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A P E L

o godne
upamiętnienie
ważnych dla
Polski
wydarzeń
historycznych
i rocznic
w roku 2014.
Do środowisk kresowych i patriotycznych o
wspólne obchody i upamiętnienie „70 rocznicy
Ostatniej batalii zbrojnej, kresowych żołnierzy AK,o niepodległość
i suwerenność Kresów
Wschodnich II RP.”
70 lat temu:
W listopadzie 1943 r.
komendant główny Armii Krajowej, generał
Tadeusz Komorowski
„Bór”, wydał rozkaz do
przeprowadzenia akcji
„Burza” na Kresach
Wschodnich, dla zaznaczenia polskiej suwerenności.

Relacja z uroczystości Kresowe
w Wiązownicy
wypominki

Obrona Lwowa w
listopadzie 1918r.

Malarstwo kresowe
- Polesie

W niedzielę 06.10.2013r. w
Wiązownicy k/Jarosławia u p
a - miętniono ponad stu byłych
mieszkańców Wiązownicy i okolicznych miejscowości, którzy
zgięli z rąk band UPA w dniu
17 kwietnia 1945r. W kościele
parafialnym pw. św. Walentego
i Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny została odprawiona Msza
św. koncelebrowana w intencji
ofiar zbrodni, której przewodniczył i wygłosił homilię J.E. Ks.
bp Stanisław Jamrozek - biskup
pomocniczy Archidiecezji przemyskiej....str. 3

94. Rocznica Obrony Lwowa,
którą nie tak dawno obchodziliśmy, powinna przyczynić się do
pobudzenia badań nad problemami związanymi z walkami listopadowymi we Lwowie i wojną
polsko-ukraińską w latach 19181919.
W okresie międzywojennym
ukazało się kilka opracowań dotyczących tego tematu opartych
głównie na wspomnieniach, a
także bardzo wiele relacji uczestników wydarzeń. Zwłaszcza w
relacjach występują subiektywne
oceny autorów,......str. 14

W naszej kolejnej wędrówce geograficzno- malarskiej przeniesiemy się w czasie i przestrzeni do
krainy bagien, bezbrzeżnych łąk,
torfowisk, dzikiego ptactwa, rybnych rzek i posępnych, skrytych
ludzi- na zaczarowane Polesie.
Tę tajemniczą krainę opisuje
nasz poeta Władysław Syrokomla:
Polesie
Nieprzemierzone okiem trzęsawisk obszary,
Snują mi się niekiedy, jakby senne mary.....str. 24

Jesień w Liceum
Polonijnym
Dla 55 uczniów klas pierwszych
Liceum Polonijnego Kolegium
św. Stanisława Kostki KWS
to nie tylko pierwsze tygodnie
nauki w nowej szkole, ale także pierwszy miesiąc w Polsce,
z dala od rodzinnych domów.
Przyjechali do nas z kilku krajów
zza wschodniej granicy: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji,
Kazachstanu ......str.5

Przeczytałam niedawno wiadomość, o tym, że w Strusowie i
w Trembowli nieznani sprawcy zniszczyli pomniki Bandery.
Widziałam popiersie Bandery
na centralnej ulicy w Trembowli. Sterczało tak w środku miasteczka jak ponury cień rzucony na wspomnienia związane z
tym miejscem. Trembowla i trzy
najbliższe wsie: Strusów, Warwaryńce i Ruzdwiany – to najpiękniejszy skrawek na ziemi we
wspomnieniach mojej babci. Tu
spędziła dzieciństwo, skromne,
sieroce ......str. 11

Więcej w numerze na str. 10.

KURS FILIPA W Czesław Sawicz
CHERTSEY 2013
- dalsze losy
Serdecznie i gorąco pozdrawiamy z żoną Marysią z UK. Tak jak
wielu osobom zapowiedzieliśmy,
przesyłamy zdjęcia z rekolekcji
dla Polaków, które odbyły się w
Chertsey niedaleko Londynu w
ostatni weekend w dniach: 18-20
października. W dwóch słowach:
wrażenia niezapomniane! Kurs
Filipa to było naprawdę wielkie
przeżycie, prawdziwa uczta duchowa,........str 11

W czerwcu 1946r. nie wyprowadzili nas do pracy i kazali wychodzić z rzeczami. Szczególna
rewizja (taka jak przy przyjmowaniu do wiezienia), ustawili
piątkami, liczenie, tradycyjna
formuła „szag w lewo szag w
prawo” i marsz. Przyprowadzili
nas na dworzec towarowy, tam
były przygotowane dla nas wagony........str.16

Informacje: http://11lipca1943.wolyn.org/
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Polska-Ukraina w „MIESZKAŃCY
SPOD
JEDENASTKI”
roku 70. Rocznicy
czyli
Ludobójstwa na o NIEPODLEGŁOŚCI
Kresach.
dla najmłodszych
Andrzej Łukawski

17 października, w Ośrodku
Edukacji Kulturalnej „Sadyba”
w Warszawie odbył się wykład
prof. Wilczura nt. stosunków
polsko - ukraińskich.
Wykład - co wielokrotnie podkreślał profesor - oparty był na
bogatym i opracowanym przez
międzynarodowych historyków
materiale źródłowym. To ważne,
bo faktów nie powinno się ukrywać i fałszować a z tym niestety
mamy coraz częściej do czynienia.
Chyba tylko doświadczenie akademickiego wykładowcy sprawiło, że w tak krótkim czasie
przeznaczonym na wykład, udało
się profesorowi poruszyć ogrom
spraw w stosunkach polskoukraińskich nawarstwiających
się latami.
Wielki ukłon należy też wykonać
w stronę kierownictwa Ośrodka
Edukacji Kulturalnej „Sadyba”
za to, że podjął się wypełnia luki
edukacyjnej do której powstania
dopuściło MEN pod rządami
następujących po sobie politycznych ekip.
O tej luce mówił prof. Wilczur
który który wykazał, że już IIRP
fatalnie podchodziła do problemu mniejszości narodowych.
Dodam, że wybiórczość lub jak
kto woli selektywność w dzisiejszym podejściu do niektórych mniejszości narodowych -a
zwłaszcza do mniejszości ukraińskiej w Polsce- nie wróży wiele dobrego dla przyszłych stosunków między Polską i Ukrainą.
„Ciągniemy Ukrainę do UE bez

Wykład prof. Wilczura

rozliczenia sprawców ludobójstwa na Kresach” - mówił profesor a to zwiastuje fatalne w skutkach konsekwencje. Nie da się
kosztem „Sprawy Polski” kreować międzynarodową „poprawność polityczną” bo z doświadczenia przedwojennej Europy
wiemy czym takie rozumowania
się kończyły.
Do dnia dzisiejszego, Parlament
Ukraiński nie potępił jednak

zbrodni OUN-UPA - mówił profesor i dodał, że wg. obliczeń
Polskich i Rosyjskich historyków, OUN-UPA wymordowała
ponad 270 tys. obywateli polskich. „Służba bezpieczeństwa
OUN odpowiada ponadto za
śmierć ponad 80 tys. Ukraińców
a więc zabijali też „swoich” mówił dalej prof. Wilczur i wymienił za co ginęli Ukraińcy: Za
ostrzeganie Polaków przed ludobójczymi akcjami OUN-UPA, za
ukrywanie Polaków, za odmowę
wstąpienia do UPA..., za odmowę
zabicia współmałżonka w przypadku rodzin mieszanych....[...].
Aparat Bezpieczeństwa OUN był
niezwykle sprawny w wykrywaniu takich przypadków.
Prof. Wilczur wielokrotnie podkreślał fakt, że to nie cały naród
ukraiński mordował a jedynie
skrajni nacjonaliści z OUN-UPA
i to jest niezmiernie ważne bo
powinno mieć wpływ na przyszłość w stosunkach polskoukraińskich.
Za te zbrodnie nie winimy całego
Narodu Ukraińskiego ale ukraińskich nacjonalistów - podkreślił
profesor.

Agnieszka Uścińska
1 września 2013 ruszył interaktywny portal edukacyjny Muzeum Józefa Piłsudskiego adresowany do dzieci w wieku 6-9
lat, ich opiekunów i pedagogów
o nazwie „Mieszkańcy spod Jedenastki”. To wyjątkowe miejsce
łączy doskonałą zabawę z promowaniem wiedzy o niepodległości, współczesnym patriotyzmie i postawach obywatelskich
oraz rozwijaniem kompetencji w
zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
Portal ma być przykładem świadomie i nowocześnie kształtowanej ścieżki edukacji patriotycznej dla najmłodszych.
Projekt został zainicjowany
przez doświadczony zespół edukatorów Muzeum Józefa Piłsud-

konferencji edukacyjnych dla
nauczycieli w różnych powiatach Polski, poświęconych nowoczesnym formom edukacji
wraz z lekcjąpokazową „O niepodległości dla najmłodszych”
na przykładzie portalu „Mieszkańcy spod Jedenastki”.
Ambasadorką projektu została
Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka radiowej „Trójki”, autorka
wielu programów dla dzieci.
Program został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Towarzyszy mu ogólnopolski
KONKURS DLA KLAS I-III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na
najciekawszą gazetkę szkolną z
okazji Narodowego Święta Niepodległości. Szczegóły i regula-

skiego. Oparte na filmie animowanym zabawy edukacyjne z
udziałem bohaterów: Tadzika,
Aniceta i Elzy oraz narratora –
w rolę którego wcielił się wybitny aktor Adam Ferency, to
doskonała alternatywa dla tradycyjnych lekcji prowadzonych z
okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W ramach promocji portalu
Muzeum Józefa Piłsudskiego
planuje przeprowadzenie serii

min konkursu są dostępne od 1
października na stronach www.
mieszkancyspod11.pl oraz www.
muzeumpilsudski.pl.

Foto: OEK Sadyba, Kresowy
Serwis Informacyjny

WIĘCEJ z opisem
projektu na stronie 4
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Relacja z uroczystości
w Wiązownicy
Stanisław Szarzyński

W

niedzielę 06.10.2013r.
w Wiązownicy k/Jarosławia
upamiętniono ponad stu
byłych mieszkańców Wiązownicy i okolicznych miejscowości,
którzy zgięli z rąk band UPA w
dniu 17 kwietnia 1945r.

W Mszy św. i uroczystości z
udziałem pocztu sztandarowego
21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, plutonu
młodzieży - „Strzelców” z Horyńca i Jarosławia, uczestniczyli
przedstawiciele Służb Mundu-

deusz Płachetko - przewodniczący Społecznego Komitetu wykonania tablicy przywitał licznych
uczestników uroczystości, przybliżył historię tragicznych dni
mieszkańców Wiązownicy i okolic oraz przedstawił Dariusza
Jasiewicza - artystę rzeźbiarza z
Jarosławia - wykonawcę tablicy.
Tablicę odsłonili: proboszcz
parafii ks. Adam Rejman, poseł
Mieczysław Golba - inicjator
wykonania tablicy, Stanisław
Pryjda z Piwody - żołnierz AK,
uczestnik obrony Wiązownicy w
1945r., Michał Płachetko - świadek tragicznych dni , Lesław
Golba -wójt gminy Jarzminowa
i Maria Florek - siostrzenica ks.

W kościele parafialnym pw. św.
Walentego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny została
odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji ofiar
zbrodni, której przewodniczył
i wygłosił homilię J.E. Ks. bp
Stanisław Jamrozek - biskup pomocniczy Archidiecezji przemyskiej. W koncelebrze uczestniczyło 20 księży z okolicznych
miejscowości, a wśród nich ks.
płk Andrzej Surowiec z Jarosławia, ks. prof. Romuald Szumierz z Kanady, ks. Tadeusz
Pater -Kresowianin z Przemyśla.

rowych, posłowie; Kazimierz
Ziobro i Mieczysław Golba oraz
licznie zgromadzeni mieszkańcy
Wiązownicy i okolicznych miejscowości wraz z władzami samorządowymi.
Po Mszy św. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie
tablicy na zewnętrznej ścianie
kościoła, upamiętniającej ofiary
zbrodni band UPA. Uroczystość
przy tablicy z udziałem orkiestry Wojska Polskiego Garnizonu Rzeszów rozpoczęto wciągnięciem flagi państwowej na
maszt i odśpiewaniem Mazurka
Dąbrowskiego, a następnie Ta-

proboszcza Józefa Misia - obrońcy Wiązownicy. Tablicę poświęcił Ks. bp Stanisław Jamrozek,
a następnie został odczytany
„Apel Poległych” i oddana została „Salwa Honorowa” przez
Kompanię Honorową 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
z Rzeszowa. Na zakończenie
uroczystości przy tablicy złożono kwiaty i zapalono znicze.
W drugiej części uroczystości,
która odbyła się na placu obok
budynku katechetycznego organizatorzy powitali zaproszonych
gości i wszystkich uczestników,
a następnie potomkowie rodzin
i osób zamordowanych mówili o okolicznościach tragicznej
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śmierci ich bliskich, m.in. Poseł
Mieczysław Golba, wójt Gminy Jarzminowa -Lesław Golba,
wójt Gminy Horyniec -Ryszard
Urban, Burmistrz Jarosławia Andrzej Wyczawski. Rys historyczny wydarzeń i obronę Wiązownicy przedstawił dr Artur
Brożyniak z IPN Rzeszów, który
mówił również o genezie nacjonalizmu ukraińskiego i zaplanowanych czystkach etnicznych.
Organizatorami obrony Wiązownicy byli: miejscowy Ks.
proboszcz Józef Miś i kierownik szkoły Józef Ochenduszko.
Ukraińcy spalili około 150 gospodarstw, zamordowali ponad
stu mieszkańców, ale nie wyparli
mieszkańców z tych terenów powiedział Artur Brożyniak.
Na zakończenie wystąpień głos
zabrał ks. Tadeusz Pater Kresowianin, „Świadek Historii” nie
tylko z nadania przez IPN, ale
również naoczny świadek ludobójstwa dokonanego w czerwcu
1944r. przez nacjonalistów ukraińskich w Jego rodzinnej miejscowości Rumno k/Komarna
w woj. lwowskim. Gratulując
organizatorom i mieszkańcom
Wiązownicy wykonanej tablicy, zasugerował wykonanie
również tablic z nazwiskami
osób zamordowanych. Kończąc
swoje wystąpienie powiedział:
„Patrzcie na tę tablicę, nie jak na
znak, ale jak na „Zbiorową Mogiłę Pamięci” pomordowanych
waszych bliskich, rodaków z
Wiązownicy i okolicznych miejscowości, niech tu zawsze będą
świeże kwiaty i zapalone znicze”.
W części artystycznej, wystąpili
przemyscy artyści - poetka Teresa Paryna i piosenkarz - gitarzysta Jerzy Markowicz, którzy
zaprezentowali swoje wiersze i
piosenki wybrane na tę szczególną okoliczność.
Na zakończenie uroczystości
śpiewały dzieci i młodzież ze
Scholii z parafii Wiązownica.
				
Z kresowym pozdrowieniem
Stanisław Szarzyński		
członek zarządu Światowego
Kongresu Kresowian
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„MIESZKAŃCY SPOD
JEDENASTKI” - OPIS PROJEKTU
Agnieszka Uścińska

1 września 2013 ruszył interaktywny portal edukacyjny Muzeum Józefa Piłsudskiego adresowany do dzieci w wieku 6-9
lat, ich opiekunów i pedagogów
o nazwie „Mieszkańcy spod Jedenastki”. To wyjątkowe miejsce
łączy doskonałą zabawę z promowaniem wiedzy o niepodległości, współczesnym patriotyzmie i postawach obywatelskich
oraz rozwijaniem kompetencji w
zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
Portal ma być przykładem świadomie i nowocześnie kształtowanej ścieżki edukacji patriotycznej
dla najmłodszych.
Ambasadorką projektu jest Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka
radiowej „Trójki”, autorka wielu
programów dla dzieci.
Kanwą portalu „Mieszkańcy
spod Jedenastki” jest animowany film o tym samym tytule. Od
1 września 2013 można go obejrzeć na stronie www.mieszkancyspod11.pl oraz wziąć udział
w zabawach edukacyjnych przybliżających dzieciom znaczenie
słów: niepodległość, patriotyzm,
współpraca, szacunek i godność.
Film został przygotowany przez
zespół edukatorów Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz młodych
twórców filmów animowanych
Olgę Kałagate i Aleksandrę
Brożynę. Jego producentem jest
Muzeum Józefa Piłsudskiego
(prapremiera 11 listopada 2012).
Film opowiada historię trójki
przyjaciół – Elzy, Aniceta
i Tadzika, zmagających się z tajemniczym „murem”, który powstał wokół ich domu.
Ciekawa animacja, wciągająca,
„niedopowiedziana” fabuła pozostawiająca dziecku przestrzeń
dla jego wrażliwości i pełna szacunku dla indywidualnych wyborów, a także narracja w wykonaniu wybitnego aktora, Adama
Ferencego to mądra rozrywka w
najlepszym guście.
Na podstawie tego krótkiego
filmu opracowano nowoczesny
portal edukacyjny składający
się z zestawów zabaw edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-9
lat, podczas których bohaterowie
filmu prowadzić je będą przez
wyjątkową, arcyciekawą lekcję o
niepodległości i sile solidarnego
działania. Mamy tu miejsca ważne dla polskiej historii, narodowe
emblematy, historyczne granice naszego państwa, a wszystko przy okazji odbudowywania

wspólnego domu i poszukiwania
klucza do tajemniczej skrzyni.
Zadania podzielono na dwa zestawy, po każdym z nich przygotowano nagrody, które można
samemu pobrać ze strony i wydrukować. Portal zawiera także
zakładkę dla nauczycieli z gotowymi konspektami interaktywnych lekcji opartych o treści zamieszczone na portalu.
Portal jest całkowicie bezpieczny. Nie zwiera reklam ani linków
zewnętrznych odsyłających na
niesprawdzone strony internetowe. Dziecko może się po nim
swobodnie poruszać, wykonując
poszczególne zadania w dogodnym dla siebie czasie.
Wszystkie treści są zgodne z
obecnie obowiązującą podstawą
programową. Korzystanie z oferty portalu jest bezpłatne.
CEL PROJEKTU
Portal „Mieszkańcy spod Jedenastki” to jeden z głównych elementów programu edukacyjnego
Muzeum Józefa Piłsudskiego
„O niepodległości dla najmłodszych”. Jego celem jest połączenie edukacji w zakresie trudnych
dla dzieci pojęć związanych z
niepodległością, patriotyzmem,
działaniami obywatelskimi z
zabawą. Jest to możliwe dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych
technologii informatycznych.
Interaktywna strona internetowa „Mieszkańcy spod Jedenastki” została zaprojektowana jako
kompleksowy program edukacyjny przeznaczony do pracy na
zajęciach szkolnych oraz do pracy indywidualnej dla dzieci
z klas I-III szkoły podstawowej.
Jej struktura oraz treści przygotowano tak, aby przy wykorzystaniu narzędzi
i technik multimedialnych, w
sposób atrakcyjny i zrozumiały
dla dzieci przekazać ideę niepodległości. Dzięki połączeniu
wszystkich tych elementów, portal „Mieszkańcy spod Jedenastki” stanowi wyjątkowo atrakcyjną
i skuteczną alternatywę dla tradycyjnych lekcji poświęconych
tematom niepodległości i patriotyzmu.
Dzięki popularyzacji tego programu w szkołach, uczniowie
pogłębią swoją wiedzę nie tylko z zakresu wychowania obywatelskiego i historii, ale także
rozwiną kompetencje w zakresie
stosowania technologii infor-

macyjno-komunikacyjnej, zaś
pedagodzy, którzy korzystają z
wdrożenia projektu „Cyfrowa
szkoła”, wprowadzą do swoich
metod pracy nowe narzędzia w
edukacji patriotycznej.
Program zakłada stworzenie
międzysektorowej sieci partnerskiej pomiędzy sektorem publicznym (placówki oświatowe),
prywatnym (partnerzy biznesowi, prywatne placówki oświatowe) oraz społecznym (do działań
edukacyjnych pragniemy także
włączyć rodziców oraz lokalne
NGOs). Solidni i sprawdzeni
Partnerzy są zatem podstawą
skuteczności naszych działań w
tworzeniu nowych metod pogłębiania wiedzy i rozwijania kompetencji uczniów.
ZASIĘG PROJEKTU I GRUPY
DOCELOWE
„Mieszkańcy spod Jedenastki” to
projekt o zasięgu ogólnopolskim,
a docelowo także międzynarodowym (zaangażowanie dzieci i nauczycieli ze środowisk polonij-

nych). Adresowany jest do dzieci
w wieku 6-9 lat, ich opiekunów
i pedagogów. Planujemy regularną akcję informacyjną skierowaną do wszystkich szkół
w Polsce poprzez działanie bezpośrednie, a także dzięki współpracy z organizacjami takimi jak:
WCIES, ORE, CEO, kuratoria
oświaty, MEN a także mediami.
Portal to pierwszy element wieloletniego planu działań edukacyjnych Muzeum Józefa Piłsudskiego. Stawiamy pierwszy
krok na tej drodze, zaczynając
od najmłodszych dzieci – grupy jeszcze nieukształtowanej
i dlatego otwartej na przyjęcie
nowego modelu edukacji. W kolejnych latach będziemy obejmować działaniami również starsze
grupy młodzieży. Do 2017 roku,
daty otwarcia Muzeum Józefa
Piłsudskiego, nasz projekt obejmie swoim zasięgiem wszystkie
poziomy edukacji.
KONKURS DLA KLAS I-III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Programowi towarzyszy ogólnopolski (ale również adresowany
do dzieci ze środowisk polonijnych) KONKURS DLA KLAS
I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na najciekawszą szkolną
gazetkę z okazji Narodowego
Święta Niepodległości.
Celem konkursu jest przygotowanie przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela szkolnej
gazetki z okazji Narodowego
Święta Niepodległości przy wykorzystaniu nowoczesnych technik audiowizualnych oraz wiadomości zdobytych na stronie
internetowej www.mieszkancyspod11.pl. Wykonanie tego projektu pozwoli dzieciom nie tylko
pogłębić wiedzę o tym, czym
jest współczesny patriotyzm, ale
także poszerzy ich kompetencje
w kierunku wykorzystywania
nowych mediów (gazetka może
mieć dowolną formę – może to
być gazetka ścienna, drukowana
lub elektroniczna).

www.ksi.kresy.info.pl
Szczegóły konkursu i regulamin
do pobrania od 1 października
na stronach: www.muzeumpilsudski.pl oraz www.mieszkancyspod11.pl.
KONFERENCJE EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI
W ramach promocji portalu
Muzeum Józefa Piłsudskiego
planuje przeprowadzenie serii
konferencji edukacyjnych dla
nauczycieli w różnych powiatach Polski, poświęconych nowoczesnym formom edukacji.
Ich częścią będzie lekcja pokazowa „O niepodległości dla
najmłodszych” na przykładzie
portalu „Mieszkańcy spod Jedenastki”. Mamy nadzieję, że dla
pedagogów będzie to doskonała
okazja do poznania i wdrożenia
w swoich szkołach nowoczesnych metod nauczania oraz wypracowania autorskich projektów edukacyjnych.
PROMOCJA PROJEKTU I
KONKURSU ORAZ ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
DLA MEDIÓW
Program w ramach, którego ruszył portal „Mieszkańcy spod
Jedenastki” stawia sobie bardzo
ambitne
i trudne zadania. Jesteśmy jednak przekonani, że kształtowanie patriotycznej świadomości
i obywatelskiej współodpowiedzialności najmłodszych członków naszego społeczeństwa to
sprawa nadrzędna i warta zaangażowania. Dlatego zależy nam
na jak najlepszej promocji portalu „Mieszkańcy spod Jedenastki”
i konkursu z nim związanego.
Liczymy na zainteresowanie i
współpracę ze strony Mediów.
Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli dotrzeć z naszym
przekazem do dzieci, rodziców i
nauczycieli w całej Polsce oraz
pokazać, że nowoczesna edukacja patriotyczno-obywatelska
może być skuteczna i atrakcyjna.
To inwestycja w naszą wspólną
przyszłość.
PATRONAT HONOROWY
Patronat honorowy nad projektem „Mieszkańcy spod Jedenastki” objęło Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
DODATKOWE INFORMACJE
NA TEMAT PROJEKTU:
Dział Edukacji
Beata Nessel-Łukasik
tel. 602 215 672
BIURO PRASOWE PROJEKTU
Agnieszka Uścińska
tel. 600 358 517
agnieszkauscinska@wp.pl
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO BIURO
ul. Dominikańska 25
02-738 Warszawa
tel./fax +48 (22) 842 04 25
muzeum@muzeumpilsudski.pl
www.muzeumpilsudski.pl
oraz do pracy indywidualnej dla
dzieci
z klas I-III szkoły podstawowej.
Jej struktura oraz treści przygotowano tak, aby przy wykorzystaniu narzędzi
i technik multimedialnych, w
sposób atrakcyjny i zrozumiały
dla dzieci przekazać ideę niepodległości. Dzięki połączeniu
wszystkich tych elementów, portal „Mieszkańcy spod Jedenastki” stanowi wyjątkowo atrakcyj-
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i skuteczną alternatywę dla tradycyjnych lekcji poświęconych
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poziomy edukacji.
KONKURS DLA KLAS I-III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Programowi towarzyszy ogólnopolski (ale również adresowany
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I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na najciekawszą szkolną
gazetkę z okazji Narodowego
Święta Niepodległości.
Celem konkursu jest przygotowanie przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela szkolnej
gazetki z okazji Narodowego
Święta Niepodległości przy wykorzystaniu nowoczesnych technik audiowizualnych oraz wiadomości zdobytych na stronie
internetowej www.mieszkancyspod11.pl. Wykonanie tego projektu pozwoli dzieciom nie tylko
pogłębić wiedzę o tym, czym
jest współczesny patriotyzm, ale
także poszerzy ich kompetencje
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nowych mediów (gazetka może
mieć dowolną formę – może to
być gazetka ścienna, drukowana
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Muzeum Józefa Piłsudskiego
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nauczycieli w różnych powiatach Polski, poświęconych nowoczesnym formom edukacji.
Ich częścią będzie lekcja pokazowa „O niepodległości dla
najmłodszych” na przykładzie
portalu „Mieszkańcy spod Jedenastki”. Mamy nadzieję, że dla
pedagogów będzie to doskonała
okazja do poznania i wdrożenia
w swoich szkołach nowoczesnych metod nauczania oraz wypracowania autorskich projektów edukacyjnych.
PROMOCJA PROJEKTU I
KONKURSU ORAZ ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
DLA MEDIÓW
Program w ramach, którego ruszył portal „Mieszkańcy spod
Jedenastki” stawia sobie bardzo
ambitne
i trudne zadania. Jesteśmy jednak przekonani, że kształtowanie patriotycznej świadomości
i obywatelskiej współodpowiedzialności najmłodszych członków naszego społeczeństwa to
sprawa nadrzędna i warta zaangażowania. Dlatego zależy nam
na jak najlepszej promocji portalu „Mieszkańcy spod Jedenastki”
i konkursu z nim związanego.
Liczymy na zainteresowanie i
współpracę ze strony Mediów.
Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli dotrzeć z naszym
przekazem do dzieci, rodziców i
nauczycieli w całej Polsce oraz
pokazać, że nowoczesna edukacja patriotyczno-obywatelska
może być skuteczna i atrakcyjna.
To inwestycja w naszą wspólną
przyszłość.
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Patronat honorowy nad projektem „Mieszkańcy spod Jedenastki” objęło Ministerstwo Edukacji
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Jesień w Liceum
Polonijnym
Anna Olesiak

Dla 55 uczniów klas pierwszych
Liceum Polonijnego Kolegium
św. Stanisława Kostki KWS
to nie tylko pierwsze tygodnie
nauki w nowej szkole, ale także pierwszy miesiąc w Polsce,
z dala od rodzinnych domów.
Przyjechali do nas z kilku krajów
zza wschodniej granicy: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji,
Kazachstanu i po raz pierwszy w
historii Liceum – z Uzbekistanu.
Tutaj pragną zrealizować marzenia swoje i swoich polskich
przodków o powrocie do Polski.
Tutaj chcą na nowo odkrywać
polską kulturę i przyjmować ją
jako swoją własną oraz nauczyć
się dobrze mówić w ojczystym
języku, aby w przyszłości kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych. Nasza misja polega na tym, by im to umożliwić.
Dzięki staraniom Fundacji „Dla
Polonii” i pomocy sponsora od
1 września 2013 r. 96 uczniów
Kolegium św. Stanisława Kostki
uczy się w tym roku i zamieszkuje w nowej (przejściowej) siedzibie przy ul. Bobrowieckiej 9 w
Warszawie, w pomieszczeniach
wynajętych na terenie Centrum
Konferencyjno-Szkoleniowego.
Nowe pomieszczenia są przestronne i przyjemne. Zarówno
cała społeczność szkolna, jak i
nasza Fundacja, cieszymy się z
poprawy warunków zamieszkania i kształcenia młodzieży
ze Wschodu. Na czas trwania
remontu docelowej siedziby Liceum Polonijnego udało się zatem zapewnić im godziwe i gościnne miejsce bytowania.
Ten czas obfitował w wiele radosnych wydarzeń, które pozwalają na optymistyczne spojrzenie
w przyszłość. Wprawdzie nadal
trudzimy się nad pozyskaniem
funduszy na remont oraz walczymy o zapewnienie stabilnej
sytuacji Kolegium, w tym zagwarantowanie młodzieży wyżywienia do końca tego roku i
na cały przyszły rok, ale nasze
dzieło spotyka się z wielką życzliwością. Wrzesień obfitował
w wydarzenia, które nas w tym
upewniły.
Radość z nowej siedziby świętowaliśmy z naszymi Darczyńcami, Przyjaciółmi i członkami
Rady Patronackiej w środę, 25
września. Po mszy świętej pod
przewodnictwem ks. Józefa
Klocha – rzecznika Episkopatu

Polski, odprawionej w intencji
Darczyńców i Przyjaciół, odbyło się uroczyste ślubowanie
klas pierwszych. Nasi Goście
wysłuchali koncertu szkolnego
chóru, a pierwszaki wystąpiły
z przedstawieniem „Św. Stanisław Kostka – promieniowanie
wartości”, w którym przybliżyli
zgromadzonym postać Patrona
Kolegium.
Wśród gości (od lewej):
poseł Andrzej Górski, ks. Grzegorz Suchodolski, p. Eliza
Dzwonkiewicz - Prezes Fundacji
BZ WBK,
ks. Józef Kloch.
W obecności relikwii św. Stanisława Kostki...
Premiera tego przedstawienia
odbyła się w ostatnią niedzielę po wieczornej mszy świętej
w kościele p.w. Św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu. To już kolejny rok, kiedy razem z parafianami możemy uczcić wspólnego
patrona i doświadczyć życzliwości, która przekłada się również
na materialny dar. Dzięki zebranych środkom w czasie kwesty
przykościelnej w tej parafii oraz
w kościele oo. pallotynów przy
ul. Skaryszewskiej (odbyła się w
połowie września), będziemy w
stanie opłacić śniadania i kolacje
w tym miesiącu dla 13 spośród
naszych uczniów.
Gesty życzliwych ludzi nie tylko
nas wzruszają, ale umacniają w
przekonaniu, że wspierane przez
Fundację „Dla Polonii” dzieło
pomocy młodzieży polskiej ze
Wschodu cieszy się moralnym
poparciem Polaków. Wielką radością i satysfakcją napełniło nas
w ostatnim czasie uznanie władz
m.st. Warszawy dla tej działalności, wyrażone w uhonorowaniu przez Radę m.st. Warszawy
pani Ewy Petrykiewicz – prezes
Fundacji „Dla Polonii” i zarazem
dyrektor Liceum Polonijnego –
odznaczeniem „Zasłużony dla
Miasta Warszawy”. Uroczyste
odebranie nagrody miało miejsce 24 września b.r. w Pałacu
Kultury i Nauki. Uzasadnienie
odznaczenia wygłosił pan poseł
Adam Kwiatkowski, a wręczyła je Wiceprzewodnicząca Rady
m.st. Warszawy - p. Olga Johann.
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Relacja z Pogrzebu
ekshumowanych w
Starym Gaju
Zdzisław Koguciuk

W

dniu 19.10.2013 r wybrałem się na Ukrainą aby uczestniczyć
w pogrzebie 79 ofiar
ekshumowanych w miejscowości
Stary Gaj gdzie zamordowano
około 600 mieszkańców Starego
i Nowego Gaju. Ekshumacji dokonano w miesiącu wrześni do
którego doszło po wielu latach
starań.

spędzono mieszkańców. Według
relacji dr. Popka ofiarami byli w
większości dzieci oraz osoby w
wieku do lat 40 tylko 2 ofiary posiadali więcej jak 70 lat. Według
w/w relacji są jeszcze mogiły tej
zbrodni na cmentarzyku legionowym z 1916 r. gdzie zwożono
zamordowanych i grzebano przez
miejscową ludność ale wielu po
zamordowaniu ludzi leżało zabi-

/ Przedstawiciel miejscowych władz

/ Trumny przypasano biało czerwoną szarfa

/ Ustawienie krzyża nad mogiłą

/ Złożenie doczesnych szczątków do grobu

/ Relacja mieszkanki Gaju z której rodziny zamordowano 36 osób

/ Msze odprawiało 3 księży z Chełma

Ekshumowana mogiła to były
rów strzelecki gdzie dokonywano
zbrodni – ofiary przeprowadzano
z budynku znajdującej się w pobliżu szkoły do której wcześniej

tych na łąkach i polach i tak doczesne szczątki ich zrosiły miejscową ziemię. W Ekshumowanej
mogile ( ktoś ) celowo zrobił
śmietnik wykopując dół w mo-

/ Ukrywał polską dziewczynkę

gile i było to działanie mające na
celu może ukrycia miejsca zbrodni. Po zapaleniu zniczy byłem

świadkiem relacji wielu osób
którzy przyjechali po 70 latach na
pogrzeb swoich bliskich – opo-

www.ksi.kresy.info.pl
wiadali to co zostało im przekazane w rodzinie w jak okropnych
okolicznościach ginęli ich bliscy.
Następnie ksiądz prawosławny
dokonał modlitwy za pomordowanych wraz z grupą swoich
wiernych i dokonał poświęcenia
krzyża. Po krótkiej refleksji na
losem Rodaków udaliśmy się do
miejscowości Sokól na cmentarz
parafialny oddalony około kilkanaście kilometrów gdzie odbyły
się uroczystości pogrzebowe. W
1943 roku w tej miejscowości
znajdował się kościół parafialny
( dzisiaj świątynia jest Cerkwią )
do którego należała wieś Stary i
Nowy Gaj dlatego tutaj złożono
doczesne szczątki ekshumowanych. Msza żałobna odbyła się
na cmentarzu gdzie ustawiono
na podwyższeniu 5 trumien które zostały przepasane biało czerwoną szarfą. Ksiądz w kazaniu
nawiązał do cierpienia człowieka
które w wielu miejscach zarówno
w starym jak i nowy testamencie
ukazuje biblia. I potrzeba tutaj
przywołać cierpienie Jezusa które przyniosło ludzkości zbawienie. Po mszy świętej zabrał głos
sekretarz Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa Krzysztof
Kunert a następnie przedstawiciel miejscowych władz Ukraińskich ( w ojczystym języku
) w kilku słowach ale jakże dobitnych powiedział że najwyższy czas spojrzeć na konflikty
między naszymi narodami którzy
przez tyle lat żyli w przyjaźni i
sąsiedzkiej zgodzie czy nie były
to konflikty wywołane celowo
przez obce i wrogie siły naszemu
wspólnemu współistnieniu, czy
nie były to konflikty wywołane
celowo bo zawsze na tym korzystał ktoś trzeci bo takie owoce
przynosiły zawsze te konflikty.
Następnie zabrał głos dr. Popek
który podziękował wszystkim
którzy przyczynili się że ekshumacja mogła mieć miejsce
oraz miejscowym władzom oraz
mieszkańcom którzy pomogli w
jej przeprowadzeniu. Przywołał
postać Pana Iwana Potockiego
który przechowywał babcię Franciszkę, która uciekła ze Starego
Gaju oraz dziewczynkę Haneczkę która ocalała ze Starego Gaju
i była wychowywana przez rodzinę ukraińską w Kaszówce.
Ostatnim aktem było złożenie
doczesnych szczątków mieszkańców Gaju w zbiorowej mogile nad którym został ustawiony
znacznej wielkości Krzyż oraz
złożenie kwiatów oraz zapalenie
zniczy przez oficjalne delegacje
jak i rodziny pomordowanych.
Należy również zaznaczyć ze na
te uroczystości przyjechały osoby z wielu miejscowości Polski
oraz to że byli obecni dość licznie Ukraińcy mieszkańcy Sokóla
jak i okolicznych miejscowości.
Udaliśmy się w powrotną drogę
przez Oleńkę, Rożyszcze, Perespę , Hołuby, Kowel, Luboml, do
granicy na której została przeprowadzona sprawnie odprawa graniczna zarówno paszportowa jak
i celna.
Zdzisław Koguciuk
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Z prasy polonijnej
Apel Społecznego Komitetu
Opieki nad Starą Rossą
KURIER WILEŃSKI
W życiu każdego człowieka są
dni szczególne. Sądzę, że do
nich należą Dzień Wszystkich
Świętych i Zaduszki.
Poświęcamy je swoim Bliskim,
których już nie ma z nami. Śpieszymy na cmentarz, aby zatroszczyć się o Ich groby, pomodlić
się, zapalić światełko pamięci,
które zawsze tli w naszych sercach. Ale w Wilnie jest cmentarz, na który nie śpieszą tłumy
— to nasza Rossa. Ta najstarsza
nekropolia w tych dniach sprawia przygnębiające wrażenie.
Z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

zrodziły się dwie akcje: sprzątanie cmentarza i „Światełko pamięci”. W pierwszej akcji biorą
udział szkoły Wilna i rejonu wileńskiego, studenci Filii w Wilnie Uniwersytetu Białostockiego
oraz harcerze. Jesteśmy im za to
niezmiernie wdzięczni. Do akcji
„Światełko pamięci” zapraszamy wszystkich chętnych, którym
jest droga pamięć o naszych rodakach, spoczywających na Rossie. Jak co roku, przeprowadzamy zbiórkę zniczy (uczestniczą
w tym również wszystkie szkoły
polskie). Macie więc Państwo
okazję, by przekazać znicze za
pośrednictwem szkół. Możecie
je przynieść do recepcji Domu

Kultury Polskiej (Naugarduko
76) albo do księgarni Elephas
(Olandų 11). Bardzo prosimy o
wsparcie naszej akcji. Komitet
swoje skromne fundusze przeznacza przede wszystkim na coroczne odnowienie pomników.

Alicja Klimaszewska
prezes Społecznego Komitetu
Opieki nad Starą Rossą

KURIER WILEŃSKI
29 października mieszkanka Rejonu wileńskiego, matka 9 dzieci, Helena Stankiewicz doczekała się gości. Kanclerz kancelarii
Prezydenta Republiki Litwy Giedrius Krasauskas i kierownik
kancelarii Prezydentury Grażyna
Urbonienė przybyli, by wręczyć
medal Orderu „Za Zasługi dla
Litwy”. Wraz z przedstawicielami prezydenta pogratulować
szanownej mieszkance rejonu
przybyła mer Samorządu Rejonu
Wileńskiego Maria Rekść.

odpowiedzialną, pracowitą i kochającą matką, która wyhodowała i pięknie wychowała nawet 9
dzieci. Dzieci wyrosły na uczciwych obywateli, szanujących
matkę, właściwie opiekujących
się nią w starości, przestrzegających norm, ustalonych w społeczeństwie.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, gratulując
J. Stankiewicz, dziękowała jej za
wzór ofiarnej, cierpliwej matki,
która bez względu na skomplikowane warunki życia, wzorowo
wychowała 9 dzieci.

Sama J. Staniewicz urodziła się
w 1921 roku we wsi Saduniszki, w rej. wileńskim, w r. 1943
wyszła za mąż za Piotra Stankiewicza. W rodzinie urodziło się
sześć córek i trzech synów. Gdy
dzieci podrosły, J. Stankiewicz
jakiś czas pracowała na fermie.
Pomimo sporej liczby dzieci,
prac rolniczych i domowych,
Helena i Piotr właściwie wykonywali swoje obowiązki, hodując i wychowując dzieci, przyzwyczajając ich do pracy.

Mer, wręczając dyplom i prezent
samorządu, życzyła wielodzietnej matce zdrowia i opieki bożej
na długie lata.
Reklama
J. Stankiewicz otrzymała tę zaszczytną nagrodę za to, że jest

1980 roku. mąż Heleny zmarł,
i wszystkie troski spadły na jej

WILNOTEKA

Z góry dziękujemy za szczodrość Waszych serc i mamy nadzieję, że Rossa i w tym roku
rozjaśni się tysiącami światełek,
do zapalania których zapraszamy
serdecznie wszystkich wilnian.

Mieszkankę Rejonu wileńskiego
nagrodzono orderem prezydenta
„Za zasługi dla Litwy“

Kanclerz, wręczając nagrodę
Prezydent 92-letniej staruszce,
podkreślił, że ten order jest przeznaczony dla ludzi zasłużonych
dla Litwy. Wielodzietne matki,
które wychowały swoje dzieci na
uczciwych obywateli, poprzez
swoje liczne rodziny pielęgnują
i umacniają Litwę.

Pierwsze warsztaty
Studium Doskonalenia
Nauczycieli w wileńskim
DKP

barki. Dziś J. Stankiewicz opiekuje się mieszkający razem syn
Stanisław z żoną.
Inne dzieci J. Stankiewicz żyją
osobno, większość z nich pracuję, inne są w wieku emerytalnym, często odwiedzają matkę,
dbają o jej zdrowie i samopoczucie. Sama J. Stankiewicz, doczekawszy się podeszłego wieku,
cieszy się, że ma taką liczną gromadę wnuków i prawnuków – 17
wnuków i 17 prawnuków.
Jedna z prawnuczek, składając
dla prababci życzenia tej pięknej okazji, zarecytowała wiersz.
Podczas spotkania czuła się bardzo przyjemna, rodzinna atmosfera. Staruszka, która otrzymała
order, podziękowała wszystkim
zebranym i cieszyła się z wręczonej jej nagrody.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotowało dla nauczycieli szkół polskich i polonijnych nową ofertę. W Ostródzie
powstał Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli. Głównym zadaniem tej instytucji jest usystematyzowanie i rozwinięcie działań
„Wspólnoty Polskiej” na rzecz
środowisk oświaty polonijnej.
Od poniedziałku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie trwają
pierwsze zajęcia w ramach Studium Doskonalenia Nauczycieli
„Metodyka Wspierania Rozwoju
Dzieci i Młodzieży“.
Ostródzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przygotował
dla nauczycieli szkół polskich
na Litwie program półrocznego
studium doskonalącego. Zajęcia
i warsztaty poprowadzą znakomici specjaliści, m.in. z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA, jak
również wykładowcy wyższych
uczelni w Polsce. Od poniedziałku, 28 października, trwa
pierwszy zjazd. Nauczyciele ze
szkół wileńskich, z rejonu wileńskiego i rejonu solecznickiego,
poznają metody integrowania
zespołu klasowego, zasady badania potrzeb uczniów, uczą się
rozwiązywania sytuacji trudnych
z uczniami.
Prowadzący warsztaty, psycholog społeczny, trener biznesu,
Sławomir Prusakowski, powiedział, że zamierza przekazać
słuchaczom studium wiedzę na
temat budowania relacji w klasie, podczas lekcji. „Na początek
najważniejsze jest skupienie się
na tym, jak zwiększyć zainteresowanie uczniów tym, czego
się uczą, jak uświadomić im, że
to, czego się nauczą, przyda się
w życiu. Można to osiągnąć po-

przez zbudowanie dobrej atmosfery podczas lekcji, nawiązanie
pozytywnych relacji pomiędzy
uczniem i nauczycielem” - przekonuje psycholog Sławomir Prusakowski. I dodaje, że poczucie
bezpieczeństwa i akceptacji ze
strony nauczyciela motywuje
ucznia do nauki.
Warsztaty są prowadzone technikami aktywnymi, nauczyciele
poznają narzędzia do zastosowania w pracy z grupą. Zajęcia
Studium Doskonalenia Nauczycieli odbywają się podczas ferii
jesiennych, ale - jak stwierdziła
nauczycielka klas początkowych
ze Szkoły Średniej im. Juliusza
Słowackiego w Bezdanach Ludmiła Łatyszewicz - warto było
poświęcić czas na poznawanie
nowych metod pracy. Regina
Niemejko, która uczy matematyki w Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Wilnie, zamierza
wdrożyć zdobytą wiedzę podczas lekcji. „Zastanawiam się,
jak to spodoba się moim szóstoklasistom” - mówi.
W programie Studium Doskonalenia Nauczycieli jest 5 zjazdów,
odbywających się co 2 miesiące. Będą to 3-dniowe warsztaty,
spotkania z ciekawymi osobami,
specjalistami z zakresu pedagogiki i dydaktyki. Następne zajęcia poświęcone zostaną radzeniu
sobie z sytuacjami trudnymi,
kreatywności podczas lekcji, nowoczesnym metodom prowadzenia lekcji języka polskiego.
Partnerami studium są Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna” oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
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Litwa nie odpuszcza
polskim nazwom
KURIER WILEŃSKI

Polskie nazwy ulic na Litwie
nawet w miejscowościach,
gdzie polska mniejszość stanowi ponad 80 proc. nadal są poza
prawem.
Orzekł o tym Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny, który
rozpatrywał sprawę zapoczątkowaną na wniosek namiestnika rządu na powiat wileński.
Domaga się on usunięcia polskich tablic w rejonie wileńskim i solecznickim, gdzie Polacy stanowią odpowiednio ok.
60 i 80 proc. mieszkańców.
Tym razem orzeczenie dotyczyło władz rejonu solecznickiego, które, według namiestnika Audriusa Skaistysa, nie
chcą rzekomo usuwać polskich
nazw ulic. Administracja rejonu
próbowała przekonać sąd, że
pozwany przez namiestnika dyrektor administracji rejonu nie
może występować w roli egzekutora usuwania tablic z polskimi nazwami ulic.
Dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego Bolesław Daszkiewicz w rozmowie z
„Kurierem” wcześniej wyjaśnił,
że samorząd usunął polskie tablice z budynków publicznych i
administracji lokalnej. Tymczasem nie ma podstawy prawnej
obligującej władze samorządowe do usunięcia tablic, które
mieszkańcy własnym kosztem i
z własnej inicjatywy zamieścili
na swoich domach.
Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny uznał jednak,
że nie ma okoliczności, które
uniemożliwiałyby władzom sa-

morządu na usunięcie również
prywatnych tablic. Sąd orzekł,
że tablice z polskimi nazwami
ulic w miejscowościach rejonu
solecznickiego są sprzeczne z
prawem i nakazał ich usunięcie.
Administracja samorządu została zobligowana orzeczeniem do
usunięcia polskich napisów w
Ejszyszkach, Jaszunach, Dziewieniszkach, Turgielach, Białej
Wace, Małych Solecznikach,
Koleśnikach, Dowgidańcach,
Purwianach, Montwiliszkach i
Żagarynie, Podborzu, Cieciańcach, Rudnikach oraz na dworcu kolejowym w Jaszunach. Za
niepodporządkowanie się orzeczeniu solecznickim samorządowcom grozi kara grzywny.
Orzeczenie sądu jest ostateczne i przynajmniej na Litwie nie
podlega zaskarżeniu.
PROWOKOWANIE
NALISTÓW

NACJO-

Orzeczenia sądów, które władze
rejonu nie mogą spełniać, prowokują nacjonalistyczne siły
do przemocy wobec polskiej
mniejszości. Nacjonaliści niejednokrotnie już występowali z
inicjatywą, że gotowi są przyjechać do rejonu solecznickiego i
przemocą usunąć polskie tablice z domów miejscowych Polaków. Przed kilkoma laty doszło
nawet do incydentu, kiedy młodzi ludzie zerwali polską tablicę. Był to pojedynczy przypadek, aczkolwiek zainspirowany
na potrzeby patriotycznego reality show kręconego przez jedną z litewskich telewizji..

www.ksi.kresy.info.pl

Książki do czytania i słuchania
od darczyńców z Polski
WILNOTEKA

Dary firmy deweloperskiej Marvipol z Warszawy i Fundacji
„Bliżej Polski” dla szkół polskich na Litwie, fot. T. Worobiej
Kilka tysięcy książek o wartości
około 10 tys. złotych oraz 20 zestawów audiobooków dla szkół
polskich na Wileńszczyźnie dotarło w piątek, 25 października,
do Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. To dary firmy
deweloperskiej Marvipol z Warszawy oraz Fundacji „Bliżej Polski”.
Książki przekazane przez firmę deweloperską Marvipol to
słowniki, podręczniki do nauki
języka polskiego, albumy, literatura piękna dla dorosłych i bajki
dla dzieci, łącznie 60 tytułów.
Doradca Zarządu firmy Marvipol, Maciej Gnoiński, wiele lat
spędził w USA. Na emigracji,
jak powiedział, najbardziej brakowało mu polskiej gazety, polskiej książki i polskiego chleba.
Kiedy pojawiła się możliwość
pomocy szkołom polskim na Wileńszczyźnie, przekonał prezesa
firmy Mariusza Książka, że najcenniejszym darem będą właśnie
książki.
Audiobooki są prezentem Fundacji „Bliżej Polski”, która od lat
wspiera szkoły polonijne i polskie poza granicami kraju. Fundacja pomaga m.in. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
i Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, wyposażając je w sprzęt, zapraszając nauczycieli na warsztaty, uczniów
na obozy sportowe. „Wiemy,
jak ważne jest uczenie polskie-

go słowa, kultywowanie języka
ojczystego, dlatego zawsze, w
miarę możliwości, będziemy
pomagać polskiej młodzieży na
Litwie w utrzymywaniu więzi
z polskością” - zapewnił prezes
Fundacji „Bliżej Polski” Grzegorz Popielarz.

styna Dzierżyńska, dziękując
za dary, powiedziała, że książki
od Marvipolu otrzymają laureaci Konkursu Recytatorskiego
im. Adama Mickiewicza „Kresy
2013”, który odbędzie się 8 listopada. Zostaną też przekazane do
polskich szkół.

Seria audiobooków, poświęconych znanym Polakom, powstaje w Publicznym Gimnazjum nr
1 im. Jana Pawła II w Ząbkach.
Będzie się składała z 20 tytułów,
dotąd wydano 7: Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz
Słowacki, Julian Tuwim, Janusz
Korczak, Stefan Wyszyński,
Aleksander Kamiński. Dyrektor
gimnazjum w Ząbkach, a zarazem dyrektor Fundacji „Bliżej
Polski”, Karol Małolepszy, zapewnił, że kolejne audiobooki z
tej serii również trafią na Litwę.

Fundacja „Bliżej Polski” wspiera nie tylko szkoły. Od kilku lat
opiekuje się również Klubem
Sportowym „Polonia Wilno”.
Dwukrotnie, w roku 2011 i 2012,
przekazała na potrzeby klubu
środki finansowe. Po awansie
„Polonii Wilno” do I Ligi Mistrzostw Piłkarskich Litwy fundacja zakupiła stroje piłkarskie.
Przedstawiciele fundacji, podczas ostatniego pobytu w Wilnie,
spotkali się z prezesem KS „Polonia Wilno” Stefanem Kimsą,
deklarując pomoc borykającemu
się z problemami finansowymi
klubowi.

Wiceprezes
Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie „Macierz Szkolna” Kry-

Samorząd Miasta Wilna
prosi o pomoc

DELFI

Samorząd Miasta
Wilna prosi o pomoc w znalezieniu
osób, które zniszczyli słupki odblaskowe i znaki
drogowe na ulicy
Žaliųjų Ežerų.
Dzisiejszej nocy na
ulicy Žaliųjų Ežerų
wandale zniszczyli
słupki odblaskowe
i znaki drogowe.
Straty szacują się
na 2 tys. litów.
Samorząd Miasta
Wilna prosi o pomoc w ustaleniu sprawców.
Słupki odblaskowe zapewniają bezpieczeństwo. Na ulicy

Žaliųjų Ežerų jest bardzo dużo
ostrych zakrętów, więc słupki
odblaskowe są tu szczególnie potrzebne. Oprócz słupków wandale zniszczyli również 5 znaków

drogowych. Chociaż straty nie są
duże, to jednak skutki mogły być
tragiczne.
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Abp Mieczysław Losy
Mokrzycki o
Janie Pawle II

Romuald Drohomirecki
Autor opisuje w książce dziecięcy życiorys z lat 1937 do 1947.
Opisane są tragiczne losy Polaków i Żydów w o okresu Drugiej
Wojny Światowej, mordy Polaków na Wołyniu, pobyt w Niemieckim Obozie Niewolniczym
w Soldau, oraz wczesne lata po
wojenne.

Kinga Polak-Gieroń
„Miejsce dla każdego”.

To opowieść o świętości Jana
Pawła II widziana oczami najbliższych, czyli m.in. abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Tym
razem to opowieść o gwiazdce, kolędowaniu z przyjaciółmi
przez telefon, niezwykłym Mikołaju, który rozdawał prezenty
w Watykanie.
I o tym, jak przy stole wigilijnym
Jana Pawła II zawsze było miejsce dla każdego…przy stole i w
sercu.
To idealny temat na czas adwentu i Bożego Narodzenia!
Tytuł: Miejsce dla każdego
Podtytuł: Opowieść o świętości
Jana Pawła II
Autorzy: abp Mieczysław Mokrzycki, Brygida Grysiak
Wydawca: Wydawnictwo Znak,
Kraków 2013 r.
Świętość widziana oczyma najbliższych
Jan Paweł II, jakiego nie znamy:
Papież, który niecierpliwie oczekuje pierwszej gwiazdki, kolędu-

je z przyjaciółmi z Polski przez
telefon, a do stołu zaprasza nas
wszystkich. Bo przy jego stole
było miejsce dla każdego. Przy
stole. I w sercu.
Boga się nie udowadnia, ale
poznaje w drugim człowieku.
Arcybiskup Mokrzycki widział
z bliska, jak życie Jana Pawła
II promieniowało Bogiem. Widział, jak każdy, kto spotykał
Papieża, doświadczał obecności
Boga. Warto, więc poddać się
urokowi tej niesamowitej opowieści Brygidy Grysiak o Bogu
i Jego Słudze Janie Pawle II, w
narracji skromnego i wiernego
sekretarza dwóch papieży.
Abp Konrad Krajewski, papieski
jałmużnik
Każdego roku na Boże Narodzenie cieszył się jak dziecko.
Sprawdzał, jak idą prace przy
szopce na placu Świętego Piotra. Wysyłał świąteczne kartki do
najbliższych. Wyczekiwał górali z Polski, którzy do Watykanu
przywozili nie tylko świerki i
swojską kiełbasę. Przywozili sia-

Książkę można nabyć przez Internet lub u autora (wysyłkowo)
w cenie 25 zł.
Godna polecenia
Kontakt email
romualddrohomireckidom@wp.pl
lub tel. 602 362 305

no na wigilijny stół. I to »coś«,
za czym Jan Paweł II tak bardzo
tęsknił. Kawałek domu, ukochanych Tatr, kolędowania na góralską nutę. Śniegu z Podhala przywieźć mu nie mogli.
(fragment książki)
Abp Mieczysław Mokrzycki –
były sekretarz Jana Pawła II i Benedykta XVI, metropolita lwowski, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Ukrainy
Brygida Grysiak - dziennikarka
TVN24, autorka książek: „Wybrałam życie”, bestsellerowego
wywiadu rzeki z abp. Mieczysławem Mokrzyckim Najbardziej
lubił wtorki, współautorka książki Kobiety w życiu Jana Pawła
II. Nagrodzona złotym medalem
Jana Pawła II min. za popularyzowanie jego nauczania.
Wydawnictwo Znak, „Miejsce
dla każdego”, s. 176, twarda
oprawa, cena detaliczna 29,90
zł. Książka dostępna w dobrych
księgarniach, Empiku oraz na
www.znak.com.pl

Telewizja
Republika
W nocy z 29 na 30 października TV REPUBLIKA pojawiła się na
stałe w ofercie UPC - ogólnopolskiego operatora sieci kablowej!
Program telewizji będzie dostępny we wszystkich pakietach Select
i Max.
Cyfrowy Polsat; kanał 67 w pakiecie Familijny Max HD.
Pytaj o stację w swojej sieci kablowej, niebawem prawdopodobnie i
tam znajdziesz naszą telewizję!
Dystrybucja TV Republika:
DELEGATA
tel. +48 22 646 33 60(62) fax. +48 22 646 33 61
ul. Klimczaka 8/77
02-797 Warszawak.kolodziej@delegata.pl
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APEL
Bogusław Szarwiło
Do środowisk kresowych i patriotycznych o wspólne obchody
i upamiętnienie „70 rocznicy
Ostatniej batalii zbrojnej, kresowych żołnierzy AK, o niepodległość i suwerenność Kresów
Wschodnich II RP.”

„Wciąż ta sama na sercu
troska: Że tam gdzieś zostały trzy ziemie: Wileńska,
Wołyńska i Lwowska. Jak
w nowych Księgach Pielgrzymstwa, Genesis naszego tułactwa: Trzy ziemie,
trzy ofiary największego na
świecie łajdactwa”
Nie pamiętam nazwiska autora,
za co gorąco przepraszam, ale powyższe słowa zapadły w pamięć.
„Tak, tych Kresów, które były, już
nie ma. Przynajmniej na żadnej
współczesnej mapie. (…) Wilno
z Uniwersytetem Stefana Batorego, Lwów – najpiękniejsze i najweselsze z miast międzywojennej
Polski, a także dziesiątki innych,
mniejszych ośrodków kresowej
tożsamości, które należały do
II Rzeczpospolitej (…) Granica
nakreślona przez Stalina odcięła raz jeszcze to, co historycznie
pojmowano przez pojęcie Kresów
od tego, co zostało wyznaczone
na mapie dla Polski”. To słowa
Andrzeja Nowaka autora „Elegii
o Kresach” będącej wstępem do
książki „Czarna księga Kresów”
którą napisała Joanna Wieliczka-Szarkowa. Zabrano nam Kresy
to fakt którego nie zmienimy, historii kresowej zabrać jednak nie
pozwólmy sobie odebrać.
70 lat temu:
W listopadzie 1943 r. komendant główny Armii Krajowej,
generał Tadeusz Komorowski
„Bór”, wydał rozkaz do przeprowadzenia akcji „Burza” na
Kresach Wschodnich, dla zaznaczenia polskiej suwerenności.
„Burza” przetoczyła się przez
całe Kresy, poczynając od Wołynia przez Wileńszczyznę, Ziemię
Nowogródzką, Podole, Ziemię
Lwowską docierając na pozostałe
ziemie polskie okupowane przez
Niemców. Ostatnim akordem akcji „Burza” było Powstanie Warszawskie. Armia Krajowa jako
spadkobierczyni i kontynuatorka
tradycji Sił Zbrojnych II RP podjęła się bardzo trudnego zadania.
Z perspektywy czasu wiemy, że
niemożliwego do zrealizowania. Rząd Polski na uchodźctwie
mimo świadomości o olbrzymim
stopniu trudności w realizacji
celu zdecydował się na podjęcie
tej trudnej decyzji. Żołnierze kresowi nie byli politykami i zgodnie
ze złożoną przysięgą AK wykonywali sumiennie rozkazy swoich
dowódców. Byli patriotami walczącymi za ojczyznę i ojcowiznę
nie szczędząc potu i krwi.
To byli „ Nasi Wielcy Poprzednicy” tak ich określił Jerzy
Scheur
nieżyjący już prezes
fundacji „POLSKA SIĘ UPOMNI” prezentujący materiał na
sesji popularnonaukowej „ Inter-

nowani z Regionu Łódzkiego”, w
20 rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego w Łowiczu ( grudzień
2001 r). Materiał był poświęcony
akcji „Burza” na całych Kresach
Wschodnich i dramatowi polskiego podziemia w okresie nowej,
sowieckiej okupacji. W podsumowani powiedział mn.:
Wielu Polaków do dziś nie zna
swojej historii. Ci, którzy trafili
do Łowicza w 1981 i 1982 roku,
tę historię znali: wiedzieli też jak
ciężkie poniosła Polska straty za
przyczyną III Targowicy i jak
Wielkich mieli Poprzedników”.
Za motto prezentowanego materiału autor przyjął myśl z wykładów prof. Józefa Chałasińskiego:
„Naród tworzą ludzie Honoru,
ludzie świadomi wspólnych wartości, którym służyły pokolenia
ich poprzedników...”
Te słowa nie wymagają komentarza i właśnie w imię tych
wspólnych wartości warto skonsolidować środowiska kresowe i
patriotyczne, z okazji:
„70 rocznicy Ostatniej batalii
zbrojnej, kresowych żołnierzy
AK, o niepodległość i suwerenność Kresów Wschodnich II
RP”.
Nigdy do tej pory nie było wspólnych obchodów wszystkich
środowisk kresowych zorganizowanych z tej okazji. Najwyższy czas na zwarcie szeregów
i podjęcie wspólnej pracy na
rzecz upowszechnienia wiedzy
na temat tego wielkiego zrywu
niepodległościowego. ŚZŻ AK (
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej) wspólnie z FPPP
(Fundacją Polskiego Państwa
Podziemnego) również wystosowały „Apel”:

O godne upamiętnienie ważnych dla Polski
wydarzeń historycznych i rocznic w roku
2014.
W apelu tym obie organizacje
zwracają się cyt. „ o szczególnie
uroczyste upamiętnienie tych wydarzeń i rocznic, stosownie do ich
charakteru”. Co prawda nie ma
tam wyraźnie wyeksponowanej
„O rocznicy Ostatniej batalii
zbrojnej, kresowych żołnierzy
AK, o niepodległość i suwerenność Kresów Wschodnich
II RP” ale właśnie z powodu
jej charakteru warto podjąć trud
wspólnych obchodów. Mnogość
organizacji kresowych funkcjonujących w naszym kraju objawia
się analogiczną liczbą różnych
obchodów rocznicowych w lokalnych środowiskach. Jedni robią to
bardziej okazale, inni mniej, ale
chwała im wszystkim za utrzymywanie pamięci. Jest to w dużej
mierze pokłosie polityki minionego czasu i systemu, takie drobne,
kuluarowe obchody miały mały
zasięg i wydźwięk, tym samym
nie szkodziły polityce państwa.
Wszystko co wiąże się Kresami
było i jest nadal niewygodne dla
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politycznych celów obozu władzy. Wynika to
z nikłej wiedzy
historycznej naszych polityków,
co wcale nie służy
tak dobrze polskiej
polityce
zagranicznej ale to już
inna bajka. Gdyby
powstał
wspólny front kresowy
można by wiele
dobrego zrobić na
rzecz spuścizny
kresowej.
Zbliżająca
się
okrągła 70 rocznica”, Ostatnich
walk jakie kresowe formacje bojowe AK, stoczyły od Wilna po
Lwów, o niepodległość Kresów”,
jest ostatnią okazją
by uhonorować
jeszcze żyjących
żołnierzy i przekazać następnym pokoleniom prawdę
historyczną o tych
wydarzeniach.
Każdy z nich powinien zostać odznaczony „Krzyżem Powstańców
Kresowych”, odznaczeniem którego nie ma a powinno być od co
najmniej 20 lat.
Za przykład może służyć tu
ustanowiony w 1921 r. „Krzyż
Powstańców Wołyńskich”. Żołnierze Kresowi wykonali swoje zadanie najlepiej jak mogli a
prawdziwego podziękowania nie
doczekali się do dziś. Nie czekając na to co uczyni w sprawie tej
rocznicy III RP, środowiska kresowe i patriotyczne powinny już
20 listopada tego roku zainaugurować uroczyste obchody. Warto
również przypomnieć, że w tym
roku a konkretnie od 28 listopada
do 1 grudnia przypada następna
smutna 70 rocznica odebrania
nam prawa do Kresów Wschodnich II RP na Konferencji „Wielkiej Trójki” w Teheranie.
Stosowna kampania medialna
rozpoczęta już w tym roku powinna zaowocować efektami w
2014 r., w 24 rocznicę odzyskania
pełnej suwerenności przez nasz
kraj. Jak potrzebne są te działania
wskazuje chociażby rozpoczęta
kampania medialna w sprawie
obchodów 70 rocznicy „Powstania Warszawskiego”.” Jak ustaliła „Rz” (Janina Blikowska w art.
„Zaproszą każdego powstańca” z
02-10-2013 ) , zostaną na nie zaproszeni wszyscy żyjący powstańcy warszawscy, ale też uczestnicy innych powstań – w Paryżu i
Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.
(…) Chcemy zaprosić do Warszawy mera Paryża, razem z powstańcami. Mało kto pamięta, że
w sierpniu 1944 r. wybuchło też
powstanie w Paryżu, w którym
zginęło 1,5 tys. osób – mówi Baranowski. Zapowiada, że do Warszawy zaprosi także mera Bańskiej Bystrzycy oraz tamtejszych
powstańców.. (…) będą to uroczystości międzynarodowe”. (…)
Przede wszystkim jednak władze
Warszawy wyślą zaproszenie do
wszystkich żyjących powstań-

ców warszawskich, potwierdza
to nam rzeczniczka stołecznego
ratusza Agnieszka Kłąb ”.
Niestety nie ma ani słowa o zaproszeniu powstańców wileńskich
i lwowskich, wołyńskich i poleskich o reszcie nie wspominając.
Zapomniano, że „Powstanie Warszawskie” było ostatnim rozdziałem akcji „Burza” rozpoczętej na
Kresach Wschodnich i kresowych
żołnierzach którzy szli ku Warszawie, nie wspominając o tych
którzy do niej dotarli. Najwyższy
czas po 70 latach przypomnieć
całą historię a nie wykorzystywać
jej wybiórczo i do tego dla celów
marketingowych stolicy. Nadszedł czas by przypomnieć , że
Rzeczpospolita zaczynała się na
Zbruczu i tam się zaczęła «Burza», a największy zryw niepodległościowy w Europie podczas II
WŚ, to nie tylko Powstanie Warszawskie. Powyższy apel zrodził
się w wyniku rozmów i konsultacji ze środowiskami kresowymi
i patriotycznymi z całego kraju.
Apelując o wspólne świętowanie
w poszerzonej formule, nie chodzi tu o tworzenie nowych bytów
(komitetów lub organizacji) wystarczy aby wszystkie istniejące
organizacje przygotowały obchody pod wspólnym hasłem; „70

rocznicy Ostatniej batalii
zbrojnej, kresowych żołnierzy AK, o niepodległość
i suwerenność Kresów
Wschodnich II RP ”.

Jeżeli nie teraz to kiedy? Jeżeli
nie my to kto wpisze do historycznego kalendarza obchodów
rocznicowych tak ważne dla dziejów naszego narodu wydarzenia?
To jest bardzo ważny rozdział w
naszej narodowej historii, który powinien w całości trafić do
świadomości następnych pokoleń Polaków. Militarne założenia
„Burzy” udało się w dużej mierze
zrealizować, natomiast politycz-

nie akcja na Kresach zakończyła
się przegraną. Współpraca AK i
Armii Czerwonej przerywała się
w chwili osiągnięcia celów militarnych. Nie oznacza to jednak, że
walka żołnierzy kresowych; hart
ducha i nie jednokrotnie ofiara życia poszły na marne. Poświęcenie,
patriotyzm i heroizm żołnierzy
AK zaszczepiły następnym pokoleniom poczucie dumy i miłości
do ojczyzny. Wydarzenia stały się
symbolem polskiego ducha wolności, pozwalającym przetrwać
trudne czasy braku niepodległości i totalitarnego zniewolenia.
Potężny, 10-milionowy ruch społeczny NSZZ Solidarność wyrósł
na bazie doświadczeń polskich
pokoleń powstańczych zrywów
i umiłowania wolności. Dlatego
tak ważne jest uczczenie pamięci poległych żołnierzy AK,
znanych i bezimiennych bojowników o wolność i niepodległość
ojczyzny, którym nie dane było
zasmakować owoców zwycięstwa. To, że dziś Polska jest już
krajem wolnym i demokratycznym to także zasługa żołnierzy
kresowych, niezależnie gdzie
walczyli: w Wilnie czy Lwowie,
w Warszawie czy na Wołyniu.
Każdy czytający ten apel może
zostać jego sygnatariuszem i dopisać własną myśl związaną z
w/w rocznicą. Będzie on rozesłany do organizacji w całym kraju
i opublikowany we wszystkich
przychylnym nam mediach.
Rzecznik inicjatywy międzypokoleniowej >> OBOK << (Ostatniej Batalii O Kresy);
Bogusław Szarwiło
Zapraszam sygnatariuszy do
przesyłania poparcia, własnych
myśli i opinii na n/w adres: boszarwi@wp.pl
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Kresowe

wypominki
Helena Rawicz
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rzeczytałam niedawno wiadomość, o tym, że w Strusowie i w Trembowli nieznani sprawcy zniszczyli
pomniki Bandery. Widziałam
popiersie Bandery na centralnej
ulicy w Trembowli. Sterczało tak
w środku miasteczka jak ponury
cień rzucony na wspomnienia
związane z tym miejscem.
Trembowla i trzy najbliższe
wsie: Strusów, Warwaryńce i
Ruzdwiany – to najpiękniejszy
skrawek na ziemi we wspomnieniach mojej babci. Tu spędziła
dzieciństwo, skromne, sieroce
- bez matki, ale bezpieczne pod
opieką kochającego ojca. Tu spędziła młodość, pracowitą, ale też
pełną radości i wspólnych młodzieńczych śpiewów w sobotnie
i niedzielne wieczory. Ziemia
była urodzajna, piękna zielenią
pól kukurydzy i okolicznych
łąk i złota obfitością plonów.
Rytm życia w tym zakątku świata wyznaczał kalendarz świąt

liturgicznych katolickich i prawosławnych. Gdy z kościoła
katolickiego usadowionego na
niewielkim wzniesieniu w środki wsi w Strusowie wychodziła
polska procesja z chorągwiami, a
druga – ukraińska - wychodziła z
cerkwii rozłożonej naprzeciw na
sąsiedniej górce za szosą, chorągwie kłaniały się sobie, a wierni
pozdrawiali się nawzajem. Po
niedzielnych nabożeństwach pod
kościołem i pod cerkwią zawiązywały się nici sympatii wśród
młodych, które często prowadziły na ślubny kobierzec. W tych
mieszanych polsko-ukraińskich
i katolicko-prawosławnych małżeństwach szanowano wzajemnie tradycję i wiarę: córki dziedziczyły ją po matce, a synowie
po ojcu. Rodziny i sąsiedzi żyli
przez lata w zgodzie i przyjaźni
dopóki nie zburzył tego mitycznego świata demoniczny krąg
śmierci.
Rzeź wołyńska rozszerzyła się

także na część Podola. Ale grunt
pod nią był przygotowywany
przez kilka lat, których mieszkańcy tych trzech wsi nie umieli
sobie wyjaśnić ani zrozumieć.
Dlaczego pop w cerkwii w kazaniach ciągle powtarza: „wybierzemy kąkol z pszenicy”? Dlaczego wiejska ukraińska młódź
wraca po nabożeństwach do
domu i starym ojcom opowiada
z nienawiścią o polskich sąsiadach, a synowie Ukraińcy patrzą
na swe matki Polki z pogardą i
złością? Dlaczego kawalerowie
Ukraińcy nie zapraszają już swoich koleżanek Polek na zabawy
i spacery? Najstarsi mieszkańcy
wsi – i Polacy i Ukraińcy – byli
poruszeni i zaniepokojeni.
Gdy nadeszły dni ciemności –
wspominała moja babcia - syn
Ukrainiec porwał się z siekierą
na swą matkę, bo była Polką.
Zginęłaby, gdyby nie stanął w jej
obronie mąż Ukrainiec. Inna Po-

lka ze strachu przed swym mężem Ukraińcem i jego kompanią
nie ostrzegła rodzonego brata, że
tej nocy zginie z rąk swego szwagra. Młodzi Ukraińcy zmawiali
się na akcję nocną i ciągnęli losy,
kto ma stać na straży, a kto wyrzynać kolejne polskie rodziny.
Nie było w tym miejscu wojsk
niemieckich ani rosyjskich, choć
był to środek wojny. Byli tylko
sąsiedzi przeciwko sąsiadom.
Babcia w nocy uciekała z domu i
ukrywała się z dwójką maleńkich
dzieci w polu, w lesie. W najgorętszym czasie ukrywała ich
przez kilkanascie dni w swojej
stodole i karmiła sąsiadka Ukrainka, wiedząc na co się naraża.
Zawdzięcza jej życie mój ojciec,
a więc i ja. Potem pomogła im
przedostać się ze Strusowa do
Tarnopola. Tam podobni uciekinierzy zamieszkali w budynkach po zlikwidowanym przez
Niemców gettcie żydowskim. W
mieście nie groziła nocna wizyta
sąsiadów z siekierami i piłami,
ale trzeba było się bardzo starać,
by zdobyć chleb dla maleńkich
dzieci. Tu rządzili Niemcy i terror strachu się nie kończył. Gdy
nadeszli Rosjanie, uciekinierzy
Polacy odetchnęli z ulgą. Rosjanie zaczęli skutecznie tropić
banderowców. Nie pomogło banderowcom zrzucanie czarnych
mundurów i przebieranie się za
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polskich chłopów. Po wojnie,
gdy babcia z grupą repatriantów przybyła do Polski i została
„osadzona” na Opolszczyźnie,
napisał do niej jej dawny kolega
ze wsi, banderowiec, o którym
wiedziała, że chodził na „akcje”
i miał ręce naznaczone polską
krwią. Prosił, by znalazła mu
żonę Polkę w Polsce, bo „żony
Polki są najlepsze”.
Wspominam te proste i tragiczne opowieści babci i myślę o
zamęczonych
mieszkańcach
tego rajskiego zakątka, zielonego, żyznego, pełnego pokoju i
harmonii, który z taką łatwością
zamienił się w piekło na ziemi. I
myślę w tym czasie szczególnej
pamięci o Zmarłych i o obcowaniu Wszystkich Świętych nie
tylko o zmarłych mieszkańcach
Strusowa, Ruzdwian i Warwaryńców, Polakach i Ukraińcach,
którzy nieśli im pomoc, ale także
o wszystkich naszych rodakach,
którzy wciąż spoczywają w męczeńskiej ziemi, w lasach i na polach, Wołynia i Podola, i czekają
na poświęcenie tej ziemi i na nasze westchnienie
„Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…”
Helena Rawicz

KURS FILIPA W CHERTSEY 2013
Sławomir Roch

S

erdecznie i gorąco pozdrawiamy z żoną Marysią z
UK. Tak jak wielu osobom
zapowiedzieliśmy,
przesyłamy zdjęcia z rekolekcji
dla Polaków, które odbyły się w
Chertsey niedaleko Londynu w
ostatni weekend w dniach: 18-20
października.

było naprawdę wielkie przeżycie, prawdziwa uczta duchowa,
tak wiele cennych treści i w tak
krótkim czasie, a wszystko okraszone niezbyt ciężką teologią i
dobrymi przykładami z życia.
Ja specjalnie pamiętam pracę w
grupie zielonej, w tym plakat i
teatr, nasze role w grupie, w tym

/ KOLEJNA KONFERENCJA JEZUS JUŻ CIĘ ZBAWIŁ

/ W KAPLICY NA ADORACJI

W dwóch słowach: wrażenia
niezapomniane! Kurs Filipa to

moją „rolę Jezusa”, niejako mój
osobiście i nasz debiut teatreal-

ny! Był nawet czas na spacer po
miasteczku, a dla zapaleńców
futbolu, rozegrano mecz, okazało się, że panowie zawczasu
wyposażeni byli we wszystkie
potrzebne gadżety, by zabawa się
udała. Poza tym oczywiście nasze wspólne rozmowy, przy posiłkach, gdy kuchnia radzi sobie
nieźle, a dom jest naprawdę obszerny (jak na angielskie warunki), dość czysty i wygodny, mnóstwo tu zakamarków, w których
każdy na pewno znajdzie „cosik”
dla siebie. Naturalnie nie mogło
zabraknąć pamiątkowych zdjęć
z innymi uczestnikami kursu Filipa, które ochoczo załączamy,
jako żywe świadectwo o tamtych
niezwykłych dniach. Zobaczcie ile wspaniałych ryb, dało się
złowić w te zarzucone na głębię
sieci, aż się serce raduje. Podpisy pod zdjęciami mówią same za
siebie.
Kurs Filipa nie był dla mnie nowością. Pierwszy raz usłyszałem, o tej drodze w rozwoju duchowości z ust Doroty, wnuczki
jednego z Wołyniaków, którego
wspomnienia osobiście spisywałem ze świadkiem w 2004
r. w Zamościu. Miałem wtedy
jednak mnóstwo pracy przy pisaniu książki: „Prowadź Mario
Prowadź Nas Męczenników Wołynia”, po temu nie zainteresowałem się tematem. Tym razem
było zresztą podobnie, gdy dwa
miesiące temu moja żona wspo-

/ DOM WSPÓLNOTY W CHERTSEY
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/ SŁAWKO Z GRUPĄ FILIPIAKÓW

mniała, że zamierza zapisać nas
na taki właśnie kurs. Delikatnie
„ujmując problem”, byłem co
najmniej zdegustowany. Pomyślałem sobie w sercu: „Mam tu
tyle roboty na Wyspach, a moja
żona chce mnie jeszcze ciągać po
jakichś tam Filipach! Przecie w
ostatnich latach prześliśmy i to
razem, niemal wszystkie stopnie
rekolekcji Ignacjańskich w Polsce.”. Miłość jest jednak ślepa
i nie ma na nią lekarstwa (na
szczęście). Pomyślałem sobie,
że nie mogę jej zrobić, tej przykrości i w tym czasie szczególnym, winniśmy być razem.
Przyleciałem zatem Easyjetem
ze Szkocji do Anglii, będąc wyraźnie pod wrażeniem gigantycznego Gatwicka.
W trakcie całego kursu dużo
serca okazała nam Ela, która
każdorazowo zabierała nas i
jeszcze Waldka z Guildford do
Chertsey i z powrotem swoim
samochodem. Dla nas była to
wielka pomoc, która przełożyła
się nie tylko na koszta, ale także na siły i czas, które mogliśmy
tym samym podarować całej
wspólnocie. Kurs rozpoczął się
w piątkowy wieczór modlitwą,
śpiewem i ogólnym wprowadzeniem. Już po pierwszej godzinie cieszyłem się, że pomimo
moich obiekcji, zdecydowałem
się tu przyjechać. Moja radość
szybko zmieniła się dalej w
szczere i gorące dziękczynienie
Bożej Opatrzności, za to wspaniałe dzieło ewangelizacji spragnionych dusz. Wiara, doświadczenie i naturalny optymizm,
który bił od Marcina i Karoliny
oraz wielu innych osób, szybko
zaczął udzielać się nam wszystkim. Dość powiedzieć, że już po
pierwszym dniu zmęczeni, nieco
może markotni (skierowani do
środka), choć ciekawi, młodzi

Polacy niamal z całej UK, szybko poddali się, tej niesamowitej
fali wzrostu, której wyrazem
była rosnąca we wspólnocie w
oczach, odczuwalna radość.
Drugi dzień, to był już prawdziwy maraton naszej wiary. Konferencja goniła konferencję, a w
żywej, spontanicznej modlitwie,
każdy mógł publicznie, przed
wspólnotą, wypowiedzieć swoje
prośby, kierowane do Pana. Zatem nie mogło zabraknąć i tej:
„Za wszystkich, którzy w tym
roku uczcili pamięć, zamęczonych przez OUN-UPA, niewinnych polskich rodzin na Kresach.
Prosimy Cię Panie!”. I o dziwo
czas płynął, my poznawaliśmy
co raz to nowe obszary, naszej
własnej duchowości, na przeróżnych przykładach, włączając
się czynnie w pracę w grupach i
słuchając autentycznych świadków. Ale ja nie czułem specjalnie
zmęczenia, przeciwnie dawałem
się porwać, co raz to nowym
wyzwaniom, serwowanym nam
przez znakomicie zgraną i przygotowaną wspólnotę i animatorów. W tym kontekście warto
przytoczyć, co Wspólnota Cor et
Lumen Christi - Serce i Światło
Chrystusa pisze w internecie o
sobie: „Wspólnota została założona przez Damiana Stayne’a w
1990 r.. W Chertsey mieszkamy
od 1995 roku. Jesteśmy katolicką charyzmatyczno - kontemplacyjną wspólnotą, stawiającą
Eucharystię w centrum naszego
życia. W Highfield House, który
jest centralnym miejscem naszej
wspólnoty - szukamy pogłębienia
życia modlitewnego, uwielbienia
i przymierza głosząc Słowo Boże
w mocy Ducha Świętego. Posługujemy na całym świecie głosząc
Słowo, które jest potwierdzane
znakami i cudami.”.
Naturalnie brzmi to dumnie i

wzniośle, jednak dla mnie osobiście najważniejsze jest to, że
Wspolnota Cor et Lumen Christi
jest oficjalnie rozpoznana przez
Kościół Katolicki jako Prywatne Stowarzyszenie, zarówno na
prawie diecezjalnym jak i papieskim! A potwierdza to b. ważny
dokument z Watykanu, oto jego
treść: “Cor et Lumen Christi
Community Whose Founder is
Damian Stayne (St John’s Way,
Chertsey, Surrey KT16 8BZ UK)
is an Member of the Catholic
Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships, recognized by the Holy See
on November 30th, 1990 (prot.
No. 1585/90/S-61/B-50), as Private Association of Christian Faithful of Pontifical Right. From
Palazzo San Calisto, Vatican
City, December 8th 2010. Yours
sincerely, Prof. Matteo Calisi.
President.”.
Okazuje się ponadto, że właśnie ta wspólnota jest po dziś
dzień jedyną, taką wspólnotą
na prawie papieskim na terenie
całej Wielkiej Brytanii, budzi
to zaufanie, potwierdza odpowiedzialność i wiedzę członków
wspólnoty.
Razem z żoną Marią b. miło
wspominamy spotkanie modlitewne na kursie Filipa oraz
możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Szczególne
podziękowanie należy się O.
Tomaszowi Rakowskiemu SJ z
parafii Matki Bożej Miłosierdzia
na Willesden Green w Londynie, który odprawił mszę świętą
i wyspowiadał w sobotnie popołudnie, wieczór przeszło 50 osób.
Raz jeszcze dziękujemy zatem
pasterzowi, za poświęcony nam
czas także podczas, tej krótkiej
rozmowy na korytarzu o współczesnej rodzinie i naturalnie o
Kresach! Nieoczekiwanie poznałem bowiem Grzegorza, którego
babcia pochodzi z Wołynia i jest
naocznym świadkiem ludobójstwa, dokonanego na ludności
polskiej 70 lat temu na tej prastarej Ziemi.Niestety podobne
wydarzenia miały miejsce i to
na jakże masową skalę, aż do
roku 1947 na Podolu, Polesiu,
Pokuciu, w Bieszczadach, w
Rzeszowskiem i na Lubelszczyźnie. Po powrocie do Glasgow z miejsca napisałem maila
do Grzesia, a On pamiętał i odpisał tymi słowy: „Witam. Dzię-
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ki za te słowa i dodatki w mailu.
Sorki że nie odpisuję odrazu, jestem dosyć zajęty. Ale mam dobrą wiadomość. Pamiętasz jak
mówiłem, że mam nagrane spotkania z babcią, jak opowiadala
o wschodzie? Mam to na telefonie i właśnie ląduje na laptopa.
Coś postaram się przesłać Ci i
napiszę wiecej, jak tylko znajdę
więcej czasu wolnego. Pozdrawiam i z Bogiem”. Widać zatem
na powyższym przykładzie, że
nawet i na kursie Filipa można
pisać historię Kresowian, trzeba
tylko zaufać Panu, no i trzeba
jeszcze chcieć służyć.
Zainteresowanym kursem Filipa
podpowiem, że najbliższa konferencja jednodniowa przypada
na 07 grudnia 2013 r. i nosi tytuł:
„Powołani do świętości”. Każdy
jest zaproszony, w tym konteście

przebiegać pod hasłem: „Jak
wzrastać w wierze?”. Czyli jak
walczyć z grzechem? Jak przebaczać? Jak zmagać się z trudnościami? Jak modlić się i czytać
Biblię? Jak być prowadzonym
przez Ducha Świętego? Jak odnaleźć swoje miejsce w misji
Kościoła? Sesja Barnaba pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na te i
wiele innych pytań, które nurtują
Twoje serce. Dla lepszej orientacji: czas trwania: piątek 20.00 –
niedziela 15.00. Adres: Highfield
House, St John’s Way, Chertsey,
Surrey KT16 8BZ, Koszt: 10
Funciaków wpisowe i dobrowolna ofiara, w tym zapewnione jest
całkowite wyżywienie i nocleg
(ilość miejsc ograniczona). Tel.
07733226236, E-mail: coretlumendlapolakow@gmail.com ,
www.rekolekcjedlapolakow.org

/ IDZIEMY NA SPACEREK

/ PIŁKA JEST JEDNA A BRAMKI SĄ DWIE

na ulotkach cytowane są słowa
bł. Jana Pawła II: „Nie bójcie się
iść drogą świętości; nie bójcie
się codziennie mówić do Chrystusa: pragnę stawać się świętym, czyli takim, jakim Ty, Panie, chcesz, abym się stał.”. Zaś
specjalne zaproszenie Wspolnota
Cor et Lumen Christi, kieruje
do wszystkich, którzy zechcieliby przybyć na sesję Barnaba.
Sesja Barnaba odbędzie się
24-26 stycznia 2014 r. i będzie

Na koniec warto dodać, że życie
w Anglii różni się od życia w
Szkocji. Wszystko jest tu o wiele
droższe. Łatwo więc wpędzić się
w pułapkę życia, tylko dla zarabiania pieniędzy. Ale na szczęście są ośrodki, takie jak Chertsey, które pomagają wrócić na
właściwe tory.
Ucałowania dla Wszystkich
Sławek Marysia Roch
.

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

skiej na antenie Polskiego Radia Katowice
(UKF 102,2 MHz) w każdą niedziele o godz. 8.10.
Dla Polaków za oceanem powtórka audycji o 1.00 w nocy z
Lwowska Fala
- autorska audycja Danuty Skal- niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobrania na stronie PR Katowice:
www.radio.katowice.pl
i Swiatowego Kongresu Kreso-

wian:
www.kresowianie.com
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List otwarty do Prezesa TVP
Witold Stański
Krefeld, 21.X.2013
Szanowny Panie Prezesie,
TVP pokazywała wielokrotnie
biedne rodziny i wzywała społeczeństwo polskie do pomocy,
co odnosiło większy skutek aniżeli pisanie mailii w podobnych
przypadkach.
Mieszkając od 1971 roku w
Republice Federalnej Niemiec
starałem i staram się w różny
sposób pomagać nie tylko najbliższej mojej rodzinie ale i obcym ludziom.
Jako ówczesny prezes Związku
Polaków Zgoda zbierałem ponad 25 lat temu medykamenty
i wyposażenie medyczne dla
szpitali i lekarzy w Polsce, które
częściowo sam przewoziłem do
Warszawy.
Przed kilkoma laty otrzymałem
od nieznanego mi pana Mariana
Kobyry, zamieszkałego w 39340 Padew Narodowa ul. Jana
Pawła II nr 90, bardzo nieśmiałą
prośbę o ewentualną pomoc w
trudnej sytuacji jego całej rodziny spowodowanej wieloletnią
chorobą zaniku mięśni oraz oddychania za pomocą respiratora.
Przesłał mi on wówczas swoje zdjęcie oraz córki, która jest
również bardzo chora i oczekuje
dzisiaj na przeszczep serca i płuca. Jego żona nie może pracować
zarobkowo gdyż musi dzień i noc
opiekować się tymi tak bardzo
chorymi zaś druga córka została porzucona z małym synkiem
przez męża. Widząc załączone
w tym mailu zdjęcia wykonane

kilka lat temu poprosiłem o dokładne dane odnośnie adresu i
konta bankowego, na które wysyłam paczki i pieniądze, które
stanowią jednak tylko przysłowiową „kroplę w morzu” potrzeb tej rodziny. Po tej prośbie
otrzymałem od p. Kobyry wiele
zaświadczeń lekarskich i szpitalnych, które potwierdzały, że nie
mam do czynienia z oszustami,
którzy niestety często występują
na całym świecie.
Dodatkowo nawiązałem kontakt
z wieloletnim emerytowanym
proboszczem parafii w Padew
Narodowa.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o pomoc i ewenualną relację w TVP o tej rodzinie,
gdyż moje dotychczasowe prośby wysyłane na różne adresy
nawet do bogatych Polaków
mieszkających od lat w USA,
Kanadzie, Australii i innych państwach oraz w Polsce nie przyniosły żadnych pozytywnych
rezultatów.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać
dodatkowych informacji, łącznie z posiadanymi przeze mnie
zaświadczeniami
lekarskimi,
gotów jestem je przesłać lub
przedstawić osobiście podczas
mojego najbliższego pobytu w
Warszawie.
Pozostaję z wyrazami szacunku
Witold Stański
Anton-Heinen-Str. 19
D-47807 Krefeld
E-Mail: Stanski@t-online.de

Witold Stański - autor książki „Poryck miasteczko Kresowe”

Marian Kobyra mit Tochter, wohnhaft ul. Jana Pawla II nr 90, 39-340 Padew Narodowa, POLEN
Bank PKO BP SA Oddzial 1 w Mielcu
Konto: PL95 1020 4913 0000 9402 0089 6092
SWIFT (BIC) BPKOPLPW
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OBRONA LWOWA
W LISTOPADZIE 1918 ROKU

ALEKSANDER SZUMAŃSKI DO DZIAŁU HISTORIA

94

rocznica
Obrony
Lwowa, którą nie tak
dawno
obchodziliśmy, powinna przyczynić się do pobudzenia badań
nad problemami związanymi
z walkami listopadowymi we
Lwowie i wojną polsko-ukraińską w latach 1918-1919.
W okresie międzywojennym
ukazało się kilka opracowań dotyczących tego tematu opartych
głównie na wspomnieniach, a
także bardzo wiele relacji uczestników wydarzeń. Zwłaszcza w
relacjach występują subiektywne
oceny autorów, i to jest rzeczą
zrozumiałą; jednakże sprzeczności dotyczą nie tylko poglądów
i postaw, lecz również przebiegu wydarzeń. Badania naukowe rozpoczęte wówczas przez
Wojskowy Instytut Historyczny
a następnie Towarzystwo Badania Historii Obrony Lwowa
i Województw Południowo-Wschodnich zaowocowały wydaniem trzytomowej publikacji
pt. „Obrona Lwowa”.. Pozostałe zgromadzone materiały archiwalne i niewydane relacje,
znajdują się niewątpliwie we
Lwowie, ale jak dotąd są dla nas
niedostępne wraz z całym archiwum Towarzystwa Obrony Lwowa.
Po wojnie, w PRL, przez długie
lata był to temat tabu, przemilczany nie tylko w publicystyce
historycznej, ale - co smutniejsze, zupełnie zaniedbany w badaniach naukowych. Jedynie na
emigracji, głównie na łamach
londyńskiego „Biuletynu Koła
Lwowian” ukazywały się artykuły, wspomnienia i okolicznościowe referaty na rocznicę listopadową. Natomiast w kraju dopiero
w latach osiemdziesiątych pisano
o Obronie Lwowa w wydawnictwach drugoobiegowych.
Zasadnicza zmiana nastąpiła po
upadku rządów komunistycznych. W różnych czasopismach
zaczęły się ukazywać artykuły
o Obronie Lwowa i wojnie polsko-ukraińskiej. Jednakże długotrwałe zaniedbania badawcze
spowodowały, że problemy te
były często przedstawiane w
sposób uproszczony i powierzchowny.
Ukazała się książka Macieja
Kozłowskiego „Między Sanem
a Zbruczem. Walki o Lwów i
Galicję Wschodnią 1918-1919”.
Wprawdzie autor przedstawił
szeroko mniej znaną działalność
strony ukraińskiej, jest to jednak
praca publicystyczna i kontrowersyjna; szereg twierdzeń jest
dyskusyjnych, nie mówiąc już
o licznych ewidentnych błędach
rzeczowych.. Z kolei Daniel
Bargiełowski, przygotowujący

monografię o gen. Michale Tokarzewskim, opublikował artykuł
na temat listopadowej odsieczy
Lwowa. Oprócz tego w ostatnich
latach z inicjatywy różnych oficyn ukazały się reedycje lub reprinty wspomnień uczestników
Obrony Lwowa.
Mimo braku materiałów archiwalnych, ale przy licznych innych źródłach i przekazach, powinny powstać nowe prace na
tematy związane z Obroną Lwowa. A jest przecież wiele problemów do zbadania i opisania, np.
sytuacja polityczna i wojskowa
przed przewrotem ukraińskim,
w ogóle stosunki polsko-ukraińskie w tym czasie, początek
działań bojowych, organizowanie polskich oddziałów, postawa
różnych grup politycznych wobec walk we Lwowie, tworzenie polskiego ośrodka władzy
we Lwowie, organizowanie odsieczy, działalność polityczna i
wojskowa Ukraińców, problem
żydowski podczas Obrony Lwowa i wojny polsko-ukraińskiej,
działania wojenne i pertraktacje
pokojowe w 1919 r., stanowisko
państw Ententy w sprawie wojny
polsko-ukraińskiej.
Pod koniec I wojny światowej,
gdy rozpadała się monarchia
Habsburgów, dowództwo wojsk
austriackich we Lwowie sprzyjało dążeniom kół ukraińskich
do przejęcia władzy w mieście.
Wiadomości o tym dochodziły
do środowisk polskich, ale tylko niektórzy dostrzegali niebezpieczeństwo. Przeciwdziałaniu
zagrożeniu utrudniało duże rozbicie polityczne społeczności
polskiej oraz istnienie kilku różnych grup wojskowych.
Dominujące wpływy we Lwowie miała wówczas Narodowa
Demokracja (ND). Poważnie
zmniejszyło się znaczenie konserwatystów, słabsze były też
inne partie, tzn. Polskie Stronnictwo Demokratyczne (PSD),
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna (PPSD) i Polskie
Stronnictwo Ludowe (PSL).
Obok tych czynników politycznych istniały różne organizacje
wojskowe; dwie grupy legionistów - Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Legionistom i Koło
Byłych Członków Polskiego
Korpusu Posiłkowego (PKP). W
konspiracji zaś działała bardzo
prężna Polska Organizacja Wojskowa (POW) i współpracująca
z nią również konspiracyjna organizacja „Wolność” w armii austriackiej. Poza tym były jeszcze
nieliczne Polskie Kadry Wojskowe (PKW) związane z Narodową
Demokracją.
Podobnie jak w całej Galicji i
w Królestwie również we Lwo-

wie nastąpiło
wówczas ożywienie
życia
politycznego.
W październiku 1918 r. Rada
Regencyjna w
manifeście do
narodu polskiego proklamowała niepodległe państwo
polskie.
W
drugiej połowie
października na
mocy dekretów
Rady Regencyjnej i rozkazu jej Komisji
Wojskowej płk
Władysław Sikorski zaczął
organizować
we
Lwowie
oddziały Wojska Polskiego
spośród byłych oficerów i szeregowych polskiego Korpusu
Posiłkowego. We Lwowie i w
Krakowie powołano Komendy
Okręgowe. 15 października 1918
r. posłowie polscy do Rady Państwa w Wiedniu oświadczyli, że
odtąd uważają się za obywateli
polskich. Zarząd miasta Lwowa
odpowiadając na orędzie Rady
Regencyjnej wystosował do niej
pismo dziękczynne, w którym
zapewniał, że ogół obywateli
miasta bierze udział w budowie
niezawisłej Ojczyzny.
Ożywiła się też działalność organizacji ukraińskich i narastał
konflikt między mmi a ludnością
polską wschodniej Galicji. Konflikt, który ciągnął się od końca
XIX i nieraz doprowadzał do
starć. Próby porozumienia się
postulowane przez niektóre koła
polskie torpedowała Narodowa
Demokracja. Podczas I wojny
światowej czynniki polskie mniej
zajmowały się sprawą ukraińską,
która stała się kartą przetargową
w polityce państw centralnych Austrii i Niemiec. W tym czasie
nasiliła się antypolska polityka
obozu ukraińskiego. Po traktacie brzeskim zawartym między
państwami centralnymi a rządem
ukraińskim w Kijowie; na wiosnę 1918 r. doszło do zaognienia
stosunków. Gdy Ukraińcy poparli traktat, którego tajny protokół
stanowił o wydzieleniu wschodniej Galicji, społeczeństwo polskie całego kraju w licznych
manifestacjach wystąpiło przeciwko temu traktatowi.
Na początku października 1918
r., parlamentarna reprezentacja
ukraińska postanowiła zwołać
do Lwowa mężów zaufania ze
wszystkich ukraińskich ziem
Austro - Węgier - wschodniej

/ W. Kossak
Galicji, Bukowiny, Rusi Zakarpackiej. 19 października na zjeździe we Lwowie ukonstytuowała
się Ukraińska Rada Narodowa.
Przyjęła ona rezolucję o utworzeniu państwa ukraińskiego,
w którego skład miała wejść
wschodnia Galicja po San; poza
tym odrzucono „roszczenia”
Rady Regencyjnej do „księstw
ukraińskich” - halickiego i włodzimierskiego.
W drugiej połowie października
wydarzenia we Lwowie zaczęły
narastać lawinowo. W wielkiej
sali ratuszowej 20 października
odbyło się uroczyste posiedzenie
Rady Miejskiej, w której udział
wzięli również liczni przedstawiciele organizacji kulturalnych i
społecznych. Przyjęto wówczas
rezolucję o akcesie Lwowa do
Macierzy. Przeciwko rezolucji
zaprotestowali tylko radni ukraińscy, oceniając ją jako bezprawne zakusy na wschodnią Galicję.
W polskich organizacjach wojskowych doszło wtedy do starcia
dwóch postaw. Część oficerów
PKP uznała Radę Regencyjną i
podporządkowała się jej decyzjom. Jednakże większość oficerów legionowych, nie tylko należących do POW, wypowiadała
się za tworzeniem wojska podziemnego, zgodnie z koncepcją
komendanta Józefa Piłsudskiego. Pod koniec października spór
się zaostrzył, a nawet widać było
pewną wrogość obu grup. Najpoważniejszą przyczyną zatargu
stało się wysyłanie przez płk.
Władysława Sikorskiego byłych
legionistów do Warszawy, gdy
POW - przewidując wystąpienie
Ukraińców - żądała zatrzymania
ich we Lwowie.
Od dłuższego czasu kierownictwo POW otrzymywało wiadomości o przygotowaniach

Ukraińców do zbrojnego zajęcia
Lwowa. Służba wywiadowcza,
prowadzona przede wszystkim
przez Oddział Żeński POW, dostarczała dokładnych danych o
rozlokowaniu oddziałów ukraińskich we Lwowie, składach
broni, planach sytuacyjnych
i obiektach w mieście, które
przede wszystkim miały być
zajęte. Podobne wieści napłynęły od oficerów z organizacji
„Wolność”, którzy meldowali,
że przy pomocy austriackich
władz wojskowych do Lwowa
ściągane są pułki, składające się
w większości z Ukraińców, że
przygotowane jest przekazanie
Ukraińcom różnych magazynów
broni. Z kolei od żandarmów austriackich napłynęła wiadomość,
że w gmachu żandarmerii przy
ul. Leona Sapiehy przesunięto na
zachód 17 żandarmów polskich
pozostawiając we Lwowie tylko
Ukraińców.
W tej sytuacji komendant okręgu
POW we Lwowie por. Ludwik
de Laveaux, chcąc uprzedzić
wystąpienie Ukraińców, postanowił zaproponować połączenie
wszystkich polskich sił. Gdy
zwrócił się z tym do przebywającego wówczas we Lwowie
por. Kazimierza Świtalskiego,
ten powiedział mu o istnieniu
jeszcze jednej organizacji - Polskich Kadr Wojskowych, dowodzonych przez kpt. Czesława
Mączyńskiego. Odbyło się kilka
spotkań por. de Laveaux z kpt.
Mączyńskim. Na pierwszym
kpt. Mączyński oświadczył, że
jest zależny od organizacji politycznej (ND), z ramienia której
prowadzi tylko sprawy wojskowe. Na następnym spotkaniu kpt.
Mączyński - według relacji de
Laveaux - stwierdził, że nie ma
podstaw do obaw, bo żadnego zamachu ukraińskiego nie będzie,
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zaś o przejęciu Lwowa przez
państwo polskie zadecydują
czynniki polityczne. Natomiast
z późniejszej relacji Czesława
Mączyńskiego wynika, że wiedział o przygotowanym zamachu.. W tym samym czasie por.
de Laveaux (jako młody 27-letni oficer), poszukiwał starszego
stopniem na stanowisko komendanta polskich sił wojskowych.
30 października, po otrzymaniu
następnych meldunków o zaawansowanych przygotowaniach
ukraińskich, w tym również od
polskich łączników z Kundschaftsstelle (wywiad austriacki), por.
de Laveaux ogłosił mobilizację
POW we Lwowie.
Jednocześnie tego samego dnia
kurierka z Krakowa przywiozła
rozkaz Komendy Naczelnej ,
aby rozpocząć ujawnienie organizacji i mobilizację POW. Już
30 października na odprawie
komendantów grup i oddziałów
por. de Laveaux poinformował
zebranych, że następnego dnia,
tj. 31 października POW rozpoczyna akcję objęcia Lwowa „w
posiadanie państwa polskiego”.
Wydał też rozkazy i zadania poszczególnym oddziałom i grupom. Akcja ta miała uprzedzić
wystąpienie sił ukraińskich. Por.
de Laveaux podkreślił, że jeśli do
tego czasu uda się osiągnąć porozumienie z kierownictwem pozostałych organizacji polskich,
wówczas wystąpią wspólnie, a
jeżeli nie - POW zacznie sama.
Przygotowany plan wystąpienia
i wydane rozkazy przewidywały
zajęcie Dworca Głównego oraz
znajdujących się tam magazynów broni i sprzętu wojskowego,
obsadzenie rogatki Łyczakowskiej, co przeszkodziłoby wejściu do miasta oddziałów ukraińskich od wschodu, a także
zajęcie ważniejszych obiektów
takich, jak Ratusz, Poczta Główna, komenda wojsk austriackich.
Oceniano, że opanowanie koszar
nie nastręczy większych trudności, ponieważ żołnierze austriaccy nieuświadomieni narodowo i
zmęczeni długotrwałą wojną tylko czekali na demobilizację.
Jeszcze tego samego dnia komenda POW przeniosła się do
Domu Akademickiego przy ul.
Łozińskiego 7; zaraz też zostały wydrukowane i rozrzucone
po mieście ulotki o mobilizacji
POW. Jednakże mobilizacja fak-

tycznie rozpoczęła się 31 października i Dom Akademicki zapełnił się nie tylko peowiakami,
lecz również młodzieżą, która
dotąd nie była związana z żadną
organizacją.
Z inicjatywy por. de Laveaux 31
października odbyło się jeszcze
jedno spotkanie przedstawicieli
organizacji wojskowych, na którym komendant POW, po krótkim omówieniu sytuacji, oświadczył, że w nocy rozpoczyna akcję
czynną. Zebrani zaprotestowali
twierdząc, że jeszcze za wcześnie na wystąpienie.
Potem rozpętała się gwałtowna
dyskusja dotycząca wspólnego
komendanta. Ostatecznie postanowiono, że jeśli coś się wydarzy
(tj. jeśli Ukraińcy wystąpią), powstanie „trójosobowe dowództwo” w składzie: kpt. Antoni
Kamiński z PKP, kpt. Czesław
Mączyński z PKW i por. Ludwik
de Laveaux z POW. Jednakże
ten ostatni ostro zaprotestował
oświadczając, że jest gotów podporządkować się każdemu, choćby to był kapral, ale nie dopuści
do kilkuosobowego dowództwa.
W tej sytuacji nie doszło do
uzgodnienia stanowisk, głównie z powodów politycznych,
ale także ze względów ambicjonalnych. Obrady przerwano.
Późnym wieczorem nastąpiło
kolejne spotkanie, tym razem
w Domu Akademickim. Znowu
większość zebranych wypowiadała się za dalszym zwlekaniem
i przeciwko wystąpieniu zbrojnemu. Według relacji de Laveaux,
w nocy, po dłuższych obradach,
kpt. Mączyński miał oświadczyć: „teraz idziemy spać, o 7
rano się zobaczymy”.
Było to w Domu Akademickim,
gdzie zgromadzili się zmobilizowani przez POW ludzie, którzy
spodziewali się, że zostaną przydzieleni do oddziałów i otrzymają konkretne zadania. Ale po
nocnej naradzie ktoś z oficerów
(nie wiemy, kto) powiedział zebranym, że można się rozejść, a
rano stawić się na zbiórkę. W ten
sposób zaprzepaszczono i zmarnowano wysiłki POW i przeprowadzoną mobilizację.
O braku rozeznania i dezintegracji kierownictwa polskiego
we Lwowie świadczy fakt, że
30 października wyjechał do
Przemyśla najstarszy rangą oficer i dowódca Wojska Polskie-

go, podporządkowanego Radzie
Regencyjnej, płk Władysław Sikorski. Obowiązki i dyspozycje
przekazał komendantowi placu
we Lwowie kpt. Antoniemu Kamińskiemu. W ostatnich dniach
października przebywał we Lwowie delegat Rady Regencyjnej
prof. Stanisław Głąbiński. Również on powołując się na słowa
namiestnika austriackiego gen.
Karola Huyna zapewniał, że nie
ma żadnych obaw; by władzę w
mieście przejęli Ukraińcy..
28 października została utworzona w Krakowie Polska Komisja
Likwidacyjna (PKL). Komisja
ta miała przyjechać do Lwowa i
przejąć władzę nad całą Galicją
instalując się w ówczesnej stolicy. Wiadomość o tym przyśpieszyła wystąpienie Ukraińców.
1 listopada nad ranem Ukraiński Komitet Wojskowy dokonał
zbrojnego zamachu i przy pomocy żołnierzy z pułków ukraińskich opanował najważniejsze
gmachy publiczne we Lwowie,
m.in. Namiestnictwo, Sejm, Dyrekcję Policji, Ratusz, Pocztę
Główną. Wprawdzie Ukraińcy
przejęli władzę wojskową od austriackiej komendy wojskowej, a
władzę cywilną od namiestnictwa, jednakże nie zdołali opanować całego Lwowa. Już od rana 1
listopada spontanicznie powstały
dwa polskie punkty oporu.
W szkole im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej znajdował
się zalążek batalionu kadrowego Wojska Polskiego, którym
dowodził kpt. Zdzisław Tatar
- Trześniowski. Dopiero 1 listopada rano licząca około 80 żołnierzy załoga szkoły, głównie
byli legioniści - na wiadomość o
przewrocie ukraińskim zdobyła
trochę broni. Gdy o godz. 10 oddział ukraiński uderzył na szkołę, obrońcy stawili opór i odparli
atak. Podjęcie walki i odparcie
ataku było -jak wspominał Tadeusz Felsztyn - wyłączną zasługą
kpt. Trześniowskiego, a „czyn
szkoły stał się decydującym elementem w dziejach obrony Lwowa, ponieważ ją zapoczątkował i
dal jej kierunek”.
Drugim punktem oporu był Dom
Technika przy ul, Isakowicza,
znajdujący się niedaleko szkoły
Sienkiewicza. Rano 1 listopada
przebywało tam kilkudziesięciu
słuchaczy Politechniki (nazywanych we Lwowie technikami), w

większości peowiaków,a także b.
legioniści i podoficerowie - Polacy z armii austriackiej. Organizatorem grupy i komendantem
Domu Technika był podchor. Ludwik Wasilewski. Załoga Domu
Technika ściśle współdziałała ze
szkolą Sienkiewicza i pierwszego dnia dokonała kilku śmiałych
wypadów.
Polacy stanowiący przeważającą
większość mieszkańców Lwowa
(co przyznawali także Ukraińcy)
nie mogli się pogodzić z myślą,
że stare polskie miasto zostanie
opanowane przez mniejszość
ukraińską. Po pierwszym szoku
do walczących placówek zaczęła napływać przede wszystkim
młodzież. Żywiołowo i spontanicznie tworzono różne grupy i
małe oddziały, które na własną
rękę prowadziły walkę partyzancką. Już w pierwszych dniach
w zachodniej części miasta tworzono oddziały i pododdziały
dowodzone przez młodszych
oficerów i podchorążych, wywodzących się przede wszystkim z
Legionów i POW, a także armii
austriackiej. Bazą organizacyjną
i zaopatrzeniową była dla nich
szkoła Sienkiewicza, zaś kośćcem młodzież akademicka, mająca za sobą służbę wojskową
albo przeszkolenie wojskowe.
Pomyślnym zbiegiem okoliczności było zwołanie we Lwowie
w ostatnim dniu października
ogólno akademickiego zjazdu
młodzieży polskiej. Na początku
obrad 1 listopada zebrani przyjęli odezwę, w której stwierdzali, że zamach ukraiński godzi w
„najgłębsze aspiracje olbrzymiej większości obywateli miasta - która przynależności do
państwa polskiego nigdy się nie
wyrzeknie”. Mimo tych tragicznych wydarzeń młodzież polska
uważa, „iż narody polski i ruski
od wieków wspólnie zamieszkujące tę ziemię, związane są
ze sobą tyloma węzłami i interesami, że szukać muszą sposobów wzajemnego współżycia”.
Zebrani na zjeździe postanowili
czynnie włączyć się do walki w
obronie Lwowa i wezwali całą
polską młodzież akademicką, by
stanęła w szeregach do „obrony
tych wszystkich skarbów kulturalnych i ideowych, oraz pełni
praw, jakie tu. naród polski posiada”..
Ta młodzież już pierwszego dnia
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zasiliła szeregi walczących a zaraz dołączyła młodzież uczelni
lwowskich. Wokół akademików
zaczęły się skupiać grupy bardzo młodych i niewyszkolonych
ochotników. Pochodzili oni z
różnych warstw: była to młodzież szkolna, rzemieślnicza,
robotnicza i wiejska, w tym
również grupa dziewcząt. Ten
liczny udział młodzieży w Obronie Lwowa przeszedł do historii
i legendy. Nazwano ich Orlętami
Lwowskimi.
Obronę Lwowa i znaczenie walk
tak ocenił historyk i uczestnik
wydarzeń Adam Próchnik w wydanej w niespełna rok później
pracy: „Oswobodzenie Lwowa od inwazji przeważających
sił ukraińskich stanowi wyjątkowy fakt, w dziejach Polski,
jak w ogóle w dziejach wojen i
wojskowości. Zorganizowanie
i uzbrojenie kilku tysięcy ludzi
w momencie, gdy miasto całe i
cały materiał wojenny znajdował
się w ręku wroga, trzy tygodniowe walki toczone na pozycjach,
przechodzących przez sam środek miasta, przy zastosowaniu
całego aparatu najbardziej nowoczesnych urządzeń, wynalazków
i narzędzi wojennych, to zaiste
nawet w okresie wojny światowej, która oduczyła nas dziwić
się, rzecz niezwykła i niecodzienna”.
Docenił to Naczelny Wódz
Wojsk Polskich i Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, jako jedyne
w tym czasie miasto w Polsce,
Lwów został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

B

W drugą rocznicę oswobodzenia Lwowa 22 listopada 1920
r. marszałek Józef Piłsudski dekorując herb miasta powiedział:
„Za zasługi położone dla polskości tego grodu i jego przynależności do Polski, mianuję miasto
Lwów kawalerem krzyża Virtuti
Militari.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.lwow.home.pl/rocznik/obrona1918.html Artur Leinwand
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orl%C4%99ta_Lwowskie
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Czesław Sawicz - dalsze losy

Idąc tropem wspomnień Czesława Sawicza jakie otrzymałem od jednego ze znajomych kombatantów nie mogłem nie skorzystać z okazji. W październiku spotkałem się z panem Czesławem Sawiczem w jego domu w Olsztynie. Sympatyczny, otwarty – oto jaki obraz zachowam w pamięci z naszego pierwszego „oko w oko” spotkania. Pan Czesław
podarował mi dwie płytki z materiałami dotyczącymi historii jego i jego rodziny oraz historii z jego czasów. Te kopie artykułów i sylwetek postaci, setki stron tekstów i zdjęć
pomagają lepiej zrozumieć w jakich czasach przyszło mu żyć, co kształtowało jego osobowość. A że to osobowość barwna i nietuzinkowa możecie się Państwo po raz kolejny
sami przekonać czytając trzecią część jego wspomnień. I to jeszcze nie koniec. Maciej Prażmo, KSI

/ Czesław Sawicz - aktualne zdjęcie październik 2013

Sen
Tak miło, tak miło, tej nocy mi się śniło –
Po prostu dawne czasy,
Tej nocy nie szumiały lasy.
Słyszałem pieśni dziwne tony
Tak, to były Katedralne dzwony.
Ach przecież, ja Wilno widziałem
Wilno, za które krew przelewałem,
Wilno miasto kochane.
Czemuś tak smutne i zadumane?
A Wilno płacze Wilii falami,
Tak płacze i tęskni ono za nami.
Tam w Ostrej Bramie Najświętsza
Panienka,
Obraz odsłaniają, naród przyklęka.
I płyną, płyną modlitwy słowa,
Błogosławi swe miasto Polski Królowa.
W Sercu się budzi jakiś żal, tęsknota,
Rwę się do Ciebie Polsko moja złota.
Hej, a, przyjdzie kiedyś taki czas,
Kiedy pożegnamy tutejszy las.
Kiedy z okien wagonów popłynie śpiew.
Witajcie drodzy i Witajcie kochani,
Wszak poznajecie, to my Kałużanie!

Kol. Subel.
Lasy moskiewskie 1944 – 1946 r.

Kaługa.W koszarach, w
więzieniu, w łagrach, na
zesłaniu,i w wymarzonej,
wyśnionej Ojczyźnie.
Część II
W czerwcu 1946r. nie wyprowadzili nas do pracy i kazali wychodzić z rzeczami. Szczególna
rewizja (taka jak przy przyjmowaniu do wiezienia), ustawili
piątkami, liczenie, tradycyjna
formuła „szag w lewo szag w
prawo” i marsz. Przyprowadzili
nas na dworzec towarowy, tam
były przygotowane dla nas wagony towarowe. W wagonie po obu
końcach były zro¬bione prycze
piętrowe, przy drzwiach wychodząca na zewnątrz drewniana rynienka ta służyła do załatwiania
się. Załadowali nas ilu? do jednego wagonu nie pamiętam. Fakt
to, że na pryczach leżeliśmy ciasno jeden przy drugim. „Na etapie” (w transporcie) rewidowano
nas często. „Prawierki” (liczenie)
przeprowadzali, dwa - trzy razy
na dobę, odbywało się to tak:

Wszystkich więźniów przeganiali
w jeden koniec wagonu i pojedynczo trzeba było przechodzić w
drugi koniec. Stojący konwojent z
drewnianym młotkiem na długim
trzonku, liczył: Przechodziłeś za
szybko, dostałeś młotkiem to, że
konwojent nie zdążył policzyć,
przechodziłeś wolniej dostałeś
młotkiem na przyspieszenie, tak,
że dostałeś i tak i tak. Transport
ruszył, na postojach konwojenci
biegali jak wściekli i walili drewnianymi młotkami po ścianach i
po dachu i od dołu w podłogę. W
ten sposób sprawdzali czy nie została gdzieś wyłamana deska wagonu. Zamkniętemu w wagonie
trudno było określić, dokąd nas
wiozą, gdzieś na północ. Minęliśmy Moskwę, wiozą nas już przeszło 10 dni. W drodze dają nam
raz dziennie gęstszą zupę to ma
nam zastąpić pierwsze i drugie,
450 gram chleba i soloną rybę.
Tak dojechaliśmy do jakiejś stacji? Teraz, już nie pamiętam. Tam
nastąpił przeładunek więźniów na
kolejkę wąskotorową. Wiozą nas
dalej, wąskotorówką w głąb lasu.
Kolejka wąskotorowa idzie przez
las, tak jakby w tunelu, drzewa zarosły nad koleją, że nieba nie widać. Dojechaliśmy do niedużego
miasteczka, potem się dowiedziałem, że wąskotorówką jechaliśmy
70 kilometrów. W miasteczku
cerkiew i duży klasztor z daleka
widoczny stojący na wzgórzu.
Wyładowali nas, z wagonów wychodziliśmy pojedynczo, teren
gęsto obstawiony konwojentami,
połowa z nich z psami, trzeba
było przebiec jakieś 50 metrów i
siadać piątkami. Po wyładowaniu
wszystkich, komenda powstań,
tradycyjna formuła i marsz do
klasztoru. W klasztorze był łagier
męski i żeński. Przyprowadzili
nas pod bramę klasztoru, tu jak
zwykle, liczenie, sprawdzanie,
rewizja i do środka. Wprowadzili nas na ogromną salę, część już
była zajęta przez poprzedni tra¬nsport, przydzielają nam prycze,
piętrowe czteroosobowe. Raptem
słyszę polską mowę. Przeszyło
mnie jak prądem, nie mogę się
ruszyć z miejsca. Nareszcie trochę się opanowałem. Dwa lata nie
słyszałem polskiej mowy,. Podchodzę do nich, cześć mówię i na
tym koniec, brak mi słów, dużo
bym powie¬dział, ale nie wiem
jak?. Zacząłem coś mówić, jakoś
mnie nie wychodziło, oni zaczęli
się śmiać, myśleli, że jestem Rosjaninem, który będący w Polsce
złapał parę słów polskich. Gardło
mnie ścisnęło, łzy się polały, wróciłem do przydzielonej pryczy i
się rozpłakałem„ nie mogłem sobie darować, że ja za dwa lata zapomniałem po polsku, z żalu nie
mogłem zasnąć. Rano poszliśmy
do stołówki na śniadanie: dostaliśmy 550 gram chleba, napar¬stek
cukru i miskę zupy jaglanej. Siedzę przy stole koło mnie było
wolne miejsce, słyszę: Zocha,
choć fu jest wolne miejsce, siadają obok mnie. Pytam panie je-

steście polkami?. Żartem odpowiedziały, czy nie widać po nas?,
ależ widać, przedstawiłem się i
zacząłem się śmiać. Pytają, czego
ja się śmieje?. Zacząłem opowiadać o wczorajszym dniu, i w tym
momencie podchodzą wczorajsi
Polacy, a to ten, Rusek, co chciał
udawać Polaka. Panie, ujęły się za
mną, sprawa się wyjaśniła, ja się
przez noc nauczyłem po polsku,
poznaliśmy się. Zosia ze Słonima,
żona majora polskiego. Jadzia,
panna z Baranowicz sanitariuszka z brygady Ragnera. Heniek i
Jurek z rzeszowskiego nazwisk
nie pamiętam, wszyscy „zdrajcy
ojczyzny”. Po śniadaniu wymarsz
do pracy. Heniek z Jurkiem pracowali przy budowie nowego łagru. Nowo przybyli tj. z ostatniego transportu, musieliśmy odbyć
kwarantannę, która miała trwać
21 dni, a trwała tylko siedem.
Kobiety pracowały przy wyrębie
lasu. Na obiad był krupnik i kasza
z naparstkiem oleju. Na kolację
krupnik, jeżeli to można nazwać
krupnikiem jak Rosjanie mówili;
„krupinka krupinku ganit z dubinkoj” (krupa krupę goni z pałką),
kto miał wypracowaną normę i
przekrocz¬oną dostawał dodatkową porcję kaszy. To wszystko
było postne i mało kaloryczne i
w małych ilościach, tak, że wszyscy byliśmy na wpół głodni. Zaopatrzenie łagru odbywało się
raz na kwartał. Jechali na stację
kolejową normalnej kolei, trudno - nazwy stacji nie pamiętam i
tam pobierali prowiant do łagru.
Z magazynu pobierali to, co było,
na przykład; w magazynie była
mąka, to pobierali tylko mąkę.
Przez trzy miesiące karmili więźniów tylko potrawami mącznymi,
np., zupa woda zabielana mąką,
na drugie mączne kluski i tak na
okrągło trzy miesiące. Jeżeli była
w magazynie kasza, to przez trzy
miesiące, na pierwsze krupnik, na
drugie kasza. Jeżeli była kapusta,
to przez trzy miesiące na pierwsze „szcy” (kapuśniak) na drugie
„solanka” (coś w rodzaju kapusty
na gęsto). Jeżeli po trzech miesiącach pojechali po zaopatrzenie
i była znów kapusta, to jedliśmy
sześć miesięcy samą kapustę. Dowiedziałem się, że miasteczko,
w którym byliśmy nazywa się
„Tiemnjaki” i znajduje się 400
km. od Moskwy w Mardowskiej
ASRR. Po kolacji spotykaliśmy
się porozmawiać powspominać.
Zosia mężatka, wiosną 1939r. 18
letnią wydano za maż za dużo
starszego majora WP. Zaczęła
się wojna i więcej ona męża nie
widziała. Przyszli Rosjanie i ją
panią oficerową aresztowali, dos¬tała 10 lat za zdradę ojczyzny.
Jadzia będąc sanitariuszką w AK
też zdra¬dziła ojczyznę, miała za
to 8 lat. Heniek i Jurek z rzeszowskiego za AK mieli po 10 lat. Po
tygodniu kwarantanny, wyprowadzili i nas do lasu. Dali piły
siekiery i zrobili z nas brygadę
drwali. W brygadzie było nas 27
osób. Był brygadzista pracujący,

zadaniem jego oprócz, normalnej
pracy, było pobieranie i zdawanie
narzędzi. W stołówce pobierał
prowiant na brygadę, za to dostawał trochę większą porcję. Część
brygady była drwalami, a część
trakami. Spiłowane bale podnosiliśmy na wysokie kozły i traczy
piłowali je na deski. We wrześniu
1946r. łagier był gotowy. Mężczyzn z klasztoru zabrali i pomieścili w nowo wybudowanym
łagrze. Będąc w jednym łagrze,
razem kobiety i mężczyźni, powstały sympatie, potworzyły się
pary. Ja też podkochiwałem się w
Zosi. Po oddzieleniu mężczyzn,
kobiety zastrajkowały, nie poszły
do pracy. Te ze świata przestępczego mówiły wprost, do konwojentów; kto nas będzie „jebać.,
wyjebi”. .to pójdziemy do pracy.
To trwało parę dni. Przywódczynie strajku pozamykali w karcerze, resztę złamali głodem. Tak
myśmy się rozstali, więcej Zosi i
Jadzi nie widziałem.
W nowym łagrze, ponieważ byłem mechanikiem, przenieśli
mnie do brygady mechanicznej.
Wprowadzili mnie do pracy w
„Mechzawod”u. Dowiedziałem
się, że właśnie tu w czasie wojny
produkowano pociski do „Katiusz”. Przywozili do „Mechzawod”u surowiec i wywozili gotowy produkt, odpady pozostawały.
Między halami produkcyjnymi
ledwo można było przejść. Nigdzie nie było wolnego miejsca,
wszystkie były zawalone, aż po
dach wiórami metalowymi. Praca
mechanika polegała na sprzątaniu
zakładu. Wióry ładowaliśmy na
wagony i całe transporty odchodziły do huty. W końcu listopada, skończyliśmy czystkę zakładu. Moją brygadę skierowali do
pracy przy wyrobie lasu. Praca
bardzo ciężka, po pas w śniegu.
W łagrze były tzw., ” suszyłki”,
ubrania po pracy oddawaliśmy do
suszenia, lecz do rana nie zdążyła
wyschnąć. W barakach mieliśmy
prycze, sienniki wypchane słomą,
poduszka słomiana, nawleczka
prześcieradło i koc. Co dziesięć
dni zmieniali nam bieliznę, wydali nam więzienne waciaki tj. kurt i
spodnie watowane, walonki, watowaną czapkę, rękawice, onuce,
ręcznik i kawałeczek mydła. Baraki drewniane, lecz pieców nie
miały, nie były opalane. Ubranie
mokre oddaliśmy do suszenia,
a pod jednym kocem nie można
było się zagrzać. Nieraz poduszka przymarzała do ściany. Kładliśmy się spać parami, przytuleni
jeden do drogiego okrywaliśmy
się dwoma kocami. Łagry były
wszystkie jednakowo budowane, tj. podwójne zasieki z drutu
kolczastego wewnątrz zasieków
psy na rogach i co jakiś odstęp
wyszki. Do pracy prowadzili
wszędzie podobnie. W kolumnie
szło się piątkami, okrążeni przez
konwojentów, niektórzy z nich z
psami. Wszędzie jedna¬kowa formuła; „szag w lewo szag w prawo
szczytajetsja pabiegom”. Raz by-

¬łem świadkiem takiego wypadku. Jeden z młodych więźniów
próbował uciekać, gdy konwojent
zauważył oddał strzał. Na odgłos
wystrzału konwojenci puścili trzy
psy, Przerwaliśmy pracę i obserwujemy, co z tego wyniknie?.
Psy doganiają uciekiniera, on się
obraca, w ręku trzyma siekierkę
do obrąbywania gałęzi. Zamach
i pies leży, drugi zamach pies
pada, lecz trzeci pies go przewraca. Zaczyna się walka człowieka
z psem. Walka skończona, człowiek się podnosi a pies leży z
przegryzionym gardłem. Konwojenci zdążyli dobiec i obezwładnić zbiega. W łagrze mówiono,
że go konwojenci zabili z zemsty
za psy, fakt, że my więcej go nie
widzieliśmy. Po paru tygodniach,
katorżniczej pracy przychodzi
do barku Chińczyk, zarządzający pralnią i poszukuje praczek
do pracy w pralni. Zgłosiłem się,
myślę, wolę pracować w wodzie
w cieple niż w śniegu w zimnie.
Zgłosiło się takich jak ja chętnych
dużo. Chińczyk zabrał nas do
pralni i tu egzamin. Na początku
każdego pytał, kto pracował jako
praczka?. Ja odpowiedziałem, że
pracowałem w wojskowej pralni
361 pułku w Kałudze. Niektórzy
poodpadali, ja pierwszy egzamin
przeszedłem. Pozostałych postawił przy balii, każdemu dał sztukę bielizny i kazał wyprać. Po
wypraniu, kto płukał ten został, a
kto nie to musiał odejść. Następny etap egzaminu to wykręcanie.
Większość mężczyzn wykręca
jak się mówi po męsku tj. trzymają z góry. Ja umiałem wykręcać,
bo w domu przy praniu zawsze
pomagałem mamie, tu najwięcej
odpadło. Tak zostałem praczką.
Pralnia była na terenie łagru przy
łaźni. Wieczorem pobierałem 100
sztuk bielizny, to była dzienna
norma. Do mojej dyspozycji było;
balia, tara i beczka. W beczce rozpuszczałem proszek i zamaczałem bieliznę. Od rana do południa
100 sztuk miałem wyprane. Po
południu prałem prywatnie, kucharzom, piekarzom. Za te usługi
dostawałem większe porcje. Pracownicy pralni i łaźni nie chodzili spaś do baraków, bo tam jak
wspomniałem było zimno. Spaliśmy w „woszobojce” choć tam
śmierdziało prażonym ubraniem,
ale za to było ciepło. Rozbieraliśmy się do naga i to czasem było
za gorąco. Łaźnia i pralnia, pracowała codziennie, przychodziły
bryga¬dy się myć, wymieniali
bieliznę osobistą, i pościelową.
Zwiększyli porcje chleba, pracujący dostawali 600 gram i chleb
był lepszy bez obierek kartoflanych. Część ludzi pracowało, w
lesie, ale większość na budowie.
Budowali jakąś fabrykę, hale murowano w lesie, nie wolno było
ściąć żadnego drzewa, chyba, że
rosło na miejscu ściany a jeżeli
przy ścianie to musiało zostać.
Na budowie pracowało paru Polaków z AK. Jeden z nich był z mojej brygady, tj. z IV „Narocz” ps.
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Bieżeniec, nazwiska nie pamiętam, jak już wspomniałem miał
25 lat wyroku. Wiosną 1947r. zabierają mnie z łagru na „etap”. Załadowali nas do wagonów kolejki
wąskotorowej i jak zwykle pod
ścisłym konwojem. Przywieźli na
stacje kolejową kolei normalnej,
tu czekały na nas wagony towarowe przystosowane do przewozu
więźniów. Załadowano nas tak

jak poprzednio z liczeniem młotkiem i innymi do transportu przewidzianymi regułami. Ile czasu
trwała podróż teraz nie pamiętam.
Przywieźli nas do Kazachstanu.
miejscowości, Karabas tam się
znajdował punkt przesyłkowy,
stąd rozsyłali więźniów do innych
łagrów Kazachstanu. Na stacji,
otwierali po jednym wagonie,
kazali nam wysiadać i siadać w

wiosenne błoto, okrążeni gęstym
kordonem konwojentów z psami.
Podjeżdżały samochody „czornyj
woron” i zaczęli nas ładować do
samochodów. Podchodząc do samochodu trzeba było zostawić
swoje rzeczy, tobołki worki, walizki nikt nie miał to rzecz nie dla
więźnia, ja żadnych rzeczy nie
miałem. Ładowali nas do samochodów na stojąco, jednego przy
drugim ile się zmieściło, ostatnich dwóch wpychali kolanami.
Teraz zaczęli ładować nasze rzeczy, rzucali je nam na głowy, taki
worek leżał ci na głowie, a ty nie
mogłeś go przesunąć, bo byłeś tak
ściśnięty, że nie mogłeś ruszyć
ręką, ni nogą.. Zamykali drzwi,
robiło się strasznie duszno, mało
tego, to jeszcze spaliny z samochodu dostawały się do wnętrza.
My się dusząc kaszlaliśmy a konwojenci siedząc przed drzwiami
śmiali się z nas. Ile kilometrów?
i jak długo ? nas wieźli, jadąc w
takich warunkach wydawało, się
że bardzo długo i bardzo daleko.
Tak przywieli nas na punkt przesyłkowy w Karabasie. Po otwarciu drzwi kazali nam wysiadać,
rzadko, kto mógł się utrzymać na
nogach, konwojenci z nas robili żarty i mówili; ot, i bez wódki
żeście się napili, a my wymiotowaliśmy. Na punkcie przyjmowali nas jak w wiezieniu, dokładna,
rewizja, potem badania lekarskie
i przydział do baraków. Wywołują mnie, podchodzę i recytuję: Horski Jwan Pawłowicz itd.
Polak - do drugiego baraku. Od
więźniów dowiaduję się, że komendantem drugiego baraku jest

Polak. Podchodzą do drogiego
baraku i widzę stojącego na beczce komendanta liczącego metodą
NKWD-zistów ludzi. Sprawdzanie ilości więźniów wyglądało
w ten sposób: komendant stojąc
na beczce pałką liczył wybiegających z baraku ludzi. W baraku
pomocnicy ‚komendanta pałkami wyganiali metodą bez ostatniego.. Metoda. ta polegała na
tym, że ostatniego bito nieraz do
utraty przytomności. Podchodzę
do komendanta, wiedząc, że jest
Polakiem, zwracam się do niego
po polsku. Mój wygląd obdartusa
i to, że przerwałem mu licznie,
spowodował u niego gniew. Odwraca się do mnie i chciał mnie
uderzyć pałką, lecz nie zdążył.
Kopnąłem w beczkę, on z niej
spadł, nie czekając skoczyłem na
niego, złapałem za gardło i zdusiłem, aż mu oczy mało nie wyszły
z orbit i zaczął charczeć. Odpuściłem ucisk; i ostrzegłem, że jeżeli
nie zaniecha swego postępowania
i nie przestanie przynosić wstydu
i wyrabiać opinię o Polakach to go
zabiję. Znaleźli się „urki” zabrali
mnie do pierwszego baraku. Oni
już wiedzieli, że ja przybyłem, ci
mnie nie znali, lecz wiedzieli o
Iwanie Polaku. Świat przestępczy
miał w barakach swoje miejsce,
jak się wchodziło do baraku, to w
tylnym lewym rogu było miejsce
dla nich i tego nikt z frajerów nie
mógł zająć W świecie przestępczym była solidarność, hierarchia,
dyscyplina i sąd. Jeżeli gdzieś
„stukacza” (kapusia) osądzono,
to koniec jego życia, nigdzie się
nie scho¬wa. Gdzie by go nie
wysłali, w drugi koniec ZSRR,
wyrok więzienny za nim idzie.
Przekazywali prawdopodobnie
konwojenci, a czasem wiadomość
dochodziła szybciej od etapu.
Przychodził nowy transport więźniów, a tu już czekali wiedzieli,
kto z urków przybył i czy w tym
etapie jest kapuś. Zdarzyło, się
i tak: NKWDziści zwerbowali
kogoś, obietnicami czy przez zastraszenie do współpracy z nimi.
Ciągnęli z niego ile się dało, jak
już nie miał informa¬cji, to go
przenosili do innego łagru, albo
go wydawali. Niech więźniowie
sami się z nim rozprawią, w ten
sposób obietnic nie trzeba wykonywać. Więźniowie byli nieufni
i zamknięci w sobie, nikt się nie
zwierzał: i nie opowiadał, za, co
siedzi?, a jeżeli ktoś zaczął się
dopytywać, od razu stawał się
podejrzanym. Byłem świadkiem
takiego zdarzenia; w nocy się
obudziłem, i widzę niedaleko od
mojej pryczy dwóch więźniów
naciągnęli śpiącemu koc na głowę i nożami przez koc zadźgali
go. Rano dochodzenie, ale każdy,
nawet ten obok śpiący, spał i nic
nie widział, a nawet nie słyszał.
Tak po paru dniach, komendanta Polaka zabili, kto? nie wiem
i mnie to nie obchodziło. Mnie
zamknęli w karcerze i zaczęło się
dochodzenie, twierdzili, że ja go
zabiłem, przypomnieli mnie incydent z kamieniołomu w 1945r. Ja
nic nie miałem wspólnego z tym
zabójstwem. Śledczy udowadniał
mnie, że przecież mówiłem, że go
zabiję, groziłem mu, ale go nie
zabiłem, taki drań wszystkim się
naraził. Odsiedziałem 21 dni ścisłego, tj. na chlebie i wodzie, urki
mnie przynosili coś do zjedzenia
i popalić. Nie mieli dowodów, że
go zabiłem, to mnie wypuścili.
Był koniec kwietnia, 20 więźniów

1 listopada 2013 - strona 17
w tej liczbie i mnie wyprowadzili
z punktu przesyłkowego, 4 konwojentów poprowadziło nas w
step. Po przejściu 25 km. od Krabasu, doszliśmy do łagru. Był to
łagier: „sielskochaziaistwiennyj”
(gospodarstwa rolnego) NKWD.
Przyjęcie jak wszędzie, rewizja
liczenie i tym podobne. Nie wiem
czy łagry były na własnym rozrachunku? Fakt, że jak nas wywozili z Tiemnjakow, zabrali nam
wcześniej wydane ubrania i wydali straszne szmaty. Przyszedłem
do „sielchozu” boso, bo buty
mnie się po drodze rozpadły, miałem porwane watowane spodnie i
watówkę, która miała rękawy
przyszyte z wojskowej „szyneli”
(płaszcza). W łagrze spotkałem
jednego Polaka nazywał się Stanisław Furtek z rzeszowskiego,
chłopak w moim wieku, tośmy się
zaprzyjaźnili. Stach na progu
swego domu potrącił Rosjanina,
który uderzył jego matkę. W momencie potrącenia, automat wiszący na piersi Rosjanina nie był
zabezpieczony, zaczął strzelać. W
wyniku tej strzelaniny jeden żołnierz został zabity i trzech rannych, a Stach dostał 10 lat. W łagrze tym wyżywienie było lepsze,
zawierało dużo warzyw. Zaczęli
nas wyprowadzać do pracy.
Pierwsza moja praca, była przy
sadzeniu cebuli dymki. Mój organizm tak potrzebował witamin, że
ja tą cebulkę jadłem jak jabłka,
ona mnie wcale nie piekła i nie
była gorzka. Ile tego zjadłem, nie
wiem. Po powrocie z pracy (tu
chleb wydawali wieczorem) dostałem chleb, a jeść go nie mogłem. Całe podniebienie, język
był jakby oparzony wrzątkiem,
skóra z język i podniebienia schodziła płatami. Sadzono tam dużo
buraka cukrowego, nie daleko
była cukrownia. Pola były podzielone na kwadraty 1000 x 240
m. Dookoła takiego kwadratu
były kanały, tymi kanałami w
nocy brygady polewaczy puszczali wodę i zalewali pola. Deszcze tam prawie nigdy nie padały,
w ten sposób podlewali pola. Następna moja praca była przy sadzeniu ziemniaków. Ciągnik ciągnął pług, który robił bruzdy a my
wrzucaliśmy w nie ziemniaki.
Robiąc nową bruzdę ziemniaki
zakryło. Z początku prawie każdy
miał jakiś kociołek, ale gdy tylko
zaczął na ognisku gotować ziemniaki, przybiegał konwojent, rozwalał ognisko, a kociołek przebijał bagnetem. Zaczęli przy
wyprowadzaniu do pracy odbierać kociołki, skończyło się gotowanie. Przynieść do łagru parę
ziemniaków też było trudno, bo
przy wejściu rewidowali. Wpadłem na taki pomysł; boki kociołka zrobiłem z baniek po konserwach, natomiast dno zrobiłem
drewniane. Kiedy przy wyjściu
do pracy chcieli mi go odebrać,
tłumaczyłem im, że kociołek do
wody przecież dno drewniane nie
nadaje się do gotowania, tak go
przenosiłem na pole. Od kowala z
kuźni dostawałem węgla drzewnego, który przenosiłem w kieszeniach. Na polu kociołek z
ziemniakami stawiałem na ziemi
obkładałem go rozżarzonym węglem, wbijałem w ziemie widły
na nich wieszałem watówkę i tak
gotowałem ziemniaki bez dymu
w kociołku z drewnianym dnem.
Po skończeniu sadzenia ziemniaków, skierowano nas na przerywkę buraków. Buraki posiane siew-
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nikiem trzeba było przerywać.
Ponieważ wychowałem się w
mieście i nigdy na roli nie pracowałem, nie mogłem z tym dać sobie rady, jak skubałem po jednej
roślinie, to zostawałem w tyle za
brygadą. Konwojenci poganiali
abym dołączył do wszystkich. Jak
rwałem garścią jak wszyscy, to
nic nie zostawało, Stach mnie
uczył i pomagał, ale mnie nic z
tego nie wychodziło. Stacha zabrali, mówili, że pojechał do Polski. Zostałem sam, nie wiedząc
jak sobie poradzić z burakami, a
na dodatek tego wrzody nie przechodziły od Kaługi, jak jeden
przejdzie to w innym miejscu wyskakuje kilka. Na nogach plecach
to pod pachami, a szyja i pośladki
całe były owrzodzone. Załamałem się kompletnie. Polacy pojechali do Polski a ja zostałem bez
nadziei. Postanowiłem, dość tego,
niech robią ze mną, co chcą, ja
pracować nie będę. Nie poszedłem do pracy dwa dni, na trzeci
dzień wzywa mnie naczelnik łagru. Oświadczyłem mu, że pracować nie będę. Po wyjściu brygad
do pracy, naczelnik wzywał mnie
codziennie, perswadował twierdząc, że tym nic nie zyskam, że
wyślą mnie do kopalni i tam się
wykończę. Naczelnik prosił mnie
żebym tylko nie przeszkadzał innym, bo on teraz mnie nie może
odesłać do Karabasu. Rano brygady wychodzą do pracy ja zostaję w łagrze nudzę się i nie wiem,
co ze sobą zrobić. Włóczę się bez
celu z kąta w kąt. Raz idąc spotkałem naczelnika, pyta mnie jak się
czuję w tej roli. Odpowiadam, że
dobrze. Nie gadaj ja coś niecoś
wiem, sam kiedyś byłem taki.
Chodź coś ci pokażę, to może
zmienisz zdanie. Idziemy w stronę bramy wyjściowej, zorientowałem się, że on mnie chce wyprowadzić z łagru. Zatrzymałem
się, słyszałem o takich przypadkach, że wyprowadzą więźnia z
łagru i zastrzelą go, sporządzą
protokół, że uciekał. On się roześmiał i mówi; po co mi twoja dusza, ja ciebie odeślę, po co miałbym ciebie mieć na sumieniu.
Pytam, a ty masz sumienie?, przecież jestem człowiekiem. Po tej
rozmowie wyszliśmy z łagru, pogoda piękna, idziemy w stronę
domków, w których mieszka personel łagierny z rodzinami. Podchodzimy do jednego z domków
przed domkiem ogródek pięknie
utrzymany oddzielony parkanem
od podwórka. Na podwórku dwie
kobiety karmią świnie. Naczelnik
mówi, że to jego dom i rodzina.
Zwraca się do nich mówiąc, że
przyprowadził gościa, a mnie
mówi, możesz mówić po polsku,
bo to też Polki. Byłem zdumiony i
zaskoczony a jednocześnie skrępowany swoim wyglądem oberwańca. Podszedłem do nich i
przedstawiłem się. Starsza pani
mówi; słyszałyśmy, że mąż ma z
panem kłopoty, ale to nic jakoś to
będzie. Zostałem zaproszony do
domu. Naczelnik do mnie zost¬ań
tu, ja mam sprawy do załatwienia,
petem po ciebie przyjdę. Zostałem z paniami, poczęstowali mnie
herbatą, której już parę lat nie piłem, na stole znalazł się chleb,
masło, wędlina, a nawet kieliszeczek domowego wina, byłem w
takim stanie jakbym się na nowo
narodził. Nurtowała mnie ciekawość, kim i skąd one są? ale jakoś
nie miałem odwagi je spytać.
Przyszła mnie z pomocą starsza
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pani. Na imię miała Teresa, a
młodsza Helena nazwiska nie pamiętam, przed wojną była żoną
ppłk. 6 pułku artylerii we Lwowie. W kampanii wrześniowej w
obronie Lwowa on poległ. Ona z
jedenastoletnią córką została wywieziona do Kazachstanu. W
1941 r., ciężko była chora na tyfus. Obecny jej mąż oficer
NKWD, chorą matką i córką się
zaopiekował. Chwaliła go, że jest
dobrym człowiekiem. Mówiła, że
inny by dawno mnie wysłał do
kopalni a on chce mnie pomóc. O
mnie i o moim postępowaniu one
wszystko wiedziały. Rozmowa
przeciągnęła się do obiadu. Zjedliśmy wspólnie obiad. Po obiedzie pomogłem im przy gospodarstwie. Miały krowę, trzy
świnie, kozę, kury gęsi psa i kota.
Miło spędziłem czas do wieczora.
Wieczorem po kolacji, przyszedł
naczelnik, spytał jak spędziłem
czas i czy jestem zadowolony z
dnia dzisiejszego?. Odpowiedziałem, że jestem bardzo zadowolony. Na to możesz wracać do łagru,
idź chyba do łagru trafisz?. Stoję i
nie wiem, co mam robić?, co powiedzieć?, no idź tam wiedzą. Pożegnałem się ze wszystkimi i poszedłem. Przechodzę przez:
wartownię tylko spojrzeli na mnie
i bez słowa przepuścili, tak jak by
to było zupełnie normalne. Rano
brygady poszły do pracy, a ja się
włóczę, koło biura naczelnika,
może mnie zobaczy. Zobaczył i
pyta, co chcesz tam iść? To idź,
może im coś pomożesz. Przez
wartownię przechodząc powiedziałem, że idę z polecenia naczelnika i to wystarczyło, żeby
mnie wypuścili. Dziwne uczucie
iść bez konwoju, ale myślę na
pewno mnie obserwują. Przyszedłem tam, a mnie już czekali. Łaźnia była gotowa. Poprosiły mnie,
żebym poszedł się wykąpać. Po
kąpieli dały mnie czystą bieliznę i
ubranie tj. spodnie, bluzę, onuce i
buty. Ubranie moje zostało spalone na ognisku. Bardzo przyjemnie
im pomagając spędzałem czas.
Chodziłem tam, co dzień przez
tydzień może i więcej, z Helą byłem na ty. Pani Teresa traktowała
mnie jak syna. tak doszło do poważnej rozmowy. Zaczęły mnie
tłumaczyć, że w ten sposób postępując nic nie wskóram. Naczelnik
mnie tak trzymać nie może i jeśli
się nie zgodzę na jakąś pracę, to
będzie musiał mnie stąd wysłać, a
tu jakoś przeżyć można. Jeżeli
cię, wyślą, to tym razem na pewne
trafisz do kopalni, a przecież już
prawie pół wyroku masz za sobą.
A jak skończysz wyrok może być
rozmaicie, jako obywa¬tel polski
możesz wrócić do Polski. Zgoda,
ale ja do prac w rolnictwie w ogóle się nie nadaje. Obiecały, że załatwią mnie każdą pracę, jaką
będę chciał. „Przyciśnięty do
muru” dałem słowo, że będę pracować. Następną rozmowę miałem z naczelnikiem, na propozycje różnych prac, zgodziłem się
na pomocnika traktorzysty. Przenieśli mnie do innego łagru, oddalonego od tego 5 km. Był to łagier
żeński, gdzie było 4 tysiące kobiet
i około 150 mężczyzn. Byli to;
traktorzyści, pomocnicy traktorzystów, mechanicy, pracownicy
warsztatowi, kierowcy, zaopatrzeniowcy, młynarze, lekarze,
rzeźnicy, w ogóle cała obsługa łagiernaja. Głodu tu nikt nie odczuwał, oprócz porcji więźnia, zawsze
każdy
coś
sobie

skombinował, jak przysłowie
mówi: „szczur w zasieku z głodu
nie zginie”. W tym łagrze większość więźniów było „bez konwoja” tj. mieli przepustki i chodzili do pracy jak wolni, ja też
miałem przepustkę. Tu o względy
kobiet nie musieliśmy zabiegać,
one o nasze względy zabiegały.
Były pary stałe, lecz mało, przeważnie mężczyźni zmieniali partnerki, według sił i zapotrzebowania. Obok łagru był sierociniec,
kobietom po porodzie dzieci zabierali do sierocińca. One miały
obowiązek chodzić do sierocińca
i je karmić. Potem też miały prawo je odwiedzać. Dzieci odwiedzały matki, rzadko chodziły
przez wartownię, najczęściej żeby
było bliżej przez ogrodzenie. Do
dzieci nie wolno było strzelać.
Taki brzdąc lezie przez płot, konwojent krzyczy na niego, a on nic
sobie z tego nie robi i odpowiada:
„otjebiś. ja k mamkie idu” ( odpiepsz się ja do mamy idę ) i nie
było na to rady. Zacząłem pracę w
polu, traktorzysta, u którego byłem pomocnikiem nazywał się
Siergiej Bandarczuk. Ukrainiec z
pod Charkowa, w 1941 r. popadł
do niewoli niemieckiej, za to dostał 10 lat. Z nim pracowało mnie
się dobrze, przekazywał mnie
swoje wiadomości, tłumaczył,
uczył tak, że w krótkim czasie samodzielnie mogłem pracować.
Jeździliśmy na zmianę, jak jeden
jeździł to drugi odpoczywał, lub
kombinował coś do zjedzenia. Panią Teresę i Helę odwiedzałem
coraz rzadziej. Ciągnik pracował
na okrągło z pola nie zjeżdżał, po
11 i pół godziny za zmianę. Paliwo dostarczali na pole, a te pół
godziny było na tankowanie i
zmianę załogi. Jedzenie też przywozili na pole. Czasem Hela odwiedzała mnie na polu, z braku
czasu nasze kontakty słabły i stawały się coraz rzadsze. Pod jesień
jeden z traktorzystów zachorował, ponieważ wiedzieli, że ja potrafię pracować samodzielnie,
przenieśli mnie na stanowisko
traktorzysty, dostałem pomocnika
i zacząłem samodzielną pracę w
polu. Pomocnik mój był Kazachem, a nazwisko miał Anatoli
Miryński. Pytałem, skąd ty Miryński? Byłem sierotą, bez nazwi-

ska, i tak mnie nazywali w sierocińcu. Agronomem była rosjanka
Nadzia, z nią zacząłem romans.
W ten sposób stałem się „Stachanowcem” w orce jesiennej wyrabiałem ponad 200% normy. Przyszła zima, traktory poszły do
warsztatów na naprawę, traktorzyści też pracowali w warsztatach przy naprawie.
Z Nadzią całą zimę się nie widziałem. Spotkałem Polkę z Tarnopola
Reginę Siemieniuk, bardzo miła
dziewczyna, z którą mile spędzałem wolne chwile. Żyć było można, tylko nadal dokuczały mnie
wrzody, które nie przechodziły.
Tak jak latem deszcze nie padały
tak zimą były duże opady śniegu.
Brygady chodziły do pracy na
polu. Z pod śniegu wydobywali
złożone w kopce buraki, czyścili
je ładowali na wózki zaprzęgane
woły i wozili do cukrowni.
Inne brygady robiły zapory śnieżne, żeby wiatr nie wywiał śniegu.
Były posadzone sady, sadownicy
w sadzie na zimę przypinali do
ziemi gałęzie drzew. Tak powstawały drzewa płużące się po ziemi.
Robili zapory przykrywali śniegiem, żeby nie zmarzło, zimą
mróz przekraczał –40˚C. Maliny
też kładli i przysypywali śniegiem. W lutym zaczęły się burze
śnieżne. Miedzy barakami i do
stołówki były naciągnięte liny, za
które trzeba było idąc się trzymać,
jeżeli się nie trzymał mógł być
porwany przez wicher, a to śmierć
pewna. Po tygodniu takiej pogody, która się nasilała, wydali nam
suchy prowiant na tydzień. Przestaliśmy w ogóle wychodzić z baraków. Tylko było słychać przeraźliwe wycie wiatru. Po 10
dniach burza cichła. Otwieraliśmy drzwi baraku, drzwi musiały
się otwierać do, wewnątrz bo inaczej by się nie otworzyło. Po
otwarciu drzwi miało się przed
sobą ścianę śniegową. Wierciliśmy otwór w górę, i wyrąbywaliśmy schodki, dopiero można było
wyjść z baraku. W koło było
wszystko zrównane, baraków nie
było widać, tyko kominy. Śnieg
tak ubity, że śmiało można było
po nim chodzić. Teraz wszyscy
odśnieżali łagier, śnieg wywożono na pola. Tam gdzie nie było
zapor, wichura wywiała śnieg do
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gołej ziemi. Trzeba było wywieść
baniaki, przez cały tydzień załatwialiśmy się w sieniach do baniaków. Nadeszła wiosna, pogoda
piękna, słońce przygrzewa, śniegi
topnieją, woda spływa w doliny.
W dolinie zasypany odpływ i w
ten sposób powstało bardzo duże
jezioro. Z tego jeziora latem pompują wodę do nawadniania pól.
Ciepła i wilgotna ziemia dobrze
sprzyja roślinności. Ziemia tam
bardzo dobra, rosnące płody wyrastały do niesamowitych rozmiarów. Prace remontowe ciągników
zakończono. Słońce i wiatr szybko obsuszył powierzchnię ziemi.
Ruszyliśmy w pole. Mnie przydzielili „Stalińca,: do, którego zaprzęgłem 2 pługi po 5 skib i 8
bron. Szybko myśmy się uporali z
orką i siewem wiosennym. W
końcu maja szykowaliśmy się do
wyjazdu na sianokosy. Trawa w
stepie porosła na wysokość człowieka i zdążyła już wyschnąć.
Zmieniam ciągnik „ChTZ”. Jest
to ciągnik kołowy, z dużymi żelaznymi kołami z ostrogami. Siedzenie w ciągniku na płaskiej
sprężynie. Mnie nadal wrzody
umilają życie, tym razem umieściły się na siedzeniu, chyba z 10
ich tam było, usiąść nie mogę. Iść
na zwolnienie i siedzieć w łagrze,
to mi nie odpowiadało, już się odzwyczaiłem od porcji łagiernej.
Postanowiłem stojąc jechać na
sianokosy. Pojechaliśmy w step
parę kilometrów od łagru, rozbiliśmy trzy namioty. W jednym spiżarnia i kuchnia, w drugim mężczyźni, w trzecim kobiety. Po
pierwszej nocy, nie było już namiotu męskiego i żeńskiego, były
dwa namioty ogólne. Rozpoczęliśmy sianokosy: ciągnik ciągnął 4
kosiarki. Trawa była na tyle sucha, że od razu po skoszeniu, konne grabiarki wałowały, ładowali
na „arby” (duże wozy zaprzężone
w woły) zwozili w jedno miejsce i
układali ogromne stogi. Jadę stojąc, raptem na jakimś wyboju
podrzuciło ciągnikiem. Na sprężynie siodło ciągnika uderzyło
mnie w moją obolałą „pupę”.
Ciemno mi się w oczach zrobiło,
myślałem, że zemdleję. Gdybym
się nie trzymał kierownicy, wyleciałbym przed ciągnik. Nie tyle
świadomie, lecz odruchowo za-
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trzymałem ciągnik. Po zatrzymaniu nie zszedłem, lecz spadłem z
ciągnika, zdejmuję spodnie a tam
krew i ropa wszystkie moje wrzody popękały. Brygadzista zwolnił
mnie z dalszej jazdy i sam siadł na
ciągnik. Przez parę dni byłem dozorcą obozowiska. W nocy spać
było niemożliwe, strasznie dokuczały komary i duszne, parne powietrze. W nocy dyżurując przy
ciągnikach, nakładałem siatkę
przeciw komarom tzw. „nakomarnik”. Siatkę wkładałem na
czapkę, od daszka czapki siatkę
naciągałem tak, żeby nie przylegała do twarzy. Nadlatują komary
i siadają na siatkę, wciskają swoje
trąbki w oczka siatki i każdy chce
sięgnąć do twarzy. Siada ich tyle,
że już nie widzę nieba, brak powietrza do oddychania, spędzam
je, z brzękiem odlatują, a po chwili wracają. Niedaleko od nas w
stepie była duża ferma, to też łagier NKWD. Tysiące bydła rogatego, koni, owiec, to dla tej farmy
zbieraliśmy siano. Sianokosy
skończone – czas, wracać, bo zaczynają się żniwa. Wcześniej nie
wspomniałem, jak wyglądają budowle Kazachstanu, robię to teraz. Ziemia jest gliniasta, wybiera
się miejsce gdzie jest tłusta glina,
wbijają w ziemię oś, na oś nakładają koło od wozu, do koła mocują dyszel. W okręgu tego dyszla
przekopuje się ziemię i zalewa
wodą. Parę dni to kiśnie. Do zakwaszonej gliny dodaje się słomę
grochową. Do dyszla zaprzęgają
woły. Woły poganiane chodzą w
koło i nogami mieszają zakwaszoną glinę ze słomą. Dobrze wymieszaną masę wybierają i wkładając w formy, formują duże
cegły wielkości suporeksu, nazywają je „saman”. Na następny
dzień zdejmuje się formy i suszy
na słońcu, tego się nie wypala. Po
wysuszeniu stawia się ściany, do
spoiwa używa się gliny. Wymurowany dom czy też barak po wyschnięciu tynkuje się gliną mieszaną z nawozem bydlęcym. Na
ściany kładą belki drewniane, na
belki sufitowe układają maty plecione z wikliny. Na maty dużą
ilość słomy układają w formie ko-

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
puły i mocno ugniatają. Powierzchnię słomy zasmarowuje
się mieszaniną gliny z nawozem.
Wewnątrz maty są otynkowane.
Podłoga, polepa gliniana z dodatkiem nawozu i farby lub kolorowej gliny. Glina tam występuje w
różnych kolorach. Podłoga malowana we wzory wygląda tak jakby na niej leżały chodniki, dywany. Ściany są bielone, wapnem
gaszonym z dodatkiem soli. Ściana ma połysk jakby była malowana farbą olejną. Tak przeleciał
rok, nawet się nie spostrzegłem a
zostało mnie pół wyroku. Po powrocie z sianokosów przesiadłem
się na kombajn. Wrzody moje,
przeniosły się z siedzenia na ramiona plecy i pod pachy, bolało,
ale na tym się nie siedzi. Ziemie
tam były bardzo bogate. Zbieraliśmy niesamowite plony. Zboże
było magazynowane w stogach.
Słomą wykładali brzegi stogu, a
do środka sypali zboże, tak powstał ogromny stóg wielkości dużego domu, o ścianach słomianych pokrytym słomą. To były
zapasy, stóg brało się do konsumpcji dopiero po 5 latach, stare
zabierali na ich miejsce stawiali
nowe. Stogi te były ustawione
rzędami w 20 metrowych odstępach wyglądało to jakby to było
jakieś miasteczko. Idąc o godzinie 4 rano do pracy, zachodziliśmy na pola gdzie rosła „baksza”
tj. kawony, melony, arbuzy. Nabieraliśmy tego worek i szliśmy
na miejsce pracy. Chłodne z rosą
chowaliśmy je pod słomą. W
dzień, gdy upał doskwierał, chciało się pić, wyjmowaliśmy je spod
słomy zimne i smaczne. Po żniwach poszedłem do lekarza żeby
coś zrobił z moimi wrzodami, cóż
on biedak mógł zrobić, nie mając
żadnych leków, dał mi zwolnienie
z pracy. Będąc na zwolnieniu,
spotkałem znajomego, pół urkę,
którego poznałem będąc w Karabasie, był on zarządzającym w
młynie. Zabrał on mnie do pracy
w młynie, byłem na etacie młynarza, a faktycznie jego zastępcą,
tak zacząłem rządzić młynem.
Pod jednym dachem z młynem
była rzeźnia i warsztaty napraw-

cze. Rzeźnicy potrzebowali mąki
a my w młynie mięsa, przy współpracy można było żyć. Przez
młyn przechodziło masę zboża.
Pszenicę, żyto i jęczmień przyjmowałem i zdawałem ważąc, natomiast owies na śrutę przywozili
bez wagi. Mieląc jęczmień stopniowo po trochu dodawałem
owsa, a w ten sposób miałem
jęczmień, jęczmień dodawałem
do żyta, a żyto dodawałem do
pszenicy, w ten sposób miałem
mąkę pszenną. Na mąkę chętnych
było dużo, ja też potrzebowałem,
lepiej zjeść, czasem wypić i naczalstwo poczęstować, jakoś dawałem sobie radę. Raz przyjeżdża
główny naczelnik łagrów, przynosi dosłownie 5 kg pszenicy i prosi,
żeby mu to dobrze zmielić. Myślę
sobie, co on chce? Sprawdzić
mnie czy wziąć łapówkę? Postanowiłem spróbować dać mu łapówkę, a jednocześnie mieć szansę wycofania się z tego. Wziąłem
swój worek, nasypałem przedniej
mąki około 30 kg i nasypałem 5
kg do worka naczelnika i położyłem dwa worki obok siebie. Powiedziałem pracownikom, że jak
przyjedzie naczelnik, żeby jakby
nic nie wiedząc wydali większy
worek. Ja pilnowałem żeby w tym
czasie nie być w młynie, wszyscy
pilnowali. Nadjeżdża powóz naczelnika, ja tylnym wejściem wyszedłem z młyna. Przyjechał woźnica naczelnika, pracownicy
wydali mu większy worek, on
wziął i odjechał. Czekałem, co z
tego wyniknie? Po jakimś czasie
przyjeżdża woźnica naczelnika i
odwozi mnie pusty worek, znaczy
wszystko w porządku ja oddałem
worek naczelnika z mąką. Przyjeżdżało całe naczelnictwo i
wszyscy korzystali, z młyna. Nawet przyjeżdżali do mnie na kielicha, u mnie zawsze było, co wypić i czasem przekąsić. Żony
naczelników też często mnie odwiedzały. Przychodzi żona głównego prokuratora, przyszła podczas przerwy obiadowej, w
młynie byłem sam, pracownicy
poszli na obiad. Prosi: daj osypki
dla prosiaków, ja zażartowałem,
wam tylko dawaj, a wy to nic.

Ona na to „dla charaszoho człowieka nie żałko” (dla dobrego
człowieka nie szkoda). Podchodzi
do drzwi, zamyka je i zaczyna się
rozbierać, nie wiedziałem, co
mam robić? Skorzystać z propozycji? A jeśli prokurator się dowie? Jeśli nie skorzystam, ona
może poczuć się obrażona i oczernić mnie przed nim. Postąpiłem
dobrze, kobiety zawsze więcej
mogą, od tej chwili miałem ją
jako sprzymierzeńca W czerwcu
1949 r. była to sobota, dzwoni do
mnie naczelnik łagru, żeby dziś
wcześniej zakończyć pracę młyna, zwolnić załogę i mam czekać
w młynie. Pierwszy przyszedł
mój zwierzchnik, zarządca młyna
Iwan Szostakow. Pytam go, co się
stało? Podpadłem? Nie, a co się
stało to się dowiesz za chwilę.
pyta mnie czy dużo mam alkoholu?. Miałem 3,5 litra, przychodzi
rzeźnik, przynosi cały kocioł
smażonego mięsa, przychodzi
piekarz przynosi 5 bochenków
chleba, mówią, szykuj stół, nadal
nie wiem, o co tu chodzi. Przyjeżdża całe łagierne naczelnictwo.
Czterech naczelników i prokurator. Każdy z nich przyniósł pół litra alkoholu. Pytam,: co to za uroczystość?
Odpowiadają:
pożegnanie,. czyje? Kto z was
odchodzi? Główny naczelnik
mówi: słuchaj Iwan, nic nie mogliśmy zrobić, udowadnialiśmy,
że jesteś niezastąpiony nic nie pomogło. Przyszło zarządzenie z
„uprewlenija GUŁAG u” żeby
ciebie przekazać, do „Stiepłagu”.
W poniedziałek przekażesz młyn,
a we wtorek przyjdą po ciebie.
Tak nam przykro, no nic nie możemy zrobić, rozkaz jest rozkazem. Coś ty zrobił z naszymi babami? One nam żyć nie dają.
Twierdzą, że my jesteśmy do niczego, że nie potrafimy nic załatwić, tak one wszystkie obstają za
tobą. Zażartowałem, mówię: a co
z babami można robić? Chyba
wiecie. Jak trzeba się żegnać to
dawajcie będziemy się żegnać.
Uczta trwała prawie do rana. Na
następny dzień, żegnałem się z
przyjaciółmi, a miałem ich dużo.
Przekazanie młyna polegało na
tym, że oddałem klucze, zarządca
młyna wierzył mnie bezgranicznie. Poszedłem do pani Teresy,
pożegnałem się z nią i z Helą,
było trochę płaczu. Jeszcze raz
podziękowałem za to, co one dla
mnie zrobiły. Tak pożegnania
trwały do późna. We wtorek rano
przyjechało trzech konwojentów,
wezwali mnie do gabinetu głównego naczelnika. Tam musiałem,
jak poprzednio meldować: Horski
Jwan Pawłowicz itd. Dwóch konwojentów od razu podeszli do
mnie i założyli kajdanki. Mój prokurator mówił, że nie trzeba, lecz
oni twierdzili, taki jest rozkaz. Jeden z konwojentów przykuł się do
mnie, drugi z przodu, trzeci z tyłu,
tak chcieli mnie prowadzić 25 km
do Karabasu. Główny naczelnik
ich wstrzymał, kazał swemu woźnicy wziąć wóz i nas odwieść.
Konwojenci posadzili mnie na
wozie i przykuli do niego. Jak
podjechaliśmy pod Karabas, konwojenci kazali woźnicy się zatrzymać, zsiedli, z wozu i mnie
kazali zsiąść. Jeden tak jak poprzednio przykuł się do mnie i
dalej poprowadzili mnie pieszo.
Rozkaz był przyprowadzić nie
przywieść, więc przyprowadzili.
Tak znalazłem się po raz drugi w
punkcie przesylnym - w Karaba-
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sie. Tu znów się spotkałem z
urkami, podzieliłem się z nimi
swoimi zapasami. Od nich dowiedziałem się, że wszystkich politycznych wysyłają do „Stiepłagu”
do kopalni miedzi w Dzezgazganie. Być może popadniesz do
Kingiru, to tam są i urki, ale i
dużo „suk”. Do suk lepiej nie popadać. W Karabasie przesiedziałem około 10 dni, póki nie zwieźli
politycznych z wszystkich okolicznych łagrów „Karłagu”. Sformowano „etap” (transport) załadowali nas, tak jak poprzednio w
„czornyje worony” (samochody
więzienne) przywieźli na dworzec kolejowy, rewizja, liczenie
młotkiem i załadunek do wagonów bydlęcych i odjazd. Żegnaj
mnie przyjazny „Karłagu”, jadę w
nieznane. Po słońcu ustaliliśmy,
że jedziemy na południowy – zachód. Nie pamiętam ile dni nas
wieźli, Jechaliśmy przez step, tereny podgórskie i kamienną pustynię. Żarem ziejące niebo, w
koło goły kamień, ni drzewka, ni
krzaczka nawet najmniejszej
trawki. Powietrze duszne, rozgrzane niesamowitym upałem,
przy oddychaniu, aż piekło w
piersiach. Nie możliwe do wytrzymania pragnienie, a wodę dawali jak na lekarstwo. Nareszcie
przywieźli nas do jakiegoś miasta. Rudnik – Dżezgazgan, dookoła szyby kopalń. Wyładowali
nas z wagonów i jak poprzednio,
okrążeni konwojentami i psami.
Rewizja, ustawienie piątkami, tradycyjna formuła, „szag w lewo
szag w prawo” i marsz. Po paru
kilometrach marszu, doszliśmy
do łagru. Łagier ogrodzony 6 metrowym murem kamiennym, a na
górze trzy rzędy drutu kolczastego na izolatorach, z tego wynikało, że druty były pod prądem. Na
murze (już nie pamiętam, w jakich odstępach, ale dość gęsto)
były ustawione „wyżki” (budki
strażnicze) w nich strażnicy z bronią maszynową i reflektorami,
choć całość ogrodzenia była dość
mocno oświetlona. Za murem na
terenie łagru, w pewnym odstępie
od muru cztero metrowe ogrodzenie z drutu kolczastego. Między
murem, a ogrodzeniem, naciągnięty drut, do którego na łańcuchach były uwiązane psy, tak, że
po naciągnięciu łańcucha mordami się stykały.„Stiepłag” Nr. 1.
Duży łagier podzielony na trzy
„łagpunkty”. „Łagpunkty” oddzielone były od siebie czterometrowym murem kamiennym, kamienia tutaj dużo, a cegieł brak.
Mnie pomieszczono na pierwszym „łagpunkcie”, kwarantanna
21 dni, nie chodziliśmy do pracy.
Zamiast do pracy, szkolenia
„techniki bezopasnośti” (BHP)
dość szczegółowo omawiali wypadki, z czego powstały i jak
można było ich uniknąć. Upały
niesamowite, o postawieniu bosej
stopy na kamieniu nie było mowy,
człowiek by nogę oparzył. Położone jajko na kamieniu upiekło
się. Dziwiło nas, że po zachodzie
słońca, tak szybko nastawał chłód
i było bardzo zimno. Myśleliśmy,
że nagrzany kamień powinien
przez całą noc oddawać ciepło, a
było odwrotnie, wypromieniował
natychmiast po zachodzie słońca.
Chodzę po łagrze tylko w spodenkach i dziwię się jak azjaci mogą
wytrzymać w watowanym chałacie i ogromną baranią czapą na
głowie. Później się dowiedziałem, że przy takim okryciu, czło-

1 listopada 2013 - strona 20
wiek się poci. Pot pozoruje ochłodzenie ciała i słońce przez taką
okrywę tak nie operuje. Chodzi
taki cuchnący, przesiąknięty potem. Brr, to mi nie odpowiadało,
wolałbym być nago, lecz spodenki musiałem nosić. Więźniowie,
przeważnie polityczni, różnych
narodowości z całego świata, tylko murzynów nie spotkałem.
Chodząc po łagrze bez koszuli, z
wytatuowanym orłem polskim na
piersi, poznałem paru Polaków,
Akowców. Od nich dowiedziałem
się, że tu praca tylko w kopalniach
przy wydobywania rudy miedzi.
W łagrze byli też recydywiści tz.
„suki” oni mieli też § 58 punkt 14.
to oznacza „nieisprawim” (niepoprawny) i przeważnie po 25 lat
wyroku. Praca w kopalniach na
dwie zmiany po 10 godzin dziennie. Dwie godziny między zmianami były przeznaczone na odstrzał wywierconych otworów,
pracę tą wykonywali wolni. Praca
trwała 6 dni w tygodniu. W niedzielę, więźniom był tzw. „wychodnoj dzień” (wolny dzień).
Faktycznie w tym czasie wolni
robili drobne naprawy, robili
przeglądy. Kopalnie prócz wagonetek, które więźniowie naprawiali podczas zmiany i lin, żadnego wyposażenia nie miały.
Kopalnie te do roku 1938 należały do Anglii, były sprzedane przez
Cara Rosji na 99 lat. Anglicy wydobywali rudę najbogatszą powyżej 50 % miedzi. Rudę wywozili
na wielbłądach, ponieważ Rosja
kopalnie sprzedała, lecz kolei budować nie zezwoliła. Na wielbłądach wywozili, do Pietropawłowska ponad 200 kilometrów. W
porzuconych kopalniach znajdowali wiertła górnicze, lecz Rosjanie nie wiedzieli, po co wiertło
przez całą długość miało otwór?
Wiertacze wiercili otwory na sucho, a przez te otwory wydmuchiwali pył powstały przy wierceniu.
Wiertacz z kopalni wychodził jak
młynarz, tylko, że był pokryty nie
mąką, lecz pyłem kamiennym.
Nie tylko wiertacze, lecz wszyscy
górnicy wdychali pył kamienny.
Najzdrowsi utrzymywali się przy
życiu 5-6 miesięcy. Górnik po 4
miesiącach płuca miał zabetonowane. Do roku 1948 był to łagier
przeznaczony dla „katorżników”.
Było ich ponad 5000 osób, przy
życiu pozostało niecałe 400, reszta zmarła. Praca w kopalni bardzo
ciężka, wszystkie czynności wykonywać trzeba ręcznie, jak
wspomniałem żadnej mechanizacji. Dopiero po wymianie katorżników na politycznych, dowiedzieli się, że otwory w wiertłach
służą do wiercenia z wodą. Wiertła tak się nie tępią i powietrze jest
bez pyłu. Przywieźli z Niemiec
„trofiejne maszyny” (zdobyczne)
i w niektórych kopalniach zaczęli
je instalować. Podczas trwania
kwarantanny nowoprzybyłych do
pracy nie posyłali, tylko ich szkolili BHP. Dostawaliśmy 900 gram
chleba i trzy razy zupę i raz kaszę.
Wyżywienie jak na łagierne to
bardzo dobre. Przemundurowali
nas, zabrali nam nasze ubrania,
(cywilne ubrania były surowo zabronione) wydali nam, łagierne
ubrania z wyciętymi dziurami; na
lewej nogawce spodni nad kolanem, w kurtce na plecach i lewym
rękawie, na czapce z przodu. Każdy z nas otrzymał numer łagiernika. Teraz trzeba było na białej
szmatce, chemicznym ołówkiem
napisać swój numer łagiernika i
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zaszyć wycięte dziury. Ja otrzymałem numer: C – 126 (S F –
126). Numer ten od tej chwili zastępował mnie nazwisko. Po
trzech tygodniach kwarantanny i
szkolenia wyprowadzają nas do
pracy. Do pracy wyprowadzali w
różnych godzinach. Stołówki pracowały na okrągło. W jednym
czasie nie sposób było wszystkich
nakarmić i wyprowadzić do pracy. Prawie bez przerwy brama łagierna była otwierana i zamykana. Brama po wpuszczeniu, czy
wypuszczeniu musiała być zamknięta. Jedni więźniowie, wracali z pracy, drudzy wychodzili do
pracy. Przed bramą ustawiały się
brygady piątkami, tak powstała
kolumna od 500 do 1000 osób,
zależnie od wielkości kopalni.
Kolumnę parokrotnie przeliczali i
wyprowadzali za bramę. Strażnicy przekazywali konwojentom:
„pierwaja pieciorka prachadi –
wtoraja pieciorka prachadi”
(pierwsza piątka przechodzić –
druga piątka przechodzić) itd. Naczelnik konwoju na deseczce ze
sklejki odznaczał przechodzące
piątki. Jeżeli się pomylił, co się
często zdarzało, skrobał deseczkę
szkłem i liczył od początku. Ludzie stali przeganiani na wietrze,
słocie, mrozie nieraz godzinę, a
czasem więcej. Najgorzej jak na
końcu nie było całej piątki, a był
jeden lub dwóch. Piątki zaznaczał, a „adin w umie” (jeden czy
dwóch w pamięci). Pamięć „bajca” wiadomo – zapomniał. Przegania ludzi liczy, ciągle jednego
lub dwóch brakuje, na koniec.
„adin w umie”. Nawet mysz nieprzeliczona nie przebiegnie. Martwych wywożono poza łagier, w
bramie (zależnie od zmiany) wypuszczający bił młotkiem nieboszczyka w głowę, inny przebijał na wylot nieboszczyka
szpikulcem. Stwierdzenie lekarza, że więzień jest martwy było
bez znaczenia. Strażnik młotkiem
czy też szpikulcem wystawiał
świadectwo zgonu. Tak wychodziliśmy i wracaliśmy z pracy,
dookoła konwojenci z psami. Formuła szach w prawo, szach w
lewo. Po przejściu do kopalni, liczenie, rozstawienie straży i przydział pracy. W kopalni „Pietrowka” zostałem przydzielony do
brygady ładowaczy. Ładowanie
wyglądało tak: motyczką z krótkim trzonkiem, cały czas zgiętym
trzeba było nagromadzić rudę na
szufelkę i sypać do wagonetek,
większe bryły rozbić młotem.
Wprowadzili nas na estakadę i z
tamtą piątkami do windy i w dół.
To była moja pierwsza jazda windą. Windę poderwało w górę,
zwolnienie zabezpieczenia i dół.
Mnie wszystkie wnętrzności podeszły pod gardło, pomyślałem tu
moja śmierć. Raptowne hamowanie, stuk windy o posadzkę i jesteśmy 260 metrów pod ziemią. Korytarzem do wyrobisk jakieś 2
kilometry. Wentylatory rozgarniają kurz po odpale, dym gryzie w
oczy, kurz zatyka gardło, brygadzista goni do pracy. Postanowiłem, pracować nie będę, jak mam
się wykończyć, to, po co się trudzić, jest mi wszystko jedno, co
ze mną zrobią? Po ostrej wymianie „łaciny” z brygadzistą mało
nie doszło do rękoczynów, przesiedziałem do końca zmiany. Następny dzień rano powiedziałem
brygadziście, że do pracy nie wychodzę i tak jak powiedziałem,
pracować nie będę. Brygadzista

przekazał to naczelnikowi konwoju. Jeden z konwojentów wykręcił mnie ręce do tyłu i założył
kajdanki, przytrzymał je a mnie
pchnął do przodu. Kajdanki się
tak zacisnęły, że od razu poczułem drętwienie. Odwróciłem się i
powiedziałem: poczekaj suko,
ciągle mnie w kajdankach trzymał nie będziesz, a jak zdejmiesz
to cię uduszę, a pracować i tak nie
będę. Po kwadransie może więcej, kajdanki zdjął mnie inny konwojent. Ręce miałem granatowe i
tak bym nie mógł mu coś zrobić,
ręce miałem bezwładne. Natychmiast odprowadzono mnie do
„sancześci”, tam lekarze zastosowali mnie masarze. Po dłuższym
czasie, zacząłem odczuwać jakby
mrówki chodzące po rękach,
krew zaczęła krążyć. Dostałem
dwa dni zwolnienia od pracy. Po
zwolnieniu nie poszedłem do pracy. Zostałem wezwany do prokuratora. Rozmowa z prokuratorem
nic nie dała, „pop swoje a czort
swoje”. Obiecywał, że mnie zgnoi
i złamie, że nie takie urki złamał.
Odpowiedziałem:, że ja dwóch
prokuratorów przeżyłem to i ciebie przeżyję, a i złamać nie złamiesz. Ja Polak twardy człowiek.
Po rozmowie z prokuratorem, odprowadzili mnie na siedem dni do
karceru. Przy wartowni, półziemianka murowana również z kamienia. Wsadzono mnie tam tylko w koszuli i spodniach. W
karcerze już jeden siedział, ja byłem drugi. Okazało się, że to Polak z Lublina, Józef Kruczek. Za
zdradę ojczyzny dostał 15 lat wyroku. Dwa razy mu dopełniali i
obecnie ma 25 lat. Pierwszy raz
za zabicie kapusia, drugi raz za
zabicie strażnika. Był zamknięty
w sobie, małomówny. Zacząłem
dzwonić zębami z zimna, Kruczek podszedł do drzwi i zaczął
stukać. Zjawił się strażnik. Kruczek nie prosił, lecz rozkazywał,
krzyczał, co przyprowadziliście
go tutaj żeby zamarzł, natychmiast masz przynieść watówkę i
koc”. Strażnik nic nie mówiąc
wyszedł i po chwili zjawił się z
żądanymi rzeczami. Przypuszczałem, że go się bali, kary śmierci
nie ma to lepiej takiemu ustąpić.
Przypadkowo w roku 1991 r. dowiedziałem się, że Józka Kruczka
przywieźli do Polski, w Polsce
został stracony. Po odsiedzeniu
siedmiu dni w karcerze, zostałem
skierowany do brygady karnej.
Brygadziści i paru pomocników
byli „suki” bijąc ludzi zmuszali
do pracy. Z jechaliśmy do kopalni, brygadzista po dwóch przydzielał na stanowiska pracy, pomocnicy
odprowadzali
na
przydzielone stanowiska. Teraz
opiszę jak wyglądała kopalnia
miedzi. Był to kamień, jak robak
w drzewie tak człowiek w kamieniu drążył korytarze i komory wydobywcze. Komora taka przeważnie około 100 metrów
długości, 20 metrów szerokości,
50 i więcej metrów wysokości. Po
bokach komory pozostawiono kamienne słupy, które podtrzymują
strop. Wiercono korytarz i wybierano rudę, następnie korytarz rozszerzano do szerokości 20 metrów. Po każdym odstrzale,
„bezopaszczyki” (ludzie odpowiadający za BHP) oglądali ściany i strop, ostukiwali, szukali pęknięć, strącali nawisy. Dopiero po
tych czynnościach można było
przystąpić do pracy. Kiedy komora była dostatecznie długa i szero-

ka, zaczynali wiercić w górę.
Ruda odstrzelona opadała w dół,
stojąc na rudzie wiercili wyżej,
wyżej aż powstał magazyn rudy.
Wiertacze przechodzili robić
nowe magazyny. Zmagazynowaną rudę ładowacze, jak już wspomniałem motyczką i szufelką ładowali wagonetki i odtaczali je do
głównego korytarza. Pomocnik
brygadzisty przydzielił nam magazyn do rozładunku i poszedł.
Taki pomocnik miał kilka magazynów do nadzoru. Moim współpracownikiem był mniej więcej w
moim wieku Czeczen. Czeczeni i
Ingusze są ludźmi bardzo poczciwymi, ale za skórę im nie załaź.
Bardzo pobożni, śpiewają psalmy, albo modlą się do Allacha.
Jeżeli im ktoś się naraził, to niech
się ma na baczności, im zabić
człowieka to tak jak mnie muchę.
Kiedy znaleźliśmy się sami, pytam: słuchaj Ibrahim będziemy
pracować? On mi odpowiedział,
że nie ma zamiaru, ja też więc siedliśmy i zaczęliśmy rozmowę. On
mnie opowiadał o Czeczenii, o
ich życiu pod zaborem rosyjskim.
Teraz ich porozsyłali po Związku
Radzieckim w celu wynarodowienia, większość się sprzeciwiła
to siedzą w łagrach, opowiadał o
Islamie i o Koranie. Ja mu opowiadałam o Polsce, o zaborach,
mieliśmy wspólnego wroga. Mówiłem mu o religii Katolickiej, o
przykazaniach Bożych, doszedł
do przekonania, że nasza religia
nie jest zła, a ja, że Islam też złego
nie uczy. Rozmawiając zmarzliśmy, więc wzięliśmy się za załadunek wagonetki. Szybko narzuciliśmy wagonetkę rozgrzaliśmy
się, trzeba wagonetkę z rudą przetoczyć do centralnego korytarza,
tam formowali zestawy i elektrowozy odciągały do szybu. Tego
nam się nie chciało, więc naładowaną wagonetkę wysypaliśmy na
miejscu, tak myśmy pracowali.
Nadszedł brygadzista, zaczął na
nas krzyczeć i uderzył Ibrahima.
Ja nie czekałem na swoją kolejkę,
bykiem zaprawiłem brygadzistę,
aż ten upadł. Chwyciłem młot i
grożąc, że go zabiję, ruszyłem w
stronę brygadzisty, Ibrahim złapał
motyczkę. Brygadzista widząc
nie przelewki zerwał się i uciekł.
Ibrahim mówi, że on z pomocnikiem zaraz wróci, ty się schowaj,
a ja biegnę po pomoc. Ibrahim poszedł, ja zostałem sam, schować
się też za bardzo nie ma gdzie.
Myślę, że jeżeli teraz przyjdą będzie ze mną krucho, lecz darmo
życia nie oddam. Prawie jednocześnie przyszedł Ibrahim z trzema Czeczenami i jednym Inguszem, uzbrojeni w metalowe
wiertła górnicze, a dwóch z potężnymi nożami. Brygadzista przyszedł z czterema pomocnikami,
uzbrojeni w pałki. Przewaga była
po naszej stronie. Walka odbyła
się tylko na pyskówki i oni zrejterowali. Koniec zmiany, sygnał
podają trzykrotnym mrugnięciem
światła, wyjeżdżamy z kopalni.
Formowanie kolumny, liczenie,
przeganianie, psy ujadają, formuła „szag w lewo, szag w prawo” i
marsz do łagru. W łagrze brygada
poszła do stołówki, ja z brygadą,
lecz stale starałem się być w pobliżu Czeczenów. W brygadzie
jakby się nic nie wydarzyło, myślę, że ta cisza to chyba cisza
przed burzą. Po kolacji spotkałem
się z Czeczenami. Ibrahim pyta
mnie czy chcę zostać ich przyjacielem? Przyjaciel w ich języku
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nazywa się „kunak”. Odpowiedziałem, że chętnie. Ibrahim
uświadamia mnie, że „kunak” ma
przywileje i obowiązki, musi być
człowiekiem prawym, zawsze
stanąć po stronie innego „kunaka”, co już udowodniłem. Spory
między „kunakami” te bywają,
lecz spory te rozstrzyga rada starszych. Postanowienie rady starszych jest rzeczą świętą. Z
wszystkim się zgadzam, tylko
wiary ja zmienić nie mogę, jestem
katolikiem. Ibrahim odpowiada:
wiary zmieniać nie musisz, „kunak” nie musi być muzułmaninem, lecz jakąś wiarę musi mieć,
niewierzący nie może być „kunakiem”. Nawet kobieta wychodząca za mąż za muzułmanina nie
musi przechodzić na Islam, może
pozostać przy swojej wierze, lecz
jakąś wiarę powinna mieć. Zaczął
się obrządek przyjęcia mnie na
„kanuka”. Ibrahim i ja zdjęliśmy
koszule i wzięliśmy się za ręce.
Stary siwy Czeczen (być może
Mułła) coś mówił śpiewając,
szeptem pytam Ibrahima, co
mówi? Również szeptem odpowiedział, że on się modli. Po modlitwie podszedł do nas stojących
naprzeciw siebie, trzymających
się za ręce. Nożem naciął Ibrahimowi lewe ramię, a mnie prawe.
Namoczył palec we krwi Ibrahima i dotknął mojej rany i odwrotnie. (tą czynność wykonuje się
gałązką oliwną lecz tam zieleni
nie było) po tej ceremonii, wszyscy musieli mnie uścisnąć. Tak
stałem się „kunakiem” Teraz, jeśli
bym potrzebował pomocy, każdy
z nich nawet głowę by za mnie
postawił, taki był i mój obowiązek. W nocy trochę się bałem,
żeby suki nie zaatakowali mnie
we śnie. Spałem jak przysłowiowy zając przy drodze. Noc minęła
spokojnie. Po śniadaniu przed
wyjściem do pracy, przyszło
dwóch konwojentów i odprowadzili mnie do prokuratora. Prokurator stawiał mnie zarzuty, że
chciałem zabić brygadzistę, że nie
pracuję i innych agituję żeby nie
pracowali. Tłumaczyłem, że się
tylko broniłem, zabić gdybym
chciał to bym go zabił, odgrażałem się i mówiłem, że go zabiję,
lecz tego nie zrobiłem, lecz jeśli
nie zostawi mnie w spokoju to
zrobię. Wspomniał Kaługę i Karabas. Za swój wyczyn dostałem
6 miesięcy ścisłego tj. 300 gram
chleba i woda na trzeci dzień
zupa. W więzieniu jest małe więzienie karcer tu w łagrze też było
więzienie, nazywano je „Burem”
Był to jeden z baraków ogrodzony wysokim murem z bramą i oddzielną wartą, choć był on wewnątrz łagru. Po rozmowie z
prokuratorem
odprowadzono
mnie do „Buru”(Barak usilnoho
reżima).Te pół roku pomagali
mnie przyjaciele Czeczeńcy. Siedząc tam dowiedziałem się, że tu
w „Stiepłagu” jest niemało Polaków. Hrabia Jan Plater Gajewski
jest intendentem łagru, w jego gestji jest piekarnia i kuchnia. Jest
inwalidą i chodzi o kulach lub z
pomocą innych. Niesterowicz
dniwalnym (porządkowym) w
baraku i inni pracujący w kopalniach. Teraz naświetlę jak wyglądały baraki. Baraki były murowane z kamienia. Barak był
podzielony na cztery części, coś
w rodzaju czworaków, każda
część mogła pomieścić 100 ludzi.
Baraki były parterowe. Prycze
drewniane pełne pluskiew. Dopie-
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ro później daliśmy radę temu plugastwu. Z arkuszy blachy zespawaliśmy
ogromny
kocioł,
postawiliśmy go na kamieniach,
napełniliśmy go wodą. Rozbieraliśmy prycze i gotowaliśmy je w
kotle, jednocześnie robiliśmy dezynfekcje w barakach bieląc je
wapnem niegaszonym. Na każde
dwa baraki ubikacja, był to duży
dół obmurowany i zadaszony, na
jedną ubikację przypadało 800
osób. Na każdym łagpunkcie była
brygada „gawnawozów” codziennie w beczkach wywoziła nieczystości za łagier. Wywozili to ciągnąc wózki, a zimą sanie.
Strażnicy klęli, kiedy karawana
przejeżdżała przez bramę, a najgorzej ci, którym wypadło konwojować karawanę. Musiał mieszać w fekaliach, sprawdzać czy
czasem tam ktoś się nie ukrył.
Chociaż o ucieczce nawet marzyć nie było można. 200 kilometrów, tak jak wspomniałem
„gałodnaja stiep” (pustynia),
schować się nie ma gdzie, a słońce pali niemiłosiernie. W czasie
mego trzyletniego pobytu słyszałem o trzech ucieczkach. Młody
mężczyzna zdobył skądś ubranie
kolejowe i młotek na długim
trzonku, jadąc gdzieś się chował,
na stacjach wyłaził i obstukiwał
hamulce udając kolejarza, tak
dojechał do Pietropawłowska i
tam go złapali. Druga ucieczka
najgłośniejsza. Uciekali w pięciu
konwojentom ilość piątek się poplątała tak, że od razu nie zauważyli braku. Po dwóch tygodniach
złapali trzech. Doszli prawie do
końca pustyni. Faktycznie uciekało tylko trzech, bo tych dwóch
wzięli ze sobą tyko po to żeby
mieć żywy magazyn. Prowadząc
ich wpierw jednemu, potem drugiemu przecinali żyłę i ssali
krew, kiery już nie mógł iść dobijali go i jego mięsem się posilali.
Jak złapanych przywieźli do łagru to konwojenci z wielkim trudem ochronili ich przed samosądem.
Trzecia
ucieczka
prawdopodobnie była udana.
Były kapitan radzieckiego wywiadu. Po jego ucieczce znaleźni, jak mówili, amerykańską walizkę z jego ubraniem, musiał
mieć pomoc z zewnątrz. W barakach były umywalnie, gdzie jak
była woda to można było się
umyć, przeważnie wody nie
było. Najgorsze dni to były „wychodnyje”, brak wody przy takim
upale to była męka. W kopalni to
zawsze można było się napić
wody sączące się ze szpary w
skale. Wodę do łagru przywozili
beczkowozami. Beczkowóz zatrzymywał się przed bramą, na
beczkowóz wchodziło czterech z
pałkami, dopiero na gazie ruszał
do kuchni czy piekarni. Pałki też
niewiele pomagały, ludzie spragnieni w biegu odkręcali kran
beczkowozu i łapali wodę, w, co
kto miał, ale póki złapał trochę
wody, parę pałek oberwał. Dopiero później doprowadziliśmy
wodę do mycia z kopalń, przywożona woda była tylko do konsumpcji. Piekarnia była jedna na
trzy łagpunkty, kuchnie i stołówki były na każdym łagpunkcie.
Po półrocznej izolacji od więźniów, zostałem wypuszczony z
„buru” pierwsze kroki skierowałem do stołówki nie prosząc, lecz
żądając, rzuciłem miską kucharzowi wołając kładź! Dość już
się nagłodowałem. Kucharz pyta
a ty skąd? Z „buru” po sześciu
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miesiącach. Dostałem pełną miskę kaszy omaszczonej, a w kaszy znalazł się kawałek mięsa.
Byłem rozdrażniony wszyscy i
wszystko mnie denerwowało, nie
wiedziałem, co dalej ze mną będzie? Powoli jem kaszę, podchodzi do mnie dwóch więźniów i
pytają: czy ja jestem panem Horskim? Odburknąłem: panem nie
jestem, ale więźniem Horskim,
tak, a o co chodzi? Pan hrabia
Plater pana prosi. Hrabia, nie
znam, a po cóż mu jestem potrzebny? On mnie nie jest potrzebny, a jeżeli ja mu jestem potrzebny, to mieszkam w 9 baraku,
a teraz muszę zjeść. Ależ prosimy bardzo, niech pan je, my poczekamy. Pan hrabia nie chodzi
sam, jest kaleką, jeżeli tak to, co
innego, lecz wpierw muszę zjeść,
bo jestem cholernie głodny, wiemy, poczekamy. Zjadłem poczułem się raźniej, idziemy do
pierwszego baraku. W pierwszym baraku mieszkali tzw. „pridurki” jak określić to słowo po
polsku nie wiem, są to ludzie
pracujący w obsłudze łagru.
Wchodzimy do baraku, przy
drzwiach stoi niewysoki mężczyzna, sprężył się i mówi: Kapitan
Niesterowicz. To mnie rozjątrzyło, odparłem, kto to wie, kim pan
był, może pan kapitanowi buty
czyścił, powiedz pan lepiej, że
jesteś, dniewalnym, to może
podłogę pomyję i zarobię od
pana miskę zupy. Smarkacz jesteś! Może i smarkacz, lecz nie
ulegam, ani się wywyższam, ani
poniżam. Panowie przestańcie,
odezwał się głos, panie Horski
prosimy tutaj. Podchodzę, widzę
chyba z dziesięciu siedzących
przy platerze. Zaczęliśmy się
przedstawiać, byli to Polacy. Zaczęła się rozmowa i od razu jako
zarzut jak to Polak chciał człowieka zabić. Tu mnie poniosło,
po pierwsze nie człowieka, lecz
„sukę” jakem Polak byle „suce”
nie pozwolę mną pomiatać. Po
drugie panowie gdzie wyście
byli? Z wyjątkiem paru czyście
zapomnieli jak wygląda Polskie
godło? Przez trzy tygodnie chodziłem w łagrze bez koszuli i
prawie nikt z was nie spytał, kim
jestem? A teraz zebraliście się
mnie sądzić, to lepsi przyjaciele
są Czczeni, oni mnie przez te pół
roku pomagali przeżyć. Nie znaliście mnie przedtem, możemy
się dalej nie znać. Ależ panie
Janku my nie mamy zamiaru
pana potępiać, to jest pana sprawa, tylko chcieliśmy pana poznać, nie wiedzieliśmy, że można
było coś podać do „buru” wiemy,
że jest surowo zakazane, to były
słowa Platera. Zauważyłem, że
bractwo się podzieliło. Jedni byli
po mojej stronie drudzy z rezerwą. Tak się skończył sąd nade
mną. Na następny dzień wezwali
mnie do prokuratora. W czasie
mojej odsiadki zmienili prokuratora. Był nowy, bardziej przychylny, zaczął rozmawiać, pytał,
dlaczego ja tak postępuje przecież już większą część wyroku
mam za sobą. Skończysz wyrok,
to być może i wypuszczą ciebie
do ojczyzny, przecież jesteś obywatelem polskim. Jak nie będziesz pracować to ci dadzą §58 ,
14 i do pełna (25 lat). Jesteś młody 3 lata zostające wytrzymasz, a
25 to chyba nie, przemyśl to sobie. Przeglądając twoje papiery
dowiedziałem się, że jesteś dobrym mechanikiem i potrafisz

dobrze pracować, a fachowcy
nam potrzebni, mechanizujemy
kopalnie. Jutro przyjdź do mnie i
powiedz co postanowiłeś. Po tej
rozmowie pomyślałem, że on ma
rację. Poradziłem się Czeczenów, paru Polaków, wszyscy
mnie radzili pracować. Doszedłem do wniosku nie ma, co podskakiwać, a przy mechanice nie
zginę. W następnym dniu zameldowałem prokuratorowi, że się
zgadzam pracować w swoim fachu. Przydzielono mnie do brygady mechanicznej. Pierwsza
moja praca była jako ślusarz hydraulik. Po przyjściu do pracy
podłączyłem rury w celu doprowadzenia sprężonego powietrza i
wody dla wiertaczy. W końcu
zmiany musiałem to rozebrać,
żeby przy odstrzale rury nie połamało. Tak się zaczęła moja praca górnicza. Po paru miesiącach
zostałem zastępcą mechanika,
mechanik był wolny. Mechanizowaliśmy kopalnię „Pietrowkę”
Ustawialiśmy nowe maszyny do
pracy w górnictwie, polskich
nazw tych maszyn w ogóle nie
znałem. Były one do transportu
ściągania, wsypywania i ładowania rudy. Brygada liczyła 20 ślusarzy, spawacz, elektryk i tokarz.
Spawaczem był Polak Stanisław
Hincewicz z Lidy żołnierz Armii
Krajowej Br. „Ragnera”. Za
zdradę ojczyzny otrzymał 10 lat
wyroku. Był dobrym fachowcem
i wspaniałym kolegą. Elektryk
też był Polakiem z Witepska
Anatoli Minkiewicz, za okupacji
niemieckiej został zwerbowany
do pracy w niemieckim wywiadzie, za to miał 25 lat wyroku.
Transporty przychodziły, przybywało nowych Polaków, przeważnie z AK. Zebrała się grupa
„zadziornych”, stanowiliśmy silną grupę pomocy słabszym. Mietek Kozłowski z Suwałk, Leszek
Slusarski i Romek Orski z Warszawy, Heniek Dziurbejko i starszy od nas Franciszek Kaszyński
z Grodna, Zygmunt Turzański z
Lwowa i ja Jan Horski z Poznania (czyli Czesław Sawicz z Wilna) Zygmunt Turzański był tzw.
„pajkodatczyk” tj. księgowy,
który za przekroczenie normy
naliczał dodatkowe porcje kaszy
i chleba. Zygmunt często, słabszym dopisywał dodatkową kaszę lub 100 gram chleba, choć
sam się narażał, gdyby go złapali, straciłby dobrą pracę i poszedłby do kopalni. Podobnie
Franciszek Kaszyński, pracował
przy wydawaniu chleba i cukru
dla brygad, też często słabszym
coś dawał. Pozostałych nas sześciu regulowaliśmy pracę w brygadach Polaków tak, żeby nie
pracowali za ciężko. Podam
przykład: dowiaduję się, że brygadzie Tońko (był to ni Polak ni
Białorusin) pracuje przy załadunku rudy ksiądz Wacław Bukowiński z Łucka. Kopalnie pod
ziemią miały połączenia, poszedłem sprawdzić, faktycznie,
chłop potężny ponad metr osiemdziesiąt w korytarzu o niskim pułapie na kolanach w wodzie motyczką
nagarnia
rudę.
Porozmawiałem z nim, był proboszczem w Łudzku, za nakarmienie Akowców dostał 10 lat
wyroku. Dostaje często paczki
od swoich byłych parafian, ale
ciężka praca go dobija. Po pracy
zdałem sprawozdanie ze swej
wizyty chłopakom. Postanowiliśmy mu pomóc, załatwić mu pra-

cę przy obsłudze wentylatora.
Mietek Kozłowski, Stach Hincewicz i ja, poszliśmy do brygadzisty i zażądaliśmy przeniesienia
księdza na wentylator. Tońko się
wzbraniał, twierdził, że nie
może, ponieważ przy wentylatorze pracuje już szewc. Odpowiadamy, co nas obchodzi twój
szewc, ksiądz ma pracować na
wentylatorze, masz dwa dni na
załatwienie tej sprawy i lepiej żebyśmy się w tej sprawie nie spotkali. Po dwóch dniach poszedłem
sprawdzić,
przy
wentylatorze pracuje ksiądz. Praca polegała na tym, po przyjściu
do pracy ksiądz włączał wentylator, wentylator pracował, a on się
modlił. W końcu zmiany wyłączał i to była jego praca. Jako
drugi przykład,: jeżeli zobaczyliśmy Polaka słabszego, to staraliśmy się go umieścić w szpitalu.
Ordynatorem szpitala była kobieta wolna, a lekarz jej zastępca
pół Polak, Sławek matka jego
była Polką, a ojciec Persem. Sławek mówił po Polsku i czół się
Polakiem, też w ramach swych
możliwości pomagał Polakom.
Jeżeli się nie udało ze szpitalem
to szliśmy do Platera i żądaliśmy
zatrudnienia go w kuchni czy w
piekarni, tam dużo ludzi praco-
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wało tak, że jednego zawsze
można było wcisnąć. Plater też
się wykręcał, twierdził, że nie
może, lecz myśmy nie prosili,
lecz żądali. Regulowaliśmy, jako
przykład: Polak Janek potrzebował wsparcia, a Franek już się
odpasł, więc Franek szedł do kopalni, a Janek do kuchni na jego
miejsce. Pomagaliśmy kolegom
jednocześnie pilnując, żeby nikt
za długo się nie zasiedział na tzw.
„błatnoj rabocie” (uprzywilejowanej pracy). Tak zaczęły upływać normalne łagierne dni. Miałem dużo przyjaciół, bardziej lub
mniej życzliwych. Wieść o moich początkowych wyczynach
szybko po łagrze się rozeszła.
Współtowarzysze niedoli rozmaicie do tej sprawy podchodzili.
Niektórzy obojętnie, inni z pogardą i strachem, tz. Inteligencja
jak to? Polak z Czeczenami
chciał człowieka zabić. Większość do tej sprawy podchodziła
z aprobatą i w stosunku do mnie
przyjaźnie, to mnie pochlebiało i
imponowało. Co jakiś czas przychodziły nowe transporty wyszukiwanie Polaków, potrzebujących pomocy itd. cdn.
Czesław Sawicz „Horski”
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WE LWOWIE MUZY
Ś P I E WA Ł Y Z A W S Z E
ALEKSANDER SZUMAŃSKI – BARWY KRESÓW
husia, siusia, husia, siusia,
knaju pary, za parami,
husia, siusia, husia, sia,
aligancku i zy szykim,
husia, siusia, husia, siusia,
przeplatajunc wrzaskim, krzykim,
husia, siusia, husia, sia,
i du siebi i ud siebi,
wszysku skaczy jakby w niebi
ze szczypanium i macanim,
hula polka husia, siusia…
…trarara Antyk na harmonii gra,
trarara on przybirać klawo zna,
trarara, baw si, braci, póki czas,
skoro dzisiaj na zabawu prostu
do nas wlaz.”
My wcali nie byli chirni jak si
rozpoczął V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego Kraków 2013, a
właściwie 8 kwietnia 2013 jego
druga odsłona, jak powim gdzie
si to zjawisku odbyło, to mózg
stai i nie tylko.
Ta to w kamienicy nr 1 przy ul.
Szczepańskiej w Krakowie „Pod
Gruszką” w Klubie Dziennikarzy, w sali Fontany. Kamienica
ta była w wieku XIV własnością
rodziny Morsztynów.
W roku 1386 Jadwiga Królowa
Polski miała tu ponoć odwiedzać
swego ukochanego, księcia austriackiego Wilhelma Habsburga,
z którym nie mogła się związać,
ze względu na ślub z Jagiełłą, ale
to taka prawda, jak w koszyku
mojej cioci z Pohulanki woda.
Wewnątrz kamienicy zachowane zostały gotyckie wnętrza.
Najbardziej znanym pomieszczeniem jest Sala Fontanowska.
Jej nazwa pochodzi od XVII-wiecznego artysty – Baltazara
Fontany.

Ozdobił on wspomnianą salę
stiukami na polecenie jednego
z właścicieli – chorążego Andrzeja Żydowskiego, od którego
zapewne powstał szmonces, /
gwara lwowska, żydowska / ja
tak myśli.
W jednej części można zauważyć gotyckie sklepienie żebrowe
pod dekoracją stiukową. Na ścianach znajdują się XVIII-wieczne
holenderskie kafelki. Te zabytkowe wnętrza są więc uznawane
za jedne z piękniejszych wnętrz
świeckich w Europie. Na parterze kamienicy znajduje się apteka „Pod złotym Tygrysem”,
tak piszą, a tu figa z makiem, z
pasternakiem, apteki ni ma, bo
ją wygryźli najtańsze w Europi
pudatki.
Obok niej zachował się XVI-wieczny renesansowy portal
(obecnie będący witryną kwiaciarni). Jakie kwiaty! Ta daj Panie Boże zdrowi kwiaciarkom
krakowskim! Na pierwszym piętrze znajduje się obecnie Klub
Dziennikarzy, oraz restauracja
„Pod Gruszką”.
Można tam dostać dobrą ćmagę,
ali nie widziałem chirnych, same
galanty siedzą.
A ulica Szczepańska – ulica w
Krakowie prowadząca od Rynku
Głównego na północny zachód,
w kierunku placu Szczepańskiego i Plant.
Przy ul. Szczepańskiej znajduje
się m.in.
Kamienica nr 2, Pałac Krzysztofory.
Pałac „Pod Krzysztofory” jest
jednym z najznakomitszych i
najokazalszych
krakowskich
miejskich pałaców. Na przestrzeni wieków pałac gościł wiele

znakomitych osobistości, m.in.:
królów Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego,
oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego (tak, tak, tegu od Katarzyny II), a także księcia Józefa
Poniatowskiego, który przebywał tu w roku 1809.
Nazwa pałacu pochodzi od patrona średniowiecznej kamienicy, która niegdyś znajdowała się
w tym miejscu – św. Krzysztofa.
W przeciągu wieków kamienica
ta zmieniała swoich właścicieli:
w XIV wieku była własnością
rodu Spycymirów, a w XV wieku
przeszła w ręce rodziny Morsztynów wpływowej rodziny kupieckiej, której własnością była również kamienica „Pod Gruszką”.
W drugim kwartale XVII wieku,
z inicjatywy marszałka nadwornego koronnego Adama Kazanowskiego, rozpoczęto prace
budowlane na tym obszarze.
Połączono gotyckie kamienice usytuowane na rogu Rynku
Głównego i ulicy Szczepańskiej.
W latach 1682-1684 na zlecenie
ówczesnego właściciela, Wawrzyńca Jana Wodzickiego, dokonano zasadniczej przebudowy
budynku. Pracami kierował słynny architekt , Jakub Solari.
I w takim otoczeniu, przy takiej
ulicy, w takiej sali, i takiego projektanta dziele, tańczono lwowską” poleczkę, husia, siusia”,
której fragment batiarskiego tekstu przytaczam.
Na koncercie obecny był sam
maestro Julian Tuwim, który
przywitał publiczność „Kwiatami polskimi”:
„Któż wtedy wiedział, że daleką
Stanie się Kraków świętą Mekką,
A góra Giewont – Siódmą Górą,

A rzeka Wisła – Siódmą Rzeką?
My contry is my home. Ojczyzna
Jest moim domem. Mnie w
udziele Dom polski przypadł.
To – ojczyzna,
A inne kraje są hotele”.
Julianowi Tuwimowi odpowiedziano:
Leopolis semper Fidelis
We Lwowie muzy śpiewały zawsze.
A niżej podpisany stwierdził:
„Dwa miasta otrzymałem w darze,
A które piękniejsze?
Czy Lwów Katedrą marzeń,
Czy Groby Królewskie”.
Ale po kolei, gdy zespół muzyczny „Chawira” pod kierownictwem Karola Wróblewskiego
rozpoczął koncert, to natychmiast pomyślałem o Jerzym Połomskim, ale właściwie o „Big
Cycu” z którym pan Jerzy wylansował piosenkę „Cała sala
śpiewa z nami”.
Dlaczego?
Z tej prostej przyczyny, iż cała
sala, około 100 osób śpiewała
wraz z Karolem Wróblewskim
„Tylko we Lwowie”. A więc na
samym otwarciu koncertu pojawili się Tońcio i Szczepcio ze
swoim nieodłącznym „kawałkiem” z filmu „Włóczęgi” do
tekstu Emanula Szlechtera i muzyki Henryka Warsa.
Śpiewająca sala nie zamierzała
przestać śpiewać, ale dopiero,
gdy na estradzie pojawiła się
Pani Grażyna Potoczek prezentująca wykonawców koncertu,
zaległa cisza.

Kto ze 100 znanych osób tworzył widownię?
Nie zawiodła mnie moja muza,
piękna lwowianka Alusia, twierdząca, że jest moją ślubną i nie
myląca się.
Ilekroć piszę o mojej małżonce,
to przypominam sobie przykazanie mojej tak pięknej, co mądrej Mamy, oczywiście również
lwowianki: „…pamiętaj, gdy
będziesz wybierał żonę, to niech
to będzie lwowianka, ale najlepiej, aby to była Żydówka ze
Lwowa…”. Piękna lwowianka
Alusia, moja ślubna twierdzi ,że
wprawdzie nie jest Żydówką, ale
nie tak dawno w Parku Stryjskim
na ławeczce obok niej siedział
bardzo przystojny rebe, który zamiast podrywać Alusię to czytał
po hebrajsku Talmud. I co ? I nic
!
Taką opinię mieli również bohaterowie „Wesołej Lwowskiej
Fali” Aprikozenkranc i Untenbaum, obecni na widowni, jak
zwykle w czasie naszych koncertów lwowskich . Z satysfakcją
zawsze odnotowuję obecność
Wiktora Budzyńskiego, twórcę
tej wspaniałej audycji radiowej,
jak i Lopka Krukowskiego, który
wszak nie urodził się we Lwowie, ale jak mówił szmonces, to
był sam cymes /„miód”/.
Cały zespół „Wesołej Lwowskiej Fali” pojawił się na koncercie oczywiście jak zwykle. I
jak zwykle najbardziej się cieszę
z obecności Włady Majewskiej,
która tym razem nie zaśpiewała, ponieważ postanowiła oddać
głos młodszym artystkom, jak
się wyraziła.
I miała zaśpiewać Wiktoria Zawistowska wchodząca w skład
zespołu „Chawira”. Miała. Ale
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nie zaśpiewała, myśląc, że Pani
Włada zaśpiewa i tak powstał z
mojej winy cały galimatias, a ja
kacap i durny pacan nie wyjaśniłem tego w garderobie.
Kogo nie było?
Nie przyjechały Panie; prezes
„Radia Lwów” Teresa Pakosz
i redaktor naczelna tego radia
Ania Gordijewska. Ale są usprawiedliwione, ponieważ od kilku
tygodni nie wykonują nic innego, tylko układają cykle audycji
o mojej poezji.
Jeszcze podobno tak szybko nie
skończą. Nie było również mojej
szefowej Pani Bożeny Rafalskiej, redaktor naczelnej „Lwowskich Spotkań”, której logo przyjęła dzisiejsza odsłona festiwalu.
Zatelefonowała do mnie i powiedziała:
„Alek nie przyjadę, bo muszę
składać teksty o twojej poezji”. I
jak tu nie usprawiedliwić ich nieobecności?
Gdy zapytałem redaktora Zbigniewa Ringera, autora licznych
reklam prasowych naszego koncertu, czy zadowolony jest z frekwencji, pękającej w szwach Sali
„Fontany”, odpowiedział: „…iż
tylko wariat mógł zrezygnować”.
Faktycznie nie zauważyłem czołowych lwowskich „myszygine
kiepełe”, o których opowiadał
„cały Lwów”:
„LOLO WARIAT” - nostalgiczny , niechlujny osobnik, jednakowo „wywatowany” w zimie i
w lecie, wyglądem wzbudzający
ogólną sensację .
„WARSZAWA – WAWA” - gentelman w batiarskim kaszkiecie
- proponujący napotkanym przechodniom podróż do Warszawy.
Bez względu na decyzję „ruszał”
truchtem naśladując lokomotywę parową - „warszawa wawa,
warszawa wawa” - powtarzał
rytmicznie. Dzieci oczywiście za
nim biegały, a jakże, łącznie ze
mną i z Adamem Macedońskim
współtwórcą krakowskiego słynnego „Przekroju”.
„PROFESOR JEGIER” - stał
niezmiennie w wylocie bramy
przy ul. Legionów w zapomnianym już dzisiaj pasażu Hellera,
od rana do wieczora . Wykrzywiał śmiesznie usta wołając: profesor Jegier, profesor Jegier, reklamując kalesony jegierowskie,
równocześnie rozciągając rzekomo elastyczne nogawki śnieżno
białych kalesonów. Ten akurat
chyba nie był stuknięty, interes
mu szedł jak się patrzy. Trwał do
września 1939 roku.
„ŁUCYK” - uzdrowiciel szarlatan ubrany w długą szatę przystrojoną mosiężnymi gwiazdami
i kołami, z wężem grzechotnikiem w zarękawku. Sprzedawał
pigułki na wszystko, własnego
wyrobu.
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„BARONEK” - zubożały baron,
hulaka, trochę pomylony, żyjący
z jałmużny. Wystawał pod hotelem George’a i przemawiał po
francusku. Podobno językiem
literackim.
„DOKTOR” - stojący zawsze na
placu Gołuchowskich, przemawiający do siebie po żydowsku
i niemiecku. Hebrajskiego nie
znał?
„PROFESOR” lub „FILOZOF”
- poeta, piszący na zamówienie
okolicznościowe wiersze, stał
z książką w ręku, zwykle na ul.
Wałowej i deklamował łacińskie
wiersze, lub młodzieży szkolnej
odrabiał zadania z łaciny .
„DURNY IGNAŚ” - grywał na
skrzypkach pod murem kamienicy na rogu ul. Kurkowej i Czarnieckiego. Zaczepiany przez batiarów okrzykiem: „Ignaś Zośka
cię nie kocha”. Wołał za nimi w
złości: „Idź ty beńkart magistracki!”. Wykrzyknik ten stał się popularnym, potocznym zwrotem
lwowian, wyrażającym zniecierpliwienie .
„BEN HUR” - albo „BUGAJ”
- na poły oryginał , na poły pomyleniec, który wyśpiewywał w
kółko: „buwajty zdorowa, moja
zołoteńka”.
„DODIO” - dziwak, emeryt z
górnego Łyczakowa, chodził w
czarnej kapocie z pasją zdzierał
afisze z murów, którymi wypychał kieszenie.
„ALTESZIKER ” / stary pijak /
- Żyd, szewc i pijak, tańczący po
ulicach.
„DURNY JASIU” - syn przekupki z rynku. Śmiano się z jego powiedzonek: „ni kupujci barszczu
u moij mamy, bo si tam szczur
utopił”.
ŚLEPA MIŃCIU - siadywała na
składanym stołeczku na Wałach
Hetmańskich pod pomnikiem
Jana III Sobieskiego, przygrywała na harmonii i śpiewała
ówczesne szlagiery np. „Śliczny
gwóździki”, „Pienkny tulipani”.
Zaczepiana przez uliczników
wołała za nimi: „ty miglanc”!
Wszystkich tych oryginałów,
dziwaków i pomyleńców lwowska ulica obejmowała nazwą
„świrk” . Wyraz „ świrk „ był
neologizmem lwowskim oznaczającym chorego umysłowo,
wariata, pomyleńca - wywodzącym się podobno od zachowania
pewnego symulanta, który chcąc
się wykręcić od służby w wojsku austriackim udawał wariata
ćwierkając jak świerszcz „świrk
, świrk”. Od „świrka” pochodzą
inne popularne we Lwowie wyrazy: świrkowaty - głupkowaty,
pomylony, ześwirkować - zachowywać się jak świrk, t.j. wariat,
lub po prostu świr.
Nie było również polskich artystów Wojtka Habeli i Fran-

ka Makucha niejednokrotnie
prezentujących estradowo tych
„świrkowatych”,z
przyczyny
prozaicznej, obaj artyści mieli
występy. Franciszek śpiewał w
programie Operetki, a Wojtek
miał występ w krakowskim teatrze Bagatela.
I tak nam niestety wypadł
szmonces z programu. Gdy zapytałem Wojtka co zrobimy w zamian, wówczas doradził: ” Alek
opowiedz jakieś fajne szlagiery
„szmoncesowe”.
Ta ja powiedział dwa:
- Icek, powiedz mucha,
ny mucha,
Icuniu, powiedz mucha,
ny, mucha,
Icek ty powiedz samo mucha,
mucha, ny,
lub,
Icuniu, zjedz ciasteczko,
nie chce mi się,
Icuniu, ty zjedz czekoladkę,
nie chce mi się,
Icuniu, ty zjedz jabłuszko, mamunia bardzo prosi,
nie chce mi się,
to co ty chcesz Icuniu?
Żeby ciocię Rózię szlag trafił.
Jak ja wrócił do chałupy wieczór
po śpiwaniu, oczywiście już
chirny, to się rozdzwoniły telefony, jak w kuczki, czy też po
kuczkach, a to stacjonarny, a to
mój komórkowy, a to komórkowy mojej żony Alusi, od oficjalnych mediów i władz naczelnych
Państwa i Krakowa z gratulacjami i równocześnie z przeprosinami, iż nie mogli przybyć na
koncert lwowski, ponieważ przepisy Unii Europejskiej tego nie
zezwalają.
Jeden galanty nawet powiedział:
„ty nie bądź taki awojler jing” /
odważny chłopaczek /.
Powoływali się na tak zwany
paragraf rozsądku, który nie zezwala na śpiewanie batiarskich
piosenek nawet po kuczkach,
członkom Unii Europejskiej.
Miałem nawet telefony gratulacyjne z Brukseli, ale nie powoływali się na paragraf rozsądku,
jedynie na kinderską piosenkę,
która ich zdaniem jest nie obyczajowa. To ja se „ftedy” rąbnął
pół basa chiry i i już byłem z powrotem lordem, ale powiedziałem żonie: aus z nami.
Pocieszyła mnie małżonka mówiąc: „ ty ich bajtluj, że ci bebechy z żalu popenkaju, gdy nie
będzie lwowskich festiwali i rób
swoje, śpiwaj swoje, deklamuj
swoje i rób za absztyfikanta,
czy chabala wszystkich dziuń ,
możesz nawet powozić dziunie
i ciumać się z nimi na oczach
całej Unii Europejskiej i nawet
samego prezydenta, masz moje
zezwolenie, ale tylko na klawe
dziunie , a gdy ci powiedzą, że
są dalej festiwali, i z dziuniami
fertig, to powiedz, że to chyba
jakiś chatrak - hołodryga, czy
czerepacha ich informował i

bądź blat i mogą cię całować w
kinol i nie tylko”.
Posłuchał ja żony i dzisiaj gdy
zadzwonił jakiś galanty z magistratu i pytał czy to prawda,
że jakiś festiwal się odbędzie w
Warszawie, to żona mi wyrwała
słuchawkę i powiedziała: „panie
galanty od tego się pan , bo my
z mężem teraz gramy w cymbergaja i ja się odgrywam, nie mam
czasu i fertig”.
I zrobiła się w magistracie po
tym telefonie cała hałaburda, aż
bebechi z bandziocha wyłaziły, o batiarsku mowu u nas w
domu, bo to nie był telefon od
jakiegoś galantego, tylko zwykły czerepacha, czy hołodryga
dzwonił. A festiwal się w Warszawie odbędzie jeszcze w maju
2014 i bedzie śpiwać Włada
Majewska i mogą w ”Wybiórczej”, czy w innym telewizorze
pocałować kwargiel, pindę, lub
potyrcze .

1 listopada 2013 - strona 23
trarara Antyk na harmonii gra
trarara co podskoczy to si gna
Gdy muzyczka gra wesołu,
husia, siusia, husia, siusia,
wszysku tańczy, skaczy wkołu,
husia, siusia, husia, sia,
Felik Mańki wzioł pud boki,
Husia, siusia, husia, siusia,
aligancku stawia kroki
husia, siusia, husia, sia,
Naprzód w lewu, potym w prawu,
tak wywija z Mańku żwawu,
z obracanim, potruncanim,
przy ty polcy husia, siusia,
trarara Antyk
gra…”

na

harmonii

A ja sam w ancugu nowym jak si
wkatulałem na estrady i ta to na
bezhirno, to mnie Wróblewski
musiał ściągać, bo nie chciałem
zejść, tak mi było fajni.

Ale co było dalej w sali Fontany? Swoje wiersze czytała lwowianka Danuśka Jasińska-Mróz
z samej Pohulanki. Publiczności
bardzo podobały się wiersze miłosne Danki, bo i publiczność
miłosna:

Na zakończeni to mi nawyt
Pani dr Lucyna Kulińska pocałowała w obydwa policzki, a
pozdrowienia dla całej naszej
hebry przesłał Pan dyrektor Janusz Paluch redaktor „Cracovia
Leopolis”, o czym powiadamia
serdecznie Państwa obsługujący
całe widowisko i nie tylko.

„Co to jest miłość”

Aleksander Szumański

„Serce moje pytam Cię,
Co to miłość nad życie?
Dwie dusze, a jedna myśl
Dwa serca, a jedno bicie”.

Oto podręczny słowniczek bałakania:

Danka sama wzruszona
od
wzruszonej publiczności dostała
kwiaty, ode mnie całusy, a co,
może nie wolno, z kim ta ja to
si mam całować? Z magistratem? Z rezydentem, co robi za
prezydenta? Brr!
Karol Wróblewski prezes fundacji Ocalenia Kultury Kresowej
po kilku wierszach, czasami i
moich śpiewał i ciuchrał na harmoszce jak na habala Danuśki
przystało , ze swoim zespołem
„Chawira” wybrane piękności lwowskie renomowanych
autorów jak Mariana Hemara,
czy też Emenuela Szlechtera i
Henryka Warsa, jak również i
te najpiękniejsze anonimowe,
uliczne.
A oto ciąg dalszy tekstu otwarcia koncertu, com śpiwal na początku:
„… tańczy mały, tańczy wielki,
husia, siusia, husia, siusia,
je salcesun, so syrdelki,
husia, siusia, husia, sia,
wszystku si uwija żwawu
i wywija w lewu w prawu,
Felek aranżuje klawu
naszy polki husia, siusia
…trarara Antyk na harmonii
gra,
trarara on przybirać klawo zna,
trarara, baw si, braci, póki czas,
skoro dzisiaj na zabawu prostu
do nas wlaz.”

absztyfikant – adorator
awojler jing / szmonces / - odważny chłopaczek
bałak – gwara lwowska
bebechi – wnętrzności
bandzioch - brzuch
blatować - łagodzić - rozmowa, gadka
na bezhirno – na trzeźwo
habal – adorator
ciumać się – całować się
cymbergaj - gra
ćmaga - wódka
chatrak - konfident
chirus - pijak
czerepacha – mętny typ
dziunia klawa - ładna dziewczyna
powozić dziunię - reszta jest
milczeniem
galanty - elegancki
hebra – zbieranina
chirny – pijany
chira - wódka
hajda - wynocha
handełes - handlarz
hołodryga - oberwaniec
jadaczka - gęba
juszka - rzadka zupa
jucha z kinola - krew z nosa
kacap – głupiec
kinol – nos
kwargiel - ser
kuczki – żydowskie święto
pacan - głupiec
pedały - nogi
pinda - niedorosła dziewczyna
potyrcze - pomietło
szantrapa - niechlujna kobieta
ścierka - ladacznica
śledź - krawat
myszygine kiepełe – zwariowana głowa
myszygine - wariat
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MALARSTWO KRESOWE
-POLESIE

Anna Małgorzata Budzińska

W

naszej kolejnej wędrówce geograficzno- malarskiej przeniesiemy się w czasie i przestrzeni
do krainy bagien, bezbrzeżnych łąk, torfowisk,
dzikiego ptactwa, rybnych rzek i posępnych,
skrytych ludzi- na zaczarowane Polesie.

książka Ossendowskiego.
Zobaczmy więc jego opis zimy:
Zima wyzwala mieszkańców Polesia z przepotężnej władzy trzęsawisk, topieli wodnej i nieustannej, mozolnej
pracy. Jak okiem sięgnąć, rozpiera się tam na cztery, pięć
miesięcy biała równina-jedna wielka, bezkresna i bezpieczna droga. Poleskie sanie na jesionowych płozach
przetną niebawem zimowy szlak.
A teraz to samo, ale oczyma malarzy:

/ Julian Fałat - krajobraz z łosiem

Tę tajemniczą krainę opisuje nasz poeta Władysław Syrokomla:
Polesie
Nieprzemierzone okiem trzęsawisk obszary,
Snują mi się niekiedy, jakby senne mary.
Lasy ciemne i gęste, jak gdyby jaskinie;
Rzeka, co miedzy łozą, a sitowiem płynie;
Uprzykrzonych owadów drużyna skrzydlata
I zielony motylek, ci nad wodą lata;
I ta cisza powietrzna, rzadko przerywana
Ostrym krzykiem żurawia, klekotem bociana,
Albo pluskaniem czółna po spokojnej fali,
Kiedy rybak z więcierzem przemknie się w oddali.
Tajemny jakiś urok w mych oczach obwiewa
Żółte Polesia piaski i ponure drzewa
Czarne, podarte chatki na piasku lub mszarze,
Słomą kryte cerkiewki i wiejskie cmentarze,
Ozdobione jedliną lub sosna pochyłą,
Gdzie sterczy mała chatka nad każdą mogiłą.

Tadeusz Chrzanowski tak wspomina we wspominanej już
wcześniej książce „Kresy czyli obszary tęsknot” :
Za Włodzimierzem Wołyńskim zaczynały się poleskie
krajobrazy. Więc najpierw leśny trakt, szeroki na dziesięć
metrów, piaszczysty, po którym koleiny wozów wiły się
zygzakowato. Po obu stronach coraz gęściej otaczał nas
las, niezbyt wysoki, niezbyt gęsty, a spomiędzy drzew
coraz częściej ukazywały się kępy ostrych traw jak bezkwietne bukiety. Potem ich liczba zwiększała się, pojawiały się mszary, małe brzózki i to już były bagna, na
które nie wolno było wchodzić jeśli się dobrze miejsca
nie znało, a zwłaszcza jeśli się nie miało techniki skakania po tych kępach ostrych traw, bo łapczywa ciemność
mokradeł połykała bezlitośnie wszystko, co się w jej królestwie znalazło obcego.
Musiała to być kraina fascynująca, chociaż zatopiona zewsząd w wodach i w archaizmie nieprawdopodobnym.
Podstawą lokomocji była tu łódź: na niej zwożono do
zagród skoszone siano, na niej przewożono zwierzęta domowe na pastwisko, a przede wszystkim z nich łowiono
ryby.
Historyczne i geograficzne Polesie sięgające na wschodzie po Dniepr i Berezynę w 1921 roku przecięła na pół
granica ze Związkiem Sowieckim. W granicach II RP pozostało Polesie Zachodnie, kotlina leżąca na wschód od
Bugu, ograniczona od północy Wyżyną Nowogródzką,
a od południa Wyżyną Wołyńską. W 1945 roku Polesie znalazło się w granicach Związku Radzieckiego, a w
1991 roku – Białorusi.

A jakie jest lato? Ossendowski przyznaje:
Któż mógłby je nazwać pięknym? Niepewne jest i zmienne lato poleskie, deszczami nasiąkłe, mgłami o świcie i
po zorzy wieczornej spowite. Nad krajem tym rozpościera się szara, pochmurna płachta bodaj przez połowę dni
w roku; okresie letnim słońce nieczęsto przegląda się w
wodach rzek i jezior. Lato jest tu dżdżyste, szczególnie w
lipcu. (…)
Polesie to nasza dżungla parna, wilgotna, nieruchoma,
bo nawet dmące w lecie północno-zachodnie wiatry nie
rozpraszają mgieł i chmur. W umiarkowanie ciepłym i
wilgotnym powietrzu wybuja niezmiernie wszelaka roślina. Po łąkach żerują gromady bocianów, a w miejscach
dalekich od oka ludzkiego czujne, szare czaple wyglądają
zdobyczy. Nad trzcinami latają kaczory. Przylatują tu z
jezior zaczajonych wśród olszyńców, aby sprawdzić czy
wzrasta młódź po szuwarach i czy prędko sobie sama radzić zacznie.

/ Julian Fałat - krajobraz zimowy

/ Cz. Wasilewski - świt i kaczory

/ Czesław Wasilewski - Zygmuntowicz- sanna

Na Polesiu zachowały się największe puszcze olchowe,
wydmy z pierwotną roślinnością stepową, bagna i jeziora
torfowe. Nic dziwnego, że Polesie było rajem dla myśliwych polujących na łosie, jelenie, rysie, bobry i głuszce
oraz ulubionym plenerem malarzy.
Wiosna roztapia coraz to nowe zaspy, połacie i wydmy
śnieżne. Budzą się, zbierają, ruszają długo zastygłe
wody. Woda przybywa coraz szybciej i wyżej, piętrzy się
groźnie. Zrozpaczona, niosąca nadmiar wody Prypeć z
bolesnym westchnieniem występuje z brzegów i zalewać
zaczyna niskie torfowiska mszarniki, hała i kotlinne olsyaż hen! Znikają pod wodą łęgi i wyżej położone błonia
przybrzeżne, najniższe ostrowy, grzędy pełne jałowców i
wrzosowisk, zarośla łóz, suchych i łamliwych szuwarów
– tak widział poleską wiosnę pisarz, zaś malarze:

/ Julian Fałat - roztopy

/ J. Chełmoński - królestwo ptaków

/ Henryk Weyssenhoff - poleskie błota

Znakomitymi piewcami uroków tych ziem byli malarze:
Leon Wyczółkowski, Julian Fałat, Czesław Wasilewski –
Zygmuntowicz, Józef Chełmoński, Henryk Weyssenhoff
, a także malarz rosyjski Iwan Szyszkin.
Nie będę tu spisywać życiorysów malarzy- to łatwo znaleźć. Spróbuję natomiast dopasować obrazy do opisów
zaczerpniętych z książki „Polesie” Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego.
Czytałam tę książkę dwa razy: pierwszy raz „połknęłam”
ją zaraz po przyniesieniu z biblioteki, a drugi raz potemaby zapisać potrzebne mi cytaty. Czytałam wiele innych
opracowań, ale żadne nie oddawało tak ducha Polesia jak

/ Józef Chełmoński - zalana łąka

/ Iwan Szyszkin – Polesie
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bezwzględnie polować na zwierzynę i łowić ryby- różnymi sposobami. Poleszuk walczył o byt, a dla artystów
było to bardzo malownicze:

/ Cz. Wasilewski - cietrzewie

Zwróćmy uwagę, że rzeczywiście na wszystkich tych
obrazach niebo nie jest niebieskie i wszędzie snują się
mgły- podobnie jak w opisie.
Kolejny cytat dotyczy mieszkańców Polesia:
Drugim obok przyrody magnesem przyciągającym na
Polesie etnografów, etnologów i badaczy kultury byli
jego mieszkańcy, Poleszucy. Mówiący o sobie „tutejsi”,
wyznający przede wszystkim prawosławie, posługujący
się mieszanym dialektem języków ukraińskiego, białoruskiego i polskiego, zazwyczaj niepiśmienni. W szeroko
rozpowszechnionej opinii Polesie uchodziło za swoisty
skansen pierwotnej Słowiańszczyzny. (…) Na ogromnej
połaci bagien i resztek puszczy przetrwał na tym skrawku
prasłowiańskiej ziemi odrębny typ człowiek- Poleszuk.
Jest on wzrostu średniego, niekrzepkiej postawy, o włosach płowych lub jasnych, o oczach siwobłękitnych lub
zielonkawych jak pióra drobnych ptasząt lub chwoszczyków-skrzypów moczarowych. (…) Poleszuk stał się
nieufny i uparcie bierny, a gdy to nie pomaga- mściwy i
zawzięty. Poleszucy w malarstwie:

/ L. Wyczółkowski – rybacy polescy

/ Leon Wyczółkowski - rybak

/ Iwan Szyszkin - pasieka w lesie

/ Cz. Wasilewski - starzec

/J. Fałat - oszczepnicy

/ Sichulski - Polesie

Moja babcia pochodząca z Wołynia tak mówiła: - On ma
stopy jak poleski złodziej.- znaczyło to, że bardzo duże.
–Dlaczego? – pytałam. -No, bo żyją na bagnach i muszą
mieć duże stopy, żeby się nie potopili- odpowiadała babcia. Zapewne duże kapcie wyplatane z łyka też im w tym
pomagały.

A czym zajmowali się Poleszucy? Jak zdobywali pożywienie, zapasy i środki do życia?
Te sprawy Chrzanowski opisuje szczegółowo, nie szczędząc nam opisów okrutnych praktyk kłusowniczych w
kniei i w wodach. Poleszuk wydzierał ziemi i wodzie
wszystko co się dało, nie martwiąc się o przyszłe zasoby,
czy straty- o ekologii nie miał pojęcia. Nie czynił tego dla
zbytków, lecz aby przetrwać. Polowano więc wytrwale,
łowiono ryby, zbierano miód i wydzierano łąkom wszystkie kępki trawy- to bogactwo poleskiego chłopa.
Czytamy:
Co robią w tych odludnych, mało dostępnych ustroniach
ci milczący, szarzy, powolni, jak gdyby skradający się
ludzie? Szukają nowych miejsc, aby przypłynąć tu z kosami i wydrzeć bagnom siano; wypatrują nowych ostępów do tokowisk cietrzewi i głuszców; odnajdują sady
i łęgi kaczek, tropy wilków i dzików; zdzierają łyko z
lip i wiązów, rąbią pręty młodych dębczaków, wierzb i
łóz, skręcają z kory ligawki, plotą łapcie, króbki i „wiersze”- pułapki na ryby, drążą fujarki pasterskie… Tysiąca
rzeczy dostarczają im te błota i wody- tysiące ich spostrzeże i zużytkuje Poleszuk, człowiek leśny, duch błotny,
uparty, samotny, pierwotny łowca. Żyto, owies, jęczmień
i proso dojrzewają na nędznych poletkach, zaoranych tuż
przy chatach- to wszystko co uprawia tu rolnik, bo bagna, mszarniki, bory i olsy odstąpiły im zaledwie skrawki
uprawnej gleby. Resztę zgarnęły wszechwładna woda, topiel bezdenna i trawy. Umie on powiększyć zapasy chleba, dodając do mąki, lebiody, rzadziej dorzuca otręby,
a gdy wypadnie głodowy rok to i białej gliny domiesza
uśmierzając tym męki głodowe. Tak wiec nie dziwmy się,
że przy takim rolnictwie chłop poleski musiał się ratować
zbieraniem jagód leśnych, orzechów, grzybów, a także

/ J. Fałat – polowanie na niedźwiedzia

/ Wyczółkowski Rybak niosący raki

Teraz o wilkach:
W zaroślach łóz i w oczeretach odzywa się ponure wycie,
zapalają się i gasną gorące ogniki. To „lampy” wilcze –
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Polesia czar, to dziwny wichru jęk
Gdy w mroczną noc z bagien wstają opary
Serce me drży, dziwny ogarnia lęk
Słyszę jak w głębi wód jakaś skarga się miota
Serca prostota wierzy w Polesia czar
Proszę posłuchać tej piosenki , są tu też wyjaśnienia w
języku angielskim:
http://www.youtube.com/watch?v=AEA4jGx3UVk

płonące ślepia drapieżników, jak gdyby wici rychłego i
niespodziewanego napadu. Wraża to siła dla pasterzy poleskich, wróg odwieczny!

/ Wierusz-Kowalski - wilk

/ Z. Stryjeńska - Dażbóg
/ J. Chełmoński - napad wilków

Skoro było już o strasznych wilkach to jeszcze o czarach,
bożkach i zabobonach
Na tajemniczej ziemi poleskiej pędzi ciężkie i ciemne życie mieszkaniec tej krainy- Poleszuk. Niepomny swych
przodków, z nieświadomym, a tragicznym uporem przechowuje ich dawne wierzenia, obyczaje, zabobony, czary,
charakter i sposoby walki o twardy, mozolny byt. (…)

/ Z. Stryjeńska-żywioły - woda i ogień

Z tego niezwykle popularnego tanga Jerzego Kosteckiego ludzie zapamiętywali zazwyczaj refren zaczynający
się od słów „Polesia czar...”.
Czy jednak rzeczywiście był to raj? „Brzęczą much roje
nad bagnami”- ale mi raj! A ile komarów tam było! Niewiele pomagało okadzanie dymem z huby, praktykowane przez Poleszuków. Tak, to była malownicza kraina,
do zwiedzania, ale nie do życia, pomimo obfitości ryb i
zwierzyny. Mój tata zwykł był mawiać kpiąco: - Może
to i ładne, ale ja się na tym nie znam- delikatnie wyrażając swą dezaprobatę. Ja bym tak właśnie powiedziała
o Polesiu. Niezaprzeczalnie była to kraina fascynująca,
ale te błota, muchy, komary, bezdroża i posępni, mściwi,
zacofani ludzie to nie jest moja bajka. Owszem- chętnie
bym odwiedziła podolskie stepy, z dziką radością przemierzyłabym góry Huculszczyzny, ale błota Polesia nie!
Możecie się Państwo ze mną nie zgodzić, a zwłaszcza ci,
którzy tam się urodzili i wychowali. Wiadomo, że wspomnienia z dzieciństwa zawsze są piękne, zapomina się
trudności. I czasy, i miejsca, gdzie byliśmy młodzi są zawsze wspaniałe, bo i my byliśmy wtedy silni i wspaniali.
Dobrze jest wspominać i przekazywać wiedzę młodym
pokoleniom.
Napoleon Orda w swoim szkicowniku nie zapomniał też
o swoim rodowym pałacu w Worocewiczach:

/ N. Orda - Worocewicze
Zaś Juliusz Kossak pamiętał, że ta ziemia wydała naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszkę:

/ H. Weyssenhoff - przeczucie

W ciemne noce dziwne się rzeczy dzieją w głębiach leśnych, gdy na kujawach, nagich polanach w puszczy, tak
zwanych ihryszczach baraszkują, i pląsają korowody duchów nieznanych-lasowików, rusałek, biesów i wiedźm
(…)
Tajemne modły, zaklęcia i wieszczby. Znają je staruchy
stuletnie, zgrzybiałe, mądre mądrością ziemi bagiennej i
uczą tej sztuki tajemnej młoduchy i dziewczyny, aby nie
umarły, nie zniknęły sędziwe zabobony i gusła, bo- jak
świecie w to wierzą- wraz z nimi zapadnie się na zawsze
kraj Swarożyca.
Szepcą w lecie stare Poleszuki prasłowiańskie zaklęcie:
-Jariło, znij na trawu, na zyto, na proso, na babbij lon!Tak z nawyku modlą się do Jariły, bożka pogańskiego
polescy orataje- rolnicy i kosiarze.
Wszystko wokół Poleszuka pozostaje tajemnicą, grozą i
ponurą mistyką pogańska, toteż okrywa on nawet obrządki chrześcijańskie mchem i śniedzi starej słowiańszczyzny Swaroga, Peruna i Kupały.
Ten pogański mistycyzm, który dostrzega na Polesiu
Chrzanowski zauroczył też Zofię Stryjeńską – zwaną księżniczką polskiego malarstwa. Łącząc Art. Deco
z nurtem narodowym czerpiącym z folkloru, stworzyła
własny, rozpoznawalny styl. Powstał cykl wspaniałych
litografii przedstawiających 16 bożków prasłowiańskich,
większość z nich zrodzonych w jej snach na jawie.
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/ Z. Stryjeńska – Swaróg

Pomimo znacznych zniszczeń i przekształceń powstałych
podczas I wojny światowej, w okresie międzywojennym
Polesie na przeważającym obszarze nadal zachowało
swój prawie naturalny charakter i takie właśnie Polesie
opisywał Antoni Ossendowski.
Trzeba tu też wspomnieć o Marii Rodziewiczównie, bo
właśnie na Polesiu, w Hruszowej powstała większość powieści pisarki, z czego znaczna część zawiera motywy
związane z rodzinnym Polesiem, jego tradycjami, obyczajami, życiem. Opisuje w „Czaharach”:
„Wody wiosenne opadły już znacznie, zielone obszary
łąk wynurzyły się z topieli i cały ten płaski kraj, aż do
czarnych lasów na widnokręgu maił się w całej krasie”.
Polesie, w ujęciu Rodziewiczówny, ze swoją egzotyczną
przyrodą i poczciwymi ludźmi wydaje się istnym rajem.
Taki wizerunek tej krainy utrwalił się w świadomości ludzi mieszkających z dala. Pisano pięknie o Polesiu, malowano krajobrazy, a nawet śpiewano piosenki:
Pośród łąk lasów i wód toni
W ciągłej pustej życia pogoni
Żyje posępny lud
Brzęczą much roje nad bagnami
Skrzypi jadący wóz czasami
Poprzez grząską rzekę w bród
Czasem ozwie się gdzieś łosia ryk
Albo w dzikim gąszczu głuszca krzyk
I znów ta cisza niezmącona
Dusza lśni pustką rozmarzona
Piękny o Polesiu sen
Polesia czar, to dzikie knieje, moczary

/ J. Kossak - Kościuszko
Odbyliśmy razem podróż do krainy, której już właściwie
nie ma. Wiele się na Polesiu zmieniło, ale to już inna historia…
Przy opracowaniu tematu korzystałam z książki Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego pt. „Polesie”- z pięknymi zdjeciami Jana Bułhaka, wydanej przez Zysk i S-ka
Wydawnictwo, w serii „Podróże retro” – piękna to była
dla mnie podróż i zachęcam do przeczytania w całości tej
książki. Ponadto zamieściłam obrazy ze stron:
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/
http://www.dsh.waw.pl/
http://bialczynski.wordpress.com/co-to-za-strony/
http://www.agraart.pl
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Listy Do redakcji
Dzień dobry,
jestem wnukiem ppor Tadeusza
Simbierowczi i od dłuższego
czasu staram się „odzyskać”
medal rządu w Londynie, który otrzymał (takie informacje
mam od mamy oraz babci).
Niestety wszystkie moje poszukinania jak do tej pory nie
przyniosły rezultatu - nawet
Archiwa Państwowe nie są mi
w stanie pomóć. Wygląda, że
wszystkie dokumenty zniknęły.
Może ktoś z czytelników lub
członków 27 DWAK coś pamięta, wie i moze mi pomóc.
Dziękuję i pozdrawiam,
Michał Nierychło
mike74@poczta.fm
--Kochani, jestem synowa porucznika Teodora Deoniziak
pseudonim Emka z 27 Wolynskiej Dywizji AK
syn Franciszka i Anny ur. w
Lublinie 6 stycznia 1927 r.
robie opracowanie historyczne o moim tesciu, ktore bedzie drukowane w Biuletynie
Ostrog jesli macie jakies informacje, slicznie prosze o przeslanie mi na podany email synowa Ewa-Elzbieta Deoniziak
ewadeoniziak@yahoo.ca
--Witam serdecznie.
ostatnio dowiedzialem sie ze
muj pradziadek mjr Juzef Trawinski ps. ‚RAWITA’ sluzyl w
27 dywizji wolynskiej. i bral
udzial w powstaniu warszawskim. chcial bym sie czegos
o nim dowiedziec,niestety
dziadek od strony pradziadka
niedawno zmarl,a ja go nigdy
niepoznalem...
dlatego zwracam sie z prozba o przeslanie jakis,nawet
najmniejszych informacji na
jego temat. pozdrawiam BARTOSZ.
whitwskunk@vp.pl
/red. - Pisownia zgodna z
otrzymanym listem.
ZAPROSZENIA
Zaproszenie do Tarnowa
Szczególne prawo Tarnowa do
rozmowy o polskiej niepodległości w atmosferze wyjątkowego i nie tylko lokalnego
święta, jest oczywiste. 95 lat
temu tarnowianie, jako pierwsi
w kraju, zrzucili zaborcze okowy, nie kończąc na deklaracjach, ale po prostu rozbrajając
w nocy z 30 na 31 października 1918 r. wojska cesarskie i
przejmując władzę cywilną w
mieście i okolicach. To u nas
rozpoczęła się ta niezwykła
sztafeta niepodległości, która
w kolejnych dniach docierała
do kolejnych polskich miast
Prawo naszego miasta do posługiwania się chlubnym hasłem „Pierwsze Niepodległe”
zgodnie potwierdzają historycy. Mimo tej świadomości, ta
być może najważniejsza data
w dziejach polskiego od za-

wsze Tarnowa, nie doczekała
się wciąż odpowiedniego uhonorowania w oficjalnym miejskim kalendarzu.
Rok temu postanowiliśmy to
zmienić. Konfederacja lokalnych środowisk i organizacji patriotycznych, jaką jest
Obywatelskie
Porozumienie
na rzecz Tradycji i Niepodległości, zorganizowała pod
koniec października 2012 r.,
całkowicie oddolnie i solidarnie, pierwszy Festiwal Niepodległości w Tarnowie.
Sygnatariusze Porozumienia
postanowili już co roku, w
tym właśnie czasie, oddawać
hołd przodkom sprzed wieku,
świętując polską niepodległość godnie ale i zauważalnie,
angażując przy tym mieszkańców Tarnowa i okolic oraz gości z całego kraju.
Na tygodniowy blok inauguracyjny drugiej edycji imprez
złożą się koncerty, wystawa
z Muzeum AK w Krakowie,
targi książki, przegląd filmowy, ale także, a może przede
wszystkim, rozmowy i debaty
z gronem szanowanych autorytetów na najważniejsze dla naszego narodu i państwa tematy.
Tematy jak najbardziej aktualne. Dobrze bowiem wiemy,
że traktując „niepodległość”
jako zjawisko historyczne, nie
rozważając jej, nie diagnozując jej zagrożeń, nie traktując
jej jako żywego wyzwania, nie
bijąc się o nią, ów „złoty róg”
wywalczony 95 lat temu po
prostu tracimy. Tym razem nie
w wyniku zbrojnego podboju,
ale codziennego wyrzekania
się prawa do samodzielności,
do podejmowania trudnych, ale
suwerennych decyzji, prawa
do artykułowania interesu narodowego, który ze swej istoty
nie musi być przecież tożsamy
z interesami innych państw, a
już na pewno nie może im być
podporządkowywany.
6 listopada (środa):
17:00 - Spotkanie autorskie i
dyskusja z dr Piotrem Gontarczykiem. Prowadzi Piotr Dziża.
Aula Starostwa Powiatowego
w Tarnowie, ul. Narutowicza
38
9 listopada (sobota)
16:00 – Polska niepodległość
wczoraj i dziś. Seans filmowy i
spotkanie dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi specjalnymi
(historycy, politolog, socjolog)
– szczegóły wkrótce.
Aula Starostwa Powiatowego
w Tarnowie, ul. Narutowicza
38
10 listopada (niedziela)
XV Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy - uroczystości
na Cmentarzu Legionistów
w Łowczówku – szczegóły
wkrótce / 42. Miesięcznica
„smoleńska”
11 listopada (poniedziałek)
6:00 – wyjazd na MARSZ NIE-

PODLEGŁOŚCI do Warszawy
i na uroczystości do Krakowa
15:00 - Oficjalne uroczystości
Święta Niepodległości w Tarnowie – szczegóły wkrótce
17.30 - Wypominki Narodowe,
Kościół św. Maksymiliana, Urszulańska 9
13 listopada (środa)
19:15 - „rany boskie, Polska” – kolejny wieczór z cyklu „Literacki żart, nie żart”,
przygotowywanego przez ruch
społeczny Tarnowscy Obywatele Kultury, przypomnni
październikowo - listopadowe
dni roku 1918 w Tarnowie. Z
przymrużeniem oka i na serio
odnajdziemy zarówno towarzyszący tamtemu czasowi humor,
piosenkę jak i refleksję...- zapewniają organizatorzy. Impreza towarzysząca.
Scenariusz i reżyseria - Krystyna Drozd , kierownictwo muzyczne - Marta Komorowska.
Bombay Music, Krakowska 11a
ZAPROSZENIA z Facebook
Rodacy Bohaterom - zbiórka
dla Polskiego Kombatanta na
Kresach
Zapraszamy Państwa po raz kolejny do naszej wspólnej, ogólnopolskiej akcji. Rozpoczynamy 15 października, kończymy
zbiórkę 15 grudnia 2013. Głównym organizatorem zadania jest
Stowarzyszenie
ODRA-NIEMEN.
Lista potrzebnych artykułów:
CUKIER
MĄKA
KONSERWY MIĘSNE LUB
RYBNE
RYŻ
KASZA
HERBATA
HERBATA SYPANA/OWOCOWA
KAKAO
SŁODKI DROBIAZG (batony,
pojedyncze cukierki garść)
MAKARON
WARZYWA W PUSZCE
OWOCE W PUSZCZE
CZEKOLADA
OLEJ
SŁODYCZE (duże i małe opakowania ciastek, cukierków)
KAWA SYPANA i KAWA
ROZPUSZCZALNA oraz najważniejsze: KARTKA ŚW KONIECZNIE Z ŻYCZENIAMI!!!
Kontakt z koordynatorem akcji
na terenie Podbeskidzia (Brenna, Skoczów, Cieszyn, Bielsko, Żywiec i okolice) - Marta
Ociepka, 605-196-003, marta.
joanna.ociepka@gmail.com
Prosimy o pomoc w zbiórce
darów dla naszych Rodaków z
Kresów Wschodnich! Szkoły
zainteresowane zbiórką, inne
organizacje proszę o kontakt.
Prosimy także o nagłaśnianie
akcji.
ZADUSZKI
w Puławach

HISTORYCZNE

Klub Miłośników Historii Polski
https://www.facebook.com/
groups/klubmilosnikowhistoriipolski/ serdecznie zaprasza
na ZADUSZKI HISTORYCZNE 2013 organizowane przez
Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta przy POK ,,Dom
Chemika w Puławach.
9 listopada 2013 r. o godz.
17.00 w sali widowiskowej
POK „Dom Chemika” odbędzie
się trzecia edycja „Zaduszek historycznych” organizowanych
w ramach projektu „Dogonić
przeszłość”.
„Zaduszki historyczne”, wzorem lat ubiegłych, będą poświęcone tym razem 26 zasłużonym osobom, związanym z
Puławami w latach 1732-1991,
które spoczywają na cmentarzu
włostowickim (z 1801 r.). Biogramy tych osób przygotowali
uczniowie z puławskich szkół
gimnazjalnych pod kierunkiem
Zbigniewa Kiełba z Pracowni
Dokumentacji Dziejów Miasta.
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cej czynny udział w tworzeniu
polskiej kultury we Lwowie
zwracamy się do autorów listu
o zaprzestanie prowokacji wymierzonych w polską kulturę
i dziedzictwo narodowe. Pragniemy zaznaczyć, że Cmentarz Orląt nazywany jest przez
Polaków miejscem świętym
(Campo Santo) co w zupełności odzwierciedla wartość jaką
stanowi dla Polaków. W imię
dobrych relacji polsko-ukraińskich domagamy się pozostawienia Szczerbca w miejscu w
którym się znajduje, a autorów
wzywamy o zaniechanie dalszych prowokacji które nie służą dobrze dla obu stron.
Jeżeli politycy Swobody i autorzy listu będą chcieli fizycznie usunąć Szczerbiec spotkają
się z naszym zdecydowanym
sprzeciwem.
Marcin Siembida, członek zarządu LKS Pogoń Lwów
Kontakt +48 500290793
--

W trakcie „Zaduszek historycznych” odbędzie się także zbiórka zniczy, czyli akcja „Zapal
pamięć”. Zebrane znicze 10
listopada zapłoną na zapominanych grobach włostowickiej
nekropolii.

KONCERT MUZYKI PATRIOTYCZNEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

WSTĘP WOLNY

Parafia p.w. św. Bonifacego
OO. Bernardyni ul. Czerniakowska 2/4 (po Mszy Świętej
za Ojczyznę godz. 18:30)

więcej o tym wydarzeniu tu
http://domchemika.pl/program,2013,11,09,zaduszki-historyczne-2013.html
--Akcja w obronie Szczerbca na
Cmentarzu Orląt we Lwowie dołączajcie!
Stalowa Wola, 26.07.2013 r.
W dniu wczorajszym lokalne
media we Lwowie podały informację o postulatach lokalnych organizacji społecznych
chcących usunąć Szczerbiec
Chrobrego z Cmentarza Orląt
– miejsca dla Polski niezwykle
ważnego. W ich ocenie miecz
ten jest oznaką „polskiej okupacyjnej symboliki wojskowej”
w tym mieście. Sprawą zajęli
się radni z partii Swoboda, która ma większość w lwowskiej
radzie. Radni postanowili powołać tymczasową komisję,
która zbada obiekty polskiego
dziedzictwa historycznego we
Lwowie, w tym na Cmentarzu
Łyczakowskim, gdzie znajduje
się Cmentarz Orląt.
Szczerbiec znajduje się na
mogile „Pięciu Nieznanych”
tuż przed Pomnikiem Chwały.
Kryje ona zwłoki pięciu nieznanych żołnierzy, którzy w
obronie Lwowa zginęli na Persenkówce.
Na górnej jej powierzchni wyobrażony jest miecz, oraz daty
„1918–1920″, wykonane z
brązu. Czoło płyty opatrzone
jest napisem: „Nieznanym bohaterom, poległym w obronie
Lwowa i Ziem Południowo-Wschodnich”. Płytę projektował Stanisław Konieczny.
W imieniu młodzieży biorą-

Parafia p.w. św. Bonifacego
OO. Bernardyni ul. Czerniakowska 2/4

W czasie koncertu będzie można usłyszeć pieśni legionowe,
powstańcze, wojenne a także
współczesne utwory takich artystów jak Agnieszka Osiecka,
Jacek Kaczmarski czy Jan Pietrzak.
W prezentowanych utworach
znajdziemy cały wachlarz emocji – radość „Pierwszej Kadrowej”, rycerską dumę „Pierwszej Brygady”, werwę i humor
ułanów czy młodzieńczy zapał
Powstańców Warszawskich.
Niezapomnianymi „Murami”
nawiążemy także do czasów
niedawnych – epoki „Solidarności”.”
W koncercie wystąpią: Alicja
Kosińska – wokalistka, Aleksandra Matryba – wokalistka,
Konstantin Ivlev – pianista, Paweł Krasowski – konferansjer.
Serdecznie zapraszamy
Organizator:
Ośrodek Edukacji Kulturalnej
„Sadyba”
ul. Korczyńska 6
tel. 22 642 59 08, 608 554 398
www.oeksadyba.msmenergetyka.pl

NASI PARTNERZY i NASZE SERWISY - REKLAMY
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Nasze serwisy

www.ksi.kresy.info.pl

Partnerzy medialni

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

www.pokolenia Kresowe
www.11lipca1943.wolyn.org

NADLEŚNICTWO TOMASZÓW ZAPRASZA!
Jedziesz do Lwowa, szukasz
noclegu przed granicą skorzystaj z naszej oferty.
Tanie noclegi w kwaterze myśliwskiej w miejscowości
Pańków oddalonej 11 km od Tomaszowa Lubelskiego
i 33 km od przejścia granicznego Hrebenne.

Dysponujemy 6 (7) miejscami w kwaterze, położonej w urokliwym miejscu w sąsiedztwie lasu. Centralne położenie na
Roztoczu Środkowym
umożliwia uprawianie turystyki pieszej i korzystanie z usług
pobliskiej stadniny koni.

Ceny brutto za noclegi:
* Liczba osób 2 i więcej - 46 zł
za 1 osobę / 1 dobę
* 1 osoba - 52 zł za 1 dobę

Zamawianie
noclegów:

e-mail: tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
fax: 84 665 88 71
telefonicznie w Nadleśnictwie Tomaszów
(w godz.715-1515): 84 664 24 58; 664 24 59; 664 24 50; 691 760 093; 691 497 729
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