia zasad uznawal-
ności dokumentów poświadczających kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli polonijnych i ich 
uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielskiego. 
2. Egzekwowanie Dyrektywy EWG nr 486/77 na obszarze EU poprzez negocjacje w Komisji 
Europejskiej i w rozmowach z rządami państw członkowskich.

VI. System prawny
1. Rozpoczęcie prac nad określeniem możliwych do realizacji rozwiązań prawnych wprowa-
dzających status nauczyciela polonijnego.

2. Stworzenie prawnych możliwości potwierdzania stażu pracy pedagogicznej nauczycieli po-
lonijnych przez władze kraju pobytu i w Polsce.  

VII. Promocja języka polskiego w środowiskach polonijnych
1. Konieczne jest pilne przygotowanie strategii promocji języka polskiego jako:
a. języka ojczystego ucznia migrującego, 
b. jednego z języków ucznia wielojęzycznego w środowiskach polskich i polonijnych.

Aktualnie opracowana na zlecenie MSZ strategia promocji języka polskiego odnosi się prawie 
wyłącznie do języka polskiego jako obcego i nie zawiera strategii promocji języka polskiego 
jako języka ojczystego dzieci polonijnych. 

2. Przygotowanie kampanii w środowiskach polskich i polonijnych na rzecz popularyzacji zna-
jomości i nauki języka polskiego jako języka ojczystego oraz jednego z języków dziecka wie-
lojęzycznego:

a. grupa docelowa: rodzice dzieci migrujących, rodzina dziecka, nauczyciele, władze oświato-
we, politycy,
b. środki realizacji: różnorodne media, formy reklamy i ośrodki polonijne,
c. stworzenie platformy internetowej ”polskamamapolskitata.pl” o rozszerzonym profilu edu-
kacyjno-ligwistycznym.

3. Objęcie kampanią wszystkich grup docelowych, uwzględniając zróżnicowany status Pola-
ków i osób polskiego pochodzenia.

4. Zwiększenie dostępności do bezpośredniego kontaktu z żywym językiem polskim i polską 
kulturą (obozy, wycieczki).

a) sposób realizacji: stypendia, granty,
b) inne formy wsparcia. 

„Wschód-Zachód - Łączy nas Polska”
Uchwały i postulaty IV Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych Ostróda 09 – 12 05 2013
Zofia Wojciechowska
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Ocalić od zapomnienia
Praca na konkurs pt: „Korzenie wielu głubczyczan są na Kresach” 
Rafał Litwinowicz Klasa IIa Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baborowie

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

„Bardzo bym chciał pojechać zoba-
czyć mój Wołyń, ale nie chcę i nie 
mógłbym spojrzeć w oczy banderow-
ców – oni tam jeszcze żyją”

Felicjan Sawicki, Baborów 1977r.

Zielony, ciepły i przyjazny wyłania 
się obraz przedwojennego Wołynia z 
opowiadań babć, zarówno ze strony 
mojej mamy jak i mojego taty. Obie 
rodziny mieszkały w okolicy Łucka 
na dzisiejszej Ukrainie. Jak okazało 
się na weselu moich rodziców, chro-
niły się przed nalotami w 1943r. w tej 
samej Katedrze pod wezwaniem Pio-
tra i Pawła w Łucku. Obie prababcie 
często przeczekiwały nalot w bocznej 
kaplicy Matki Bożej, być może tam 
się spotkały zarówno one jak i kilku-
letnie wówczas moje babcie.
 Po wojnie obie rodziny jako repa-
trianci znalazły się na Opolszczyźnie, 
ale to babcia mojej mamy z rodziną 
osiedliła się w Baborowie. W związ-
ku z tym, opowiadanie o życiu moich 
przodków do 1945r. oprę o zacho-
wane dokumenty i relację tej części 
mojej rodziny.
 Wschodnie kresy ówczesnej Polski 
były to tereny wielokulturowe i wie-
lonarodowościowe. Polacy, Rusini, 
Czesi i Żydzi żyli po sąsiedzku w 
zgodzie, wspomagając się wzajem-
nie. Często zdarzały się małżeństwa 
mieszane (w rodzinie mojej prabab-
ci również) i były raczej normą niż 
czymś szczególnym. Zakochani brali 
ślub w kościele lub w cerkwi, obie 
rodziny bawiły się zgodnie do rana. 
Gdy przychodziły na świat dzieci, 
to synowie byli chrzczeni zgodnie z 
wiarą ojca, a córki według obrząd-
ku matki. W Młynowie, skąd po-
chodzi część mojej rodziny, dzieci 
różnych narodowości uczyły się w 
jednej szkole, siedząc w ławkach bez 
żadnych podziałów. Tylko wzajem-
na sympatia do danej osoby miała 
wpływ na wybory kolegi czy kole-
żanki. Polskie i czeskie dzieci religii 
uczył proboszcz parafii katolickiej. 
Rusinów i nielicznych Czechów wy-
znania prawosławnego uczył pop. W 
czasie długich przerw obaj duchow-
ni spacerowali po boisku szkolnym 
trzymając się pod rękę i zawzięcie 
dyskutując. Wszyscy wiedzieli, że 
byli przyjaciółmi.
 Dzieci żydowskie swoją wiarę zgłę-
biały w synagodze. W każdym mia-
steczku, również w Młynowie był 
kościół, cerkiew i synagoga. 
     Polacy chętnie uczestniczyli w róż-
nych prawosławnych obrzędach reli-

gijnych i odwrotnie, często zapraszali 
do siebie ukraińskich rówieśników.
 Dobrym przykładem wzajemnego 
współżycia może być uroczyście 
obchodzone bardzo ważne dla pra-
wosławnych Święto Jordanu. Tłumy 
ludzi zbierały się nad rzeką, dokąd 
przychodził z procesją pop, a także 
zaproszony przez niego ksiądz. W 
grubym lodzie wyrąbywano otwór 
w kształcie krzyża, pop kropidłem 
święcił wodę, następnie przekazy-
wał je księdzu, który przeżegnawszy 
się również dokonywał poświęcenia. 
Następnie wśród śpiewu i modlitwy 
ludzie nabierali sobie wody święco-
nej do przyniesionych naczyń.
 W czasie obchodów świąt Wielka-
nocnych, które prawosławni obcho-
dzą szczególnie uroczyście, również 
młodzi Polacy byli zapraszani do 
pomocy. W czasie uroczystej mszy 
świętej, odprawianej równo o półno-
cy, ważną rolę pełnił czterogłosowy 
męski chór. Zazwyczaj brakowało 
niektórych głosów, najczęściej ba-
sów, i właśnie wtedy wspomagali 
prawosławnych - katolicy Polacy.
 Nazajutrz dorośli i młodzież płci 
męskiej zbierali się na placu przed 
cerkwią i rozpoczynali „bitwę na kra-
szanki”. Jajka ugotowane w cebuli 
”na twardo” uderzali wzajemnie o 
siebie czubkami, stłuczone odbierało 
się przeciwnikowi. Świetnie bawiła 
się młodzież ukraińska razem z pol-
ską.
 W obrządku prawosławnym świę-
ta Wielkanocne przypadają tydzień 
lub dwa po katolickich, więc nastrój 
świąteczny w miasteczku trwał co 
najmniej dwa tygodnie.
 Mój pradziadek Felicjan Sawicki 
urodził się w Dubnie w 1904r. i był 
piątym dzieckiem Teodora Sawic-
kiego, a pierwszym Marii Sawickiej 
z domu Michalewskiej. Pradziadek 
pochodził z wielopokoleniowej, zu-
bożałej rodziny ziemiańskiej. Miał 
jedenaścioro rodzeństwa, z których 
wojnę przeżyło czworo. Jako kilku-
letni chłopiec poszedł na służbę do 
księdza do Beresteczka i został tam 
najpierw ministrantem, a potem ko-
ścielnym. Ukończył 5 klas szkoły po-
wszechnej i na następne pięć poszedł 
terminować do cieśli.
 Po skończonej nauce zaczął praco-
wać w miejscowości Majdan, u wła-
ścicieli ziemskich hrabiego Jerzego 
Jezierskiego, zajmując się końmi 
oraz pracami ciesielskimi. Stadnina 
była ok.12 km od pałacu, hodowano 
w niej głównie konie dla wojska. Pra-
dziadek bardzo życzliwie wspomina 

swoich pracodawców, płacę – jak 
twierdził, miał niezłą, miesięcznie 
ok. 50 zł. - czyli tyle, ile kosztowała 
wówczas dobra krowa. Jego siostry 
Maria i Janina pracowały na służ-
bie w pałacu w Młynowie. Tam po 
śmierci męża, z córkami zamieszkała 
moja praprababcia Maria.
 Pałac ten należał do Mieczysła-
wa Chodkiewicza, który miał troje 
dzieci: Mieczysława, Adama i Alek-
sandrę. Siostra pradziadka była po-
kojówką (i zarazem przyjaciółką) pa-
nienki Aleksandry. Z jej opowiadań 
wiemy, że w wieży, nazywanej Tem-
pel, (po prawej stronie obrazu) komu-
niści zamordowali księżniczkę Lidię 
z hrabiną Chodkiewicz w 1917r. i 
tam później zrobiono kapliczkę, w 
której cały czas palono świece. W 
budynku po lewej stronie mieszkała 
służba (również moja praprababcia z 
córkami, gdzie często ją odwiedzali 
synowie).
 W 1931 roku Felicjan Sawicki oże-
nił się z moją prababcią Zofią Gonta 
- urodzoną w 1915r w Pianiu, córką 
Maksymiliana Gonty i Hanny z domu 
Chodorowskiej, która była akuszerką. 
Nowożeńcy zamieszkali w miastecz-
ku w Młynowie, gdzie rok później 
urodził się ich pierwszy syn Wacław i 
kolejno Stanisław i Krzysztof. W ich 
domu zawisła kopia obrazu z ołtarza 
bocznego Kościoła pw. Świętej Trój-
cy w Beresteczku. Przedstawia Jezu-
sa Nazareńskiego Brahiłowskiego, 
namalowanego na podstawie cudow-
nej figury z kościoła w Brahiłowie. 
Figura ta była dla Podolan tym, czym 
dla Polaków Obraz Matki Bożej Ja-
snogóskiej. Był to jeden z niewielu 
przedmiotów przywiezionych przez 
moją prababcię z Kresów, niestety nie 
zachował się do dzisiaj.
 Po 1 września 1939r. pradziadek 
został zmobilizowany do Wojska 
Polskiego w Łucku, skąd z całym 
oddziałem przetransportowano go 
na szkolenie do Włodzimierza. Po 
tygodniu (może dwóch) szkolenia 
dowódcy zabrali im dokumenty woj-
skowe, spalili je w ich obecności i na-
kazali powrót do domu. Dopiero po 
powrocie do Młynowa okazało się, 
że ZSRR napadł na Polskę, decyzja 
dowództwa uratowała im życie.
 Sowieci wkroczyli w długich, bia-
łych płaszczach podpasanych sznur-
kiem. Przyszli Ukraińcy witali ich ra-
dośnie, dobrze się z nimi dogadując. 
Zaczęły się grabieże. Rosjanie szcze-
gólnie poszukiwali zegarków (nawet 
budzików). Za nimi przyszli cywilni 
towarzysze powołani do organizacji 
administracji wojskowej. Swoje rzą-
dy rozpoczęli od wywózki polskiej 
bogatej ludności i inteligencji na 
Syberię. Bogaczami byli ci, którzy 
mieli chatę pokrytą blachą zamiast 
strzechą, albo dwa psy na podwórzu. 
Opuszczone domy zasiedlono spro-
wadzonymi ze Związku Radzieckie-
go rodzinami urzędników rosyjskich. 
W obawie przed wywózką na Syberię 
wiele polskich rodzin uciekło do lasu.
 Po powrocie z Włodzimierza mój 
pradziadek przeprowadził się do le-
śniczówki w Wólce Kotowskiej, tam 
został gajowym. Wszystkie święta w 
czasie wojny były smutne, szczegól-
nie Wigilia 1939r. przeszła do historii 
rodziny. Tego dnia do domu wtargnęli 

sowieccy żołdacy i zabrali udekorowa-
ną przez dzieci choinkę. Dzieci pła-
kały, nie pomógł fakt, że pradziadek 
przyniósł nową i do wieczora zosta-
ła udekorowana ciasteczkami. Tego 
roku na stole jeszcze była tradycyjna 
kutia, kluski z makiem i barszcz czer-
wony. Ze świątecznymi życzeniami 
przyszli znajomi i krewni Rusini, a 6 
stycznia 1940r, w prawosławne świę-
ta Bożego Narodzenia, Polacy odwie-
dzili ich ostatni raz. W sierpniu 1940r. 
urodziła się tam moja babcia Halina.
 W drugiej połowie czerwca 1941 
Niemcy zaatakowały ZSRR. Rozpo-
częła się wojna z bombardowaniami 
miast i wsi. Zginęło dużo ludności 
cywilnej i żołnierzy sowieckich. Ro-
sjanie wycofali się zabierając doby-
tek ze sobą. W lipcu cały Wołyń był 
już zajęty przez Niemców.
 W mieście Młynowie Niemcy wy-
siedlali mieszkańców zajmując więk-
sze budynki, utworzyli getto dla Ży-
dów, które otoczyli dwumetrowym 
murem. Pod karą śmierci Żydzi nie 
mogli opuszczać wyznaczonego tere-
nu, panował tam głód i choroby.
 Młodszy brat mojego pradziadka, 
Zygmunt, był najlepiej wykształco-
ny z rodzeństwa i pracował razem 
z księdzem z Młynowa w redakcji 
„Gościa Niedzielnego”. 

/ Zygmunt Sawicki. Ok. 1939 r.

W lipcu (12?) 1941r. po donosie miej-
scowych Ukraińców został aresz-
towany razem z księdzem i innymi 
ludźmi, których uznano za inteligen-
cję. Księdza po kilku dniach zwolnio-
no, pozostałych – ponad 30 Polaków 
i kilkunastu Żydów rozstrzelano. Po-
chowano ich w masowych grobach 

za Młynowem, w bagnach koło rzeki 
Ikwy.
 Zaczęły się wywózki ludzi na przy-
musowe roboty do Niemiec. W jed-
nym z pierwszych transportów wy-
wieziono służbę Chodkiewiczów, 
również moją praprababcię Marię z 
córkami Marią i Janiną oraz ich dwu-
letnimi córeczkami Danutą i Alicją.
 Nadchodziła zima, Niemcy posuwali 
się na wschód. W związku z nadcho-
dzącymi mrozami zostało wydane za-
rządzenie, aby wszelkie futra damskie 
i dziecinne należy odnieść do budyn-
ku gminy. Surowe kary groziły tym, 
którzy odważą się je ukryć (kożuchy 
mężczyzn zabrano już wcześniej).
 Maszerujący żołnierze niemieccy w 
damskich futrach wyglądali komicz-
nie, ale ludziom nie było do śmiechu 
- ich też czekała surowa zima. Zimy 
w Rosji były i są bardzo srogie. Zimą 
1941/42 mrozy dochodziły do -40ºC.
 Tymczasem wśród przyszłych Ukra-
ińców zaczęły się szerzyć idee nie-
podległościowe, powstały bandy 
UPA, których członkowie nazwani 
„banderowcami” rozpoczęli maso-
we mordy na Polakach – zwłaszcza 
mieszkańcach wiosek. Nie oszczędza-
li nikogo ani kobiet, ani dzieci. Mor-
dów dokonywali w sposób okrutny. 
Duchowni prawosławni nie modlili 
się już razem z księżmi katolickimi, 
Ukrainki wydawały swoich mężów 
Polaków, Ukraińcy mordowali swo-
je żony – Polki. Moi pradziadkowie 
podczas pogromów uciekali do lasu, 
często tam nocując.
     Bracia mojej prababci Teodor i 
Włodzimierz byli ożenieni z Ukrain-
kami, które chciały ochronić rodzinę. 
Teodor wraz z rodziną, zadeklarowa-
li się jako Polacy, za co zostali wy-
wiezieni do łagrów na Krym. Wojnę 
przeżyli, chociaż do 1945r nie mieli 
kontaktu z pozostałą rodziną.

/ Brat prababci Teodor Gonta. Rok 1936
/ Pracownicy sezonowi na folwarku w okolicy Piania. Pierwsza od  lewej, w trzecim rzędzie od 
dołu stoi moja praprab abcia Hanna Gonta. Ok. 1905 r.

/ Ślub siostry Felicjana Sawickiego - Janiny. Od prawej st oją Felicjan i Zofia Sawiccy. Ok. 1939 r.
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 Dwaj bracia Włodzimierz i Alek-
sander pracowali w Pianiu we mły-
nie.
Nocą podeszli banderowcy i pod-
piłowali belki nośne budynku. Gdy 
rano weszli pracownicy, młyn runął 
zabijając wielu ludzi w tym i Wło-
dzimierza.
  Aleksander, ożenił się z Ukrainką z 
rodziny polsko-ukraińskiej. Wiosną 
1943r. byli krótko po ślubie, dzieci 
jeszcze nie mieli. 

/ Brat prababci Aleksander Gonta. Rok 1936.

/ Aleksander Gonta w białej koszuli za ma-
szyną, najm łodszy brat mojej prababci Zofii 
Sawickiej podczas pracy w e młynie w Mły-
nówce. Ok. 1938 r.

W nocy przyszli Ukraińcy, wywo-
łali go z domu, żona została, a jego 
wrzucili do studni. Nie wiadomo 
było czy przeżył upadek, dopiero 
rano jego żona powiadomiła sąsia-
dów. Prawdopodobnie to ona, jak 
wiele innych Ukrainek wydała go 
na pewną śmierć.
 W 1943r. mordy stały się masowe, 
wówczas Polacy, którzy utworzyli 
oddział samoobrony w Młynowie, 
pomogli uciec ukrywającym się 
w lasach Polakom do Łucka lub 
Młynowa. Bez ich eskorty, taka 
wyprawa mogłaby być niebez-
pieczna. Moi pradziadkowie wyje-
chali do Łucka, gdzie schronili się 
w Katedrze pod wezwaniem św. 
Piotra i Pawła.
 Katedra służyła w czasach so-
wieckiej, a potem niemieckiej 
okupacji jako spichlerz, ale w tym 
czasie już była pusta. Po kilku 
dniach przeprowadzili się do łagru 
dla uchodźców. Panował tam głód, 
który zabił ich czteroletniego syn-
ka Krzysztofa. Prababcia Zofia w 
końcu znalazła pracę u Niemców – 
jako kucharka, w ten sposób ratu-
jąc resztę rodziny przed śmiercią.

/ Moja prababcia Zofia Gonta. Rok 1931.     
/ Praprababcia Maria Sawicka z córkami Marią 
i Janin ą oraz synem Zygmuntem. Ok. 1936 r.  

Nie trwało to długo, zaczęły się naloty 
bombowe, Rosjanie atakowali cofają-
cych się Niemców. To właśnie wtedy 
ludzie chronili się w katedrze przed 
spadającymi bombami.
 Nocą, w wigilię Bożego Narodzenia 
1943r. bandy UPA zaatakowały wio-
skę Gnidawę, leżącą nieopodal Łucka. 
Wymordowali ludność, część została 
spalona w kościele, część w swoich 
domach. Pradziadek Felicjan przy-
szedł tam rano, domy jeszcze się pa-
liły, pomagał ratować ludzi. Ze zgrozą 
wspominał obraz zniszczenia i bestial-
stwa dokonany przez Ukraińców.
 Na wiosnę 1944 r., gdy weszli Ro-
sjanie, pradziadek Felicjan został 
powołany do wojska i wcielony do I 
Armii Wojska Polskiego. Walczył do 
końca 1945r., wyzwalając spod oku-
pacji niemieckiej między innymi: Wał 
Pomorski, Kołobrzeg, Berlin. Został 
odznaczony za odwagę i za zdobycie 
Berlina.

/ Odznaczenia Felicjana Sawickiego za sfor-
sowanie Odry i zdobycie Berlina.

   

W ten sposób, tak jak wiele innych 
kobiet w tamtych okrutnych czasach 
prababcia Zofia została sama w ła-
grze, w obcym mieście, z dwójką 
małych dzieci. Najstarszy Wacław 
miał 11 lat, a młodsza Halina trzy. 
Panował straszny głód, chleb był na 
kartki, a porcje były bardzo małe. 
Najczęściej na obiad była zupa 
szczawiowa, bo w okolicznych ro-
wach szczawiu nie brakowało, a 
czasem można było trafić na pie-
czarkę. Jedzono brukiew, czasem 
wojskowe suchary.
 W 1944r. na tyfus zachorowała 
czteroletnia Halinka. Nie było le-
karstw ani lekarzy. Do nieprzytom-
nego dziecka ktoś (prawdopodobnie 
starszy brat) przyprowadził lekarza 
– Żyda, ale on nie miał nic, co mo-
głoby pomóc i nie dawał wielkich 
szans na przeżycie. Jedyne co pro-
ponował to czosnek, ale nie mieli 
nawet czosnku. Następnego dnia ten 
sam lekarz przyniósł czosnek, nie 
wiadomo gdzie go zdobył i dlacze-
go im dał. Prababcia Zofia nie miała 
żadnych pieniędzy ani nic cennego, 
aby zapłacić. Moja babcia Halina 
wyzdrowiała.
 W okolicy czaiły się złowrogie ban-
dy UPA, Polacy nie mieli wyboru - 
dostawszy propozycję wyjazdu ze 
swoich rodzinnych stron i pozosta-
wienia Ukraińcom całego dobytku, 
tak zrobili. Zapisywali się na róż-
ne terminy. Sprzętów żadnych nie 
wolno było zabierać, tylko rzeczy 
osobiste i pościel. Pierwszy wyjazd 
nastąpił pod koniec stycznia 1945r., 
a potem były następne.
 A jednak babcia mojej babci – Han-
na Gonta nie chciała wyjechać. Cze-
kała na wieści o synu i jego rodzinie 
wywiezionych na Krym. Bała się, że 
jeśli wyjedzie, już ich nigdy nie zo-
baczy. Miała dołączyć do córki, gdy 
dowie się czegokolwiek. Doczekała 
się dobrych wiadomości i zobaczy-
ła syna, który wrócił z dziećmi do 
Łucka. Jednak córkę pożegnała na 
zawsze.
 Koniec wojny moja babcia słabo 
pamięta, ale jeden fakt utkwił jej w 
pamięci. Pewnej ciepłej nocy niebo 
zaczęły rozświetlać rakiety. Wszy-
scy przestraszeni wybiegli na dwór, 
starszy brat Wacław przybiegł z 
wiadomością, że wojna się skończy-
ła, a Hitler nie żyje. Prababcia Zofia 
tak mocno temu nie dowierzała, że 
przestraszyła się, iż jej syn zwario-
wał.
  Prababcia Zofia z dziećmi wyje-
chała z Wołynia pod koniec maja 
1945r. Załadowano ich do wagonu 
towarowego tzw. „krowiaka” wraz z 
innymi rodzinami. W chwili wyjaz-
du pokazała swoim dzieciom „Pa-
trzcie, takich wierzb rosochatych 
nie zobaczycie już nigdy.” Jechali 
parę tygodni, ludzie chorowali i 
umierali w czasie drogi. Dojechali 
do Zabrza i tam zostali rozładowani.
     Ludzie cieszyli się, że skończyła 
się podróż, ale również się bali. Nie 
wiedzieli, co ich czeka, głód i cho-
roby dziesiątkowały najsłabszych, 
nie mieli żadnych wieści o najbliż-
szych.
 W Zabrzu, w sierpniu 1945r. odna-
lazł ich pradziadek Felicjan. Krót-
ko mieszkali w familoku i dostali 
przydział wyjazdu do Baworowa 
(dzisiaj Baborowa), tam spotkali 
wracającą z robót w Niemczech 
mamę Felicjana z córkami Jani-
ną i Marią oraz ich córeczkami. 
Wszystkie przeżyły! Osiedlili się 
w Baborowie, po jakimś czasie do-
łączył do nich przyrodni brat pra-
dziadka Franciszek Sawicki. Drugi 
przyrodni brat Władysław osiadł 

się w Łambinowicach. Zaczął się 
nowy rozdział ich życia – w Polsce 
na Ziemiach Odzyskanych.
 Nie pamiętam swoich pradziad-
ków ani od strony mamy, ani taty. 
Dopiero dzięki tej pracy odkryłem, 
jak trudne było ich życie w czasie 
wojny. Ze starych, przedwojen-
nych zdjęć moi przodkowie patrzą 
młodzi, uśmiechnięci, pełni nadziei 
na spokojne, szczęśliwe życie. Nie 
przeczuwali wówczas jaką cenę 
przyjdzie im za nie zapłacić. Stali 
się dla mnie realnymi ludźmi, dzię-
ki ich odwadze, uporowi, a także 
zapewne szczęściu, dzięki nim 
żyję. Jestem z nich dumny. Będę 
pamiętać o nich i przekażę ich hi-

storię innym członkom naszej ro-
dziny.

Pracę tę dedykuję mojej babci Ha-
linie i jej kuzynce Danucie, z po-
dziękowaniem za żywy przekaz pa-
mięci o Wołyniu w czasach pokoju 
i wojny.

W pracy wykorzystano:

• Wspomnienia Felicjana Sawic-
kiego zapisane na taśmie magneto-
fonowej z 1977r.
• Wspomnienia Haliny Przybyl-
skiej z domu Sawickiej  2013r.
• Wspomnienia  Danuty Kwiatkow-
skiej z domu Owerczuk  2013r./ Podziękowanie dla Felicjana Sawickiego za sforsowanie Odry .

/ Akt urodzenia Krzysztofa Sawickiego wydany przez władze so wieckie w 1943 r w Łucku w 
celu umożliwienia pochowan ia zmarłego z głodu dziecka.

/ Akt urodzenia Krzysztofa Sawickiego wydany przez władze so wieckie w 1943 r w Łucku w 
celu umożliwienia pochowan ia zmarłego z głodu dziecka.

/ Świadectwo urodzenia Marii Sawickiej
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leż będę zwlekać z napisaniem 
tej opowieści? Wszak redakcja O 
WIARĘ AVE na łamach pisma 
prosi, by dzielić się wszelkimi 

informacjami o ks. biskupie Antonim 
Adamiuku, w roku jemu poświęco-
nym. Mobilizuję się więc i piszę.
 Śp. ks. bp Antoni Adamiuk. Jego 
postać, wciąż żywa w mej pamięci, 
przywołuje wspomnienie rodzinnych 
stron i Kresów Południowo-Wschod-
nich. Ziemi Praojców. Moich korzeni. 
Polski !

Busk. 8-tysięczne powiatowe  mia-
sto w województwie tarnopolskim. 
To tu 1 września 1939r. (data jakże 
wymowna!) młody, dopiero co wy-
święcony we Lwowie ksiądz Antoni 
Władysław Adamiuk, podejmuje po-
sługę kapłana. Do parafii św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika, gdzie 
zostaje skierowany, należy dziewięt-
naście wiosek z czterema kościołami 
filialnymi: w Żuratynie, Pietryczach, 
Grabowej oraz Maziarni Wawrzko-
wej, oddalonej o 15 km od Buska. Tej 
Maziarni, z której wywodzi się mój 
ród ! Tej, którą znam z opowiadań 
nieżyjącej już babci – Marii Hamzik 
(z domu Terlecka). Wspomnień, które 
są dla mnie świętością. Wspomnień 
jakże bolesnych. Ale o tym później. 
Oto pojawia się młody, postawny, 
a przy tym bardzo skromny, pełen 
rozwagi, zadumy i głębokiej wiary 
ksiądz Adamiuk. Szybko zyskuje 
sympatię licznej rzeszy parafian, a 
zwłaszcza mojego pradziadka – Jó-
zefa Terleckiego pełniącego od lat 
funkcję kościelnego w małym drew-
nianym kościółku w Maziarni. 

 / Kościelny Józef Terlecki pradziadek Wieś-
ka Wierz by woził na msze bp Adamiuka

Pradziadek żyje z ziemi i dla ziemi. 
Jako człowiek pobożny, stateczny, 
mądry i roztropny cieszy się we wsi 
dużym autorytetem. Niczym Bory-
na w „Chłopach” Reymonta. W każ-
dą niedzielę zaprzęga konie i udaje 
się do Buska, by przywieźć i od-
wieźć księdza wikarego. Na wozie, 
tak po prostu. Bez wygód. Zimą zaś 
wyciąga sanie, wyściela je sianem, 
a prababcia Tekla (z domu Święs) 
otula nogi księdza grubym kocem z 
bukli, by ten nie zmarzł w podróży, 
w końcu to  15 km w jedną stronę ! 
Lecz nie tylko na niedzielną mszę i 
spowiedź przybywa wikary do wsi. 
Także w tygodniu, z posługą do 
chorego i konającego. Wtedy pra-
dziadek gna czym prędzej, pogania 
konie, a ks. Antoni … tuli wiatyk do 
piersi.
Wielkim szacunkiem darzy kościel-
ny swojego wikariusza. Pokonując 
trasę Busk – Maziarnia kapłan za-
zwyczaj milczy. Modli się „w du-
chu” przed Mszą Świętą, którą trak-
tuje z wielkim namaszczeniem.
Czasem bywa w domu pradziad-
ków. Z uśmiechem na twarzy obser-
wuje rozkwitające uczucie między 
Marysią a Władziem, który do niej 
zachodzi z pobliskiej leśniczówki.
Józef Terlecki jest prawą ręką księ-
dza Adamiuka. Pod jego nieobec-
ność pilnuje spraw parafian, dba o 
szaty liturgiczne. Przed Mszą ubiera 
kapłana. To swoiste wyróżnienie, co 
napawa pradziadka dumą.
Odwiedziny wikariusza w domu ko-
ścielnego nie trwają długo. Wypije 
garnuszek mleka, zje pajdę swoj-
skiego chleba i już musi wracać, bo 
w Grabowej albo w innej wsi cze-
kają go.
Po śmierci pradziadka kościelnym 
zostaje mój dziadek – Władysław 
Wiśliński – z zawodu leśniczy. 

/ Władysław Wiśliński dziadek Wieśka Wierz 
by ur. 3 września 1914 r. zamordowany 25 
marca 1944 r . w Maziarni Wawrzkowej

Na krótko jednak. Tu warto wspo-
mnieć, że po napaści Armii Czerwo-
nej (17 września 1939r.) uczestniczy 
w obronie wschodnich granic Rze-
czypospolitej.
Wiosną 1941 roku moi dziadkowie, 
czyli Maria Terlecka i w/w Wła-
dysław Wiśliński stają na ślubnym 
kobiercu. Sakramentu małżeństwa 

udziela im ks. Antoni, zaproszony 
na uroczystość weselną jako gość. 
Młodzi stawiają dom. Murowany. 

/ Władysław Wiśliński

Idą na swoje. Po dwu latach na świat 
przychodzi moja mamusia (Stani-
sława Wierzba z domu Wiślińska). 
Ksiądz Adamiuk chrzci dziecię.

/ Maria Wiślińska córka Józefa Terleckiego 
wr az z córką Stanisławą Wiślińską matką  
Wieśka Wierzby

Małżeńska i rodzinna idylla nie trwa 
jednak długo. Tuż po wybuchu woj-
ny niemiecko-rosyjskiej  dziadek zo-
staje zesłany na przymusowe roboty 
do III Rzeszy. Powraca dopiero na 
chrzest córki, by… wkrótce zginąć ! 
Ironia losu. Bo oto w nocy z 24 na 
25 marca 1944r. ukraińscy nacjona-
liści zwani banderowcami napadają 
Maziarnię. Mordują część mieszkań-
ców, a wieś puszczają z dymem. Wi-
dząc przez okno łunę ognia i słysząc 
przerażające krzyki, dziadek powia-
da: „Oj Mynciu, już po naszym ży-
ciu”. Chwyta śpiącą córeczkę, całuje 
mocno i tuli do piersi. Po raz ostat-
ni. W pierwszą rocznicę jej urodzin. 
Paradoks. Po godzinie już nie żyje, 
trafiony kulą w głowę i brzuch, gdy 
wyprowadza konie ze stajni, by je 
uchronić przed spaleniem. Ukryta w 
sadzie babcia z dzieckiem na ręku, 
drżąc ze strachu i zimna, w jednej 
chwili zostaje wdową. Nazajutrz 
szwagier babci – Władysław Woro-
nowski – zbija z kilku niedopalonych 

desek trumnę. Skromny pogrzeb, bez 
księdza Adamiuka, który już nie 
może przyjechać do Maziarni. Grozi 
mu niebezpieczeństwo. I dla kato-
lickich księży banderowcy nie mają 
litości ! A potem swoista „golgota”. 
Poniewierka na Zachód, podróż w 
bydlęcych wagonach. Tułaczka sa-
motnej kobiety z dzieckiem, która 
podzieli los setek tysięcy wypędzo-
nych ze swej macierzy Polaków. 
Okrutny los. Potem przyjazd w Kra-
kowskie. Następnie są Głubczyce i 
wieś Zopowy. Ostatnia przystań! Po-
wtórne zamążpójście i ciężka praca 
na roli.
A w kufrze podziurawiony od śmier-
telnej kuli płaszcz męża. Ten, którym 
okryła dziecko w ową straszną „czer-
woną noc”, która na zawsze zmieniła 
jej życie. Przechowywany i czczony 
niczym relikwia, przetrwa do lat sie-
demdziesiątych.
Przypomniał mi o tym mój brat Wie-
siek, który, jako pierwszy recenzent 
jeszcze surowego tekstu, dostrzegł 
w nim pewne luki i uzupełnił o kil-
ka faktów. Między innymi przywo-
łał postać Stasia Terleckiego – bra-
ta babci, który, wcielony do armii 
austro-węgierskiej, brał udział w I 
wojnie światowej. Zmarł zaraz po jej 
zakończeniu, mając zaledwie 18 lat. 
Trudy wojenne i choroby zniszczyły 
jego młody organizm. Gdy wrócił 
resztkami sił do domu, nogi miał 
tak spuchnięte, że nie mógł zdjąć 
żołnierskich butów. Ojciec musiał 
je porozcinać. Babcia znała swego 
brata li tylko z opowieści rodziców. 
Przyszła na świat zaledwie rok przed 
jego śmiercią. Jakie to smutne…
 Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie tarnopolskim w 
latach 1939-1946 opisane jest skru-
pulatnie w obszernej monografii 
pod tym samym tytułem. To dzieło 
autorstwa Henryka Komańskiego i 
Szczepana Siekierki. Od lat trzech 
na rynku wydawniczym. Żałuję, że 
babcia nie doczekała jego wydania. 
Otarłoby może jej łzę, wypływającą 
niemal każdego dnia. Sokoro mowa 
o monografii. Trafił do niej mój brat 
Mirek, poszukujący w internecie 
informacji na temat zamordowane-
go dziadka Władysława. Ponadto 
przeczytał książkę Szeremety pt. 
„Watażka”, z której to wynika, że na 
Maziarnię i pobliskie wsie napadła 
banda oprawcy o nazwisku Kupiak. 
Ów Kupiak (prowodyr SB-UPA) 
to bliski współpracownik Stiepana 
Bandery – przywódcy ukraińskich 
nacjonalistów (OUN). A’propos Mir-
ka. W 2010r., udając się służbowo w 
podróż na Ukrainę wraz z wójtem 
gminy Bierawa, by podpisać umowę 
o współpracy, tak zaplanował trasę, 
by znaleźć się jak najbliżej ziemi 
praojców. Serce mu mocniej zabi-
ło, gdy w czasie podróży zobaczył 
drogowskaz „Busk”. Zatrzymał się. 
Ucałował te ziemię, która spłynęła 
krwią męczeńską. Nabrał jej w wo-
reczek i przywiózł do kraju. Na pa-
miątkę, by otoczyć swoistym kultem. 
Kamerą zarejestrował krajobraz: 

pola, pagórki, las w oddali. Ten las… 
Babcia byłaby wzruszona. Mimo tę-
sknoty za rodzinnymi stronami, nie 
chciała jechać na Wschód, choćby w 
odwiedziny. Bolesne wspomnienia, 
cierpienie i doznane krzywdy budzi-
ły strach i przerażenie. Tyle w życiu 
przeszła, lecz pozostała osobą po-
godną, miłą, ciepłą, życzliwą i dobrą. 
Jakże mi jej brak.
Do Buska wraz z uczestnikami bie-
gu pielgrzymkowego Głubczyce – 
Kijów „szlakiem Św. Jacka” dotarł 
mój brat Wiesław (2007r.). Chciał 
wejść do kościoła, w którym niegdyś 
posługiwał ksiądz Adamiuk, lecz 
świątynia ta, będąca dziś cerkwią 
prawosławną, była zamknięta. Pytał 
mieszkańców o Maziarnię, lecz nie 
byli w stanie określić nawet miejsca 
jej położenia. Nikt o niej nie pamię-
tał, nikt jej nie znał.
 Księga o ludobójstwie na Kresach. 
Sięgam doń, bo jest dla mnie świa-
dectwem. Przewracając jej karty, stu-
diuję martyrologię narodu polskiego. 
Trwam w nieutulonym żalu. A na 
stronie 216 odnajduję Maziarnię, 
opis jej zagłady, zaś pod numerem 
26, na liście pomordowanych imię i 
nazwisko dziadka – Władysław Wi-
śliński. Łzy cisną się do oczu … .
Dziadek miał jednak to „szczęście”, 
że zginął od kuli. Wielu spłonę-
ło żywcem lub skonało w mękach 
okrutnych. Bo oto oprawcy - ban-
derowcy wymyślili 265 sposobów 
uśmiercania „Lachów” (Polaków) 
!. Śmierć miała być długa i bolesna. 
Jest o tym mowa w w/w księdze, 
która liczy 1185 stron. Śmierć za by-
cie Polakiem. Nieprawdopodobne ! 
Dziesiątki spalonych wsi, dwieście, 
a może trzysta tysięcy pomordowa-
nych. Przerażająca statystyka.
 Maziarnia już nie istnieje. Dziś ro-
śnie tam głuchy las, na skraju które-
go kuzyn babci – Władysław Święs 
– postawił symboliczny krzyż.
 „Nie o zemstę, ale o pamięć wołają 
ofiary” – powie ks. Tadeusz Isako-
wicz – Zaleski  w swej wstrząsającej 
książce „Przemilczane ludobójstwo 
na Kresach”. I powtórzę za nim te 
słowa wyryte na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie.
 Wracając do ks. bp Antoniego Ada-
miuka. I w jego losy wpisane są 
tragiczne dzieje naszego narodu. W 
monografii Komańskiego i Siekierki 
na stronach 723 i 724 czytamy jego 
zeznanie: 
„Byłem świadkiem
 Jesienią 1943r. zaczęły się pierwsze 
mordy dokonane przez Ukraińców 
na Polakach. Były one inspirowane 
przez Niemców, a sowiecka party-
zantka w stosunku do band bande-
rowskich zachowywała się neutral-
nie. Z każdym tygodniem wzrastało 
zagrożenie. Ukraińcy z Buska zacho-
wywali się prócz kilku, raczej spo-
kojnie. Ostrzegali nawet Polaków. 
Sami Ukraińcy mówili, że nie mogą 
robić krzywdy Polakom, bo przecież 
ksiądz z Polski wyświadczył im tyle 
dobrego, ucząc ich dzieci za czasów 
sowieckich i zaopatrując chorych 
podczas epidemii tyfusu.

Ksiądz bp Adamiuk, Kresy 
i moja rodzina
Maria Farasiewicz
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 Najtragiczniejsze chwile przeży-
waliśmy w styczniu i lutym 1944r. 
Ukraińcy zamordowali w tym cza-
sie ponad 100 Polaków, m.in. w 
Grabowej wszystkich pracowników 
leśnictwa i tartaku. Niedługo potem 
spalono Polską wieś Maziarnię wraz 
z drewnianym kościołem. Na około 
400 mieszkańców zginęło 35 osób. 
W tym czasie zostało zamordowa-
nych w okolicy kilku polskich księ-
ży, w Sokołówce ks. Wiśniewski, w 
Toporowie ks. Jan Kuszyński, koło 
Krasnego został wyrzucony przez 
okno z pociągu i zginął ks. Klaka. 
Wzmagające się mordy zmusiły Po-
laków do wyjazdów do Polski cen-
tralnej. Od lutego do czerwca 1944r. 
wyjechali niemal wszyscy. Zbliżał 
się front. Polaków było już niewielu.
 Kiedy zabrakło ukraińskich księ-
ży – Ukraińcy zaczęli się garnąć do 
kościoła i polskich kapłanów. Wiele 
razy słyszałem, jak Ukraińcy narze-
kali i przeklinali swoich księży, za to 
że zamiast zajmować się sprawami 
Bożymi, trudnili się polityką, a kie-
dy zbliżył się front, to pouciekali. 
To oni byli głównymi szerzycielami 
nienawiści do Polaków. Zdarzali się 
jednak i wśród nich dobrzy kapłani, 
jak np. ks. proboszcz z Ucieszkowa, 
ks. Wanio czy proboszcz z Buska ks. 
Kołyniewicz. W tym czasie spowia-
daliśmy po 12 i 14 godzin na dobę. 
W każdej chwili groziła śmierć. Zda-
rzało się, że w biały dzień, na przed-
mieściach, dokonywano morderstw. 
W tym okresie, a było to chyba w 
maju 1944r., miałem takie zdarzenie:
 Kiedy rano wyszedłem z wikarówki, 
zobaczyłem przed kościołem jedne-
go z banderowskich prowodyrów. 
Był dyrektorem młyna w Busku, 
mieszkał w Kupczu, wsi oddalonej 
od Buska o 5 km. Odezwał się do 
mnie po polsku (mówiono, że nigdy 
nie używał języka polskiego). Nazy-
wał się Sikorski. Powiedział, że jego 
matka jest ciężko chora, a ksiądz 
uciekł. Prosił, bym do niej pojechał, 
bo chce się wyspowiadać. Myślałem 
wtedy, że to podstęp, aby mnie wy-

wabić poza miasto, bo w szkole obok 
wikarówki stacjonowali żołnierze 
niemieccy. Ale z drugiej strony nie 
chciałem odmówić, jeśli rzeczywi-
ście chora o to prosiła. Pojechałem. 
Okazało się, że była ciężko chora. 
Zaopatrzyłem chorą w święty sakra-
ment, a jej syn odwiózł mnie z po-
wrotem i bardzo dziękował. Dowie-
działem się, że bardzo kochał matkę 
– widać było, że w nim coś jeszcze 
ludzkiego zostało.
 W kilka dni później znowu zjawił 
się i płacząc powiedział, że matka 
jego zmarła, że był przy jej śmierci 
i konająca prosiła, by ubłagał mnie, 
żebym pojechał na pogrzeb. „Prze-
cież matki nie mogę zakopać jak psa 
bez księdza”- powiedział. Zgodziłem 
się i pojechałem. Odprawiłem w cer-
kwi mszę świętą i pogrzeb. Cała wieś 
była na pogrzebie.
 Po pogrzebie zaproszono mnie na 
posiłek, a później syn zmarłej nała-
dował na wóz worki z mąką, wędli-
nami i inną żywnością, a oprócz tego 
wyjął plik pieniędzy chcąc mi za-
płacić. Podziękowałem mu i powie-
działem, że tego przyjąć nie mogę. 
Usłużyłem w obliczu śmierci bez-
interesownie, ponieważ poproszono 
mnie o tę przysługę. Mimo nalegań 
licznie zebranych ludzi zapłaty nie 
przyjąłem i odjechałem.
 Kiedy front ustabilizował się pod 
Brodami i Tarnopolem i zapowia-
dano ofensywę niemiecką, zaczęli 
powracać ukraińscy księża. Powrócił 
też proboszcz z Kupcza. Ale ludzie 
nie wpuścili go na plebanię i wypę-
dzili z parafii. Cała jego nienawiść 
skierowała się przeciwko mnie, że to 
ja rzekomo zbuntowałem mu parafię. 
Mieszkał jakiś czas u ukraińskiego 
proboszcza w Busku, a później udał 
się do Sokoła, gdzie był obóz bande-
rowców. Niedługo potem przyszło 
do mnie kilku miejscowych Ukra-
ińców, ludzi poważnych, którzy po-
wiedzieli, że ze strony mieszkańców 
Buska nic mi nie grozi, ale oni mają 
wiadomości, że w najbliższym cza-
sie będę zamordowany przez bande-

rowców z obozu w Sokolu. Ponieważ 
Polaków już nie było w Busku, ani w 
okolicy, oprócz kilku fachowców w 
Browarze, gdzie mieszkali pod woj-
skową ochroną, zdecydowałem się na 
wyjazd i na początku czerwca 1944r. 
opuściłem Busk.
 
W lipcu 1944r, w dniu ucieczki z 
Niemcami przed zbliżającym się 
frontem rejonowy prowydnyk OUN 
Osyp Kapij zamordował swoich 
starszych wiekiem sąsiadów, Gilewi-
czów, Polaków z przedmieścia Wola-
ny. Matka Kapija była Polką, synowi 
nie starczyło odwagi do zamordo-
wania własnej matki, więc mordując 
sąsiadów, chciał się wykazać przed 
swoimi zwierzchnikami. Następnego 
dnia, kilka kilometrów za miastem, 
w Lanerówce żołnierz sowiecki za-
strzelił Kapija. Rodzina pochowała 
go na cmentarzu w Busku. Po jego 
śmierci matka wyjechała na zachód 
Polski.
 Po zajęciu Buska przez armię so-
wiecką część Polaków w lipcu 1944r., 
powróciła, narażając się na dalszą 
działalność terrorystyczną UPA.
 
We wrześniu 1944r. bojówka SB-
-UPA Kupiaka zamordowała 10 osób, 
przeważnie narodowości ukraiń-
skiej (jedna rodzina mieszana): Piotr 
Czuczman, Teodor Kapij i troje jego 
dzieci: Olga, Maria i Włodzimierz, 
Jan Diżak, jego syn Jarosław i córka 
Nadzieja, Kiryło Daniłów i jego żona 
Paraska.
Nadzieję Diżab zamordował L.Puci-
łujko, jej ojca zastrzelił L.B.Czucz-
man.
 3 kwietnia 1945r. bojówka SB-UPA 
Kupiaka z udziałem Włodzimierza 
Olijnka, Stefana i Bohdana Czucz-
marów, Michała Kupiaka i L.Puci-
łujko, na przedmieściu Lipieboki, za-
mordowała 11 Polaków: Stanisława 
Jurdyga, jego żonę Stefanię, córkę 
Jarosławę i syna Mieczysława, Julię 
Kuczyńską, Mariana Mierzwińskie-
go, jego żonę Marię, córkę Julię i 
syna Antoniego oraz starsze małżeń-

stwo o nazwisku Puna.
 19 grudnia 1945r., ta sama bojów-
ka SB-UPA Kupiaka, z udziałem 
Bohdana Czuczmana, wspólnie z 
bojówką Iwana Diaka, pseudonim 
ps. „Czarnota”, zamordowały kolej-
nych 5 Polaków: Zofię Chruniewicz, 
Jakuba Pankiewicza, jego żonę Ro-
zalię, ich syna Włodzimierza i córkę 
Ludwikę.”
 Ksiądz bp. Antoni Adamiuk i jego 
świadectwo. Świadectwo genocidu, 
tragedii, która też jest jego doświad-
czeniem. O Kresach nigdy nie za-
pomni. Już jako biskup pomocniczy 
w Opolskiej Kurii będzie niósł po-
moc rodakom pozostałym w Busku 
i innych rejonach dziś w granicach 
Ukrainy. 
 Mała retrospekcja. Po wojnie los 
rzuca ks. Antoniego na Ziemię Głub-
czycką. To chyba przeznaczenie. Ma 
być pośród tych, którzy w większości 
przybyli tu z Kresów, z jego stron. 
Ma im posługiwać jako ksiądz, kate-
cheta, duszpasterz. Pomóc odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości tym, któ-
rzy do lat sześćdziesiątych wierzyli 
w powrót na ojcowiznę. Przybywa 
więc do Głubczyc jako orędownik 
wiary, nadziei i miłości w niełatwym 
momencie przemian społeczno-poli-
tycznych i zniewolenia komunistycz-
nego. Naucza religii z wielkim zaan-
gażowaniem. „Rozkręca” naukę w 
Liceum Ogólnokształcącym zwanym 
wtedy jeszcze Gimnazjum. Posługuje 
w kościele parafialnym i okolicznych 
wsiach. Stoi na straży patriotyzmu, 
ojczystego języka, jego historii i kul-
tury. Pamięta o swoich korzeniach. 
Ceni piękno otaczającego świata. 
A kresowiacy, przeżywszy swoistą 
„drogę przez mękę”, cieszą się, że 
mają go znowu przy sobie. Staje się 
ich przywódcą duchowym.
 Ale lata mijają. Oto ksiądz Antoni 
przyjmuje sakrę biskupią, wyjeżdża 
z Głubczyc do Opola. Nowe wyzwa-
nia, nowe obowiązki. To wykłady w 
Wyższym Seminarium duchownym, 
to znów praca w Kurii, wizytacje, etc.
 Jest czerwiec 1977r. Jego Eminen-

cja ks. bp Adamiuk przyjeżdża do 
wsi Zopowy. Wsi mego dzieciństwa. 
Wielkie poruszenie. Dla mieszkań-
ców Zopowy to niejako nobilitacja ! 
Bo oto przybywa. Persona grata. 
We mnie, małej dziewczynce, budzi 
strach i radość jednocześnie. Wszak 
po raz pierwszy widzę takiego do-
stojnika. Wysoki mężczyzna w złoci-
stej szacie, z laską i nietypową czap-
ką, jawi się niczym Święty Mikołaj. 
Udziela Sakramentu Bierzmowania 
w kościele p.w. Św. Michała Archa-
nioła młodzieży Zopowy i Zubrzyc. 
W tym także moim braciom – Wieś-
kowi i Mirkowi. Po ceremonii wraz  
z mamusią i babcią podchodzę do bi-
skupa, by pocałować go w rękę. Boję 
się. On, widząc mój strach, uśmiecha 
się serdecznie i czyni na mym czole 
znak krzyża. Ileż w nim ciepła i do-
broci! Wszystkie trzy całujemy Jego 
Eminencję w pierścień biskupi. To 
ogromne przeżycie, zwłaszcza dla 
dziecka. Babcia zapytuje o zdrowie, 
wspomina Maziarnię, Busk i krwa-
we mordy banderowców. Biskup jest 
wzruszony. Kobiety płaczą. Ściska 
ich dłonie i powiada: „Pamiętam. 
Wszystko pamiętam. Pan Bóg dopu-
ści, ale nie opuści”.
 To moje pierwsze, ale nie ostatnie 
spotkanie z ks. bp Antonim Adamiu-
kiem. Jako uczestniczka rekolekcji 
dla młodzieży na Górze Św. Anny 
pod koniec lat 80 miałam okazję 
słuchać mądrości Słowa Bożego 
płynącego z jego ust. Potem jeszcze 
spotkanie z nim w czasie studiów w 
Katedrze Wrocławskiej na konferen-
cji dla młodych, gdzie wespół z kar-
dynałem Gulbinowiczem i innymi 
dostojnikami zabierał głos (1990).
 Ks. bp. Antoni Adamiuk. Od lat 
13 w wieczności. W Domu Pana. 
„Święty biskup” – chciałoby się 
rzec. Ikona głębokiej wiary i pokory. 
Tablica wmurowana w ścianę świą-
tyni NNMP w Głubczycach, a jemu 
poświęcona, jest tego wyrazem. Po-
mnik prawdy i pokoju.
Śp. ks. bp. Antoni Adamiuk wpisany 
w losy mojej rodziny.

GIMNAZJUM KRESOWE 
– OD ZBARAŻA DO BRZEŻAN
Zuzanna Wołoszyn
Klasa 2c Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. A. Mickiewicza w Głubczycach

Uważał na matematyce
(Autentyczne)

     Natura obdarzając człowieka 
wieloma zaletami, nigdy nie zapo-
mina o jakiejś słabostce, niby pię-
cie Achillesa, która nieraz staje się 
źródłem koniecznych zajęć.
     Miał taką słabostkę nasz p. prof. 
matematyki Horowitz; oto stale 
przed nową lekcją mówił: „Teraz 
pójdziemy krok dalej”. Zdarzyło się 
raz, że po przeprowadzeniu dowodu 
na to, że kąty obwodowe wspierają-
ce się na tym samym łuku, są sobie 
równe, który to dowód poprzedziło 
– jak zawsze – charakterystyczne 
„pójdziemy krok dalej”, zapytał: 
No Iwankiewicz, cośmy dzisiaj zro-
bili? Wywołany wstaje z ławki bar-

dzo niechętnie, a że nic nie wiedział 
„cośmy dzisiaj zrobili”, bo pod 
ławką cały czas pisał słówka z ła-
cińskie, odpowiada mimo wszystko 
stanowczo: „Poszliśmy dzisiaj krok 
naprzód”.

Szczepański Jan VIII a

Od tego humorystycznego zdarze-
nia chcę rozpocząć moją pracę. 
Nazywam się Zuzanna Wołoszyn, 
jestem uczennicą Liceum Ogól-
nokształcącego w Głubczycach. 
Moim dziadkami są: Czesława i 
Edward Wołoszynowie. Od naj-
młodszych lat miałam styczność z 
historią Kresów, ponieważ stamtąd 
pochodzi rodzina ze strony taty. 
Babcia urodziła się w Bóbrce koło 

Lwowa, natomiast dziadek w Zba-
rażu. Dziadkowie często opowiada-
li mi o swoich rodzinnych stronach, 
wszystkie spotkania przepełnione 
były ich barwnymi i jakże ciekawy-
mi historiami. Fascynowały mnie 
te opowieści, ale były one za trud-
nie i często niezrozumiałe, zwłasz-
cza gdy byłam jeszcze małą dziew-
czynką. Dopiero z biegiem lat 
zaczęłam zgłębiać wiedzę na temat 
korzeni moich dziadków. Okaza-
ło się to wspaniałym doświadcze-
niem. Gdy pojawiła się możliwość 
wzięcia udziału w konkursie na 
temat Kresów, zmotywowało mnie 
to jeszcze intensywniejszej pracy. 
Zagłębiłam się w historię, by do-
wiedzieć się jak najwięcej na temat 
przeszłości ludzi mieszkających na 

dawnych terenach Rzeczypospo-
litej Polskiej. Przeglądając wie-
le książek z biblioteczki mojego 
dziadka Edwarda, natknęłam się na 
interesujący temat.
     Historię, którą chcę przedstawić 
ma początek w Zbarażu, mieście 
rodzinnym mojego dziadka.

Początki w Zbarażu

 Miasto Zbaraż leży nad rzeką 
Gniezną na pograniczu Wołynia i 
Podola. Kiedyś rzeka tworzyła roz-
lewiska, bagna i stawy - jeden ba-
zarzyniecki, drugi zbaraski, które 
stwarzały naturalny system obron-
ny miasta. Przez ziemie te prze-
biegał tzw. Czarny Szlak Tatarski, 
którym w czasach pokoju wędro-

wały karawany kupców, natomiast 
w czasach licznych wojen tędy ze 
wschodu ciągnęły czambuły wojsk 
Mongołów, Tatarów, Turków i Ko-
zaków. Początki historii Zbaraża 
giną w mroku przeszłości. Pierw-
sze wzmianki o nim pochodzą z lat 
1211-1213, kiedy polski król Le-
szek Biały wspomagał księcia ru-
skiego, Daniela Romanowicza, w 
walce o tron Księstwa Halickiego. 
Zbaraż zapisał się trwale na kartach 
historii w okresie wojen kozackich. 
Twierdza zbaraska stała się głów-
nym punktem oporu wojsk Rzeczy-
pospolitej i wytrzymała kilkutygo-
dniowe (10 lipca-25 sierpnia 1649) 
oblężenie przez wojska kozackie. 
To wydarzenie rozsławił Henryk 
Sienkiewicz na kartach „Ogniem i 
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mieczem”. Obroną zamku kierował 
książę Jeremi Wiśniowiecki. Mimo 
wielokrotnych szturmów wojska 
kozacko-tatarskie nie zdołały zdo-
być twierdzy i musiały odstąpić po 
podpisaniu ugody w Zborowie.
 Miejscem w Zbarażu, któremu chcę 
poświęcić szczególną uwagę, jest 
kościół i klasztor ojców Bernardy-
nów. Położony nad rzeką Gniezną, 
otoczony był grubym murem. Cały 
kompleks budowli miał charakter 
obronny, co było następstwem prze-
bytych doświadczeń dziejowych. 
Historia kościoła i klasztoru w Zba-
rażu sięga 1627 roku, kiedy to ksią-
żę Jerzy Zbarski sprowadził zakon 
ojców bernardynów do miasta. Po 
jego bezpotomnej śmierci budową 
murowanego kościoła oraz klasz-
toru w 1631 roku zajął się książę 
Janusz Wiśniowiecki wraz z żoną.
 Prace postępowały na tyle szybko, 
że książę Janusz, który zmarł 13 
stycznia 1637 roku, mógł być już 
pochowany w tym kościele. Począ-
tek wojny kozackiej w 1648 roku 
zakłócił spokojne życie w klaszto-
rze. Po klęsce pod Piławcami Ko-
zacy złupili klasztor, a mnichów, 
którzy nie zdążyli się ukryć, wy-
mordowali.
 Mimo ciągłych zagrożeń już nie 
tylko ze strony Kozaków, ale także 
Tatarów i Turków, w tych niespo-
kojnych czasach, udało się na tyle 
naprawić szkody, że kościół znowu 
odzyskał tytuł konwentu. Znacznie 
większe nieszczęście nastąpiło w 
1675, kiedy Turcy ograbili i spalili 
klasztor oraz kościół. Dopiero jego 
odbudowa nastąpiła, kiedy Zba-
raż w spadku po Wiśniowieckich 
przeszedł w ręce Józefa hr. Potoc-
kiego, wielkiego hetmana koron-
nego i kasztelana krakowskiego. 
W 1729 wybudowano drewniany 
klasztor dla większej liczby za-
konników oraz zaczęto budowę 
nowego murowanego klasztoru z 
kamienia. Dnia 23 lipca 1752 roku 
kościół został poświęcony i oddany 
do użytku. Wkrótce zakończono 
budowę klasztoru i budynków go-
spodarczych, a teren wokół klasz-
toru otoczono murem. W 1760 
roku odbył się w kościele pogrzeb 
Stanisława Potockiego. Wielkość 
klasztoru oraz dobrze prowadzona 
gospodarka zdecydowały o lokali-
zacji w nim, przez kapitułę prowin-
cji w 1763 roku, nauczania ogólnej 
teologii. W tym czasie w Zbarażu 
wznowiono nauczanie filozofii i re-
toryki. Dla potrzeb dydaktycznych 
wydzielono z klasztoru część po-
mieszczeń, które uzyskały nazwę 
seminarium. W 1768 roku w Zbara-
żu przebywało 10 zakonników, 17 
kleryków i 6 braci zakonnych. Do-
bry stan budynku oraz znaczna licz-
ba zakonników pozwoliła zająć się 
działalnością duszpasterską wśród 
miejscowej ludności i parafii. Po I 
rozbiorze Polski Zbaraż znalazł się 

w granicach austriackiej Galicji. W 
pierwszych latach zaboru praktycz-
nie w klasztorze niczego nie zmie-
niono.
 Nadal prowadzono zajęcia z filo-
zofii oraz odbywały się kapituły 
jednej, chociaż podzielonej poli-
tycznie, prowincji. Galicja potrze-
bowała gruntownych przekształceń 
i reform ,najważniejszą potrzebą 
była reforma szkolnictwa publicz-
nego. Nastąpiła kasacja zakonu je-
zuitów w 1773, która miała znieść 
ich szkoły, a na ich miejsce rząd 
stworzył państwowe. W 1789 po-
wstało gimnazjum w Zbarażu. Po-
minięto tym samym ważniejsze 
miasta wschodniej Galicji: Zło-
czów, Tarnopol, Brzeżany, Koło-
myję.

Dlaczego Zbaraż?

 Głównymi powodami wybrania 
Zbaraża na siedzibę gimnazjum, 
pominąwszy ważniejsze miasta 
Galicji wschodniej ,była prośba 
mieszczan oraz okolicznej szlach-
ty, która cierpiała niedogodności z 
powodu braku w pobliżu średniej 
szkoły. Ponadto Zbaraż miał pra-
wo historyczne do szkoły średniej, 
była tu wcześniej szkoła łacińska 
przy klasztorze oo. Bernardynów, 
która upadła wskutek braku odpo-
wiednich nauczycieli. Gimnazjum 
w Zbarażu utworzono 1 września 
1789. Z biegiem lat przybywało 
młodzieży. Lecz jego czasy świet-
ności upadły, gdy w 1805 roku 
przyszła wiadomość o konieczności 
przeniesienia placówki do Brzeżan. 
Szkoła w Brzeżanach, swą działal-
ność zapoczątkowała 2 września 
1805 roku.
Przedstawienie jej krótkiej historii 
oraz wybitnych absolwentów, bę-
dzie zasadniczą treścią mojej pracy. 
Dzięki uprzejmości pana Ryszarda 
Brzezińskiego, byłego mieszkańca 
Brzeżan oraz miłośnika Kresów, 
dotarłam do ciekawych informacji i 
źródeł książkowych. Sam pan Brze-
ziński jest ,,skarbnicą wiedzy” na 
ten temat. Obecnie mieszka w Piel-
grzymowie w gminie Głubczyce i 
jest właścicielem pałacu, w którym 
zgromadził wiele pamiątek histo-
rycznych m.in. z Kresów.

Co było powodem przeniesienia 
szkoły ze Zbaraża do Brzeżan?

 Na to pytanie nie łatwo udzielić od-
powiedzi, lecz można wywniosko-
wać, że powodem była dotacja fi-
nansowa ofiarowana rządowi przez 
księżną Izabellę z Czartoryskich 
Lubomirską. Z powodu braków fi-
nansowych, rząd zdecydował się na 
przeniesienie szkoły, a nie budowa-
nia jej od podstaw. W późniejszych 
czasach utrzymywała się pogłoska, 
że do przeniesienia przyczyniły 
się także ,,liczne skargi zbarazkich 

mieszczan na psoty i szkody mło-
dzieży gimnazjalnej w ogrodach i 
sadach”. Lecz te powody były mało 
prawdopodobne. Nie wszyscy jed-
nak byli zadowoleni z przeniesie-
nia, nauczyciele narzekali na brak 
i drożyznę mieszkań oraz na popu-
larne brzeżańskie błoto, - o którym 
w swoim wierszu pisała absolwent-
ka gimnazjum, Danuta Siwkowska: 
„Brzeżany, Brzeżany, Mieścino ko-
chana, Ciemności egipskie, Błoto 
po kolana!".
Księżna Lubomirska wybudowała 
pośrodku rynku piętrowy budynek, 
w którym 5 sal ze strony zachodniej 
przeznaczyła na gimnazjum. Zobo-
wiązała się do dostawy drewna na 
opał ze swych lasów oraz ofiarowa-
ła materiał do sporządzenia przybo-
rów szkolnych. Natomiast dalsze 
sprawy związane z utrzymywaniem 
budynku takie jak: naprawy, inwen-
tarz, utrzymywanie izb w „stanie 
mieszkalnym”, miały należeć do 
rządu.
Brzeżański urząd obwodowy zarzą-
dził uroczyste otwarcie gimnazjum 
2 września 1805r. Już następnego 
dnia rozpoczęła się prawidłowa na-
uka we wszystkich pięciu klasach. 
Zapisało się oprócz 31 zbaraskich 
i 132 uczniów nowych. Z czasem 
szkoła została wyposażona w po-
mieszczenia na kancelarię, biblio-
tekę, pomieszczenie dozorcy, ale 
dalej brakowało więcej sal lekcyj-
nych. Z pomocą przyszedł prawnuk 
i spadkobierca księżnej Lubomir-
skiej hr. Stanisław Potocki. W 1849 
wprowadził 8 klasowe gimnazjum, 
zwiększył dotację, również mia-
sto wspomagało materialnie szkołę 
.W 1870 nie było już w całym bu-
dynku wolnych sal, a przybywało 
uczniów. Zaczęto szukać dodatko-
wych pomieszczeń poza budynkiem 
głównym. Inną niedogodnością 
było to, że budynek znajdował się 
na rynku, gdzie odbywały się częste 
targi i jarmarki, a parter zajmowały 
sklepy. Ruch i gwar zakłócał pracę 
szkolną. Uczniom brakowało ogro-
du, placu zabaw, stąd przerwy mu-
sieli spędzać w salach lekcyjnych. 
Ciasne korytarze, niedostatecz-
na kanalizacja oraz brak dostępu 
świeżego powietrza nie sprzyjały 
utrzymaniu prawidłowej higieny. 
To natomiast nie służyło zdrowiu 
zarówno uczniów jak i nauczycieli.
Szkoła brzeżańska ucierpiała dwu-
krotnie z powodu pożarów. Pierw-
szy raz w 1825, wskutek tego 
nauczyciele uczyli młodzież we 
własnych mieszkaniach. Drugi 
raz wydarzył się 13 lipca 1854, po 
którym gimnazjum było już nie do 

użytku. Przyśpieszono koniec roku 
szkolnego, a egzaminy promocyjne 
uczniowie zdawali w prywatnych 
domach. Szkoła musiała też udo-
stępniać sale lekcyjne na kwateru-
nek dla wojska lub na sale szpitalne 
potrzebne w czasie epidemii chole-
ry.
 Pierwszym w pełni praw dyrekto-
rem szkoły był Antoni Sołtykie-
wicz (1868-1872). Z jego inicjaty-
wy stworzono bibliotekę książek 
szkolnych. Jak wspomina Danuta 
Siwkowska „starał się pozyskać uf-
ność rodziców i uczniów przez tak-
towne i wyrozumiałe traktowanie 
ich. Rozpoczął też naprawę stosun-
ków narodowościowych".
Natomiast książce pt. ,, Brzeżany” 
Józef Czernecki pisze: ,,W stosun-
kach wzajemnych panowała wśród 
młodzieży największa zgoda, nie 
było najmniejszych sporów, najści-
ślejsze stosunki przyjaźni wiązały 
Polaków i Rusinów, a objawiały 
się na przerabianiu wspólnem lek-
cyi, pomaganiu sobie w wypraco-
waniach piśmiennych, wspólnych 
przechadzkach i śpiewaniu zarów-
no polskich jak ruskich pieśni, który 
zbiorek każdy prawie posiadał w 
odpisie i umiał na pamięć”.
W 1906 gimnazjum święciło 
100-letni jubileusz swojego istnie-

nia, mogło się pochwalić dobrze 
wychowaną i przygotowaną mło-
dzieżą do dalszego życia. W latach 
1914-1918  Polacy zaczęli przygo-
towywać się do wojny. Młodzież 
gimnazjalna również nie próżno-
wała, gromadziła się i szkoliła w 
szeregach: „Strzelca”, „Sokoła”, 
„Harcerstwa”, aby w razie potrze-
by zastąpić swoich bohaterskich 
poprzedników w walce o niepod-
ległość kraju. W czasie wojny ze 
względu na bliskość frontu, gim-
nazjum było nieczynne. Gmach 
szkoły przy ulicy Wałowej i kró-
lowej Jadwigi, oddany do użytku 
w 1914, został zniszczony przez 
wojska. Naukę rozpoczęto dopie-
ro 2 lutego 1918 roku. Do 1928 
uczniowie zajmowali 3 sale szkolne 
w ratuszu. W tym roku został dy-
rektorem profesor Edward Reiter, 
za jego staraniem gimnazjum brze-
żańskie zostało koedukacyjnym. 
W latach1933-1939 (do wybuchu 
II wojny) ostatnim dyrektorem był 
Edward Olszewski. Jak wspomina 
Maria Naglerówna z klasy 8a: „Pod 
jego świetnym kierownictwem uczy-
liśmy się, pracowaliśmy nad sobą, 
aby zostać godnymi następcami 
największych poprzedników i stać 
się świetnymi obywatelami Rzecz-
pospolitej”.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

/ Grono nauczycielskie Państwowego Gimnazjum im. Marsza łka E. Rydza-Śmigłego w Brzeżanach

/ Szkoła w Brzeżanach w roku 1937

/ Szkoła w Brzeżanach w roku 1937
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Nauka w gimnazjum

 Do roku 1811 każdy profesor 
udzielał w swojej klasie nauki 
wszystkich przedmiotów. Była ona 
podzielona na: retorykę, poetykę, 
syntaksę (składnię), gramatykę i 
infimę. Dopiero od 1 marca tego 
samego roku dekretem Komisji 
Narodowej każdy profesor został 
przydzielony do danego przedmio-
tu. Taki podział stał się korzystniej-
szy zarówno dla nauczycieli jak i 
uczniów. By zostać przyjętym do 
gimnazjum należało ukończyć 10 
lat i zdać trudny egzamin wstępny. 
 W pierwszym okresie działalno-
ści gimnazjum obowiązywał język 
łacińsko-niemiecki. W 1848 roku 
Naczelna Rada we Lwowie wysu-
nęła wniosek, aby w gimnazjach 
nauczano po polsku. W 1857 nauka 
języka polskiego. „Ku szczerej ra-
dości Polaków została przedmiotem 
obowiązkowym’’  - tak wspomina 
Maria Naglerówna (uczennica kla-
sy 8a gimnazjum w Brzeżanach). 
Już w roku 1868 wykładano po pol-
sku, jednak tylko częściowo, gdyż 
dyrektor i dwaj profesorowie nie 
władali poprawnie językiem pol-
skim. Dopiero w następnym roku 
szkolnym język ojczysty stał się 
także językiem urzędowym. Na-
stąpiło ujednolicenie przedmiotów 
nauczania. Przykładowo w klasie 2:

a) w pierwszym półroczu: religia, 
język łaciński, język ruski, geogra-
fia, historia, matematyka, historia 
naturalna.
b) w drugim półroczu: religia, język 
łaciński, język ruski, starożytności, 
geografia-historia, matematyka, hi-
storia naturalna.
 W ciągu 8 lat edukacji uczniowie 
mieli obowiązek poznać lektury au-
torów starożytnych i nowożytnych. 
Obowiązujące lektury starożytne 
to dzieła łacińskich oraz greckich 
pisarzy: Cycerona, Owidiusza, 
Homera, Platona, Sofoklesa. Nato-
miast po polsku młodzież czytała: 
A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza, 
Malczewskiego, J. Ch. Paska, K. 
Korzeniowskiego, Z. Krasińskie-
go, po rusku utwory: Iwana Franki, 
M. Ustyanowicza, M. Wowczka. Z 
literatury niemieckiej dzieła J.W. 
Goethego m.in. „Faust część 1". 
Głównymi tematami wypracowań 
pisemnych po polsku były, np. w 
klasie 5: ,,Dwór i gospodarstwo 
Sędziego Soplicy”, „Wspomnienia 
z wakacji", „Podróżowanie pieszo, 
a podróż koleją żelazną", „Wpływ 
chrześcijaństwa na oświatę w Pol-
sce", „Przebieg akcyi w Zemście”. 
Natomiast po niemiecku np.: „Der 
Verfassung Agyptens. - Auf Grund 
des Schulunterrichtes".
Przedmiotami nadobowiązkowy-
mi były: historia kraju rodzinnego, 
rysunki, śpiew, kaligrafia i gimna-

styka. W czasie zajęć gimnastyki 
wprowadzane były ćwiczenia rzę-
dowe w miejscu i z miejsca, pocho-
dy, biegi, ćwiczenia wolne z laska-
mi, maczugami w postawie oraz gry 
gimnastyczne: mocowania i zapasy.
Dalsze zmiany jakie przynosił rok 
1849 było wprowadzenie języ-
ka niemieckiego jako osobnego 
przedmiotu oraz propedeutyki filo-
zoficznej. Zupełną nowością było 
też wprowadzenie egzaminu doj-
rzałości. Wymagano od uczniów 
wszechstronnej wiedzy humani-
stycznej oraz matematycznej.
 Brzeżany to miasto wielkich lu-
dzi. Tu urodzili się: wybitny pol-
ski językoznawca, kulturoznawca i 
historyk Aleksander Bruckner, pi-
sarz, eseista i krytyk literacki oraz 
nauczyciel w tutejszym gimnazjum 
Karol Irzykowski. Gimnazjum sły-
nęło także z wybitnych absolwen-
tów, którzy byli jego chlubą. Warto 
wymienić: profesora chirurgii na 
uniwersytecie w Wiedniu, dr Jana 
Hofmokla, Władysława Wisłoc-
kiego, kustosza biblioteki Jagiel-
lońskiej, dr Aleksandra Jasińskie-
go, prezydenta Lwowa, Witalisa 
Smochowskiego, dyrektora teatru 
lwowskiego.
 Postacią, której chcę poświęcić naj-
więcej uwagi jest Marszałek Polski 
Edward Rydz- Śmigły. Był on także 
uczniem gimnazjum w Brzeżanach. 
W późniejszym czasie za swoje za-
sługi dla narodu polskiego stał się 
patronem tej właśnie szkoły.
Edward Rydz - Śmigły urodził 
się 11 marca 1886 roku, przy ulicy 
nazwanej od imienia Izabeli Potoc-
kiej, Izabelówką. Z powodu wcze-
snej straty rodziców wychowywany 
był przez dziadka Jana Babiaka. Jak 
wspominała Anna Kollbekówna 
uczennica 4a gimnazjum: „Już jako 
mały chłopiec ćwiczył on musztrę 
wojskową z rówieśnikami, a umiał 
tak do niech podejść że nawet naj-
krnąbrniejsi słuchali go i towarzy-
szyli mu w dalekich, wojennych wy-
prawach do okolicznych lasów". 
W 1897 rozpoczął naukę w gim-
nazjum brzeżańskim i zaprzyjaźnił 
się z synem dra Uranowicza - Ed-
mundem. Rezultatem tej znajomo-
ści było zamieszkanie Edwarda (po 
śmierci dziadka) na stałe u państwa 
Uranowiczów. Już w trzeciej klasie 
gimnazjalnej marszałek ujawniał 
wybitny talent malarski. Często 
widziano go malującego na wzgó-
rzach miasta. Pracę jego cechowały 
wybitny zmysł artystyczny. Był on 
najzdolniejszym uczniem, dlatego 
w 1900 roku brzeżańska Rada Miej-
ska nadała mu stypendium. Po zda-
niu matury w 1905 przeniósł się do 
Krakowa, tam pracował do 1907, 
poświęcając się malarstwu, które 
zgłębiał później w Monachium na 
Akademii Sztuk Pięknych.  
     Po powrocie do kraju zorganizo-
wał w Brzeżanach „Związek Walki 
Czynnej”. W tym okresie przybrał 
pseudonim „Śmigły”, który stał się 
częścią składową jego nazwiska. 
W 1910 odbył jednoroczną służ-
bę wojskową w armii austriackiej, 
a później pracował w ,,Związku 
Strzeleckim”. Z czasem był nie-
odstępnym towarzyszem Komen-
danta Józefa Piłsudskiego, twórcy 
pierwszych kadr Wojska Polskiego. 
W czasie I wojny światowej pełnił 
służbę wojskową i walczył o wol-
ność -Tej, co „nie zginęła". 
W wolnej już ojczyźnie, jako gene-
rał, u boku marszałka Józefa Piłsud-
skiego pracował dla jej dobra. Po 
śmierci Komendanta został Gene-

ralnym Inspektorem Sił Zbrojnych 
Polski i 10 listopada 1936 roku 
otrzymywał z rąk prezydenta Igna-
cego Mościckiego buławę marszał-
kowską. 
Pomimo wielu ważnych spraw 
związanych z piastowaniem tak 
odpowiedzialnego  stanowiska 
oraz wysokiej hierarchii społecznej 
marszałek, nie zapomniał o swoim 
rodzinnym mieście i sprawował 
opiekę nad gimnazjum. Wyrazami 
wdzięczności młodzieży było usta-
nowienie Edwarda Rydza - Śmigłe-
go w 1936r. patronem tej szkoły.
Rok później Koło Rodzicielskie 
ufundowało szkole popiersie mar-
szałka, którego akt odsłonięcia 
dokonał 7 listopada wizytator dr 
Juliusz Zaleski w imieniu kuratora 
Władysława Kopczyńskiego. Jak 
wspomina uczennica Anna Koll-
bekówna: w dzień odsłonięcia po-
piersia cała młodzież brzeżańska 
przysięgała wspólne dążenie do 
mocarstwa i potęgi Polski pod ha-
słem „Honor i Ojczyzna”.

    Kolejnym ważnym wydarzeniem 
z życia szkoły było poświęcenie 
sztandaru gimnazjalnego ufundo-
wanego także przez Koło Rodzi-
cielskie gimnazjum w Brzeżanach. 

Poświęcenie tego sztandaru odbyło 
się w brzeżańskim kościele, a akt 
ten był poprzedzony uroczystą defi-
ladą, w której brali udział zarówno 
chłopcy jak i dziewczęta. W czasie 
poświęcenia dokonano także uro-
czystego wbijania złotych gwoździ 
do sztandaru. Na cześć tych wy-
darzeń absolwenci tworzyli wiele 
wierszy. Jednym z nich był napisa-
ny przez Janinę Morawską, uczen-
nicę II a:

Pierwsza defilada 
„Baczność! Naprzód! W lewo 
patrz!”
Cóż to za parada?
Ostre kroki, ziemia drży,
Szkolna defilada!

Gmach zielenią przystrojony,
Chorągwiami wszędzie,
A kwiatami ozdobiony
Wódz nasz w pierwszym rzędzie.

Kto to spytasz? Nasz Marszałek
Tak nam dobrze znany,

Wychowanek tej uczelni,
Rydz nasz ukochany.

Męstwo jego znane w świecie,
Głośna jego sława,
Że dzielnością się odznaczył, 
Dowodzi buława.

Chcieliśmy Go mieć na zawsze,
Więc dalej na narady,
Patrz - i jest dziś jakby żywy
Świadkiem defilady.

Gimnazjum brzeżańskie miało bar-
dzo burzliwą historię, którą dzięki 
panu Ryszardowi Brzezińskiemu 
udało mi się poznać. Jest to miejsce 
warte wspomnienia nie tylko pod 
kątem historycznym i dydaktycz-
nym, ale także młodzieży, która do 
niego uczęszczała. Szkoła wszech-
stronnie przygotowywała uczniów 
do zdobywania kolejnych szczebli 
edukacji, jednak przede wszystkim 
uczyła życia w szerokim znacze-
niu tego słowa. Kształtowała ducha 
patriotycznego oraz zaszczepiała 
tolerancje wobec innych narodo-
wości. Jestem pełna podziwu dla 
młodzieży, która pomimo ciągłych 
przeciwności bez przymusu chciała 
zgłębiać wiedzę. Jako ciekawostkę 
dołączam kopie świadectw szkol-

nych, które przedstawiają postępy 
uczniów oraz inne ciekawe mate-
riały (w załączeniu).
Edukacja w tamtejszych czasach 
była na bardzo wysokim poziomie, 
od uczniów wymagano dużej wie-
dzy i władania 4 językami obcymi. 
Uświadomiłam sobie, jak bardzo 
różni się współczesna szkoła i mło-
dzież od tej brzeżańskiej. Obser-
wując swoich rówieśników nie wy-
obrażam sobie ich w roli bohaterów 
narodowych lub walczących o wol-
ność ojczyzny.
 Praca napisana przeze mnie posze-
rzyła moją wiedzę. Temat okazał 
się bardzo obszerny. Skupiłam się 
jedynie na przedstawienia najcie-
kawszych informacji związanych z 
brzeżańskim gimnazjum i jego wy-
bitnym absolwencie.

 Dziękuję panu R. Brzezińskiemu 
za ciekawe materiały, a przede 
wszystkim za inspirację do napisa-
nia tej pracy.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

/ Zarząd Koła Rodzicielskiego Państwowego Gimnazju m im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego 
w Brzeż anach

/ Marszałek w pracowni malarskiej z obrazem ś.p. Ed munda Uranowicza. Lata 1909-1910
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Trzy dni trwały WOŁOWSKIE DNI KRESOWE.  Był to ciąg 
różnorodnych zdarzeń mających na celu przybliżenie mło-
dym historii Polski na ziemiach wschodnich przed II wojną 
światową, a także przypomnienie kresowych zwyczajów, lo-
sów, smaków i wspomnień tym nieco starszym Wołowianom 
i gościom.  To była piękna lekcja historii żywej. Trzy dni tego 
święta Kresów to trzy inne typy świętowania. 
W piątek 17 maja 2013r. zaczęło się bardzo poważnie i uro-
czyście od konferencji historycznej pt.  „Ludobójstwo - Wołyń 
1943”  w Gimnazjum im ks. Jana Twardowskiego. Prelekcja 
połączona była z projekcją filmów dokumentalnych i wystawą 
historyczną o Kresach.

                                                       

Nastąpiło też rozwiązanie konkursu Kresowego „Młodzi pi-
szą” – laureaci otrzymali nagrody.

                                                          

                                                                   
W sobotę ciemne chmury zawisły nad miastem- meteorolodzy 
zapowiadali burze i gradobicia. Na szczęście kłamali . 18 
maja pogoda dopisała- i w sercach i w naturze. To było cudow-
ne spotkanie mieszkańców i gości, w formie rodzinnego pik-
niku upiększonego koncertem. Na scenie mogliśmy oglądać 
różne zespoły muzyczne wskrzeszające ludowe i narodowe 
pieśni i melodie, wspomnienia z Kresów.  Było wzruszająco 
i porywająco.

Zespół Podolski Kwiat z Ukrainy zauroczył Wołowian żarli-
wością, żywiołowością i patriotyzmem polskich dzieci z Ko-
ziatynia. 

To były rzeczywiście śliczne dzieci-kwiatuszki podolskie i 
pięknie śpiewały.

Natomiast Zespół Tańca Ludowego UMSC w Lublinie przed-
stawił się nam w kilku odsłonach, w różnych strojach i w zróż-
nicowanym repertuarze. Nie przeszkadzało, że w niektórych 
utworach muzyka symfoniczna leciała z playbacku – zespół 
tańczył i śpiewał porywająco i perfekcyjnie. 

Największą radość  widzom sprawili  jednak lublinianie szale-
jącym po scenie Lajkonikiem krakowskim.

WOŁOWSKIE DNI KRESOWE 
2013

Anna Małgorzata Budzińska 
zdjęcia –A.M. Budzińska i Wojciech Orłowski
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 Publiczność wołowska żywo reagowała. Starzy i młodzi nie 
szczędzili braw i podziwu.

Byli  jednak również i krytyczni- nie kryli niezadowolenia i 
zniecierpliwienia gdy zespół Buraky ociągał się za długo z 
włączeniem sprzętu i rozpoczęciem występu. Potem jednak 
zespół wynagrodził publiczności przestój ciekawym, folk- 
rockowym występem, który z Kresami miał jednak niewiele 
wspólnego. 

Z kolei Zespół Ludowy Mojęcice zaprezentował inny rodzaj 
muzyki- typowe polskie, ludowe piosenki, również te z Kre-
sów. Zrobiło się nostalgicznie, ale i wesoło. Panie i panowie z 
tego zespołu pokazali nam, że nie liczą się lata- te kalendarzo-
we, a liczy się to co człowiek ma w sercu. Oni mieli w sercach 
muzykę, radość, wieś i Kresy, a to dodawało im animuszu i 
wiecznej młodości. Niejeden małolat mógłby im pozazdrościć 
tej pasji i efektów pracy zespołowej.

                              

Sobotni piknik rodzinny w Rynku Wołowa był bardzo udany. 
Oprócz występów były i inne atrakcje.
Dzieci szalały na trampolinie i w dmuchanym pałacu zwierząt 

                                                           

Można się też było pobawić balonami,  autkiem lub spróbować 
słodkiej waty cukrowej, jaką jadali również przed wojną nasi 
dziadkowie, albo potańczyć wraz z zespołem.  

                                                               

Dorośli degustowali  smakołyki z kuchni kresowej, spotykali 
się ze znajomymi, oglądali występy przy małym piwku. Zaba-
wa trwała do wieczora.
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Cieszy to, że Kresy jednoczą ludzi nie tylko przy grobach 
przodków, ale i na wesołej zabawie, przypominającej tamte 
czasy, tamte ziemie, tamtych ludzi. 
                                                          
W Wołowie myślenie o rodakach pozostałych na Kresach jest 
wciąż żywe, a pamięć o tych, którzy tam zginęli w różnych 
okolicznościach wciąż jest pielęgnowana.

Władze miasta , organizatorzy Dni Kresowych zrazu przyglą-
dali się występom z oddalenia, wkrótce jednak wmieszali się 
w publiczność i wspólnie świętowali pamięć o Kresach. 

Trzeba uświadomić sobie, że nasze przedwojenne Kresy to nie 
tylko rzezie wołyńskie, nie tylko wywózki na Sybir, nie tylko 
śmierć i tragedie. O tym trzeba zawsze pamiętać, ale trzeba 
również przywołać w pamięci smaki, zapachy, kolory i dźwię-
ki Kresów, a to w Wołowie dobrze się udało. Chwała za to 
władzom miasta i wszystkim organizatorom Dni Kresowych- 
dziękujemy.
Podzielenie tego świętowania na trzy części to dobry pomysł i 
warty powtórzenia za rok. 
Pierwsza część, w piątek była oficjalno-edukacyjna, druga, 
sobotnia była piknikowo- rozrywkowa, a trzecia religijna- w 
niedzielę.
Wojciech Orłowski przewodniczący koła Towarzystwa Miło-
śników Kultury Kresowej w Wołowie napisał:
W niedzielę o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Karola Boro-
meusza w Wołowie pomodlono się w intencji ofiar rzezi wo-
łyńskiej.
W uroczystościach udział wziął burmistrz Dariusz Chmura, 
radna Małgorzata Hermaszewska oraz przedstawiciele środo-
wisk kresowych. W imieniu Towarzystwa Miłośników Kultu-
ry Kresowej składamy serdeczne podziękowania ks. Prałatowi 
Eugeniuszowi Kuźnikowi za modlitwę w intencji Wołynia 
oraz Chórowi za wspaniałą oprawę muzyczną 

Te Dni Kresowe to jest również wkład Wołowa w obchody 
70 rocznicy rzezi wołyńskiej i hołd złożony pomordowanym 
rodakom. Wołów pamięta i przekazuje wiedzę o tych wyda-
rzeniach .
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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

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

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

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

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

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost
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Historia magistra vita est 

Ta łacińska sentencja przyszła mi do 
głowy gdy byłam na inauguracji IV 
Światowego Zjazdu Nauczycieli Po-
lonijnych w Olsztynie. W Filharmo-
nii Warmińsko- Mazurskiej zasiedli 
na widowni nauczyciele polonijni, 
którzy przyjechali aż z 18 krajów,  
prawie 120 osób. Zastanawiałam się 
co znaczą dla nich dziś te słowa? dla 
Polaków pozostających poza kra-
jem jednocześnie polskich nauczy-
cieli.  Wiele mówiliśmy ostatnio o 
roli historii w procesie nauczania. 
W trosce o młode pokolenia podej-
mowano już wielokrotnie dyskusję 
nad współczesnym modelem szkol-
nictwa. Nikomu nie trzeba chyba 
tłumaczyć jak ważne jest zachowa-
nie języka polskiego, szczególnie 
wśród Polaków przebywających na 
obczyźnie. Nauka historii pozwala 
zrozumieć wiele procesów społecz-
nych ale czy właśnie tego zrozumie-
nia potrzebują dziś ludzie? Może 
liczy się coś innego? 

Łączy nas Polska

Wschód, Zachód- Łączy nas Pol-
ska - pod takim hasłem odbyły się 
trzydniowe spotkania stanowiące 
próbę diagnozy edukacji polonij-
nej XXI wieku. Gdybyśmy mieli 
zastanowić się nad polonijną poli-
tyką oświatową państwa polskiego 
i  nad jej modelem głos decydujący 
w dyskusji należałoby oddać po-
lonijnym nauczycielom. Ogromną 
rolę w rozwoju edukacji przypisuje 

się nowoczesnym technologiom ale 
nie zapominajmy o podstawowych 
wartościach jakie zawsze przeka-
zywali nam w osobistym kontakcie 
nasi nauczyciele. To od nich zależy 
trwałość języka i budowanie wspól-
nej tożsamości. Na zjeździe nauczy-
cieli polonijnych Jacek Jurkow-
ski-  Prezydent Kongresu Oświaty 
Polonijnej poruszał wiele tematów, 
a jednym z nich była prawna oraz 
finansowa wizja rozwoju i wspie-
rania polonijnej oświaty. Prawie 
20 mln polska diaspora stanowi 
ogromne wyzwanie dla organizacji 
i ministerstw zajmujących się kultu-
rą i edukacją. Priorytet dla rozwoju 
multi wizualnej elektroniki, czy tra-
dycja polskiej poetyki słowa ? - co 
jest skuteczniejsze? Okazuje się, że 
na takie pytania nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi. 

Korzenie i skrzydła

Polonijne szkoły kształcą polską 
młodzież wypracowując współcze-
sne metody nauki języka oparte na 
żywym słowie. Rozmawiając na IV 
Światowym Zjedzie Nauczycieli 
Polonijnych z nauczycielami po-
lonijnymi okazuje się, iż polonijną 
edukację warunkuje system szkol-
nictwa oraz specyfika kraju w jakim 
się ona dokonuje.
Oprócz szkół polonijnych umiej-
scowionych poza krajem w Polsce 
mamy Liceum Polonijne. Założone 
w 2003 r. w Warszawie w Wilano-
wie. Jest to pierwsze i jedyne jak 
do tej pory Liceum Polonijne dzia-

łające w Polsce. Kolegium św. Sta-
nisława Kostki zwane Liceum Po-
lonijnym jest szkołą niepubliczną. 
Szkoła powstała z potrzeby serca 
katolickich nauczycieli i zarządzana 
jest przez Stowarzyszenie Katolic-
kich Wychowawców. Współczesne 
Kolegium św. Stanisława Kostki 
odziedziczyło tradycję elitarnego 
przedwojennego Gimnazjum po-
wołanego przez hrabiego Wielo-
polskiego.  Kolegium powstałe na 
początku  XX w z inicjatywy śro-
dowisk arystokratycznych dawało 
od początku swego istnienia  szansę 
na stypendium wybitnie zdolnym 
uczniom. Tradycja ta po dziś dzień 
przetrwała w idei pracy u podstaw. 
Historia i nowoczesność splata się 
tu z losem młodych Polaków ze 
wschodu. 
Andrzej, Sasza, Marta i Aleksandra, 
Ola i Hania, Janka, Marysia, Wła-
dek, Tomek, Adam, Paweł, Artiom i 
Igor oraz Tania  - to imiona uczniów 
Liceum Polonijnego. Młodzież za 
wschodniej granicy  pochodząca 
z polskich rodzin rozwijają  swoje 
skrzydła. Polska matura w szkole 
z ponad 100 letnią tradycją daje im 
szansę niespotykaną w kraju w ja-
kim pozostali ich rodzice. Kolegium 
św. Stanisława Kostki posiada wie-
lu wyśmienitych absolwentów min. 
Witold Gombrowicz, który stanowi 
dla wielu uczniów w tej szkole  in-
spirację. 

Akademia Polskości

Szkoła polonijna  od zawsze stano-

wiła pole dialogu z polską kulturą. 
Mało kto wie, że w  warszawskim 
Liceum Polonijnym uczy się obec-
nie ponad 70 uczniów z odległych 
stron Federacji Rosyjskiej. Przyby-
wają z  Kazachstanu i Mołdawii, 
Kirgizji, Uzbekistanu prosto do 
Polski.  Mołdawia, Ukraina, Biało-
ruś, Gruzja, Turkmenistan- to kraje 
z których pochodzą absolwenci tej 
szkoły. Uczniowie są rekomendo-
wani przez księży ze swojej parafii, 
nauczycieli oraz działaczy i orga-
nizacje polskie. Przechodzą testy 
i egzaminy, zdeterminowani by w 
przyszłości zdobyć zawód związany 
z Polską. Być może to kolejni pol-
scy  naukowcy, architekci i lekarze, 
a także nauczyciele. W Liceum Po-
lonijnym funkcjonuje model ścisłej 
współpracy miedzy pedagogami, 
psychologami uczniami i ich ro-
dzinami. Funkcja rodziców w two-
rzeniu i współprowadzeniu szkoły 
polonijnej- o czym dyskutowano na 
IV Światowym Zjeździe Nauczycie-
li Polonijnych w tej szkole wydaje 
się współistnieć dobrze z systemem 
edukacji. 

Witajcie w domu!

Uczniowie w współczesnym syste-
mie oświaty najczęściej mają wiele 
możliwości zajęć pozalekcyjnych, 
budują trwałe więzi z rówieśnikami 
przez wspólne występy w amator-
skim teatrze czy chórze. W Liceum 
Polonijnym działa prężnie dzienni-
karski klub prasowy. Edukacyjna 
rola mediów, nauka prezentacji i 

prowadzenia skutecznej komuni-
kacji przekłada się na kampanię 
medialną jaką obecnie prowadzi 
szkoła. Szkołę można odwiedzić 
przez specjalną stronę internetową, 
włączając się w Akcję Witajcie w 
Domu ! 
Mam nadzieję, ze za rok nauczy-
ciele z warszawskiego Liceum Po-
lonijnego znajdą się na kolejnym 
zjeździe. Gośćmi  tegorocznego IV 
Światowego Zjazdu Nauczycieli 
Polonijnych  byli  przedstawiciele 
polonijnego szkolnictwa z 18 kra-
jów, wśród ponad 120 uczestników 
znaleźli się m.in. : Liliana Barej-
ko- Knops, Związek Nauczycieli 
Języka Polskiego i Pedagogów w 
Niemczech Hanna Kaczmarczyk, 
SPK im. Jana III Sobieskiego przy 
Ambasadzie R.P w Wiedniu, Hele-
na Dubowska, Związek Polaków 
na Białorusi  Marek Jankowski, 
Macierz Szkolna na Litwie, Jacek 
Jurkowski, Prezydent Kongresu 
Oświaty Polonijnej . przedstawi-
ciele MEN i MSZ oraz Senatu RP, 
działacze Stowarzyszenia Wspólno-
ta Polska, senator Ryszard Górecki 
- rektor UWM. Wszyscy czekamy 
na podsumowanie zjazdu i wnioski 
z dyskusji. 

Zofia Wojciechowska
Relacje ze spotkań z nauczycielami 
polonijnymi znajdują się w Progra-
mie Pomost w Radio Wnet
http://www.radiownet.pl/etery/pro-
gram-pomost

Można pomóc szkole i uczniom. Można wykupić specjalne cegiełki, można ustanowić stypendium dla poszczególnego ucznia 
lub dokonać wpłaty na konto działającej przy szkole Kolegium św. Stanisława Kostki Fundacji Dla Polonii. Tytułem:  Darowi-
zna na remont szkoły dla młodzieży ze Wschodu 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
Można odwiedzić szkołę przez specjalną stronę internetową www.witajciewdomu.blogspot.com
W trakcie mojej wizyty w szkole okazało się, że uczniowie od lipca pozostaną bez miejsca, w którym mogliby kontynuować na-
ukę. Dziś już wiadomo, że bez pomocy Darczyńców i Sponsorów nie uda się zrealizować remontu nowego budynku jaki szkoła 
pozyskała  od sióstr Franciszkanek w Warszawie.

Listy ze szkoły
 Liceum Polonijne, Warszawa- Warmia i Mazury, maj 2013 r.

Zofia Wojciechowska

Listy ze szkoły c.d.
Liceum Polonijne, Wilanów, War-
szawa maj 2013 r.

Historia  jaką chcę opowiedzieć 
dotyczy losów polskich rodzin na 
wschodzie. Mieszkając często w 
znacznym oddaleniu od Macierzy 
utrzymują oni ogromnym wysił-
kiem swą polskość. Na początku 
lat 90 XX w. kościół na wschodzie 
odzyskiwał możliwość działalności 
skupiając młodzież i dzieci chętne 
do nauki języka polskiego. Wiele 
z  takich miejsc stało się przyczyn-
kiem dla budowania na nowo wiary, 
a wraz z nią odradzała się nadzieja 
na pełniejszy kontakt z ojczyzna. 
Dla naszych rodaków był to mo-
ment szczególny- samookreślenia 
i podjęcia decyzji kim chcą być. 
Umiejętności łączenia tradycji z 
realiami postsowieckiego systemu 
okazywała się warunkiem przeży-
cia. Polska rodzina na wschodzie 

przetrwała w wyznaniu wiary i po-
szanowaniu polskiej kultury. 

Kresowa rodzina

Do takich miejsc trafiła Ewa Petry-
kiewicz, która odkryła własną kre-
sową historię. Poznając losy swojej  
rodziny, pochodzącej spod Tarnopo-
la podjęła decyzję o konieczności 
pomocy pozostającym na wscho-
dzie młodym Polakom. Zrozumie-
nie losów repatriantów ukształto-
wało życie zawodowe Pani Ewy. 
Częste wyjazdy do wschodnich te-
renów Rosji i działalność dokumen-
tacyjna jaką prowadziła pozwoliła 
jej nawiązać wiele kontaktów z Po-
lakami. W swojej  pracy nauczyciela 
i działacza Katolickiego Stowarzy-
szenia Wychowawców ukierunko-
wała się na edukację pomostową dla 
młodzieży polskiego pochodzenia. 
W 2003 roku z jej inspiracji w War-
szawie powstała szczególna szkoła. 
Pierwsze i jedyne jak do tej pory 
Liceum Polonijne działające w Pol-

sce. Dziś  dzięki idei pracy u pod-
staw wzrasta tam młodzież. Szcze-
gólnie utalentowana, pochodząca 
z polskich rodzin zamieszkałych 
na terenach dawnego Związku Ra-
dzieckiego. Młodzi Polacy dzięki 
wsparciu wielu ludzi mają szansę 
przyjechać do kraju. W Liceum Po-
lonijnym zdobywają wykształcenie. 
Budują relacje więzi z rówieśnikami 
i światem. Kolegium św. Stanisława 
Kostki zwane Liceum Polonijnym 
jest szkołą niepubliczną. Uczniowie 
kontynuują bogatą przedwojenną 
tradycje, nauczyciele zaś stanowią 
dla nich także wsparcie zastępując 
czasem rodzinę.

W trosce o młode talenty

Ponad 70 uczniów rozwija swoje 
umiejętności, odkrywa w przyjaznej 
atmosferze talenty, uzyskując szan-
sę na nowe życie w Polsce. Odle-
gły Kazachstan, Rosja, Mołdawia, 
Kirgizja, Uzbekistan, Mołdawia, 
Ukraina, Białoruś, Gruzja, Turkme-

nistan- to kraje z których pochodzą 
absolwenci Liceum Polonijnego. 
Uczniowie rekomendowani przez 
swoje parafie, polskiego księdza, 
działaczy oraz  organizacje polskie 
przyjeżdżają do Polski świadomi 
wyboru samorealizacji w bliskim 
związku z polką kultura i języ-
kiem. Odnajdują się w kraju swoich 
przodków, czynie działają na rzecz 
polskiej przyszłości. Wnoszą swój 
wkład do kultury, to młodzi poeci i 
liderzy swych środowisk. Przyszli 
naukowcy, architekci i lekarze, lu-
dzie wielu zawodów. Kadra nauczy-
cielska, która z pewnością przekaże 
nie tylko wiedzę zdobytą w Polsce 
ale i jej szczególne umiłowanie.

Potrzeba serca

Szkoła powstała z potrzeby serca 
katolickich nauczycieli. Spełnia 
ogromnie istotną rolę w budowa-
niu łączności z polskimi rodzinami 
ze wschodu. Polacy na wschodzie 
czekają na zrozumienie ich tęsknoty 

za krajem. Dziś kwitną w parku wi-
lanowskim kasztany, kolejni matu-
rzyści przygryzają usta w skupieniu 
rozwiązując testy. Zadania na teraz 
i dalszą przyszłość… Maturzyści 
rocznik 2013 Liceum Polonijne.
Witajcie w domu!
Szkołę można odwiedzić przez spe-
cjalną stronę internetową, włącza-
jąc się w Akcję Witajcie w Domu 
! Polskie dzieci ze wschodu razem 
z nami budują współczesną tożsa-
mość Polski, z nami kształtują obraz 
narodu polskiego w świecie. Pokaż-
my im i sobie nawzajem,  co znaczy 
być jednością. Może więc warto po-
wiedzieć im wszystkim Witajcie w 
domu tu jest wasze miejsce wśród 
nas. 

Pozdrawiam z Wilanowa razem z 
uczniami Liceum Polonijnego
Zofia Wojciechowska
Wywiad z dyrektor szkoły p. Ewą 
Petrykiewicz znajduje się w Progra-
mie Pomost http://www.radiownet.
pl/publikacje/witajcie-w-domu
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UCHWAŁA NR XXXVII / 1107 / 13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO  z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zajęcia 
przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego stanowiska w sprawie 
uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię, w latach 
1939-1947, na Polakach zamieszkujących tereny województwa wo-
łyńskiego i Małopolski Wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.11) 
oraz §60 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 Statutu Województwa Dolnośląskiego (opu-
blikowany w Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r. Nr 47; poz. 693) 
uchwala się, co następuje:

§1. Sejmik Województwa Dolnośląskiego, w 70. rocznicę apogeum zbrod-
ni ludobójstwa, uchwala stanowisko w sprawie uczczenia pamięci ofiar 
ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i 
Ukraińską Powstańczą Armię, w latach 1939-1947, na Polakach zamiesz-
kujących tereny województwa wołyńskiego i Małopolski Wschodniej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Treść stanowiska stanowi załącznik do uchwały.

§3. Stanowisko przekazuje się do wiadomości opinii publicznej, a w 
szczególności Marszałkom Sejmu i Senatu RP dolnośląskim szkołom i 
jednostkom oświaty.

§4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Województwa Dolośląskiego  
Jerzy Pokój

Załącznik do uchwały Nr XXXVI1/1107/13 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r.

NASZA PAMIĘĆ O LUDOBÓJSTWIE DOKONANYM NA POLA-
KACH PRZEZ OUN-UPA NA KRESACH POŁUDNIOWO - WSCHOD-
NICH

W latach 1939-1947 na terenach województwa wołyńskiego i pod koniec 
tego okresu także na terenie województw Małopolski Wschodniej, z ini-
cjatywy i za sprawą nacjonalistów ukraińskich, dopuszczono się maso-
wych mordów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej. Zamordowanie 
w okrutny sposób około dwustu tysięcy niewinnych, bezbronnych ludzi 
- od dzieci i kobiet po starców - było ludobójstwem w pełnym tego słowa 
znaczeniu.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego składa hołd pomordowanym Pola-
kom i obywatelom RP innych narodowości oraz potępia haniebną zbrod-
nię ludobójstwa.
Tą zbrodnią nie obciążamy narodu Ukraińskiego. Wraz z licznymi na 
Dolnym Śląsku środowiskami Świadków tamtego czasu i tamtych miejsc, 
Sejmik zachowuje wdzięczność i pamięć o tych Ukraińcach, którzy z na-

rażeniem życia pomagali i ratowali sąsiadów.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego uznaje za niedopuszczalne wszel-
kie próby relatywizowania historii w tym honorowania, usprawiedliwia-
nia czy rehabilitowania ludobójców z OUN i UPA, a także stojącej za tą 
zbrodnią haniebnej ideologii i jej autorów.
Sejmik wyraża przekonanie, że dla teraźniejszości, a zwłaszcza dla przy-
szłości niezbędne jest ujawnienie, opisanie i nazwanie tego strasznego 
zła, zwłaszcza tam gdzie się to dokonało.
Prawda i nasza pamięć mogą sprawić, że taka zbrodnia się nie powtórzy 
nigdy, a winni jej zbrodniarze będą ukarani.
Sejmik uznaje za konieczne uczczenie pamięci oddziałów polskiej sa-
moobrony, które stanęły do nierównej walki z siłami ukraińskich nacjo-
nalistów, i których działania uchroniły przed mordem dziesiątki tysięcy 
ludzi, dawnych obywateli drugiej Rzeczypospolitej, przeznaczonych do 
wymordowania przez OUN i UPA.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego popiera starania środowisk kreso-
wych o ustanowienie przez Parlament RP dnia 11 lipca dniem pamięci o 
ofiarach ludobójstwa OUN i UPA.
 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zajęcia przez Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego stanowiska w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa 
dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukra-
ińską Powstańczą Armię, w latach 1939-1947, na Polakach zamiesz-
kujących tereny województwa wołyńskiego i Małopolski Wschodniej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamordowanie, w latach 1939-1947, przez organizacje ukraińskich na-
cjonalistów, na terenie województwa wołyńskiego i województw Mało-
polski Wschodniej, dwustu tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci narodowości 
polskiej oraz obywateli RP innych narodowości - połączone z fizycznym i 
psychicznym znęcaniem się nad nimi, niszczeniem i kradzieżą ich mienia 
tak by zmusić ocalałych do opuszczenia swoich siedzib - zostało przez 
Instytut Pamięci Narodowej zakwalifikowane jako zbrodnia ludobójstwa 
(w rozumieniu art.118 §1 kodeksu karnego).

W związku z trwającym okresem 70. rocznicy apogeum zbrodniczych 
działań OUN- UPA, mamy obowiązek bez uprzedzeń, bez bagażu emo-
cjonalnego, przywracać prawdę i czcić pamięć ofiar ludobójstwa. Śro-
dowiska kresowe podjęły starania aby dniem pamięci o ofiarach zbrodni 
ludobójstwa uczynić symbolicznie dzień 11 lipca, w którym w 1943 r. 
nastąpiło apogeum działań UPA; tylko tej „krwawej niedzieli" nacjona-
liści ukraińscy zamordowali ok. 17 tys. naszych rodaków w 99 miejsco-
wościach Wołynia.

Na terenie województwa dolnośląskiego osiedliło się wielu świadków 
ocalonych z tej rzezi i dlatego mandat sejmiku w sposób szczególny zo-
bowiązuje do publicznego apelu o prawdę i pamięć oraz wsparcie obcho-
dów rocznicowych.

Zatem, przyjęcie uchwały dającej wyraz hołdu i pamięci przez Sejmik, 
jest celowe i uzasadnione.

UCHWAŁA NR XXXVII / 1107 / 
13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO
Redakcja
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le po załatwieniu wszyst-
kich spraw w mieście na 
zaproszenie brata udała się 
do Beńkowej Wiszni. Każ-

dy dzień, jaki tam spędziła, znowu 
był pełen radości. Wtajemniczając 
teraz swoje dzieci w przeszłość tej 
siedziby i prezentując całe jej piękno, 
Mimi była przekonana, iż Beńkowa 
Wisznia w jakiejś mierze współokre-
śli także ich tożsamość i również dla 
nich pozostanie miejscem magicz-
nym.
Wydarzenia najbliższych lat uni-
cestwiły te nadzieje. Jesienią 1897 
roku Andrzej Fredro zaczął się 
uskarżać na ból gardła, który wcale 
nie chciał ustąpić. Na święta Bożego 
Narodzenia cała rodzina spotkała się 
u Szeptyckich w Przyłbicach. Które-
goś dnia babcia Zosia zwierzyła się 
Mimi: „Tak mnie Runio niepokoi... 
to ciągłe przykładanie ręki do szyi, 
boję się, że to coś niedobrego". Po 
wspólnie obchodzonym Nowym 
Roku Runio spiesznie wyjechał dla 
jakichś pilnych interesów do Beńko-
wej Wiszni, natomiast Nina wróciła 
do Lwowa. Pod koniec lutego dosta-
ła od rządcy, Stanisława Żurowskie-
go, porażającą wiadomość, iż jej mąż 
nagle zaniemógł oraz wezwanie do 
natychmiastowego przyjazdu. Stan 
Runia był tak poważny, iż oboje 
zdecydowali się na przewiezienie go 
do Lwowa. „Przyjąwszy sakramen-
ta święte poddał się operacji u prof. 
Rydygiera — do kliniki towarzyszył 
mu Kazimierz Szeptycki — w czasie 
operacji szczęki serce bić przestało. 
Rydygier robił wszystko, co mógł, 
by go przywołać do życia — lecz na 
próżno".

Ze Lwowa trumnę eksportowano do 
Rudek. Rodzina i liczni przyjaciele 
zatrzymali się w Beńkowej Wisz-
ni. Nad pałacem powiewała czarna 
flaga. Nabożeństwo żałobne odbyło 
się oczywiście w Rudkach. Potem 
trumnę obniesiono wokół kościoła, 
a następnie złożono w krypcie Fre-
drowskiej kaplicy.

Miesiąc wcześniej Andrzej Fredro 
skończył czterdzieści dziewięć lat. 
Nie doczekał się potomstwa. Bardzo 
z tego powodu bolał i choć wina le-
żała po stronie żony nawet mu przez 
myśl nie przeszło, aby się z nią roz-
wieść. Dzieci Mimi tak natomiast 
zapamiętały ich wzajemne relacje. 
„Wuj — choć nerwowy — nigdy 
wobec ciotki nie okazywał zniecier-
pliwienia”.

Głębokość jego uczucia przebijała 
w wierszu, który do niej na tydzień 
przed ślubem napisał". 

Są tam takie między innymi słowa: 

„Lecz wierz mi, obok szczęścia, które 
mnie napawa, 

Swym siłom nie ufam i choć chęci 
żywe 
Jakaś mnie mimowolna ogarnia oba-
wa, 
Czy potrafię Ci życie urządzić szczę-
śliwie"? 

„Po pogrzebie odbyło się otwarcie te-
stamentu wuja — zapisała po latach 
siostrzenica — który uczynił swą 
żonę spadkobierczynią wszystkiego, 
co zostawił i odziedziczył po ojcu, to 
jest klucza rudeckiego i dworku na 
Chorążczyźnie. Testament zawierał 
jednak zdanie. „Pragnę, by mają-
tek wrócił do rodziny”. Jak to sobie 
wuj wyobrażał? — Trudno wiedzieć. 
Mimi czuła się zdruzgotana tą de-
cyzją, pomijając już nie tylko jej 
osobę, ale także dzieci. Wśród ogól-
nej konsternacji ktoś z rodziny albo 
przyjaciół podsunął myśl o obaleniu 
testamentu, ale Mimi nawet słyszeć 
o tym nie chciała. Nie podjęła rów-
nież sugestii, aby jej syn Aleksander 
przybrał do swojego nazwiska dru-
gie — Fredry. Na darmo przedkła-
dano jej, iż jedynie Fredro-Szembek 
miałby podstawę do wystąpienia o 
odzyskanie majątku. W spotkaniu 
tym brał również udział ojciec Niny, 
Aleksander Szczepański. Mógł się 
czuć niezręcznie. „Nie umiał ukryć 
swych uczuć, zresztą z jego punktu 
widzenia zrozumiałych. Chodził po 
pokoju powtarzając: „Co tu mówić! 
Nina jest spadkobierczynią! To stoi 
bombenfest”!
I tak oto po stu dwóch latach od chwi-
li kupna klucza rudeckiego przez Jac-
ka Fredrę przestał on być własnością 
jego potomków. Na razie jednak za-
równo Mimi z dziećmi, jak i rodzina 
Szeptyckich daleka była od zerwania 
stosunków z wdową po ich bracie i 
bratanku. Najpewniej spodziewano 
się, iż zarówno Beńkową Wisznię, 
jak i dworek na Chorążczyźnie wraz 
z wszystkimi rodzinnymi pamiąt-
kami otoczy ona troskliwą opieką. 
Mimo więc oczywistej, choć na razie 
starannie ukrytej niechęci Mimi do 
Niny, była ona w Siemianicach czę-
stym gościem. Również mieszkańcy 
Przyłbic chętnie ją u siebie podej-
mowali. Młodzi Szembekowie zrazu 
darzyli ją nawet szczerą sympatią, 
przede wszystkim ze względu na nie-
wygasłą miłość do wuja Runia. Dość 
szybko jednak przemieniła się ona w 
podejrzliwość, a potem we wrogość. 
„W rok mniej więcej po śmierci wuja 
— jak zapamiętała spotkanie z ciotką 
Zofia Szembekówna — Nina zapyta-
ła mnie: „Czy wiesz, że wujcio pił”? 
Nie — nie wiedziałam, nigdy u nas 
nie był nietrzeźwy ani nawet podnie-
cony. Wtedy ciotka mi powiedziała, 
że wyszła za niego, aby go wyleczyć 
z alkoholizmu, ale jej się to nie uda-
ło. Bardzo jej współczułam. Później 
dowiedziałam się, że to samo, o wie-
le obszerniej, użalając się nad sobą, 
opowiadała w tymże czasie osobie 

doświadczonej, która orzekła: „Ze 
sposobu, w jaki Nina o mężu mówi, 
widać, że ona go nigdy nie kochała".

Taką właśnie opinię o Ninie potwier-
dził nader bolesny dla rodziny fakt, 
iż ledwo po trzech latach wdowień-
stwa powtórnie wyszła za mąż. An-
drzej Fredro czyniąc ją dziedziczką 
całego rodowego majątku nie przy-
puszczał, że tak szybko usunie go ze 
swej pamięci i serca, a swoim wy-
brankiem czyni Aleksandra Skarbka. 
Nazwisko to z powodu niefortunne-
go związku Zofii z Jabłonowskich ze 
Stanisławem Skarbkiem, późniejszej 
Aleksandrowej Fredrowej, źle się w 
rodzinie kojarzyło. Teraz więc prze-
żyła ona prawdziwy wstrząs. „Nina 
wychodzi za mąż — pisała 28 kwiet-
nia 1901 roku z Gries Zofia Szeptyc-
ka do syna Kazimierza — poślubia 
Skarbka (Aleksandra), przyjechała 
tutaj, aby mi o tym powiedzieć; go-
dzinę temu pojechała do Siemianic 
w tym samym celu” [...]. Po upły-
wie pierwszych chwil, a właściwie 
pierwszych godzin, zdobyłam się na 
odwagę i przypomniałam jej moje 
rady sprzed kilku lat, zatem jeżeli 
chce spełnić ostatnią wolę Runia, 
jest to odpowiedni moment, ażby 
majątek Fredrów zabezpieczyć dla 
dzieci Mimi. Na to — przy tempe-
raturze poniżej zera ze strony Sie-
mianic — zaczęła od wyjaśnienia, 
że już rozmawiała z adwokatami i 
że podobne zabezpieczenie może 
być zawsze unieważnione przez jej 
ostatnią wolę, lecz jeżeli sobie życzę, 
zobaczy się jeszcze z Paszkowskim i 
zrobi, co się da; dodała, że nie należy 
się obawiać, by zapomniała o zamie-
rzeniach Runia czy też zmieniła zda-
nie. [...] Błagała na klęczkach, aby 
nasze stosunki pozostały bez zmian, 
i wciąż na klęczkach prosiła o błogo-
sławieństwo przed odjazdem. Ślub 
odbędzie się 30 maja w Laszkach 
[...] potem zamieszkają we Lwowie, 
gdzie wynajęli już mieszkanie. Beń-
kowa Wisznia zamknięta, wyjąw-
szy może jeden raz w roku podczas 
polowania [...].” Nie wiem, po co 
przywiozła mi dwie duże fotografie 
tej biednej, drogiej Beńkowej Wisz-
ni, w moich bowiem wspomnieniach 
jest to niewątpliwie najboleśniejszy 
punkt — mali Skarbkowie będą tam 
swawolić".

Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
można przypuszczać, iż Nina nie 
chciała żyć dłużej przeszłością. 
Szukała dla siebie nowego miejsca 
i innych okoliczności, które przy-
niosłyby jej jakiś kształt szczęścia. 
Pewnie też chciała się wyzwolić 
spod dominacji rodziny pierwszego 
męża, a zarazem nie potrafiła ze-
rwać z nią wszystkich więzów. Nie 
miała poczucia odpowiedzialności 
za całe fredrowskie dziedzictwo, bo 
niby gdzie i kiedy mogła je zdobyć. 

Dysponując dworkiem na Chorąż-
czyźnie wynajęła we Lwowie miesz-
kanie. Jednocześnie zaklinała się, że 
wola Runia, aby majątek wrócił do 
rodziny, pozostanie dla niej święta. 
Czy była tak zakłamana — lub może 
zastraszona — iż mówiła to, aby 
wszystkich zbyć sama nie wierząc 
w spełnienie tego przyrzeczenia? 
Czy też naiwnie wierzyła, że sprawę 
jakoś da się w przyszłości załatwić? 
Niewykluczone, że w każdym z tych 
przypuszczeń zawiera się odrobina 
prawdy.

Pierwsza umowa sprzedaży, jaką 
Nina podpisała niedługo po zawarciu 
małżeństwa z Aleksandrem Skarb-
kiem, dotyczyła lwowskiego dworku 
Fredrów. Archiwum, jakie tam jesz-
cze pozostało — bowiem część jako 
pierwszy przewiózł do Beńkowej 
Wiszni i do Przyłbic Jan Aleksan-
der — przetransportowała wcześniej 
na wieś z myślą, aby jak najszybciej 
przekazać je Mimi. Pierwszy list z 
taką propozycją wysłała jeszcze je-
sienią 1904 roku, bądź najpóźniej 
w styczniu roku następnego. Czy 
działania te wynikały z rozumienia 
wagi Fredrowskiej spuścizny, czy 
też rodziła je potrzeba ostatecznego 
zamknięcia własnej przeszłości i wy-
nikających stąd zobowiązań, trudno 
dziś ustalić. Wkrótce dworek — ku 
oburzeniu opinii Lwowa — został 
rozebrany. Przestał istnieć utrzymy-
wany przez blisko trzydzieści lat w 
niezmienionym stanie gabinet Alek-
sandra Fredry, który zapamiętała 
jeszcze z dzieciństwa Zofia Szembe-
kówna: „fotel obity pasiastą materią, 
pulpit, stół z lampą o zielonym klo-
szu. Na stole leżały książki — zda-
wać się mogło, że Aleksander Fredro 
co dopiero wyszedł. Z pietyzmem 
przechowywał wszystko Dziadek, a 
teraz jego syn, wuj Andrzej Fredro. 
Gdy go nie stało — dworek przestał 
istnieć". Przepadła wówczas więk-
szość drobiazgów rodzinnych, gro-
madzonych przez trzy pokolenia. 
Zaginęła nawet tablica z napisem: 
„Aleksander hrabia Fredro ostatnich 
28 lat życia przepędził w tym domu 
i zmarł 15 lipca 1876 roku". Wmu-
rowana we frontową ścianę dworku, 
między dwoma oknami: „została po-
dobno złożona wśród innych starych 
zabytków, a raczej rupieci" — w ma-
gazynie lwowskiego ratusza.

Rozpacz, a razem i oburzenie wnu-
ków pisarza były wywołane nie tylko 
aktem sprzedaży lwowskiej siedziby 
Fredrów, lecz nade wszystko samo-
wolą Niny: „stało się to bez porozu-
mienia z rodziną, ani z moją Matką 
— zapamiętała tamte wydarzenia 
Zofia Szembekówna — ani z Szep-
tyckimi, którzy byliby może dworek 
odkupili". Był on przecież „pamiątką 
nie tylko rodzinną, ale i narodową. I 
oto na oczach wszystkich „ślad po 

nim przepadł".

Nina z mężem przyjechali jeszcze 
do Przyłbic w kwietniu 1904 roku 
na pogrzeb Zofii z Fredrów Szeptyc-
kiej. Mimo tego aktu dobrej woli jej 
kontakty z rodziną Runia wyraźnie 
ochłodły, a z latami stawały się coraz 
rzadsze. Zwłaszcza że Nina zaczęła 
teraz parcelować dobra Beńkowo 
Wiszniańskie i po kawałku je sprze-
dawać. Wysoce zaniepokojona tymi 
działaniami Mimi wystosowała do 
niej list z prośbą o spieszne odszu-
kanie jakichś pamiątek po dziadku. 
Zachowała się jedynie odpowiedź 
Niny, pochodząca z 13 lutego 1905 
roku w której życzliwość — może 
tylko udawana — sąsiaduje z drob-
nymi złośliwościami. „Moja kocha-
na Mimi! Poczyniłam już kroki co 
do laski śp. Twego Dziada i mam 
nadzieję, że powiedzie mi się po-
szukiwanie za nią zrobione. Gdyby 
jednakże stało się nawet przeciwnie, 
nie byłoby to tak dotkliwą stratą, jak 
ta, która Cię czeka z innej strony 
dzięki agitacjom w powiecie tutej-
szym przez księdza Onyszkiewicza 
prowadzonym, dzięki wiecom przez 
niego wciąż urządzanym, na których 
rezolucje i plan walki (dla większych 
właścicieli więcej jak dotkliwy). 
Uchwalają, zorganizowawszy obec-
nie swoje komitety po wsiach i sta-
rając się wywołać walkę kastową. Ze 
źródeł zupełnie pewnych wiemy, że 
przy pierwszym haśle danym, aby na 
dwory ruszać, Beńkowa Wisznia jest 
na pierwszej stronicy umieszczona. 
Nie zdziwisz się więc, że ponownie  
zaproponuję Ci przeniesienie pa-
miątek fredrowskich, które są Twoją 
własnością, w miejsce bezpieczne, 
może np. do Metropolitalnego Pała-
cu we Lwowie, gdybyś nie chciała 
umieścić je czasowo jako depozyt 
w Muzeum Lubomirskich co, jak 
sądzę, przy węzłach przyjaźni, jakie 
Cię łączą z Andrzejami Lubomirski-
mi, bez większej trudności dałoby się 
przeprowadzić — portrety rodzinne, 
Kossaków , pamiątki z Trymódki 
i mundury wraz z autografami i li-
stami rodzinnymi nie zajmą znów 
tak wiele miejsca, a przecie niepo-
dobna je tak pozostawiać. Bądź tak 
dobra odpisać mi co do tego, w razie 
gdybyś się sama tym zająć nie mo-
gła, poleć mi złożenie tych rzeczy 
na Twoje imię gdzieś w bezpieczeń-
stwie. Gdyby sytuacja nie stawała 
się wyjątkowo poważna, nie nale-
gałabym na to. Dłoń Twoją ściskam, 
dzieci całuję — Wasza Nina.

Te niewątpliwie cenne wskazania 
dotyczące rodzajów pamiątek zwią-
zanych z życiem i działalnością aż 
czterech pokoleń Fredrów, jakie 
jeszcze w 1905 roku znajdowały się 
w Beńkowej Wiszni, nie pomagają 
jednak wyjaśnić ani nawet zasuge-
rować ich dalszych losów. Przypusz-

HRABIA ALEKSANDER FREDRO W
DZIEJACH   BEŃKOWEJ WISZNI    
ALEKSANDER SZUMAŃSKI DLA BARW KRESÓW            częsć VI ostatnia
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czenia tyczące sposobu przekazania 
ich Marii z Fredrów Szembekowej 
są różne i żadnego niepodobna uznać 
za w pełni wiarygodny. Może za-
wiozła je do Siemianic sama Felicja 
Skarbkowa? Albo przez kogoś prze-
słała zapakowane oddzielnie obrazy, 
mundury, jakieś osobiste pamiątki i 
archiwalia? Nie da się też wykluczyć 
przypuszczenia, że po wszystkie te 
skarby przyjechała Mimi i zabrała 
je do siebie. Wiadomo natomiast, 
że nic wówczas nie trafiło do Pałacu 
Metropolitalnego — choć sugestia 
ta dla późniejszych losów Przyłbic-
kiego archiwum Fredry okazała się 
istotna — ani do Muzeum Lubo-
mirskich. Również pojawiające się 
przypuszczenia, iż owe „autografy i 
listy rodzinne" Nina oddała do Osso-
lineum, są błędne. Dopiero w 1928 
roku cztery teki z rękopisami złożyła 
tam w depozycie Maria z Fredrów 
Szembekowa. Kolejne dwie przeka-
zała trochę później. Zbiory Fredrow-
skie znajdujące się już w Ossolineum 
zostały jeszcze raz dopełnione. Teki 
zawierające „najcenniejsze rękopi-
sy komedii" zawiozła do Lwowa 14 
stycznia 1937 roku najstarsza córka 
Marii, Jadwiga Leonowa Szeptycka, 
spełniając tym samym wolę matki, 
zmarłej dziewięć dni wcześniej, Nie-
stety, podczas zawieruchy wojennej, 
a następnie dzielenia i przewożenia 
części zbiorów Biblioteki Zakładu 
Narodowego imienia Ossolińskich 
do Wrocławia niektóre dokumenty 
Fredrowskie zaginęły. Mimi, dążąca 
wszelkimi siłami do zabezpiecze-
nia całej rękopiśmiennej spuścizny 
Dziada nie mogła tego przewidzieć.

Zbiory, które pozostały w Siemiani-
cach, czekał lepszy los. „Gdy wiosną 
1939 roku groźba, wojny stawała 
się bliższa — relacjonowała Zo-
fia Szembekówna — siostra moja 
Jadwiga z Szembeków Szeptycka 
otrzymała od władz polskich pole-
cenie, by zabezpieczyła spuściznę po 
Aleksandrze Fredrze składając ją w 
jakimś muzeum. Pojechała w maju 
do Siemianic z córką Anną i przez 
kilka dni bez wytchnienia pakowa-
ły — najpierw archiwum i akwarele 
Fredrowskie, które wysłały do Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, 
gdzie szczęśliwie jako depozyt się 
przechowały, potem niemniej bogate 
pamiątki i dokumenty rodu Szembe-
ków; te niestety zaginęły. W pakach 
tych znajdowały się też olejne ob-
razy przedstawiające różne osoby z 
rodziny Fredrów autorstwa zarówno 
Juliusza Kossaka, jak i innych mala-
rzy. Tylko dla przykładu można wy-
mienić portret Zofii z Jabłonowskich 
Skarbkowej, od 1828 roku żony au-
tora Zemsty, malowany przez Karola 
Schweikarta, czy portret matki, brata 
i bratowej pędzla Zofii z Fredrów 
Szeptyckiej. Po drugiej wojnie świa-
towej archiwum siemianickie zostało 
przez Muzeum przekazane w kolejny 
depozyt Bibliotece Narodowej, która 
w kwietniu 2001 roku odkupiła je od 
spadkobierców komediopisarza.

Druga część rękopiśmiennej i epi-
stolarnej spuścizny Aleksandra Fre-
dry, którą wedle własnego wyboru, 
dyktowanego wszakże konieczno-
ścią przeczytania jakiegoś utworu 
przez matkę bądź siostrę, przywoził 

do Przyłbic Jan Aleksander, została 
poważnie uszczuplona przez kolejne 
zawirowania historii. Podczas pierw-
szej wojny światowej wojska rosyj-
skie spaliły stary dworek a nowy 
dwór splądrowały. Miał wśród nich 
znajdować się książę Urusow, ale 
czy to prawda? Ówczesny właściciel 
Przyłbic, Leon Szeptycki, sam zami-
łowany kolekcjoner, pozbierał jed-
nak i zabezpieczył większość rękopi-
sów i akt. I tak w spokoju przetrwały 
one aż do wybuchu drugiej wojny 
światowej. We wrześniu 1939 roku, 
jeszcze przed wkroczeniem wojsk 
sowieckich, Anna Szeptycka najcen-
niejsze jej zdaniem dokumenty wło-
żyła do metalowej skrzynki, którą 
zakopała w ogrodzie lwowskiej sie-
dziby Leonostwa Szeptyckich przy 
ulicy Zielonej 30. Kiedy wróciła tam 
kilka tygodni później, już za wła-
dzy sowieckiej, dowiedziała się, że 
skrzynka została odkopana i zabrana 
przez Rosjan. Wojenne losy pozosta-
łej części archiwum przyłbickiego są 
pogmatwane i wiele epizodów pozo-
staje niepewnych. Czy rzeczywiście 
zostały one wywiezione do Charko-
wa? W jakich okolicznościach trafi-
ły do pałacu Metropolity Andrzeja 
Szeptyckiego, wnuka Aleksandra 
Fredry? Jaką rolę odegrał on w oca-
leniu tych dokumentów? Na razie 
pytania te pozostają bez odpowiedzi.

Po drugiej wojnie światowej Archi-
wum Metropolitalne — wszakże, o 
ile mi wiadomo, nie całe — zostało 
przejęte przez Centralne Państwowe 
Archiwum Historyczne Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowiec-
kiej we Lwowie. Do dziś jest osob-
nym zespołem. Jego poważną część 
stanowi archiwum Fredrowskie. 
Ciekawe, że pojawiają się w nim co-
raz to nowe, wcześniej tu nieobecne 
dokumenty. Bardziej zniszczone zo-
stały poddane konserwacji, wszyst-
kie są uporządkowane i z małymi 
wyjątkami właściwie opisane. Tak 
zatem twierdzenie Zagniewa Hau-
sera, iż wszystko, „co pozostało na 
miejscu (czyli w Beńkowej Wiszni), 
wraz z liczącą około 10 tysięcy to-
mów biblioteką, uległo zniszczeniu 
w czasie I wojny światowej, zbiory 
zaś znajdujące się w innych rodzin-
nych dworach przepadły” — świad-
czy o jego całkowitej nieznajomości 
przedmiotu.

Losy biblioteki pisarza, dopełnianej 
przez syna i wnuka — w korespon-
dencji Jana Aleksandra istnieje wiele 
wzmianek o kupowanych przez nie-
go książkach — ciągle są niepewne. 
Informacje o zniszczeniu Fredrow-
skiego księgozbioru podczas wojny 
1919 roku podał wkrótce po tamtych 
wydarzeniach Adam Grzymała-Sie-
dlecki. Biblioteki tej — wedle jego 
informacji — wdowa po Andrzeju 
Fredrze, wówczas Aleksandrowa 
Skarbkowa, nie zdołała wcześniej 
wywieźć z Beńkowej Wiszni. W 
1919 roku Ukraińcy wywlekli 10 
tysięcy tomów gromadzonych przez 
cztery pokolenia Fredrów. Znajdo-
wać się tam miały między innymi 
ulubione pozycje autora „Zemsty”. 
Z kolei Rafał Jankowski powołując 
się na artykuł E. Triller poświęcony 
„Losom archiwum rodzinnego Fre-
drów z Beńkowej Wiszni" stwierdza, 

iż Felicja Skarbkowa już w 1906 
roku „bibliotekę fredrowską liczącą 
10 000 tomów przekazała do Osso-
lineum". Potomkowie komediopisa-
rza nie potrafią ani potwierdzić, ani 
zaprzeczyć żadnej z tych wersji. Czy 
czas pozwoli rozwikłać te zagadkę? 
Nie wiadomo.

Tymczasem klucz rudecki, będący 
wyłączną własnością Felicji Skarb-
kowej, stawał się coraz mniejszy. 
Nina bowiem systematycznie go par-
celowała i po kawałku sprzedawała. 
Jakże więc pogodzić owe działania 
z obietnicą potwierdzoną przez nią 
jeszcze w kwietniu 1901 roku wo-
bec Zofii z Fredrów Szeptyckiej, 
iż zadośćuczyni życzeniu męża, 
Andrzeja Fredry zawartym w jego 
ostatniej woli, aby Beńkowa Wisznia 
powróciła do rodziny. Sprzedaż w 
1919 roku „dworu z ogrodem i resz-
ty obszaru dworskiego [...] Towarzy-
stwu Gospodarczemu we Lwowie na 
bardzo dogodnych dla niego warun-
kach", położyło kres wszelkim na-
dziejom na uratowanie choćby resz-
tek Fredrowskiego dziedzictwa.

Szkoda, że zdecydowała o tym tylko 
jedna osoba, której związek z Fredra-
mi, także duchowej natury, okazał się 
niezwykle kruchy. Dziś oczywiście 
wiemy, że wydarzenia, jakie miały 
przyjść za dwadzieścia lat, i tak za-
mknęłyby dzieje klucza rudeckiego, 
czyniąc to w sposób nieporówna-
nie bardziej dramatyczny. Felicja 
Skarbkowa, wcześniej Andrzejowa 
Fredrowa, ma ostatecznie tę niepod-
ważalną zasługę, że przyczyniła się 
do ocalenia dużej części pamiątek 
i archiwaliów związanych z osobą 
komediopisarza i jego rodziny. A że 
mające dopiero nadejść przemiany 
polityczne były wówczas niemożliwe 
do przewidzenia, sprzedaż najpierw 
dworku na Chorążczyźnie, a potem 
Beńkowej Wiszni stanowiła dla ro-
dziny Szeptyckich i Szembeków 
prawdziwy cios. Jakże aktualny oka-
zał się dawny wiersz Mimi, zatytuło-
wany „Szara godzina": 

„A gdy tak siedzę i tęsknię, i marzę /
Myślą wracając w rodzinne zacisze, 
/Widząc pomarłe od dawna już twa-
rze, /Słuchając głosów, co już nie 
usłyszę, /Nieraz mi wolno po policz-
ku łza spłynie”.
Beńkowej Wiszni nie dało się jednak 
wymazać z pamięci ani wyrzucić 
z serca. Niepokój Mimi o jej dalsze 
losy walczył o lepsze z daleko po-
suniętą tolerancją i przekonaniem o 
dobrych intencjach nowych właści-
cieli. Pośrednim świadectwem tych 
rozterek jest pismo księcia Witolda 
Czartoryskiego będące odpowiedzią 
na niezachowany list Marii Szembe-
kowej.
„Proszę mi uwierzyć, — stwierdzał w 
tej najważniejszej dla niej sprawie — 
że w wysokim stopniu odczuwam to, 
co Pani mi pisze o pietyzmie swym 
i przywiązaniu do tego majątku ro-
dzinnego. Tym więcej przeto umiem 
ocenić szlachetne słowa wyrażone w 
swym liście — bez goryczy — i tak 
bardzo bezstronne uznanie i dalszych 
zamierzeń Towarzystwa Gospodar-
skiego. Przypuszczam, że przyjem-
nie będzie Pani wiedzieć, że zakłady 
ogrodnicze w Beńkowej Wiszni na 

wyraźne żądanie pani hrabiny Skarb-
kowej nazwaliśmy Fredrowem". Tak 
więc pałac, ogród oraz dawne obsza-
ry dworskie — niestety, bardzo już 
uszczuplone — służyły przez wiele 
lat, także po drugiej wojnie świato-
wej, celom edukacyjnym „młodzieży 
obojga płci". Bowiem obok zakładów 
ogrodniczych była tam również szko-
ła. A w latach trzydziestych, w sto lat 
po napisaniu przez Fredrę właśnie w 
Beńkowej Wiszni „Zemsty”, „Ślu-
bów panieńskich” i „Pana Jowial-
skiego” — także fabryka konserw.

14 sierpnia 1924 roku Mimi na za-
wsze żegnała się z Beńkową Wisznią. 
Nie zamierzała już tu przyjeżdżać, 
bowiem każdy kolejny powrót byłby 
jeszcze boleśniejszym przypomnie-
niem dzieciństwa i tego wszystkiego, 
co wtedy kochała, a co teraz przyna-
leżało do coraz bardziej niszczonej 
przez czas przeszłości. Swoje rozsta-
nie zawarła w drugiej części niegdyś 
zatytułowanej „To i owo z moich 
wspomnień”. Całość opatrzyła zwię-
złą, ale pulsującą uczuciem dedyka-
cją: „Pamięci najdroższego dziada w 
50-ą rocznicę zgonu".
„Znikł świerk przy domu — zano-
towała — znikła i ławka, na której 
dziadek siadywać lubił, bo z niej wi-
dać było grupę dziewięciu świerków 
na stoku górki ręką prababki posa-
dzonych na pamiątkę żyjących jej 
sześciu synów i trzech córek... Znikło 
i owych dziewięć świerków — ani 
jeden nie Pozostał...". Ale jeszcze 
silniejsze emocje wywołane owym 
pożegnaniem zawiera jej wiersz opa-
trzony znamiennym tytułem: 

„Skarb". „Co skarbem jest dla czło-
wieka? Wszystko, co kocha bez mia-
ry.../ Ja skarb przywożę z daleka / 
Garść ziemi szarej! [...] Dom stoi... 
życie gna dalej.../ Dawna siedzi-
ba zajęta!... /Tych, co w niej kiedyś 
mieszkali?/Kto już pamięta?!... /Po-
mnijcie, o przyjaciele!... / Nie chcę 
obrzędów paradnych — / Ni chórów 
pięknych w kościele — / Ni wień-
ców żadnych — / I nie chcę mowy 
ja szumnej, / Jak to zwyczaj jest sta-
ry —/ Tylko mi włóżcie do trumny / 
Garść ziemi szarej!!.. ".

Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok 1937 Mimi spędziła u córki, zię-
cia i wnuków w Przyłbicach. Zjechała 
się też pozostała rodzina Szeptyckich. 
Potem wszyscy przygotowywali się 
do uroczystości jej siedemdziesięcio-
pięciolecia, przypadającego 5 stycz-
nia. Odbyła się już próba generalna 
okolicznościowego przedstawienia, 
sztuki alegorycznej o upływającym 
czasie, o dziś i wczoraj autorstwa 
wnuczki, Anny Szeptyckiej, a Stani-
sława z Olizarów Szeptycka, druga 
żona generała, „na cześć urodzin" 
napisała w przygotowywanym przez 
całą rodzinę albumie wiersz zaczyna-
jący się od słów: „Wieniec wijemy z 
kwiatów rozmaitych, /ze splotu dłu-
gich, pracowitych lat. /Na przemian 
ciernie i cudowny kwiat...".

Mimi zmarła nagle o drugiej w nocy 
z 4 na 5 stycznia. Chorowała wcze-
śniej na serce, ale nikt się nie spodzie-
wał, że odejdzie właśnie teraz. Trum-
nę trzeba było zawieźć do Siemianic, 
gdzie w tamtejszej kaplicy wnuczka 

Aleksandra Fredry miała spocząć 
obok męża, Piotra Szembeka, i przed-
wcześnie zmarłego syna, Aleksandra. 
Najpierw droga prowadziła do Sam-
bora. Można ją było odbyć tylko przy 
użyciu koni. Do specjalnie przystro-
jonego wozu zaprzężono cztery do-
rodne rumaki. Ktoś wziął lejce, bat, 
krzyknął: wio! — i nic. Konie się 
zaparły i nie ruszyły. Trzeba było 
wielu prób, zanim usłuchały rozkazu. 
Ostateczne rozstanie Mimi z rodzin-
nymi stronami okazało się niepraw-
dopodobnie trudne. Na wezgłowiu jej 
trumny postawiono urnę z „garścią 
ziemi szarej". Ani Rudki z osiemna-
stowiecznym kościołem, ani Beńko-
wa Wisznia z orną ziemią, pastwiska-
mi i lasami nie ofiarowały Fredrom 
nadmiaru szczęścia. Były potrzebne, 
przez wielu kochane, przynosiły ob-
fity plon, okazały się przyjazne twór-
czości literackiej, dzieciom dawały 
radość. W chwilach historycznego 
zamętu zdawały się być niebezpiecz-
ne. Zbyt często odwiedzała je śmierć: 
Marianna, Mizia, Jan Nepomucen, 
Gustaw, Sewercio przedwcześnie 
opuszczali tę krainę. Nieraz stanowiły 
ciężar trudny do udźwignięcia przez 
tych, którzy byli za mało oddani tej 
ziemi. Dla jednych przemieniały się 
w najbardziej rozsłonecznione wspo-
mnienie, innym ofiarowały nadzieję 
na pomyślną przyszłość, niektórym 
zdawały się być obce i nieprzyjazne.

Gdyby na szale wagi po jednej stro-
nie umieścić to, co Beńkowa Wisz-
nia ofiarowała Fredrom dobrego, 
twórczego i radosnego, a na drugiej 
położyć wszystkie doznane tam cier-
pienia, za które zresztą nie można 
obarczać jej winą, to co by przewa-
żyło? Chciałabym wierzyć, że sza-
la przechyliłaby się na tę pierwszą 
stronę. W tak zwanym powtórnym 
pogrzebie Fredry w Rudkach, który 
odbył się w 1988 roku, uczestniczyli 
też potomkowie Fredry. W pewnym 
momencie do prawnuczki poety po-
deszła skromnie ubrana kobieta w 
średnim wieku i zapytała: „czy to 
pani jest tą wnuczką Fredry, która 
przyjechała tu na pogrzeb”? Uśmiech 
jaki jej odpowiedział, wyraźnie ją 
ośmielił, więc szybko dorzuciła: „to 
pani na swoje przybyła!" Kto to był, 
jak rozpoznał przedstawicielkę piąte-
go pokolenia rodu Fredrów? Nie po-
znamy odpowiedzi na te pytania. Czy 
byłyby zresztą istotne? Prawdziwie 
ważny wydaje się tylko tajemniczy 
proces przekazywania pamięci, któ-
ra w ten sposób obejmuje więcej niż 
jedno życie.

Przed teatrem im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie posadowiono po-
piersie Aleksandra hr. Fredry….
Beńkowa Wisznia…tu łza pamię-
ci….

Dokumenty, źródła, cytaty
PRÓBA MONOGRAFII WG. BAR-
BARY LASOCKIEJ 
Rocznik Lwowski 2004
Instytut Lwowski, Warszawa
ISSN 1230-0829
http://www.lwow.com.pl/rocz-
nik/2003/benkowa.html
OPRACOWAŁ ALEKSANDER 
SZUMAŃSKI SPECJALNENIE 
DLA „KRESOWEGO SERWISU 
INFORMACYJNEGO”.

http://www.lwow.com.pl/rocznik/2003/benkowa.html
http://www.lwow.com.pl/rocznik/2003/benkowa.html
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Obchody 70. Rocznicy Ludobójstwa na Kresach - CO, GDZIE, KIEDY

NIE POTĘPIENIU OPERACJI WISŁA
   Wejdź i czytaj nowy serwis

1 czerwca - Kędzierzyn-Koźle 
g. 10.00 - msza św. w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi 
za ofiary ludobójstwa z kazaniem.
g. 11.00 - przemarsz ulicami miasta i apel poległych pod 
tablicą na frontonie Gimnazjum im. Orląt Lwowskich przy 
ul. Piramowicza. 
g. 12.30 -  sesja popularno-naukowa w Domu Kultury przy 
ul. Skarbowej 10.
Więcej:  http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/
page188.php

1 czerwca, g. 17.00 - Kluczbork
- sala konferencyjna Urzędu Miasta - wykład ks. Isakowi-
cza "Przemilczane ludobójstwo na Kresach".

3 czerwca, g. 17.00 - Busko-Zdrój
- pensjonat "Sanato" przy ul. 1 Maja 29 - wykład ks. Isako-
wicza "Przemilczane ludobójstwo na Kresach". 

6 czerwca - Radom
 Radomskie uroczystości 70. Rocznicy Zbrodni Wołyń-
skiej”, odbędą się w czwartek, 6 czerwca, o  godzinie 18 w 
Łaźni przy ulicy Żeromskiego 56.

W programie: otwarcie wystawy "Wołyń czasu zagłady 
1939-1945," przygotowanej przez muzeum Niepodległości 
w Warszawie, koncert Roberta Grudnia z muzyką z pły-
ty "Wołyń 43” oraz wykład Leona Popka, autora książki 
"Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo”.

Gościem specjalnym uroczystości będzie ksiądz Tadeusz 
Isakowicz – Zalewski.

6 czerwca, g. 17.00 - Radom
- Wieczór Pamięci o Ofiarach Ludobójstwa - Klub Środo-
wisk Twórczych "Łaźnia" przy ul. Żeromskiego 56. Orga-
nizator Bractwo Kurkowe im. św. Sebastiana.

6 czerwca - Gdańsk
 Program uroczystości:

 1) godz. 10.00, Msza św. w intencji ofiar i rodzin ofiar ma-
sowych ludobójczych rzezi ludności polskiej dokonanych 
przez OUN-UPA na Kresach II Rzeczypospolitej - Parafia 
rzymskokatolicka pw. Św. Brygidy, ul. Profesorska 17

 2) godz. 11.00, Uroczystość u stóp pomnika Pamięci Po-
laków mieszkających na Wołyniu u zbiegu ul.: Stolarskiej, 
Mniszki i Katarzyny
 - odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicz-
nej
- wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamo-
wicza
- wystąpienia oficjalne
- wręczenie odznaczeń
- apel pamięci i salwa honorowa
- złożenie wieńców i wiązanek kwiatów u stóp pomnika 
(prosimy o przygotowanie wizytówek)
- odegranie pieśni patriotycznej i zakończenie uroczystości 
przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej

 3) godz. 12.30, wykład pt. „Ludobójstwo dokonane przez 
bandy UPA na Kresach II RP” – dr Lucyna Kulińska z Aka-
demii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - Ratusz Główne-
go Miasta (Wielka Sala Wety), ul. Długa 46/47

7 lipca - Szczecin
Główne uroczystości Szczecinie zaplanowano na 7 lipca 
br. Tego dnia w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba 
Apostoła w Szczecinie o godz. 12:00 odbędzie się uroczy-
sta msza św., poświęcenie tablicy pamiątkowej i okolicz-
nościowy koncert.

7 lipca - Częstochowa
XIX Pielgrzymka Kresowian na Jasna Górę i Światowy 
Zjazd Kresowian

g. 9.30 - msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu za ofiary 
ludobójstwa. 
g. 11.00 - sesja popularno-naukowa w Sali Papieskiej.  

7 czerwca, g. 11.00 - Lubin 
(Dolny Śląsk)
- poświęcenie przez bp. Marka Mendyka Domu dla Nie-
pełnosprawnych im. Dzieci Kresów przy ul Odrodzenia 8.

Nazwa dedykowana jest polskim dzieciom pomordowa-
nym przez Niemców, Rosjan i Ukraińców

g. 10.00 - msza św. w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezu-
sa przy ul. B. Prusa.

g. 11.00 - poświęcenia obiektu i pamiątkowej tablicy.

g. 12.00 - część artystyczna w Warsztatach Terapii przy ul. 
Stary Lubin 10.

Organizator: Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowi-
cach - Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubinie

10 lipca - Kraków 
 - Dzień Pamięci

g. 10.00 - wystawa i konferencja naukowa w Muzeum Ar-
mii Krajowej przy ul. Wita Stwosza.
Organizator: Sejmik Małopolski
g. 17.30 - msza św. na Wawel za pomordowanych na Kre-
sach

- Marsz Pamięci i uroczystości pod Krzyżem Katyńskim.
Organizator: Klubu "Gazety Polskiej" w Krakowie i Nowej 
Hucie oraz organizacje patriotyczne i niepodległościowe.

11 lipca - Warszawa
- Msza żałobna odprawiona 11 lipca 2013 o godz. 12.00 na 
Placu Trzech Krzyży,
- Marsz Pamięci
- Koncert okolicznościowy na Agrykoli

13 Lipca - Warszawa Skwer 
Wołyński
Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy AK. już 
po raz kolejny organizuje rocznicowe obchody upamiętnia-
jące Rzeź Wołyńską na Skwerze Wołyńskim w Warszawie. 
W roku 70. Rocznicy Ludobójstwa na uroczystości przyja-
dą OBROŃCY WOŁYNIA - Żołnierze 27 Wołyńskej Dy-
wizji Piechoty AK, wołyńskiej konspiracji i samoobrony.   

13 lipca  - Kędzierzyn-Koźle   
Jak co roku, w Kedzierzynie - Koźlu odprawiona zostanie 
msza św. za pomordowanych oraz przemarsz ulicami mia-
sta. Początek rozpoczęcie uroczystości - godzina 10:00

20 lipca - RADYMNO
Widowisko w Radymnie odbędzie się 20 lipca - "Przypa-
dająca w lipcu rocznica jest bardzo stosowną okazją, aby 
przypomnieć o przemilczanym ludobójstwie na Kresach. 
Nasza pamięć o nich powinna być ciągle żywa, tak samo 
jak pamiętamy o zbrodniach dokonanych na naszych oby-
watelach w Katyniu, w Niemieckich Obozach Koncentra-
cyjnych i tragedii Sybiru.

21 września - Szczecin
Będzie można wziąć udział w pielgrzymce w intencji 
wszystkich ofiar tamtych wydarzeń do Sanktuarium pw. 
św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków i Kresowia-
ków, w Nowogardzie. Kościół św. Rafała został ogłoszony 
przez Arcybiskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ko-
ściołem stacyjnym w Roku Wiary. W Nowogardzie, przy 
kościele św.Rafała Kalinowskiego, znajduje się jedyny 
Obelisk w Diecezji Szczecińsko–Kamieńskiej poświęcony
Polakom pomordowanym na Wołyniu przez nacjonalistów 
ukraińskich.

20 Listopada - Szczecin
Szczecińskie Obchody zamknie odpust w parafii św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie 20 listopada 2013 r., tego 
dnia przypada doroczne wspomnienie św. Rafała Kalinow-
skiego.
O wydarzeniach komitet organizacyjny będzie informował 
szczegółowo na bieżąco. Informacje będą zamieszczane 
także na profilu Facebook: Wołyń 1943. Szczecin pamięta!,
który ruszył już 19 marca.

http://nie-potepieniuoperacjiwisla.pl/
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Protesty w sprawie gdańskich uroczystości 
  

Gdynia, dnia 9 maja 2013                                                                                                                                                                   

 Sz.P. Lawrence Okey Ugwu
Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury   dańsk

Szanowny Panie Dyrektorze,

  W imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji Pomorska 
Inicjatywa Kresowa  wyrażam ogromne zdumienie z powodu 
organizowanej przez Państwa imprezy w dniach 13-14 czerw-
ca br.  pod hasłem „Polacy i Ukraińcy- 70 lat po tragedii wo-
łyńskiej”.

 Nasze zaniepokojenie wzbudza  proponowane przez Państwa 
podejście do tematu, tendencyjny dobór  prelegentów oraz po-
kaz gloryfikującego zbrodnicze formacje  OUN-UPA filmu w 
reżyserii Agnieszki Arnold, który ocenić można jedynie  jako 
skandaliczny i  naruszający godność ofiar ludobójstwa i ich 
rodzin, którym winni  jesteśmy najwyższy szacunek.

   Temat ludobójstwa na Wołyniu powinien być podnoszony 
w kontekście  prawdy  historycznej – tylko wtedy służy praw-
dziwemu pojednaniu, godnemu upamiętnieniu ofiar,   upo-
wszechnieniu wiedzy,  w szczególności u młodego  pokolenia.

Niezmiernie dziwi nas fakt, że  obchodząc 70 rocznicę wołyń-
skiej „krwawej niedzieli” Państwo podjęliście współpracę z 
takimi instytucjami, jak  Akademia Pomorska w Słupsku oraz  
Ukraińskie Towarzystwo Historyczne, gdyż znane są one z 
publicznych wystąpień  usprawiedliwiających ludobójstwo 
ukraińskie i jego sprawców, a także wielokrotnie atakujące 
świadków zbrodni i dokonujące manipulacji faktami  histo-
rycznymi.

5 marca br. podjęliśmy inicjatywę konsolidacji środowisk 
kresowych w Trójmieście, organizujemy cykliczne spotkania 
z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w tym obsza-
rze, pracujemy na rzecz ocalenia spuścizny historyczno-kul-
turowej  ziem wschodnich Rzeczypospolitej.

Przedstawiciele tych organizacji z nieukrywanym oburze-
niem przyjęli informację o planowanych przez Państwa dys-
kusjach/panelach/pokazach, które z pewnością  nie można 
nazwać rocznicowymi lub upamiętniającymi.

Sam opis planowanych inicjatyw również budzić może za-
strzeżenia (choć w kontekście całości, jest niewątpliwie jedy-
nie przykrym szczegółem), używacie Państwo słowa -rzeź- w 
cudzysłowie.  Jak Pan zatem nazwie planowe wymordowanie 
bezbronnej ludności cywilnej za pomocą narzędzi gospodar-
skich, ludności wcześniej torturowanej  i konającej w nieludz-
kich mękach, wrzucanej do zbiorowych mogił, jak nie rzezią, 
czyli masowym mordem.  To były udokumentowane fakty i 
cudzysłów jest tu nieuzasadniony.

Panie Dyrektorze, proszę sobie wyobrazić, że jest Pan dziś 
starszym, schorowanym człowiekiem, który jako dziecko 
ocalał z rzezi wołyńskiej, na którego oczach jego ojca wbi-
to na pal, zgwałconej brutalnie matce poderżnięto gardło, a 
młodszemu, 2-letniemu  bratu odrąbano siekierą wszystkie 
cztery kończyny i za genitalia przybito gwoździem do drew-
nianego stołu? Osobiście znam takiego świadka historii,  ma 
obecnie  77 lat…

Podjęcie przez Państwa instytucję tematyki zagłady ludności 
polskiej na Kresach południowo-wschodnich jest dla mnie o 
tyle zaskakujące, ze  jesienią 2012 roku kontaktowałam się z 
Państwem i przedstawiłam propozycję zorganizowania wysta-
wy pt. „Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego”. Chciałam 
ją sprowadzić po raz pierwszy do Trójmiasta, aby społeczność 
lokalna  miała okazję obejrzeć te wspaniałe i unikatowe fo-
tografie. Usłyszałam wówczas, że Państwo nie podejmujecie 
tematyki Kresów…

Mieszkańcy Gdańska w dużej mierze mają pochodzenie kre-
sowe, dlatego mimo negatywnej odpowiedzi ze strony insty-
tucji kultury,  wystawę udało mi się sprowadzić i zaprezen-

tować w Gdyni, Sopocie i w Gdańsku. Ekspozycja cieszyła 
się bardzo dużym powodzeniem, a obecnie przekazaliśmy ją 
Muzeum Narodowemu w Szczecinie. Wszędzie skupia wokół 
siebie środowiska kresowe, budzi pozytywne emocje, wzru-
szenie i podziw nad kunsztem fotografa.

  Skoro jednak podjęliście Państwo temat martyrologii na 
Kresach, proponuję rozpocząć pracę od konsultacji z organi-
zacjami pozarządowymi skupiającymi Kresowian, ośrodkami 
badawczymi zajmującymi się dokumentowaniem zbrodni na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej,  rzetelnymi historyka-
mi. Skorzystajcie Państwo z wiedzy i doświadczeń świadków 
historii, osób związanych z  Kresami zawodowo, naukowców 
pozbawionych obawy przez prawdą historyczną o jednej z 
najokrutniejszej zbrodni II wojny światowej , nie uciekają-
cych od faktów i nie podejmujących się manipulowania nimi 
dla celów bieżącej polityki        

Oczekujemy wycofania się Państwa instytucji z imprezy, któ-
ra w przyjętej formule znieważa pamięć ofiar i  żyjących  ich 
rodzin oraz służy fałszowaniu historii i prowadzi do zanego-
wania zbrodni na narodzie polskim.
                                                                                                                              
Z poważaniem, 

Aleksandra Żórawska
wiceprezes zarządu Fundacji Pomorska Inicjatywa Kresowa
 prezes zarządu Fundacji INKUBATOR AKTIVECO
 członek Ogólnopolskiego  Komitetu Ustawodawczego pro-
jektu w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian
 koordynator Porozumienia Pokoleń Kresowych w woj. po-
morskim
koordynator Centrum Dziedzictwa i Kultury Kresowej GROT

Do wiadomości:

1.Paweł Adamowicz -Prezydent Miasta Gdańska
2.Piotr Kowalczuk- Kierownik Referatu Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miasta Gdańska
3. Mieczysław Struk  -Marszałek Województwa Pomorskie-
go, radny
4. Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek Województwa Po-
morskiego, radny
5. Hanna Zych-Cisoń - Wicemarszałek Województwa Pomor-
skiego, radny  
6.  Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia – Zarząd 
Główny
7. red. Danuta Skalska, Światowy Kongres Kresowian, By-
tom, twórca i prowadząca audycję radiową „Lwowska fala”, 
prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa  i Kresów Południo-
wo-Wschodnich Oddział Bytomski, organizatorka Świato-
wych Zjazdów Kresowian w Częstochowie
8. red. Ewa Szakalicka, Federacja Organizacji Kresowych, 
Warszawa,  reżyserka filmów o ludobójstwie  ukraińskim 
„Śmierć po raz setny”, „Czas Pamięci”, „Sahryń – pamięć 
zapisana w kamieniu”, „Czas życia – czas zagłady”, „Zagła-
da Huty Pieniackiej”,  „Podole w ogniu”, koordynator spo-
łecznych obchodów  70 rocznicy  ludobójstwa w Warszawie, 
scenarzystka i reżyserka „Koncertu Pamięci” - Oratorium 
Wołyńskie  „Kres, Kresów... „ Krzesimira Dębskiego, czło-
nek Prezydium Społecznego Komitetu  Obchodów 70. Rocz-
nicy Ludobójstwa  Dokonanego przez OUN-UP na Kresach 
Wschodnich II Rzeczypospolitej, członek Międzyresorto-
wego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą  w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członek Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, członek zwyczajny Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Nowogródek
 9. członkowie  ogólnopolskiego Komitetu Ustawodawcze-
go  projektu  uchwały w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
10. ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski - działacz społeczny, hi-
storyk Kościoła, wieloletni uczestnik opozycji antykomuni-
stycznej w PRL.  W 2008 roku wystąpił z apelem o potępie-
nie przez władze polskie ludobójstwa Polaków dokonanego 
przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej[7]. 
Od wielu lat zabiega o należyte upamiętnienie ofiar tej zbrod-
ni. 1 lipca 2009 zorganizował protest w Lublinie przeciwko 
nadaniu doktora honoris causa przez KUL Wiktorowi Jusz-

czence, który wielokrotnie gloryfikował Banderę. Przyczynił 
się do protestów przeciwko przejazdowi przez Polskę "Rajdu 
Bandery", w związku z czym ukraińscy nacjonaliści grozili 
mu śmiercią.
11. Trójmiejskie organizacje pozarządowe:
- Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej,
-  Stowarzyszenie Rodzina Ponarska,
-  Związek Sybiraków,
- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich,
-  Stowarzyszenie Rodzin Ziemi Wołkowyskiej,
-  Rodzina Katyńska-oddziały w Gdyni i Gdańsku, 
-  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej
 12. Mirosław Majkowski – prezes zarządu Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej X.D.O.K z Przemyśla. 
 13. Andrzej Łukawski- pełnomocnik Komitetu Ustawodaw-
czego projektu w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem 
Pamięci Męczeństwa Kresowian, koordynator Porozumienia 
Pokoleń Kresowych w woj. mazowieckim, redaktor Kresowe-
go Serwisu Informacyjnego
14. dr Lucyna Kulińska, pracownik naukowy AGH, badacz 
problematyki nacjonalizmu ukraińskiego i jego skutków dla 
etnicznej ludności Kresów, autorka opracowań źródłowych na 
temat ludobójstwa ukraińskiego
15. Ewa Siemaszko, współautorka publikacji na temat ludo-
bójstwa na Wołyniu, współpracownik IPN
16. Feliks Budzisz, świadek wydarzeń, dokumentalista, czło-
nek Patriotycznego Ruchu Kresowego

 17. Aleksandra Biniszewska, dyrektor Muzeum Lwowa i 
Kresów Południowo-Wschodnich.
 18. Radni miasta Gdańska
 19. Tematyczne portale, serwisy, strony www
wielokrotnie gloryfikował Banderę. Przyczynił się do prote-
stów przeciwko przejazdowi przez Polskę "Rajdu Bandery", 
w związku z czym ukraińscy nacjonaliści grozili mu śmiercią. 
11. Trójmiejskie organizacje pozarządowe: 
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 
Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, 
Związek Sybiraków, 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich, 
Stowarzyszenie Rodzin Ziemi Wołkowyskiej, 
Rodzina Katyńska-oddziały w Gdyni i Gdańsku,  
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej
12. Mirosław Majkowski – prezes zarządu Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej X.D.O.K z Przemyśla, organiza-
tor rekonstrukcji historycznej  pod nazwą „Nie o zemstę, lecz 
o pamięć wołają ofiary” - 70 rocznica ludobójstwa na Kresach 
Wschodnich, koordynator Porozumienia Pokoleń Kresowych 
w woj. podkarpackim, członek Ogólnopolskiego  Komitetu 
Ustawodawczego projektu w sprawie ustanowienia dnia 11 
lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian
13. Andrzej Łukawski- pełnomocnik Komitetu Ustawodaw-
czego projektu w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem 
Pamięci Męczeństwa Kresowian, koordynator Porozumienia 
Pokoleń Kresowych w woj. mazowieckim, redaktor Kresowe-
go Serwisu Informacyjnego
14. dr Lucyna Kulińska, pracownik naukowy AGH, badacz 
problematyki nacjonalizmu ukraińskiego i jego skutków dla 
etnicznej ludności Kresów, autorka opracowań źródłowych na 
temat ludobójstwa ukraińskiego
15. Ewa Siemaszko, współautorka publikacji na temat ludo-
bójstwa na Wołyniu, współpracownik IPN
16. Feliks Budzisz, świadek wydarzeń, dokumentalista, czło-
nek Patriotycznego Ruchu Kresowego
17. Aleksandra Biniszewska, dyrektor Muzeum Lwowa i 
Kresów Południowo-Wschodnich , członek  Społecznego Ko-
mitetu  Obchodów 70. Rocznicy Ludobójstwa  Dokonanego 
przez OUN-UP na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej,  
współorganizatorka społecznych obchodów  70 rocznicy  lu-
dobójstwa w Warszawie.
18. Radni miasta Gdańska
19. Tematyczne portale, serwisy, strony www
--------

Czesław Buczkowski,                   Bielsko-Biała 18 maja 2013
Bielsko-Biała
Koordynator Ruchu Porozumienie Pokoleń Kresowych (PPK) 
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w województwie śląskim W imieniu własnym oraz członków 
PPK                       

     Pan Lawrence Okey Ugwu
     Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury
     Gdańsk  

 PROTEST przeciwko  polsko-ukraińskiego dyskursowi 
historyków: „ Polacy i Ukraińcy - 70 lat po tragedii wołyń-
skiej”, planowanego na 13-14 czerwca 2013r.  

Protestujemy przeciwko zamiarowi organizowania w dniach 
13-14 czerwca br. imprezy pod hasłem „Polacy i Ukraińcy - 
70 lat po tragedii wołyńskiej”.  

Nasz sprzeciw wzbudzają tendencyjny dobór prelegentów 
oraz pokaz filmu Agnieszki Arnold, gloryfikującego zbrodni-
cze formacje OUN-UPA, co narusza godność ofiar ludobój-
stwa i ich rodzin, którym winni  jesteśmy najwyższy szacunek.  

Dlaczego wśród prelegentów nie ma np. Ewy Siemaszko 
- współautorki dzieła "LUDOBÓJSTWO dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 
1939-1945"; Sam tytuł tego dzieła - uznanego na Zachodzie, 
nobilituje Panią Siemaszko do udziału w tej imprezie.                                    

Nie zaproszono też do udziału w Imprezie przedstawicieli 
organizacji kresowych, ani przedstawicieli żyjących jeszcze 
świadków wydarzeń...?

  Zaprasza się natomiast  do współpracy Akademią Pomor-
ską  w Słupsku oraz  Ukraińskie Towarzystwo Historyczne 
których przedstawiciele w trakcie  publicznych wystąpień 
usprawiedliwiają ludobójstwo dokonane przez ukraińskich  
nacjonalistów, manipulując faktami historycznymi i atakując 
świadków zbrodni.

Zwracamy uwagę na fakt, że organizacje kresowe przygo-
towują się do obchodów dnia 11 lipca jako Dnia Pamięci 
Męczeństwa Kresowian. Data 11 lipca wzięta jako symbol 
z "Krwawej niedzieli" zgotowanej ludności Wołynia przez 
OUN-UPA 11 lipca 1943r, "reprezentuje" również zbrodnie 
ludobójstwa dokonane na terenie województw: lwowskiego, 
stanisławowskiego i tarnopolskiego a także na terenach poło-
żonych w południowo-wschodnich obszarach PRL.  

Wnosimy zastrzeżenie do opisu planowanych inicjatyw; uży-
to tam słowa -rzeź- w cudzysłowie, co jest karygodne. Zda-
niem historyków - badaczy, ludobójstwo dokonane na około 
200 tysiącach obywateli polskich Kresów wschodnich, do-
konane przez nacjonalistów ukraińskich (UPA, SS-Galizien 
i inne formacje OUN) w latach czterdziestych XX wieku, to 
jedna z największych zbrodni ludobójstwa w XX wieku i jed-
na z najokrutniejszych w dziejach ludzkości. Dr  A. Korman 
naliczył  135 straszliwych metod torturowania bezbronnych 
mężczyzn, kobiet i dzieci. A w waszym "Opisie..." - kłamli-
wie - ujmuje się rzeź w cudzysłów.         

 Rozmowy w temacie ludobójstwa na Wołyniu i w trzech 
województwach Małopolski wschodniej, a także na terenach 
PRL powinien być prowadzone wyłącznie w duchu docho-
dzenia do prawdy historycznej, a nie jej tuszowania. Jest to 
podstawowy warunek prawdziwego pojednania, godnego 
upamiętnienia ofiar, budowania przyjaźni polsko-ukraińskiej.       

Oczekujemy wycofania się Państwa instytucji z imprezy, któ-
ra w przyjętej formule znieważa pamięć ofiar i żyjących ich 
rodzin oraz służy fałszowaniu historii.  

Z poważaniem - Czesław Buczkowski (czesbucz@op.pl)
Jako członkowie Ruchu PPK popieramy powyższy protest:
Artur Parypa (artpar@wp.pl ), Sławomir Parypa (job1316@
wp.pl ) (Na oryginale  12 własnoręcznych podpisów)

Do wiadomości:
1. Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska
2. Mieczysław Struk – Marszałek województwa Pomorskiego 
- radny
-----------------

Szanowni Państwo

Pragnę wyrazić swoje najwyższe oburzenie z powodu orga-
nizowanej przez Państwa imprezy w dniach 13-14 czerwca 
br.  pod hasłem „Polacy i Ukraińcy - 70 lat po tragedii wo-
łyńskiej”.
Moje zaniepokojenie wzbudza proponowane przez Państwa 
podejście do tematu, tendencyjny dobór  prelegentów oraz po-
kaz gloryfikującego zbrodnicze formacje  OUN-UPA filmu w 
reżyserii Agnieszki Arnold, który ocenić można jedynie  jako 
skandaliczny i  naruszający godność ofiar ludobójstwa i ich 
rodzin, którym winni  jesteśmy najwyższy szacunek.
  
Temat ludobójstwa na Wołyniu powinien być podnoszony 
w kontekście  prawdy  historycznej tylko wtedy służy praw-
dziwemu pojednaniu, godnemu upamiętnieniu ofiar,   upo-
wszechnieniu wiedzy,  w szczególności u młodego  pokolenia.

Niezmiernie dziwi mnie fakt, że  obchodząc 70 rocznicę wo-
łyńskiej „krwawej niedzieli” podjęliście Państwo współpracę 
z takimi instytucjami, jak  Akademia Pomorska w Słupsku 
oraz  Ukraińskie Towarzystwo Historyczne, gdyż znane są 
one z publicznych wystąpień  usprawiedliwiających ludobój-
stwo ukraińskie i jego sprawców, a także wielokrotnie ata-
kujące świadków zbrodni i dokonujące manipulacji faktami  
historycznymi.

Sam opis planowanych inicjatyw również budzić może za-
strzeżenia (choć w kontekście całości, jest niewątpliwie jedy-
nie przykrym szczegółem), używacie Państwo słowa -rzeź- w 
cudzysłowie.  Jak Państwo zatem nazwiecie planowe wymor-
dowanie bezbronnej ludności cywilnej za pomocą narzędzi 
gospodarskich, ludności wcześniej torturowanej i konającej w 
nieludzkich mękach, wrzucanej do zbiorowych mogił, jak nie 
rzezią, czyli masowym mordem.  To były udokumentowane 
fakty i cudzysłów jest tu nieuzasadniony.

Oczekuję wycofania się Państwa instytucji z imprezy, która 
w przyjętej formule znieważa pamięć ofiar i  żyjących  ich 
rodzin oraz służy fałszowaniu historii i prowadzi do zanego-
wania zbrodni na narodzie polskim.

Z poważaniem, Wiesław Tokarczuk
---------
Szanowni Państwo
Pragnę wyrazić swoje najwyższe oburzenie z powodu organi-
zowanej przez Państwa imprezy w dniach 13-14 czerwca br. 
pod hasłem "Polacy i Ukraińcy - 70 lat po tragedii wołyńskiej".

Moje zaniepokojenie wzbudza proponowane przez Państwa 
podejście do tematu, tendencyjny dobór prelegentów oraz po-
kaz gloryfikującego zbrodnicze formacje OUN-UPA filmu w 

reżyserii Agnieszki Arnold, który ocenić można jedynie jako 
skandaliczny i naruszający godność ofiar ludobójstwa i ich 
rodzin, którym winni jesteśmy najwyższy szacunek.

Temat ludobójstwa na Wołyniu powinien być podnoszony w 
kontekście prawdy historycznej - tylko wtedy służy prawdzi-
wemu pojednaniu, godnemu upamiętnieniu ofiar, upowszech-
nieniu wiedzy, w szczególności u młodego pokolenia.
Niezmiernie dziwi mnie fakt, że obchodząc 70 rocznicę wo-
łyńskiej "krwawej niedzieli" podjęliście Państwo współpra-
cę z takimi instytucjami, jak Akademia Pomorska w Słupsku 
oraz Ukraińskie Towarzystwo Historyczne, gdyżznane są one 
z publicznych wystąpień usprawiedliwiających ludobójstwo 
ukraińskie i jego sprawców, a także wielokrotnie atakujące 
świadków zbrodni i dokonujące manipulacji faktami histo-
rycznymi.

Sam opis planowanych inicjatyw również budzićmoże za-
strzeżenia (choć w kontekście całości, jest niewątpliwie jedy-
nie przykrym szczegółem), używacie Państwo słowa -rzeź- w 
cudzysłowie.

Jak Państwo zatem nazwiecie planowe wymordowanie bez-
bronnej ludności cywilnej za pomocą narzędzi gospodarskich, 
ludności wcześniej torturowanej i konającej w nieludzkich 
mękach, wrzucanej do zbiorowych mogił, jak nie rzezią, czyli 
masowym mordem. To były udokumentowane fakty i cudzy-
słów jest tu nieuzasadniony.
Oczekuję wycofania się Państwa instytucji z imprezy, która w 
przyjętej formule znieważa pamięć ofiar i żyjących ich rodzin 
oraz służy fałszowaniu historii i prowadzi do zanegowania 
zbrodni na narodzie polskim.

REASUMUJĄC:
JEŚLI IMPREZA W TYM KSZTAŁCIE DOJDZIE DO 
SKUTKU WSTYD MI BĘDZIE, ŻE UKOŃCZYŁEM 
GDAŃSKĄ UCZELNIĘ !!!!
                                                         
Z POWAŻANIEM !!!!
PREZES LICZĄCEGO  350 CZŁONKÓW ŚWIEBODZIŃ-
SKIEGO ZWIĄZKU KRESOWIAN OPP, ABSOLWENT PG 
, WSPÓŁPRACUJĄCY  W  LATACH 71  -  76 Z BOGDA-
NEM BORUSEWICZEM Z SOPOTU, WÓWCZAS DZIA-
ŁACZEM KOR, W SZERZENIU PRAWDY HISTORYCZ-
NEJ O ZBRODNIACH SYSTEMÓW TOTALITARNYCH, 
NA TERENIE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ I WYSTĘPU-
JĄCY NA JEGO PROŚBĘ W OBRONIE REPRESJONO-
WANYCH WÓWCZAS STUDENTÓW                                                                                 

WACŁAW KONDRAKIEWICZ

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

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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Nasi Partnerzy i nasze serwisy

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
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl 
607 345 832; 664 773 118
Zofia Wojciechowska 
programpomost@gmail.com 
518 921 104; 608 475 240 

Ryszard Zaremba
 ryszardzaremba@onet.eu 
667 001 775
Anna Małgorzata Budzińska
anna.malga@gmail.com   660 159 143
Maciej Prażmo 
maciejp-rybidom@wp.pl 602 319 309
Andrzej Łukawski  - Wydawca
info@kresy.info.pl
22-853 43 97; 501 153 340

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.

mailto:anna.malga%40gmail.com?subject=Wys%C5%82ano%20z%20Kresowego%20Serwisu%20Informacyjnego
mailto:anna.malga%40gmail.com?subject=Wys%C5%82ano%20z%20Kresowego%20Serwisu%20Informacyjnego
mailto:maciejp-rybidom%40wp.pl?subject=Wys%C5%82ano%20ze%20stopki%20KSI
http://www.kresy.info.pl
http://www.kresy.info.pl
http://www.wolyn.org
http://www.wolyn.org
http://www.27wdpak.pl
http://www.27wdpak.pl
http://www.pokoleniakresowe.pl
http://www.pokoleniakresowe.pl
http://www.forumpokolenia.27wdpak.pl
http://www.forumpokolenia.27wdpak.pl
http://www.radiownet.pl/#/szukaj?query=program%20pomost
http://www.magazynpolonia.com/
http://isakowicz.pl/
http://www.radiownet.pl/

