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Konferencja: „70. Rocznica Akcji Burza na Kresach II” RP 88. urodziny profesora
WŁADYSŁAWA FILARA

/ Władysław Filar (2012 – Świątniki)

W 70 rocznicę Akcji „Burza”, powstania 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK i jej walki to czas
hołdu dla wszystkich żołnierzy
którzy brali udział w tych historycznych wydarzeniach. Jednym
z nich był Władysław Filar pseudonim „Hora” i „Wondora”. W lutym bieżącego roku przypadają 88
urodziny tego kresowego żołnierza AK i historyka. Władysław
Tadeusz Filar urodził się 18 lutego 1926 r. w Iwaniczach Nowych
na Wołyniu gdzie się wychował i
przeżył tragedię swojej ojczyzny
Był świadkiem historycznych wydarzeń minionego czasu. Przeżył
najpierw okupację sowiecką, później niemiecką. Był świadkiem
napadów ukraińskich nacjonalistów na polskie wsie i brutalnego

mordowania kobiet i dzieci. Jako
nastolatek uczestniczył w konspiracji, a następnie w walkach. Był
żołnierzem kompanii „Motyla” z
I batalionu 50 pułku piechoty 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Razem z 27 WDP
AK przeszedł cały szlak bojowy,
doświadczając zarówno satysfakcji z udanych potyczek z okupantem jak i goryczy w chwili zdradzieckiego rozbrojenia dywizji
przez Sowietów. Nie zapomniał
tego co widział i przeżył, karabin
zamienił na pióro by uratować
prawdę od zapomnienia. W 1956
roku ukończył Akademię Sztabu
Generalnego, w 1963 obronił pracę doktorską z historii wojskowości, habilitował się w 1970 roku.
c.d na stronie 4

„Rok 70. Rocznicy Akcji
Protest wobec emisji filmu. Zbrodnia UPA w Łanow- 27 WDP AK w lutym 1944 r.
Burza na Kresach - Co, Szanowny Panie, W imieniu Ruchu Spo- cach 1944 na Podolu
W lutym 1944 roku odszedł z Wołynia pułgdzie, kiedy.
łecznego Porozumienia Pokoleń Kreso- Potworne zbrodnie. Był rok 1944 –styczeń kownik „Luboń” -Kazimierz Babiński. Na
WARSZAWA
W 70. rocznicę utworzenia 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej:...... str. 2

„Uroczysta Msza Święta
w 70. rocznicę akcji
Burza i powstania
27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK.
Fotorelacja - Str. 4

wych oraz Kresowego Serwisu Informacyjnego, będącego organem medialnym
Porozumienia Pokoleń Kresowych, składamy na Pańskie ręce protest wobec emisji
takich materiałów...str.6

U rodaków na Litwie
W ostatni weekend przedstawiciele Stowarzyszenie non omnis moriar z Kozłowa po
raz kolejny odwiedzili na Litwie kombatantów Armii Krajowej..... str. 7

przed Świętami Bożego Narodzenia w
kościele greko- katolickim. Przyszedł do
mnie chłopak sąsiadów z prośbą o pożyczenie łańcucha na choinkę. Wyjąłem pudło ze strojami........str. 16

jego miejsce Komenda Główna AK skierowała majora (ppłk.) dyp. „Oliwę” - Jana
Wojciecha Kiwerskiego, który objął dowództwo ....str22

Pamiętam bardzo dobrze, że jeszcze przed
rzezią do naszego domu przyszła nasza
sąsiadka Ukrainka, niestety nie pamiętam
dziś .... str. 20

Lubię odwiedzać wrocławskie Muzeum
Narodowe. Ostatnio przyciągnął moją
uwagę niepozorny obraz, mało znanego
malarza Witolda Pruszkowskiego....str.26.

MORD W PARKU. UŚCI- MALARSTWO
WE - SYBIR
ŁUG 1944 R.
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Rok 70. Rocznicy Akcji
Burza na Kresach
- Co, gdzie, kiedy.
Redakcja

WARSZAWA

W 70. rocznicę utworzenia 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej:

Konferencja
Akcja ”Burza” na Kresach
Wschodnich – jej specyfika i znaczenie
1.02.2014r. godz. 11.00 - 16.00
Centrum Prasowe Foksal Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
Warszawa, ul. Foksal 3/5
Organizatorzy: Stowarzyszenie
Solidarni 2010, Okręg Wołyński
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej
Program
11.00
Powitanie uczestników konferencji
Wystąpienia prelegentów
11.15
Prof. Wiesław Jan Wysocki „Burza” - powstanie powszechne ostatnią racją stanu Polskiego
Państwa Podziemnego – 15 min.
11.30
Prof. Władysław Filar – Operacja
„Burza” na Wołyniu. Założenia,
uwarunkowania i przebieg działań
- 35 min. z prezentacją
12.10
Dr Dariusz Faszcza – Twórcy 27
WDPAK - 20 min. z prezentacją
12.30
Koncert Wojciecha Popkiewicza
– m.in. „Ballada o Podkamieniu”–
15 min.
Ok. 12.45 [fakultatywnie]
Prezentacja fragmentu filmu „Pożoga” w reż. Wincentego Ronisza,
1998r.
Prod. Fundacja Filmowa Armii
Krajowej oraz TVP – 10 min
Przerwa – 13 - 13.20
13.20
Wznowienie obrad;
Multimedialny pokaz: wiersz K.
Wierzyńskiego „Na rozwiązanie
Armii Krajowej” w wyk. Jerzego
Binkowskiego oraz prezentacja
zdjęć dokumentalnych
Wystąpienia prelegentów
13.30
Dr Kazimierz Krajewski – „Burza” na Kresach Północnych: Nowogródek-Wilno - 20 min.
13.50
Prof. Wiesław Jan Wysocki – „Burza” na Polesiu. Na odsiecz po-

wstańcom warszawskim - 20 min.
14.10
Dalsze losy żołnierzy 27 WDPAK
- Wystąpienia uczestników walk
[moderator – Anna Lewak Prezes
Okręgu Wołyńskiego Światowego
Zw. Żołnierzy AK] – 40-50 min.
Wystąpienia:
Eugenia Borkowska – konspiracja
w Kowlu
Józefa Marciniak – harcerka, Powstanie w-wskie
Janina Wójcik – sanitariuszka,
szpital - Zasmyki
Zygmunt Maguza – walki nad
Prypecią
Stanisław Maślanka - przeprawa
przez tory kolejowe – Jagodzin
Tadeusz Socha – żandarmeria zgr.
Osnowy
Zbigniew Ścibor-Rylski – zgr.
Gromada , Powstanie W-wskie
Andrzej Żupański – zgr.Gromada,
kompania saperów
Ok. 15.00
Wolne wystąpienia, dyskusja:
min. Leszek Rysak [Rajd Katyński], Krzysztof Krzywiński
{Stow. Kresy Pamięć i Przyszłość
– Chełm]
15.45 – Podziękowania i zakończenie konferencji
Prowadzenie: Anna Lewak [Okręg
Wołyński ŚZŻAK], Hanna Dobrowolska [Solidarni 2010]
Informacja prasowa: Magdalena
Kowalewska [kom.796 820 286]
Transmisja on-line i multimedia:
Grzegorz Kutermankiewicz, Bartłomiej Zub
Scenografia: Małgorzata Czuczman, Piotr Grzegorzewski
Grafika: Andrzej Kordas
Wystawa Orłów Polskich: Bogusław Niedźwiecki
Wystawa pamiątek, księgarnia:
Okręg Wołyński ŚZŻAK, Fundacja PPP

SZCZECIN
PROGRAM OBCHODÓW:
8 lutego 2014 r. w Szczecinie
11:00 - Msza Święta w Kościele
Garnizonowym p. w. Sw. Wojciecha
12:00 -12:45 - Przejazd do Klubu
12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej ul. Wawrzyniaka 5
13:00 - Rekonstrukcja odprawy w
Suszybabie
13:20 - Wystąpienie Prezesa
Środowiska Szczecińskiego 27
WDPAK
13:45 - Prelekcja - „Akcja Burza
na Kresach U Rzeczypospolitej”
14:15 - Wystąp chóru - Pieśni Partyzanckie
14:10 - Zwiedzanie wystawy

„Ostatni zryw zbrojny w obronie
toźsamosci Kresów”
15:00 - Poczęstunek

Uroczystości IPN
Biuro Edukacji Publicznej IPN
przygotowuje odchody dotyczące
‚całego kraju i na różnych płaszczyznach.
Planujemy realizację ogólnopolskiego projektu wystawienniczego pt. „Polska Walcząca”. Tematyką wystawy będzie całokształt
działalności polskiego podziemia
niepodległościowego w czasie II
wojny światowej, ze szczególnym
uwzględnieniem akcji „Burza”
oraz niepodległościowego podziemia antykomunistycznego.
Wśród innych działań ogólnopolskich planujemy:
- wydanie albumu „Ku Ostrej
Bramie. Wileńska i nowogródzka
Armia Krajowa w obronie ziemi
ojczystej”
- konkurs dla młodziezy„Burza’44. Historia Armii Krajowej
odczytana z fotografii”.
- konkurs dla nauczycieli i studentów na scenariusz lekcji dotyczącej Akcji „Burza” (planowane
ogłoszenie konkursu - kwiecień
2014, ogłoszenie wyników - czerwiec 2014);
- poświęcenie V edycja projektu
edukacyjnego „Kamienie pamięci” żołnierzom Akcji „Burza projekt jest już realizowany
Poza tym nasze Biura Oddziałowe
planują oprócz udziału w uroczystościach rocznicowych, wykładów i prelekcji na temat Akcji
Burza:

Walcząca” wraz z regionalnym
aneksem OBEP Katowice
- prezentacja wystawy „Polska
Walcząca” wraz z regionalnym
aneksem OBEP Kraków
- konferencja naukowa poświęcona sytuacji Polski w 1944 r. (dokładny temat i program w trakcie
ustalania, termin - jesień 2014 r.)
- rajd szlakami AK ( Zgrupowanie
„Murowa” - „Kamiennik „), czerwiec 2014
- konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Dwór
małopolski w zmaganiach o niepodległość (udział ziemian w
Polskim Państwie Podziemnym i
akcji „Burza”)”,
- wydanie monografii oddziału
partyzanckiego AK kpt. Juliana
Zapały „Lamparta” autorstwa Dawida Golika
- oferta udostępnienia wystaw dla
zainteresowanych:
Burza. Armia Krajowa w 1944 r.
- koncert muzyczny (hip hop)
„Tajne Komplety”- Klub Studencki Rotunda, 18-19 stycznia 2014 r.
Delegatura IPN w Kielcach
- konkurs historyczny i wyjazd
edukacyjny w 70. rocznicę Akcji
Burza i wybuchu Powstania Warszawskiego;
- koncert muzyczny z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego;

OBEP Lublin
- akcja banerowo-plakatowa (w
głównych miejscowościach regionu wyzwalanych przez Oddz. AK
(min. Lublin, Zamość, Szczebrzeszyn, Ryki) rozwieszone zostaną
banery ze zdjęciami przypominającymi moment wkraczania oddz.
AK w lipcu 1944 r„ oprócz tego
w istotnych punktach i siedzibach
instytucji tych miejscowości pojawią się plakaty nawiązujące do
tych wydarzeń;
- pokazy filmów: “27 Wołyńska
Dywizja Piechoty AK”, i innych
poświęconych sylwetkom dowódców oddz. AK oraz na Lubelszczyźnie uczestniczących w
“Burzy” (film “Z archiwum IPN )
obudowane przedmową historyka

OBEP Białystok

OBEP Łódź

- 2.07.2014 Białystok, Muzeum
i Archiwum Archidiecezjalne w
Białymstoku, Przystanek Historia - prezentacja mapy „Operacja
Ostra Brama. Wilno lipiec 1944
r.” oraz premiera filmu dok. „Stanisław Kjałka”
- 6.07.2014 Wilno, Dom Kultury
Polskiej, prezentacja mapy „Operacja Ostra Brama. Wilno lipiec
1944 r.” oraz pokaz filmu dok.
„Stanisław Kjałka”
- 1.08.2014. Białystok, pomnik
AK, Obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego
- wrzesień 2014 r. - zajęcia w
szkołach na temat „Akcji Burza”
i „Polskiego Państwa Podziemnego”
- prezentacja wystawy „Polskie
Państwo Podziemne”, przygotowaną przez BEP IPN

- od 1 do 28 sierpnia 2014 r. w
Centrum Handlowym „Manufaktura” w Lodzi będzie prezentowana wystawa pt. „Biografie z
powstaniem w tle - łódzkie echa
Powstania Warszawskiego”.
OBEP Poznań
- prezentacja wystawy Instytutu
Pamięci Narodowej w Poznaniu
oraz Instytutu Zachodniego: Powstanie Warszawskie 1944 r.- dokumentowanie przez Wielkopolan
zbrodni niemieckich na ludności
cywilnej

OBEP Gdańsk

- prezentacja wystawy „Polska

OBEP Rzeszów
- prezentacja wystawy „Polskie
Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie
1939-1944/45”
(kilka paneli wystawowych poświęconych jest Akcji „Burza”)
(miasta woj. podkarpackiego).
- uroczystości upamiętniające 70.
Rocznicę operacji „Ostra Brama”

www.ksi.kresy.info.pl
przeprowadzonej przez Armię
Krajową w ramach planu „Burza”
na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie w lipcu 1944 r.

OBEP Szczecin
- Akcja „Burza” stanowić będzie
ważną część V Turnieju Historycznego SZARE SZEREGI - zagadnienie: harcerze w akcji „Burza” [ze szczególnym naciskiem
na operację „Ostra Brama” i powstanie warszawskie]. Propozycja skierowana do uczniów szkół
podstawowych
- debata oksfordzka z udziałem
uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Akcja Burza samobójstwem
Armii Krajowej
- okolicznościowa „wieczornica”
- tzn. spotkanie uczniów ze świadkami historii (powstańcami warszawskimi, Wilniukami z „Ostrej
Bramy”)

OBEP Warszawa
- rajd „Kampinos 44” - upamiętniający losy Zgrupowania Stołpeckiego AK idącego na pomoc
walczącej Warszawie. Impreza
organizowana wspólnie z Kampinoskim Parkiem Narodowym,
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i miejscowymi
- prezentacja wystawy „Dni Powstania - Warszawa 1944” - nowa,
rozszerzona wersja wystawy prezentowanej obecnie przez Oddział
- termin otwarcia 1 VIII 2014 r. w
Krakowie (uroczystości organizowane wspólnie z OBEP w Krakowie),
- prezentacja wystawy „Dni Powstania - Warszawa 1944” — stara wersja wystawy (po liftingu),
prezentacja zgodnie z ustalonym
wcześniej kalendarzem,
- konferencja naukowa: „Teren
wobec Powstania Warszawskiego” - termin 24 VI 2014 r.,
- prezentacja komiksu „Kampinos 44” upamiętniającego losy
Zgrupowania Stołpeckiego AK
idącego na pomoc walczącej Warszawie,
- gra uliczna „Szlakiem Poczty
Powstańczej” - termin VI 2014 r.

OBEP Wrocław
Kwiecień
- rajdy „Wędrowanie dwóch pokoleń patriotów” - w tym roku wizyta w muzeum Armii Krajowej
w Krakowie (tematy przewodnie
dla szkół Akcja Burza i Powstanie
Warszawskie)
Styczeń - Grudzień
- projekt „Rodzina Szkół im. Armii Krajowej”. W ramach projektu organizowane są obchody
uroczystości rocznicowych, konkursy, projekty edukacyjne oraz
konferencje. Rodzina zrzesza
szkoły podstawowe, gimnazja
oraz jedno liceum.
Jak widać z powyższego zestawienia Biuro Edukacji Publicznej
IPN planuje w związku z obchodami 70. rocznicy Akcji Burza
wiele różnorodnych działań w całym kraju.
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Konkurs poświęcony Od Wilna do Lwowa
„Żołnierzom Wyklętym”
na Kresach
Andrzej Łukawski
16 stycznia, koncertem pieśni i piosenek
kresowych „Od Wilna do Lwowa” autorstwa Izabeli Wilczak
z akompaniamentem
gitarowym Wiktora
Wilczaka zainaugurowano
„Kresowe
Spotkania” w Ośrodku Edukacji Kulturalnej SADYBA.

Informacja z Dolnego Śląska.

27 Wołyńska Dywizja Armii
Krajowej, Burmistrz Gminy Wołów, Wołowski Ośrodek Kultury,
Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej ogłasza

Licznie przybyłym
Kresowianom zaprezentowano zarówno
piosenki poważniejsze: liryczne i
nostalgiczne, jak i lżejszy repertuar folklorystyczny czy biesiadny.
Na koncercie nie mogło też zabraknąć szlagierów ze słynnego
międzywojennego programu radiowego: „Na wesołej lwowskiej
fali”.
W programie znalazły się:
1. Tylko we Lwowie,

KONKURS
poświęcony „Żołnierzom Wyklętym i Podziemiu Niepodległościowemu po 1944r. na Kresach”
- PATRONAT Burmistrz Dariusz
Chmura, 27 Wołyńska Dywizja
Armii Krajowej, Towarzystwo
Miłośników Kultury Kresowej,
Związek Sybiraków
- Koordynatorem i kierownikiem projektu jest Joanna SzulcDrębkowska z Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej;

2. W dzień deszczowy i ponury,
3. Już mi raz zabrali Wilno,
4. Jezioreczko (Mińsk, Białoruś),
5. Litewska piosenka ludowa,
6. Ballada o pannie Franciszce,
7. Polka usia-siusia,
8. Bal u weteranów,
9. Czumbałałajka,
10. Ta co pan buja!
11. Żegnaj Wilno ukochane i
ostatni utwór:
12. Kresowy płomień.

Szanowni Państwo
Podziemie niepodległościowe
aktywnie działało na przedwojennych ziemiach polskich
włączonych oficjalnie w 1945
do ZSRR, szczególnie na ziemi
grodzieńskiej,
nowogródzkiej
i wileńskiej. Wśród oddziałów
podziemia operujących na tym
obszarze był m.in.: oddział płk.
Macieja Kalenkiewicza „Kotwicz”, cichociemnego, dowódcy Okręgu Nowogródzkiego AK,
oddział ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” walczący
w Nowogródzkiem, oddział por.
Jana Borysewicza ps. „Krysia”,
„Mściciel”, oddział ppor. Anatola Radziwonika „Olecha” operujący na ziemi lidzkiej, oddział
ppor. Mieczysława Niedzińskiego „Mena” walczącego na Grodzieńszczyźnie. Jednym z ostatnich polskich żołnierzy czynnie
walczących na Kresach był
Hryncewicz ps. „Bogdan” pochodzący spod Lidy. Został ujęty w sierpniu 1953 i później zamordowany. Rotmistrz Zdzisław
Szyłeyko w swojej pracy Lepsza
strona czasu będącej wspomnieniami z walk partyzanckich na
polskich Kresach podaje, że we
wrześniu 1955 zginał na Wileńszczyźnie w walce z Sowietami partyzant z oddziału „Kmicica” – Franciszek Polakiewicz ps.
„Ben Hur

- CEL KONKURSU:
Pamięć o bohaterach.
Propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych wśród młodzieży.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

- TEMATYKA PRAC:
Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie, Żołnierze
wyklęci na Kresach Wschodnich;
Przedstaw sylwetkę oraz działalność konspiracyjną, jednego z
niżej wymienionych dowódców:
mjr. Hieronim Dekutowski „Zapora”- mjr. Franciszek Przysiężniak „Ojciec Jan” - por. Kazimierz Bogacz „Bławat”
-14.01.2014 do 04.03.2014
Prace należy złożyć w redakcji
Kuriera Gmin. Praca musi być
opisana następująco : tytuł,autor,klasa,szkoła,adres instytucji lub
osoby zgłaszającej prace.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Kurierze Gmin
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów oraz
otwarcie wystawy nastąpi w ciągu 1-2 tygodni od zakończenia
konkursu.
Wszyscy zainteresowani zostaną
o tym poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonicznym, Wojciech
Orłowski tel. 608 793 570

Estetyka pracy.
• Ocenę najwyższą dostaną prace
wnoszące nowe treści, wiedzę lub
dokumenty o Żołnierzach Wyklętych..

- NAGRODA
za pierwsze miejsce wyróżniony
będzie mógł pojechać na KresyUkraina wraz z wołowską grupą TMKK, Nagrody przyznane
będą za 1,2,3 miejsce. Jury może
przyznać nagrodę ex aequo, wyróżnienie, nagrodę specjalną. Dla
laureatów będą przyznane nagrody rzeczowe.
• Nadesłane będą publikowane w
kurierze Gmin i na stronie internetowe TMKK
• Pamiątki rodzinne, eksponaty
zostaną zwrócone właścicielom.

75. rocznica urodzin
i 10. rocznica śmierci.

Redakcja
„Dziwny jest ten Świat”

Gdyby żył, obchodzilibyśmy jego 75. rocznicę urodzin. Czesław Niemen - Wydrzycki ur. 16 lutego 1939 w Starych Wasiliszkach na Kresach. Zmarł 17 stycznia 2004 w Warszawie – polski kompozytor, multiinstrumentalista, piosenkarz i autor tekstów piosenek.
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88. urodziny profesora Z prac Parlamentarnego Zespołu do
spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa
Władysława Filara
Redakcja
Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
-dokończenie ze str. ze strony 1

.....Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1973 r., a profesora zwyczajnego w 1983 r.
Owocem jego działalności jest
ponad 120 publikacji historycznych i wojskowych. Był też jednym z organizatorów seminariów
historycznych „Polska - Ukraina:
trudne pytania” (1996-2001).
Autorem licznych książek i publikacji takich jak np. :”Wołyń
1939-44. Eksterminacja czy walki
polsko-ukraińskie”, Wołyń 193944. Historia, pamięć, pojednanie,
„Burza” na Wołyniu. Dzieje 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe.
Prof. Władysław Filar opisał
znane z życia wydarzenia, od-

stawiając na bok własne emocje,
spełniając znakomicie założenia
pełnoprawnego studium historyczno-wojskowego. Dostarczył
cennej wiedzy dla wszystkich,
których interesuje polski czyn
zbrojny w II wojnie światowej.
Uratował od zapomnienia historię
dawnych ziem ojczystych , cenną
nie tylko dla tych których korzenie sięgają ziemi wołyńskiej, ale
dla wszystkich tych co interesują
się całą historią narodową.
Z okazji urodzin tak znakomitego Kresowiaka nasza redakcja
w imieniu wszystkich czytelników uważa za stosowne złożyć
gorące życzenia i podziękowania na ręce dostojnego jubilata.
Niech nam żyje jak najdłużej w
dobrym zdrowiu i nieustającej
dociekliwości historycznej.

Uroczysta Msza Święta
w 70. rocznicę akcji
Burza i powstania
27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK.

Redakcja

Rozpoczynając posiedzenie, Przewodniczący Jaros nawiązał do
sytuacji Polaków na Litwie, Białorusi i Ukrainie ze szczególnym
uwzględnieniem Litwy której poświęcono bieżące spotkanie ZP z
Kresowianami.
Zanim przystąpiono do meritum,
głos zabrał Andrzej Łukawski z
Kresowego Serwisu Informacyjnego który w imieniu Organizatorów obchodów 70. Rocznicy
Akcji Burza na Kresach, wręczył
posłom i obecnym na posiedzeniu
Zespołu Parlamentarnego Kresowianom zaproszenie na uroczystości.
Poruszono m.in. stale aktualne
problemy szkolnictwa na Litwie
oraz sprawy związane z gruntami
należącymi do Polaków.

Andrzej Łukawski

26 stycznia w Kościele Garnizonowym w Warszawie, w 70. rocznicę Akcji BURZA na Kresach i
70. rocznicę powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej odprawiona została uroczysta Msza Święta.

We mszy uczestniczyli
żołnierze 27 WDP AK,
kresowych
samoobron, potomkowie obrońców
Kresów i przedstawiciele kresowych i patriotycznych organizacji.
Licznie stawiała
się także młodzież z grup rekonstrukcyjnych
która wystawiła poczty sztandarowe dla kombatanckich sztandarów. Modlono się w intencji
obrońców Kresów oraz tych którzy przeżyli Akcję Burza ale odeszli udając się „Wieczną Wartę”.

To była wyjątkowa
i
niepowtarzalna
msza na której niestety zabrakło przedstawicieli
władz,
urzędów i instytucji
odpowiedzialnych
za pamięć i historię
narodu.

Mówiono o głośnej sprawie kar
za dwujęzyczne napisy na tablicach z nazwami ulic i liście Zdzisława Palewicza, mera regionu
solecznickiego, w sprawie gigantycznych kar za
dwujęzyczne tablice.
Podkreślono też
nawarstwianie
się tych problemów i brak dobrej woli po stronie litewskiej, by
długa lista spraw
do załatwienie
została skrócona.
Mówcy podkre-

ślali, że lista tych problemów nie
tyle się nie zmniejsza ale wydłuża.
Okręgi wyborcze w których większość stanowią Polacy są tak dzielone, by zwiększyć w nich udział
Litwinów zaś w listach do głosowania nie uwzględnia się nazwisk
pisanych w języku Polskim.
Poruszono też kwestię profesjonalnej produkcji filmowej nt. dyskryminacji Polaków na Litwie.
Na zakończenie postanowiono
usystematyzować problemy jakie
napotykają Polacy mieszkający
na Litwie i stworzyć listę priorytetów.

www.ksi.kresy.info.pl
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Głosy z Polski w sprawie projektu uchwały wzywający
Sejm RP do izolowania ukraińskiej partii „Swoboda”
Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu
Przemyśl dnia, 28 stycznia 2014 r.
ul. Chrobrego 10,37-700 Przemyśl
Szanowni Państwo,
Szefowie Partii Klubów Partii Politycznych w Sejmie RP
Rafał Grupiński, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej,
Mariusz Błaszczak, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości
Jan Bury, Klub Parlamentarny
Polskiego Stronnictwa Ludowego
Leszek Miller, Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Arkadiusz Mularczyk, Klub Parlamentarny Solidarna Polska
Janusz Palikot, Klub Parlamentarny Twojego Ruchu
Jarosław Gowin, Polska Razem
W ostatnim tygodniu „Rzeczpospolita” poinformowała opinię
publiczną o najnowszym projekcie uchwały wzywający Sejm RP
do izolowania ukraińskiej partii
„Swoboda”, który został złożony
do laski marszałkowskiej przez
Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Jak podkreślają politycy Sojuszu
ich inicjatywa spowodowana jest
antypolskim charakterem działalności tej partii. Wskazują oni, że
program „Swobody” przewiduje
przywrócenie tzw. sprawiedliwej
Ukrainy, czyli takiej, która będzie miała inne granice. Pośród
jej polityków padają konkretne
propozycje zmiany granic, które
dotyczą części obecnego województwa podkarpackiego. Dodatkowym elementem wg Sojuszu
przemawiającym za uchwałą było
zorganizowanie 1 stycznia 2014
przez „Swobodę” w Kijowie marszu z okazji 105. rocznicy urodzin
Stepana Bandery, twórcy Ukraińskiej Powstańczej Armii, która
dopuściła się ogromnych zbrodni
na polskiej ludności na Wołyniu i
Małopolsce Wschodniej.
Jako osoby od lat zajmujące się
problematyką działalności OUN
i UPA, a zarazem mieszkające
na Podkarpaciu leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy,
chcielibyśmy odnieść się do inicjatywy SLD. Nie wchodząc w
szczerość intencji Sojuszu, który
w przeszłości nie dopatrywał się
tego rodzaju zagrożeń, pozostawiając bez odpowiedzi pytanie:
czy politycy tej partii obecnie
widzą realne zagrożenie działalnością „Swobody”? Bez względu
na to, czy traktują swoją inicjatywę jako grę polityczną, projekt
uchwały złożonej przez SLD wart
jest procedowania i rzeczowej parlamentarnej dyskusji. Zagrożenie
ze strony szowinistycznej „Swobody” jest realne, szczególnie w
kontekście wydarzeń ostatnich dni
na Ukrainie.
Mało rzeczowe i naiwne są przy
tym głosy oburzenia ze strony
części polityków PiS, czy PO. Ta-

kich jak Witold Waszczykowski
były wiceszef MSZ z ramienia
PiS, który jest zdania, iż nie ma
potrzeby, żeby Sejm podejmował
taką uchwałę, bo trąci ona ingerencją w życie polityczne innych
państw. W podobnym, aczkolwiek
bardziej radykalnym tonie wypowiada się też polityk PO Robert
Tyszkiewicz, wiceszef Komisji
Spraw Zagranicznych, który z
kolei uważa, że uchwała przygotowana przez SLD jest przejawem
głupoty politycznej. Dalej dodaje,
że „wciąganie polskiego Sejmu w
rozgrywki polityczne na Ukrainie
to pomysł poza wszelkimi standardami w stosunkach międzynarodowych – mówi Tyszkiewicz.
– Ktoś usiłuje używać SLD jako
pożytecznego idioty. Apelowałbym o zrewidowanie tego pomysłu, bo jest on nie do obrony”.
Znamienne jest, że politycy zarówno PO, jak i PIS dostrzegają w
uchwale „ingerencję w życie polityczne innych państw”, czy „wciąganie polskiego Sejmu w rozgrywki polityczne na Ukrainie”, a nie
dostrzegają tego samego rodzaju
zagrożeń podczas wizyt przedstawicieli swoich partii na kijowskim
majdanie i popieraniu ukraińskiej
opozycji, w tym również tej spod
znaku „Swobody”.
Abstrahując od intencji tych polityków ukraińska opozycja występuje przeciwko demokratycznie
wybranej władzy. Niektórzy zaś
z liderów tej opozycji wzywają
do siłowego obalenia obecnych
władz. Jakiś czas temu lider opozycyjnej „Swobody” wprost nawoływał: „Zablokujemy budynki
administracyjne, nie dajemy im
spokojnie żyć! Urządzimy tej władzy takie piekło, że ziemia im się
będzie palić pod nogami”. Dzisiaj
te słowa zamieniają się w realne
czyny. To głównie działacze tej
partii zajmują kolejne budynki
administracji państwowej, tworzą
też przedstawicielstwa alternatywnej władzy. Europejskie aspiracje ukraińskiego społeczeństwa
wykorzystują do przejęcia władzy
w Kijowie. Prowadzi to do niebezpiecznej konfrontacji i eskalacji konfliktu na nieprzewidywalną
skalę, które doprowadzić mogą
do zupełnego chaosu, a w dalszej
konsekwencji nawet do podziału
obecnej Ukrainy. W debacie dotyczącej wydarzeń na Ukrainie
niezbędny jest umiar, chłodny realizm i wyzbycie się emocji. Potrzebny jest zaś przede wszystkim
zdrowy rozsądek. Zakładając przy
tym pozytywny scenariusz porozumienia się protestującej opozycji z prezydentem nie można
wykluczyć, iż kolejne wybory na
Ukrainie ponownie wygra partia
Wiktora Janukowycza. Przecież
nie całe ukraińskie społeczeństwo
popiera zachodni kierunek zmian
na Ukrainie.
Pozostawiając kwestie Ukrainy,

Wam politykom należy zwrócić
uwagę, że kultywowanie przez
ukraińską „Swobodę” banderowskich i faszystowskich tradycji
OUN i UPA nie ma wymiaru wyłącznie historycznego polegającego na tzw. „pielęgnowaniu pamięci”. Dawna ideologia OUN
wprowadzana jest do bieżącej polityki przez działaczy „Swobody”,
którzy mniej czy bardziej oficjalnie w zależności od potrzeb i taktyki odwołują się do niej. Dzieje
się to przy milczącej, aprobacie
większości polskich elit politycznych i opinii publicznej, którzy
naiwnie wierzą, że przyczyni się
to do zbudowania przez Ukraińców państwa przyjaznego Polsce.
Niektórzy politycy „Swobody”
wykorzystując tę polską naiwność
jawnie głoszą wzorem swych bohaterów z OUN, potrzebę budowy wielkiej Ukrainy obejmującej
również ziemie obecnej RP. Do
budowy tej nowej ojczyzny gotowi są użyć siły. Przykładem mogą
być niedawne wydarzenia związane z obchodami 105 rocznicy urodzin S. Bandery, które odbyły się
w Kijowie i Lwowie.
Szef partii Ołeh Tiahnybok w
swoim przemówieniu dwukrotnie
poruszył polskie wątki. Mówiąc,
że Bandera walczył przeciwko
różnym okupantom, podkreślił, iż
„gnił w polskich więzieniach, we
Lwowie, Krakowie i Warszawie.
A potem i w niemieckich”. Przedstawiał Banderę jako wzór do
naśladowania dla współczesnych
Ukraińców. Jako jego wielkie zasługi wymienił rozkaz wykonania
zabójstwa w 1933 roku sowieckiego dyplomaty Aleksieja Majłowa,
rozkaz zabójstwa ministra spraw
wewnętrznych Polski Bronisława
Pierackiego, który wg Tiahnyboka
„zamordował wielu Ukraińców”
oraz rozkaz powołania w 1942
roku Ukraińskiej Powstańczej
Armii (UPA). „My banderowcy
jesteśmy gotowi do poświęcenia
życia za Ukrainę. (…) Nie byłoby
tego Majdanu, właśnie takiego, z
ukraińskim duchem w Kijowie,
gdyby nie Bandera, gdyby nie
UPA” – dodał Tiahnybok.
Inny lider „Swobody”, Mychajło
Hołowko, grzmiał, że obecna władza Ukrainy dlatego tak bardzo
boi się Bandery, bo pamięta, co
zrobił on „z Pierackim, Majłowem
i innymi okupantami” /Kresy.pl/.
„Tacy ludzie rodzą się raz na sto,
albo nawet pięćset lat. Nie baczą
na to, co mówią inni, są całkowicie oddani wielkiej idei” – tak
wspomniała przywódcę OUN Irina Farionz partii „Swoboda”/wyborcza.pl/.
Natomiast w swoim wystąpieniu
przewodniczący lwowskiej Rady
Wojewódzkiej Oleg Pankiewicz,
wspomniał, że „Stefan Bandera
jednoczy Ukrainę, ponieważ dzisiaj podobne akcje odbywają się i
w Kijowie, i w Zaporożu, a w miasteczku Mosty Wielkie w rejonie

Lwowskim dzisiaj jest odsłaniany
pomnik Bandery”. Bandera pisał,
że najważniejsza walka odbywa
się w sferze duchowej. I my to
dzisiaj widzimy. Ci, którzy przejęli nasze fabryki i przedsiębiorstwa, którzy chcą przejąć naszą
ziemię, twierdzą, że Bandera nie
jest naszym bohaterem. Ale to tylko dlatego, że się go boją. Dlatego
powinniśmy pamiętać słowa lidera OUN o tym, że najważniejsze
to siła ducha, odrodzenie narodu
ukraińskiego”.
Z kolei radny lwowskiej Rady
Miasta
Jurij
Michalczyszyn
ogłosił, że Ogólnoukraińska Organizacja „Swoboda”, którą on
reprezentuje, proponowała nadanie lwowskiemu lotnisku imienia
Bandery, ale nie doszło do tego.
„Teraz nie będziemy wskazywać
palcem, ale gwarantuje wam –
będziemy mieć i lotnisko imienia
Bandery, i stadion imienia Bandery, i cały Lwów będzie imienia
Bandery, bo jest on naszym najbardziej żywym symbolem”/kresy.info.pl/.
Głosy te lekceważone są w Polsce, analogicznie jak w okresie
międzywojennym
lekceważone były wpływy polityki OUN i
jej konkretne działania. Chociaż
wówczas państwo polskie dla
ograniczenia tych wpływów i normalizacji stosunków z mniejszością ukraińską zrobiło wiele. Do
czego jednak doprowadziła polityka OUN i działania UPA na terenie
Wołynia, Małopolski Wschodniej
i terenie Podkarpacia możemy dowiedzieć się z kart historii, które
są wypełniane coraz większą wiedzą o tej problematyce w ostatnich
latach dzięki wielu społecznikom.
Obserwując z trwogą działania
„Swobody” na Ukrainie apelujemy więc do polityków wszystkich
opcji i opinii publicznej, z wnioskiem o potrzebie szerokiej debaty
na temat polityki tej partii, której
działalność winna budzić nasz
niepokój. Ma ona wymiar nie tylko wyłącznie wewnątrz ukraiński,
lecz oddziałuje także na ukraińską
mniejszość w Polsce, podobnie
jak oddziaływała polityka OUN
w okresie międzywojennym. Musi
się to spotkać z dezaprobatą polskich elit i opinii publicznej. Nie
da się przy pomocy faszystowskiej ideologii OUN przyłączyć
Ukrainy do państw europejskich
ze standardami zachodnimi. To sąsiadom Ukraińcom należy po bratersku wskazać. Droga na zachód
biegnie przez długotrwałe żmudne
reformy wymagające wielkiego
społecznego wysiłku. W tych wysiłkach swoimi doświadczeniami
możemy Ukrainę wspierać. Politycy „Swobody” jeśli nie będą
wstanie porzucić obraną dotychczas drogę zatrzymają Ukrainę w
historycznym skansenie, wciągając doń szerokie grupy społeczne
żyjące nie tylko na Ukrainie, lecz
także w Polsce.

Oddziaływanie „Swobody” na
Polskę przez lata obserwujemy na
Podkarpaciu m.in. poprzez kontakty z przemyskim kołem Związku Ukraińców w Polsce. Kontakty te nie mają jedynie wymiaru
wspierania lokalnych działaczy
mniejszości ukraińskiej w dziedzinie kultywowania ukraińskiego
dziedzictwa zamieszkałej na tym
terenie mniejszości ukraińskiej,
ale przede wszystkim polegają na
wspieraniu w budowaniu pamięci o działalności UPA, czy reaktywowaniu pośród jej działaczy
nacjonalistycznej ideologii faszystowskiej Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów Stefana Bandery.
Stosując przy tym taktykę podobną do tej którą stosowała OUN
przed II wojną światową. Przejawia się to w wielu aspektach działalności Związku Ukraińców w
Polsce, w tym ich przemyskiego
koła. Widać na co dzień, choćby
wówczas gdy podważają znaczenie pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez UPA na Wołyniu,
czy Podkarpaciu.
Jednym z przykładów jest protest ZUwP przeciwko organizacji
widowiska w Radymnie 20 lipca
2013 r. „Nie o zemstę, a o pamięć
wołają ofiary” w ramach obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na
Wołyniu. Protesty te wywołały
wiele ataków medialnych na organizatorów uroczystości w Radymnie. Znamienne jest, że ZUwP
milczał, gdy uczucia Polaków
były obrażane podczas rekonstrukcji w miejscowości Czerwone na zachodniej Ukrainie, podczas której grupy rekonstrukcyjne
odtworzyły bitwę z 22 lipca 1944
roku, w której Ukraińcy z Waffen
SS stanęli przeciwko oddziałom
Armii Czerwonej. Następnie na
cmentarzu wojennym „odbył się”
wojskowy pogrzeb poległych. Widowisko bitwy miało bardzo uroczysty charakter. Była scena, był
program artystyczny. Realistycznie odtworzono nawet pogrzeb
zabitych w walce żołnierzy, symboliczny „pochówek” na cmentarzu wojennym obok wsi Czerwone. Młodzi Ukraińcy wspominają
swoich rodaków z dywizji SS-Galizien, którzy walczyli u boku
Niemców. Formacji, której zarzuca się zbrodnie wojenne w wielu
miejscach, w tym pacyfikację polskiej wsi Huta Pieniacka.
W Przemyślu, z inicjatywy m.in.
radnych PO, zarazem działaczami
ZUwP Rada Miasta głosami tychże radnych i dwojga radnych SLD
przegłosowuje nadanie imienia
jednej z ulic nazwy błogosławionego grekokatolickiego biskupa
Jozafata Kocyłowskiego. Nie byłoby w tym nic zdrożnego gdyby
nie fakt, że tenże biskup przez
cały okres swej działalności działał na szkodę państwa polskiego,
wspierając działania ukraińskich
organizacji na rzecz budowy ukraińskiego państwa, które ni mniej
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ni więcej obejmować miało teren obecnego Przemyśla, a nawet
znacznej części obecnego Podkarpacia. Działo się to przez cały
okres II Rzeczypospolitej i spotykało się z reakcjami ówczesnych
polskich władz. Apogeum działalności biskupa przypada na okres II
wojny światowej gdzie nacjonalistyczne organizacje ukraińskie liczą na budowę własnego państwa
u boku hitlerowskich Niemiec.
Działania te wspiera przemyski
hierarcha. Znamienne jest jego
błogosławieństwo ochotników SS
Galizien w Przemyślu. Wszystko
to wpisuje się w taktykę działań
„Swobody” która wzorem OUN
instrumentalnie
wykorzystuje
ukraińską mniejszość w Polsce
i ZUwP do rozszerzania swoich
nacjonalistycznych wpływów na
terenie Polski. Celem „Swobody”,
podobnie jak niegdyś OUN i jej
zbrojnego ramienia jest budowa

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
wielkiej Ukrainy jednolitej etnicznie i obejmującej ziemie obecnego
Podkarpacia, ich zdaniem etnicznie ruskie.
Dla wielu z nas działanie to wydawać się może absurdalne w
dzisiejszej rzeczywistości geopolitycznej. Należy pamiętać, że
podobnie myśleli nasi rodacy w
okresie międzywojennym, licząc
na pokojowe ułożenie stosunków
sąsiedzkich, kiedy jednak wybuchła wojna wielu ukraińskich
działaczy zbrojnie wystąpiło przeciwko polskim sąsiadom w celu
utworzenia tutaj swojego państwa.
Reasumując najwyższy czas, aby
szeroka opinia publiczna w Polsce
uczulona na wszelkie przejawy
reaktywowania w jakiejkolwiek
formie faszyzmu, a nawet nacjonalizmu dostrzegła nie wirtualne
zagrożenia, a jak najbardziej realne stukające do naszych drzwi.
Przy tym musimy pamiętać o wiel-

kiej martyrologii Polaków, którzy
zginęli czy ucierpieli z rąk UPA w
imię realizacji zbrodniczej ideologii OUN, a także o tych sprawiedliwych Ukraińcach, którzy bronili Polaków i również ginęli. W
tej przestrzeni Wy politycy macie
wielką lekcję do odrobienia, by
bynajmniej w jakiejś części wyrównać stracony czas wielu ostatnich lat wolnej Polski. Musicie
przy tym pamiętać o naszych rodakach na Ukrainie, którzy obecnie jak ich dziadowie muszą się
ponownie zmierzyć z reaktywowaniem faszystowskiej ideologii
przez „Swobodę”. Smutne jest to
że państwo polskie o nich zapomina. A z braku środków i wsparcia
ze strony Macierzy padają polskie
organizacje na Kresach, w Wilnie i
we Lwowie, i np. - jak informował
kilka miesięcy temu senator PO
Łukasz Abgarowicz - „120 [polskich] szkół sobotnio-niedziel-

nych na Ukrainie nie dostało w
tym roku żadnych środków”.
Z poważaniem
Małgorzata Dachnowicz
dr Andrzej Zapałowski
Daniel Stołowski
Mirosław Majkowski
Jan Janusz
Otrzymują:
1. Adresaci,
2. Parlamentarzyści RP oraz Samorządowy z terenu województwa podkarpackiego,
3. Media,
4. Aa.
MAŁGORZATA
DACHNOWICZ ¬ – Prezes Wspólnoty
Samorządowej Doliny Sanu, wydawca Horyzontu Podkarpackiego
i Głosu znad Sanu,
dr ANDRZEJ ZAPAŁOWSKI
– adiunkt na Uniwersytecie Rze-
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szowskim oraz w Wyższej Szkole
Prawa i Administracji w Rzeszowie, członek Zarządu Wspólnoty
Samorządowej Doliny Sanu, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, były poseł do Sejmu
RP i Parlamentu Europejskiego,
DANIEL STOŁOWSKI – redaktor naczelny Przemyskiej gazety
Społecznej MISIEK, członek Zarządu Wspólnoty Samorządowej
Doliny Sanu,
MIROSŁAW MAJKOWSKI –
członek Zarządu Wspólnoty Samorządowej Doliny Sanu, organizator rekonstrukcji historycznych,
JAN JANUSZ – członek Zarządu
Wspólnoty Samorządowej Doliny
Sanu, zastępca Wójta Gminy Orły,
pełnomocnik powiatowy Polski
Razem.

Protest wobec emisji takich materiałów jaki został
wyemitowany w TVP Historia (15.01.2014 r. o godz. 18.00)
Redakcja

Warszawa dn. 23 stycznia 2014

Sz. P.
							
Łukasz Kamiński
							Prezes
							
Instytut Pamięci Narodowej

							

List otwarty

Szanowny Panie,
W imieniu Ruchu Społecznego Porozumienia Pokoleń Kresowych oraz Kresowego Serwisu Informacyjnego, będącego organem medialnym Porozumienia Pokoleń Kresowych, składamy na Pańskie ręce protest wobec emisji takich materiałów jaki został pokazany w TVP Historia ( 15 stycznia 2014 r. o
godz. 18.00), w 70 rocznicę rozpoczęcia Akcji „Burza” na Wołyniu, pn. „27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK” (realizacja w lubelskim IPN, 2008 r.).
Już po premierowej emisji tego pseudo dokumentu kilka lat temu, do redakcji KSI napłynęły pierwsze protesty wobec mnogości błędów jakie w nim
zaprezentowano. Podobne stanowisko zajął również Okręg Wołyński Światowego Związku Żołnierzy AK z ówczesnym prezesem, K. Danielewiczem.
Padały pytania dlaczego nie zaproszono żadnego z autorytetów w dziedzinie historii 27 WDP AK, by dokonał weryfikacji podawanych tam faktów.
Zdumiewającym dla wielu środowisk, zarówno wówczas, jak i obecnie jest fakt, dlaczego tak poważna instytucja jak Instytut Pamięci Narodowej oparła
się na relacji jednego świadka i do tego nieznanego szerokim gremiom byłych żołnierzy tej dywizji. Już wówczas telefonicznie zgłosiliśmy zastrzeżenia
do lubelskiego IPN, z których nie wyciągnięto żadnych wniosków. Tak zaprezentowana historia 27 WDP AK przynosi jedynie szkody, nie zaś korzyści,
pozwala bowiem fałszować przez sympatyków OUN-UPA historię ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu.
Dywizja nie powstała - jak sugeruje film - w 1943 r. do walki z nacjonalistami ukraińskimi, co jest wykorzystywane przez obrońców OUN-UPA, ale w
1944 r. do realizacji Akcji „Burza” na Wołyniu. Nie będziemy w tym miejscu podawać dalszych błędów i pomyłek, bo prawidłowo i dokładnie dokonali
by tego tacy znawcy tematu jak np. prof. Władysław Filar.
1 lutego b.r. (sobota godz.11:00, Centrum Prasowe FOKSAL Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie) odbędzie się Konferencja pn.” Akcja Burza na Kresach Wschodnich”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Solidarni 2010 oraz Okręg Wołyński Światowego Związku
Żołnierzy AK, podczas której prof. W. Filar w swoim referacie zaprezentuje fakty dotyczące 27 WDP AK, będące w odpowiedzią na błędną wersję w/w
filmu.
Środowiska byłych żołnierzy 27 WDP AK i potomkowie wspierają każdą inicjatywę filmową związaną z uwiecznieniem historii 27 WDP AK, lecz
tworzoną jedynie zgodnie prawidłami sztuki rzetelnego dokumentu. Zależy nam jedynie na prawdzie historycznej i nieprzekłamanych faktach. Film taki
jak w/w nigdy nie powinien opuścić tak poważnej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej.
Z nadzieją na zajęcie się przez Państwa tą sprawą, dla dobra narodowej historii oraz wyrazami szacunku,

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.

IPN
Oddziały IPN
OW ŚZŻAK
Organizacje Kresowe
Media

W imieniu Ruchu Społecznego Porozumienia Pokoleń Kresowych
Andrzej Łukawski
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Maciej Prażmo

W ostatni weekend przedstawiciele Stowarzyszenie non omnis
moriar z Kozłowa po raz kolejny
odwiedzili na Litwie kombatantów Armii Krajowej oraz członków organizacji zrzeszających
mieszkających tam Polaków. Wizyta wiązała się z akcją „Paczka dla polskiego kombatanta na
Kresach” na Warmii i Mazurach
opatrzona dopiskiem – „O rodakach na Kresach pamiętamy”. Koordynatorem akcji w regionie jest
prezes Stowarzyszenia non omnis
moriar Maciej Prażmo.
- Uczestniczymy w akcji od 2011
roku. Z roku na rok rozwija się
ona bardzo dynamicznie. – mówi
Maciej Prażmo. – Rok 2014 tej
inicjatywy rozpoczęliśmy od zawiezienia kilkunastu paczek do
naszych kombatantów i święciańskiego oddziału Związku Polaków
na Litwie z siedzibą w Podbrodziu.
Wśród zawiezionych darów poza
paczkami świątecznymi znalazły
się także artykuły szkolne i biurowe, zabawki, książki, odzież używana, buty, a także polskie flagi
oraz inne gadżety patriotyczne.
Jak zawsze wizytom towarzyszy
atmosfera życzliwości i przyjaźni.
- Sympatia i serdeczna otwartość
to nieodłączne elementy naszych
spotkań. Wszędzie gdziekolwiek
przyjeżdżamy wita się nas jak starych przyjaciół i przyjmuje z typową polską gościnnością – kontynuuje Prażmo. – Nawet tam, gdzie
jesteśmy po raz pierwszy.
Mimo niesprzyjającej zimowej
pogody i chwilowych kłopotów
z nawigacją udało się odwiedzić
wszystkie miejsca i dostarczyć
paczki.
- Bilans tej wyprawy to 1140 km
przejechanej drogi, ok. 250 kg
podarków, kilka wizyt indywidualnych u kombatantów w Wilnie
i spotkanie z przedstawicielami

ZPL w Podbrodziu. Serdecznie
dziękuję wszystkim darczyńcom
oraz Rafałowi Witkowskiemu za
wolontarystyczną pracę kierowcy.

Następna akcja już wkrótce przy
okazji Świąt Wielkanocnych. –
podsumowuje Prażmo.
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Z prasy polonijnej
Litewskie media bronią
prezydenckich kłamstw
KURIER WILEŃSKI

„Polacy znowu atakują prezydent”
— w tym kontekście litewskie telewizje podały informację o oświadczeniu Forum Rodziców Szkół
Polskich Rejonu Solecznickiego.
Przedstawione w nim argumenty
świadczą, że wypowiedź prezydent
Dali Grybauskaitė o przestrzeganiu
praw mniejszości narodowych na
Litwie, co najmniej mijają się z
prawdą.
„(…) Pani Prezydent Dalia
Grybauskaitė publicznie okłamała społeczność międzynarodową

oraz przedstawicieli Parlamentu
Europejskiego, twierdząc, że w
żadnym raporcie organizacji międzynarodowej nie ma wzmianki o
tym, iż na Litwie są naruszane prawa mniejszości narodowych. Otóż,
Pani Prezydent kłamie (…)” —
czytamy między innymi w oświadczeniu Forum Rodziców. Dalej w
oświadczeniu są przedstawione
raporty międzynarodowych organizacji, z których jednoznacznie
wynika, że sytuacja mniejszości
narodowych na Litwie pogarsza
się, a ich prawa nie wszystkie są

przestrzegane.
Litewskie media nie „dostrzegły”
jednak argumentów rodziców,
natomiast za „obrazę majestatu” uznały zarzuty kłamstwa dla
prezydent. Usłużni dla prezydent
politycy partii konserwatywnej —
Związku Ojczyzny/Chrześcijańscy
Demokraci Litwy — oświadczenie
Forum Rodziców oraz całej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
uznali za antypaństwowe.
Konserwatywna posłanka Rasa
Juknevičienė stwierdziła, że prezes
solecznickiego Forum Rodziców,
a zarazem wiceminister energetyki musi podać się do dymisji, albo
powinna zostać zdymisjonowana.
Również premier Algirdas Butkevičius, poproszony o skomentowanie sprawy powiedział dziennikarzom, że rzeczywiście padły
zarzuty kłamstwa pod adresem
prezydent, więc wiceminister powinna złożyć rezygnację. Premier
przyznał przy tym, że nie zna treści
oświadczenia Forum Rodziców.
Renata Cytacka otrzymała tekę
wiceministra energetyki z rozdania
politycznego koalicji rządzącej, w
skład której wchodzi również Akcja Wyborcza Polaków na Litwie..

Znowu zablokowano Ustawę o
Mniejszościach Narodowych
KURIER WILEŃSKI
Minął już rok po dojściu do władzy centro-lewicowej koalicji
rządzącej, na początku określanej jako przychylnej postulatom
mniejszości narodowych.
Wyrazem tej przychylności była
zapowiedź przyjęcia jak najszybciej Ustawy o Mniejszościach Narodowych. Stara przestała obowiązywać jeszcze w 2010 roku. Minął
kolejny rok, ale ustawy wciąż nie
ma. Na niczym też spełzła ostatnia próba posłów Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie przegłosowania za projektem ustawy, podjęta
na ostatnim przed przerwą zimową posiedzeniu Sejmu 23 grudnia. Posłowie większością głosów
— 68 „za” przy 12 „przeciw” (25
posłów wstrzymało się od głosu)
— wykreślili z harmonogramu
głosowania projekt ustawy złożony przez przewodniczącego sejmowego Komitetu Praw Człowieka Leonarda Talmonta.
Przeciwko ustawie tradycyjnie
wystąpili konserwatyści. Inicjatorem wykreślenia ustawy był lider
opozycji sejmowej, poseł Andrius
Kubilius. Znamiennym natomiast
było, że zablokować projekt ustawy konserwatystom pomogli stojący na czele koalicji rządzącej
socjaldemokraci. W większości

Marsz Wolności w 151.
rocznicę wybuchu
powstania styczniowego
WILNOTEKA
Marsz Wolności w 151. rocznicę
wybuchu powstania styczniowego
wilnoteka.lt, 27 stycznia 2014,
09:27
151. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, przypadającą
22 stycznia 2014 roku, Wileński
Hufiec Maryi im. Pani Ostrobramskiej uczcił Marszem Wolności „W imię Boga, za naszą
i waszą wolność”. Harcerze i
przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego przeszli ulicami Wilna, z placu Łukiskiego na
Górę Bouffałową.
Na placu Łukiskim, w miejscu,
gdzie straceni zostali przywódcy powstania styczniowego na
Litwie, Zygmunt Sierakowski i
Konstanty Kalinowski, odbył się
uroczysty apel ku czci poległych
powstańców, odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Następnie uczestnicy marszu
udali się na Górę Bouffałową. Po
drodze zatrzymali się przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa, obok
Muzeum KGB, które mieści się
w dawnej siedzibie Gestapo,

potem NKWD/KGB. Na zlikwidowanym w okresie sowieckim
cmentarzu ewangelickim, obok
Urzędu Stanu Cywilnego, zapalono znicze. Ksiądz Dariusz Stańczyk przypomniał młodzieży, że
budynek na Małej Pohulance, w
którym siedzibę ma Ambasada
USA, był przed II wojną światową stanicą harcerską. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości społeczność polska czyniła
starania o odzyskanie budynku.
Ówczesny przywódca państwa,
Vytautas Landsbergis, przekazał
go jednak Ambasadzie Stanów
Zjednoczonych.
Marsz Wolności „W imię Boga,
za naszą i waszą wolność” zakończyła msza święta polowa.
Harcerze Wileńskiego Hufca
Maryi im. Pani Ostrobramskiej
marszem ku czci powstańców
styczniowych rozpoczęli Harcerski Rok św. Rafała Kalinowskiego, powstańca i sybiraka. W 2014
roku przypada 150. rocznica zesłania Rafała Kalinowskiego do
Usoli na Syberii.

NATO i Rosja
opowiadają się za
partnerstwem
strategicznym

DELFI

swojej poparli oni propozycję Kubiliusa. Za pozostawieniem ustawy w agendzie prac ostatniego
posiedzenia parlamentu głosowali
natomiast jedynie posłowie AWPL
oraz trzej posłowie reprezentujący mniejszości narodowe z Partii
Pracy (laburzyści) oraz posłanka
tej partii Vitalija Vonžutaitė. Ich
głosów było jednak za mało, żeby
obronić projekt ustawy przed wykreśleniem jego z harmonogramu
sesji.
Zdaniem przeciwników proponowanego przez posła Talmonta
projektu ustawy, jest on sprzeczny
z Konstytucją, bo rzekomo odwzorowuje obowiązującą do 2010

roku ustawę, która została przyjęta jeszcze w 1991 roku, czyli rok
wcześniej, niż w referendum 1992
roku została przyjęta obowiązująca obecnie Konstytucja.
Podobnego stanowiska jest również znana ze swojej antypolskości prezydent Dalia Grybauskaitė.
Przed głosowaniem 23 grudnia
powiedziała ona, że „jeżeli się
potwierdzi, że są próby powrotu do okresu przed przyjęciem w
1992 roku Litewskiej Konstytucji,
kiedy te kwestie były regulowane
przez różne postsowieckie akta
prawne, to będzie bezprecedensowy krok”.

Szef
MSZ
Rosji Siergiej
Ławrow i sekretarz generalny NATO
Anders Fogh
Rasmussen
omawiają dzisiaj na spotkaniu w siedzibie
organizacji w
Brukseli szeroki zakres zagadnień.
Znalazły się
wśród
nich
problemy
praktycznej współpracy w walce
z terroryzmem, piractwem, przemytem narkotyków, współdziałania w kwestiach dotyczących
Afganistanu, a także tematy, co
do których na razie nie osiągnięto porozumienia, w tym budowa

amerykańskiego systemu obrony
przeciwrakietowej.
Poinformowano, że podczas spotkania strony potwierdziły dążenie do stosunków w duchu partnerstwa strategicznego między
Rosją a NATO.
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Jarosław wzywa
Jarosława
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Wiceprzewodniczący
Sejmu
RL
Jarosław Narkiewicz wysłał list do
prezesa partii
Prawo i Sprawiedliwość
Jarosława Kaczyńskiego,
zapraszając
go do odwiedzenia Wileńszczyzny, by ten osobiście przekonał
się o sytuacji mniejszości narodowych na Litwie.
„Ostatnie wydarzenia ws. mniejszości narodowych na Litwie
wzbudzają mnóstwo kontrowersji na arenie międzynarodowej.
Warto zaznaczyć, że w tej tak
trudnej chwili szczególny charakter ma współpraca państw
graniczących ze sobą, splecionych wielowiekową, wspólną

historią wynikającą z bliskości
geograficznej i kulturowej” –
czytamy w liście.
„Jako wiceprzewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej oraz
przedstawiciel polskiej mniejszości narodowej na Litwie pragnę zaprosić Pana do odwiedzenia Wileńszczyzny na Litwie,
bezpośrednio zapoznać się z zaistniałą sytuacją” – napisał Jarosław Narkiewicz.

Algirdas Butkevičius:
Potrzebujemy imigrantów,
ale wykształconych
WILNOTEKA

SW związku z odczuwalnym
brakiem siły
roboczej na
Litwie oraz
planami rządu ulżyć wykształconym
obcokrajowcom znalezienie pracy
premier Algirdas Butkevičius oświadczył,
że imigranci zostaną zatrudnieni
tylko tam, gdzie brakuje pracowników. Premier zastrzegł, że nie
będzie możliwości nadużywania
tanią siłą roboczą.
„Musze wszystkich uspokoić – na
imigrację pozwolimy tylko w tych
sektorach, w których naprawdę brakuje siły roboczej i nie ma
możliwości przekwalifikowania
pracowników. Sądzę, że w żadnym wypadku nie można nadużywać tak zwanej taniej siły roboczej” - powiedział Butkevičius.
Rząd we środę zatwierdził Wy-

Informacje o Wilnie poszukiwane
w Internecie
WILNOTEKA

Wilno cieszy się coraz
większym zainteresowaniem turystów zagranicznych. Obcokrajowcy szukają informacji o mieście,
o zabytkach i imprezach
odbywających się w stolicy w portalach internetowych
Wileńskie Centrum Informacji Turystycznej podało
do wiadomości publicznej,
że w 2013 roku o 49 procent zwiększyła się liczba
wejść na portale internetowe, zamieszczające informacje o organizowanych
w stolicy konferencjach
i wydarzeniach kulturalnych. Portal internetowy
Centrum Informacji Turystycznej www.vilnius-tourism.lt w
ciągu roku odwiedziło blisko 500
tys. gości, w portalu imprez i wydarzeń kulturalnych www.vilnius-events.lt odnotowano ponad 540
tys. wejść.
Dyrektor Wileńskiego Centrum
Informacji Turystycznej Jolanta
Beniulienė powiedziała, że rok
2013 był rokiem udanym dla Litwy i Wilna. „Udane przewodnictwo Litwy w UE, uruchomienie
lotów „AirLituanica”, reportaże
z Wilna w najważniejszych światowych mediach miały wpływ na
promocję miasta i zwiększenie
zainteresowania ze strony gości
zagranicznych” - powiedziała J.
Beniulienė.
Najwięcej wejść portal interneto-

tyczne polityki migracyjnej, które umożliwią napływ wykwalifikowanej siły roboczej na Litwę.
Równolegle zostanie wzmocniona
kontrola migracyjna oraz promowana tolerancja względem obcokrajowców.
Według danych Rejestru Obcokrajowców, na początku 2013
roku na Litwie mieszkało 33,3
tys. obcokrajowców, najwięcej z
Rosji, Białorusi i Ukrainy.
Według danych Giełdy Pracy, w
ubiegłym roku wydano 5,1 tys.
zezwoleń na zatrudnienie obcokrajowców.
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wy www.vilnius-tourism.lt miał w
lipcu, sierpniu i listopadzie. Najczęściej wpisywane hasła to: Boże
Narodzenie w Wilnie, wycieczki,
wieża telewizyjna, miejsca warte zwiedzenia. Informacji o Wilnie szukali głównie mieszkańcy
sąsiednich krajów. W pierwszej
dziesiątce są między innymi Rosja, Polska, Białoruś, Wielka Brytania, Niemcy. Zwiększa się liczba
wejść z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Belgii, ale informacji o
Wilnie szukano również w odległych i egzotycznych krajach, jak
Ruanda, Haiti, Mozambik, Malediwy, Jemen, Barbados.
Portal www.vilnius-events.lt jest
popularniejszy wśród mieszkańców Wilna, którzy szukają informacji o koncertach, spektaklach,
festiwalach, imprezach dla dzieci.

Noc Kultury, Zapusty, Noc Świetojańska - to wydarzenia, o których informacji wilnianie szukali
najczęściej. Niestety informacje
o ofercie kulturalnej Wilna są dostępne tylko po litewsku, angielsku i rosyjsku.
Zdaniem pracowników Wileńskiego Centrum Informacji Turystycznej, Wilno staje się znanym
ośrodkiem turystyki kulturalnej.
Wiele osób uwzględnia Wilno w
swoich wakacyjnych planach. W
kalendarzu imprez na 2014 rok
są odnotowane wydarzenia nie
tylko w stolicy, ale również w
Kiernowie i Trokach. Najbliższe
wydarzenie, które zwykle ściąga do Wilna tysiące turystów, to
oczywicie Kiermasz Kaziukowy.
W tym roku Kaziuk odbędzie się
w dniach 7-9 marca.

Uhonorowanie laureatów
plebiscytu „Polak Roku”
KURIER WILEŃSKI

W Domu Kultury
Polskiej w Wilnie,
w sobotę, 25 stycznia, odbyła się uroczystość wręczenia
nagród dla laureatów tradycyjnego
plebiscytu czytelników „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku 2013”.
To już XVI edycja
konkursu, którego
celem jest uhonorowanie osób, które
najbardziej zasłużeni są dla spraw
polskich na Litwie
w roku minionym.

W tym roku tytuł
„Polaka Roku” zdobyła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, na
którą czytelnicy oddali rekordową
liczbę głosów ― aż 13 439 z nadesłanych 28 212 kuponów.
― Trudno przekazać poprzez
słowa, jak ogromną wdzięczność
czuję do ludzi, którzy docenili
moją osobę. Jednak chcę podkreślić, że ta zaszczytna nagroda jest
przeznaczona nie tylko dla mnie,

ale dla całego wielkiego zespołu
naszego samorządu, bo razem pracujemy dla dobra ludzi ― mówiła
wzruszona Maria Rekść, piastująca stanowisko mera już 10 lat. ―
Credo naszych pracowników to
właśnie ciężka i uczciwa praca dla
prostego człowieka.
Zdobywczyni tytułu niejednokrotnie podkreśliła, że na Wileńsz-

czyźnie jest wiele osób godnych,
aby ich dorobek został dostrzeżony i uhonorowany.
― Sądzę też, że zupełnie nieważne, kto ile głosów uzyskał w tym
plebiscycie. Najważniejsze widzieć, że wszyscy ci, którzy są w
tej dziesiątce, robią bardzo wiele
dla polskości i naszego narodu ―
mówiła mer.

1 lutego 2014 - strona 10

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

www.ksi.kresy.info.pl

Szlakiem Wołodyjowskiego.
Mieczysław Walków –2013-08-23
Kamieniec Podolski.
Miasto i twierdza na zakolu rzeki
Smotrycz.
Na początku naszej ery istniała
forteca i osada pod nazwą Petrida lub Klapidowa. Prawdopodobnie została zniszczona przez
Hunów. Pierwsza wzmianka o
mieście – handlowej faktorii ormiańskiej –pochodzi z 1062 roku.
Założycielami Kamieńca Podolskiego byli książęta litewscy
Koriatowicze, którzy w latach
1366- 1370 byli lennikami korony polskiej – Kazimierza Wielkiego. Po usunięciu ich przez
Witolda od 1394 roku Kamieniec
przechodził z rąk do rąk. Przez
kolejnych kilka lat był w rękach
polskich. Władał nim Spytko II z
Melsztyna. Później znowu przez
kilka lat był w rękach litewskich.
Władał Kamieńcem Świdrygiełło. Potem władali Polacy i znowu Litwini.
Polskie rządy w Kamieńcu ustaliły się dopiero od 1430 roku.
Kamieniec był wówczas stolicą
Podola, przeżywał szybki rozwój,
dzięki przywilejom nadawanym
przez kolejnych królów Polski.
Twierdza i miasto były uważane za „przedmurze chrześcijaństwa” i „Bramę do Rzeczypospolitej”. W okresie niecałego wieku
liczba mieszkańców Kamieńca z
3000 wzrosła do 10000.Jednocześnie w owym czasie poważnie
rozbudowano fortyfikacje obronne twierdzy, przez co Kamieniec
stał się najpotężniejszą warownią Rzeczypospolitej na Kresach
Wschodnich. Po 1617 roku wybudowano Nowy Zamek, który
skutecznie zniechęcał każdego,
kto chciał go zdobywać. Przede
wszystkim zniechęcał wojska
tatarskie i tureckie, a także kozaków. Miasta nie zdobył berlejber Bośni Mehmet Abazy pasza(
1633), Maksym Krzywonos z
kozakami w roku 1648, Iwan Bohun z kozakami w 1651r., a także
Tymoszko i Bohdan Chmielniccy
w 1652 roku. W 1655r. Bohdan
Chmielnicki razem z wojskami
moskiewskimi próbował zdobyć
Kamieniec, bez skutku. Dopiero
podczas wojen polsko- tureckich
w 1672 roku sułtan Mahomet IV
przyprowadził pod twierdzę armię o niewyobrażalnej na one
czasy liczebności. Wystarczy
powiedzieć, że stosunek atakujących do broniących wynosił
jak 1:75 (armia sułtana 100300 tysięcy, a obrona 2 – 3 tysięcy). Ponadto wojska tureckie
były wyposażone w najnowocześniejsze działa francuskie, które skutecznie niszczyły obronę.
Twierdzę poddano na warunkach
honorowych. Podczas ewakuacji
nastąpił wybuch zasobów prochu
strzelniczego. Zginęło od 500 do
800 ludzi, w tym Jerzy Wołody-

jowski– pułkownik, zagończyk.
Obok Potockiego też komendant
obrony. Wołodyjowski został pochowany w kościele franciszkanów w Kamieńcu– dzisiaj to cerkiew grekokatolicka.
Prawda o wysadzeniu twierdzy
przez Ketlinga- Szkota wg badaczy jest nieco naciągana. Dowódcą artylerii w tym czasie był
Niemiec pochodzący z Kurlandii
o nazwisku Hejking( tak twierdziła nasza przewodniczka), i to
on prawdopodobnie nie mogąc
się pogodzić z faktem poddania
twierdzy, podpalił lonty.
Na mocy traktatu zawartego w
Buczaczu pomiędzy Rzeczypospolitą ( królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim), a Imperium Osmańskim w 1672 roku
Kamieniec( wraz z Podolem i
woj. Racławskim) przez 17 lat (
do1699r.) należał do Turcji.
Kamieniec był stolicą czternastej prowincji Imperium. Był zaliczany do tak wielkich
stolic jak: Belgrad, Budda,
Kandu
albo

wielki Bagdad.
W 1687 królewicz Jakub Sobieski
bezskutecznie oblegał Kamieniec i dlatego dla obrony
wschodniej granicy przed Turkami i Kozakami rozbudowano
wały obronne u ujścia Zbrucza
do Dniestru wykorzystując naturalne ukształtowania terenu.
Temu miejscu nadano nazwę
Okopów Świętej Trójcy ( patrz
Nie-Boska komedia Zygmunta
Krasickiego).
Po zwycięstwie króla Jana III
Sobieskiego nad Turkami pod
Wiedniem i po podpisaniu pokoju w Karłowicach, Kamieniec w
1699r powrócił do Rzeczypospolitej. Niestety bytność turecka i
wojny niemal doprowadziły miasto do ruiny.
Poczęto restaurować budowle
miejskie i fortecę. Ciekawostką
jest to, że do umocnienia fortecy
przyczynili się fundatorzy, wśród
których byli papieże: Mikołaj
V, Juliusz II i Leon X. Juliusz II
przysłał tyle pieniędzy, że wystarczyło na wybudowanie jednej z baszt, której nadano imię–
Baszta Papieska i ozdobiono ją
herbem papiestwa. Inne baszty
były fundowane przez: bp wło-

Cz.4 Stanisławów /Iwano-Frankiwśk/, Buczacz, Czortków, Skała Podolska.
cławskiego– Baszta Różanka,
bp Jakuba Buczackiego– Baszta
Kołpak, prymasa Jana Łaskiego– Baszta Łaska, Baszta Lanckorońskich i Baszta Tęczyńska z
Toporem.
Z czasów tureckich po dzień dzisiejszy pozostał minaret o wysokości 33 metrów przy katedrze
PW Świętych Piotra i Pawła.
Jest to jedyny minaret przy świątyni katolickiej z figurą Matki
Bożej( wykutej ze złoconej miedzi w Gdańsku w XVIII wieku).
Po II rozbiorze Polski w 1793r.
Kamieniec znalazł się w granicach Rosji i był siedzibą guberni podolskiej. Od czerwca do
połowy listopada 1920 roku był
także siedzibą Ukraińskiej Republiki Ludowej i rządu Petlury.
Podobno Bolszewicy po przegranej wojnie z Polską zamierzali oddać Kamieniec Polsce w

1920r(?!)
Okres okupacji niemieckiej był w
Kamieńcu najtragiczniejszy dla
Żydów. Niemcy w 1941r. wymordowali ponad 20 tysięcy ludności żydowskiej.
Przez okres sowieckiej dominanty nad miastem, zniszczono(
bezpowrotnie?) szereg zabytków
Kamieńca świadczących o świetności tego grodu.
Ludzie związani z Kamieńcem
Podolskim
Gustaw Belke – przyrodnik, badacz przyrody Podola
Hiob Bretfus – inżynier wojskowy zmodernizował Stary Zamek
w Kamieńcu
Antonina Domańska –pisarka
Adolf Januszkiewicz – poeta,
powstaniec listopadowy
Aleksander Michałowski – pianista, kompozytor, profesor
Wacław Sierakowski – generał
powstania listopadowego
Wiesław Stępniewski – konstruktor lotniczy, profesor

Bohdan Świderski – geolog
Aleksander Wicherski –prawnik, poeta, kompozytor, malarz
Jan de Witte – inżynier wojskowy, generał-lejtnant wojsk
koronnych
Apolinary Wnukowski – bp
profesor, rektor seminarium w
Żytomierzu
Józef Zajączek – polski jakobin, generał w czasie insurekcji
kościuszkowskiej, pierwszy namiestnik Królestwa Polskiego,
członek Rady Wojskowo Narodowej
W Kamieńcu zamieszkaliśmy w
hotelu, który został umieszczony
w dawnym pałacu władz sowieckich miasta. Cały obiekt (kilkanaście zabudowań) był bardzo
nowocześnie zagospodarowany,
sam hotel był naprawdę w stylu
europejskim. Po posiłku i porządnej

kąpieli
przyjemnie
było położyć się do łóżek, aby
wypocząć i nazajutrz móc rozpocząć zwiedzanie Kamieńca.
Pogoda była słoneczna, ale na
tej wysoczyźnie odczuwaliśmy
chłodne podmuchy wiosny.
Zwiedzanie miasta zaczęliśmy
od Ratusza i Studni Ormiańskiej
(głębokiej na około 50 metrów).
Następnie przez Bramę Triumfalną weszliśmy na dziedziniec
katedry Piotra i Pawła. Tutaj na
stojącym cokole świętej figury
znajduje się szczególny napis z
1756 roku. Przystań, który tędy
przechodzisz, zatrzymaj Twe
kroki
Odczytaj życia i śmierci zbawienne wyroki
Wznieś oczy w górę, daje życie
wieczne
Chcesz doznać miłosierdzia, ono
jest gotowe
Bądź więc miłosierny i pochyl
swą głowę
Tu są kości zmarłych z grobów
przeniesione
Kto wie czy nie dla Ciebie miej-

sce już zrobione
Módl się o przeniesienie dusz z
czyśćca do nieba
Wszak i na Ciebie kiedyś przyjdzie ta potrzeba
Wprawdzie rymy częstochowskie, ale przetrwały kilka wieków.
Zanim weszliśmy do wnętrza katedry mogłem zrobić kilka zdjęć
nie tylko minaretu i portalu katedry, ale i okolicy, i perspektywy
w kierunku Twierdzy (Zamku).
Przed katedrą na placu wszędzie
panował bałagan związany z jakimiś robotami prowadzonymi
przy braku elementarnej organizacji pracy. Były prowadzone
po prostu niechlujnie, w dalszym
ciągu po socjalistycznemu.
Ponieważ przez okres socjalizmu
katedra była muzeum ateizmu,
wewnątrz gromadzono wiele
zabytków sprowadzanych z innych kościołów i cmentarzy. W
ten sposób dotrwały do
czasu, kiedy mogą
być nie tylko
pokazane,
ale nal e -

życ i e
uszanowane.
Wewnątrz katedry widzieliśmy figury
nagrobne Laury Przeździeckiej i jej ojca, wykonane z białego marmuru kararyjskiego w
1876 roku, minbar ozdobny, czyli muzułmańską kazalnicę, przeniesioną z kościoła dominikańskiego i wiele innych cennych
zabytków.
Obecnie katedra jest własnością katolików mieszkających w
Kamieńcu i okolicy. Odwiedziliśmy również ( tylko jego malutką część) klasztor dominikanów– obecnie paulinów. Kościół
dominikanów przez okres SRR
Ukrainy służył do archiwowania
dokumentów NKWD.
Byliśmy również pod wieżą kościoła ormiańskiego. Został wyburzony w okresie stalinizmu.
Wszędzie widzieliśmy ogromne
zniszczenia i zaniedbania poprzedniego systemu, który permanentnie wymazywał z karty
historii przede wszystkim polskość w tym mieście.
Świadczą o tym zdjęcia, które
robiłem w pośpiechu, bo czasu
mieliśmy mało.
Idąc w kierunku Zamku, a właściwie Twierdzy, przechodzi-
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liśmy obok kościoła trynitarzy
(trudnili się wykupywaniem
wiernych z rąk tureckich). Niestety wewnątrz nie byłem.
Za to przez dłuższą chwilę podziwiałem położenie Zamku
–twierdzy nad stromymi skalistymi brzegami Smotrycza i wyobrażałem sobie, w jaki sposób
na ówczesne czasy można było
zdobywać tak niedostępną fortecę?
Do twierdzy szliśmy przez most
Turecki, na którym Turcy udusili
syna Bohdana Chmielnickiego
Tymoszkę– hetmana kozackiego, alianta i jednocześnie wg
nich zdrajcy.
Z dziedzińca Zamku oraz ruin
zrobiłem kilkanaście fotografii, które są i będą dokumentem
stanu tej fortecy w owym czasie.
Muszę przyznać, że Kamieniec
i jego budowle zabytkowe oraz
skaliste brzegi Smotrycza są
wdzięcznym przedmiotem fotografika. Nawet amatora. Zbyt
krótko byliśmy w Kamieńcu,
aby zrelacjonować opis
miasta.
Tak się złożyło,
że byliśmy
jedynie
na tere-

nie
star e g o
miasta
i
twierdzy. W
dalszą drogę pojechaliśmy dnia następnego zaraz po śniadaniu. Jechaliśmy w kierunku Chocimia i
Okopów Świętej Trójcy.

Chocim.
Osada z twierdzą obronną nad
Dniestrem. Należąca najpierw
do książąt ruskich. W następnych wiekach przechodziła z
rąk do rąk. Doskonałe ukształtowanie terenu, stworzone przez
przyrodę, pozwalało zbudować
przeszkodę dla wszystkich ar-

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
mii nadciągających w ten czas
z kierunku wschodniego. Twierdzę zbudowano w latach 1325
do 1380. Była ona później rozbudowywana i umacniana. Najpierw Stefan III Wielki, książę
mołdawski, poważnie twierdzę
wzmocnił. Dzięki czemu w roku
1476 wytrzymała oblężenie armii sułtana Mehmeda II Zdobywcy. Pod koniec XVI wieku
Mołdawia przeszła we władanie
Osmańskiego Imperium, a twierdza Chocim służyła janczarom
tureckim.
W wieku XVII Chocim był miejscem wielu bitew pomiędzy wojskami polskimi i tureckimi.
Na przełomie września i października 1621 doszło do historycznego zmagania, które stało
się na dłuższy czas przesileniem
w stosunkach polsko – tureckich.
Armie Obojga Narodów (35 tys.)
pod wodzą hetmana Chodkiewicza,

wsparte 40 tysiącami
kozaków pod wodzą Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego
i
przy pomocy wojsk mołdawskich
rozgromiły turecką armię sułtana Osmana II liczącą ponad 150
tysięcy wojowników. Sułtan podpisał w 1621 traktat Chocimski
kończący dalszą ekspansję Rzeczypospolitej.
Jakie znaczenie miały wówczas

traktaty, pokazuje historia. Wojny trwały nadal. Chocim i jego
twierdza były tego dowodem. W
1649 roku, twierdzę zdobył Bohdan Chmielnicki. Nie na długo.
Później Chocim był nadal oblegany przez Turków. Jedną z bitew była bitwa( w 1673 roku), w
której hetman Jan Sobieski zadał
sromotną klęskę Turkom.
Na nas twierdza robiła wrażenie
już z daleka. Kiedy tam zajechaliśmy świeciło i grzało wiosenne słonko, trawy na łysych
pagórkach zaczynały zielenieć
wiosennym kolorem i rozsiewać
zapach.
Teren umocnień chocimskich
jest rozległy i chcąc zrobić dobre ujęcie twierdzy trzeba być
bardzo sprawnym fotografem. Ja
byłem niemal kaleką. Robiłem
takie ujęcia, które mnie odpowiadały i mam nadzieję, że kilka
jest dobrych.
Zdjęcia

na zewnątrz twierdzy i w jej
wnętrzu są dowodem stanu faktycznego w roku 2007, zabytku
historycznego.
Kiedy zeszliśmy na brzeg Dniestru i spojrzeliśmy na wysokie
mury fortecy, dopiero wtedy mogliśmy porównać nasze odczucia
do odczuć wodza Turków, który
kiedy stanął pod tymi murami
zapytał: – Kto to zbudował?, a
słysząc odpowiedź, że Allach,
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odparł: „Niech tedy Allach ten
zamek zdobywa”
Z Chocimia pojechaliśmy do wsi
Okopy.

Okopy Świętej Trójcy.
W widłach rzek Dniestru i Zbrucza. Dawniej nazywano to miejsce „Okop Góry Świętej Trójcy”.
Forteca w tym miejscu powstała
za panowania króla Jana II Sobieskiego w roku 1692 i wraz
Szańcem Panny Marii (43 km
na zachód ) tworzyła ufortyfikowania trzymające w szachu
siły tureckie akurat w tym czasie stacjonujące w Chocimiu.
Fundatorem i pomysłodawcą
założenia twierdzy w tym miejscu był hetman wielki koronny
Jan Jabłonowski. Fortyfikacje
zaprojektował Tylman Gameren, a wykonawstwem kierował
generał Marcin Kątski. Forteca
składa się z bastionów– zachodniego i wschodniego oraz bram
z rawelinami. Bramy Kamienieckiej (obecnie ruiny) i
Lwowskiej. Forteca
była dobrym
punktem
obrony
p o d

war u n k i e m
dobrego przygotowania.
W
marcu 1769 roku bronił
się w niej Kazimierz Puławski
z garstką konfederatów (konfederacji barskiej). Moskale fortecę zdobyli i zburzyli. Spalili
kościół i Bramę Kamieniecką.
Wszystkich rannych konfederatów zabili. Rekonstruowane budowle forteczne i kościół przez
hrabiego Mieczysława Dunin
– Borkowskiego (1905r) ponownie były niszczone. Kościół spalili banderowcy w 1945r.
Dzisiejszy widok dawnej świetności jest bardzo ubogi. Na-

tomiast niesamowite wrażenie
robią wysokie skalne brzegi
zbliżających się do siebie rzek,
płytkiego Zbrucza wpadającego gdzieś hen do głębokiego i
szerokiego Dniestru. W miejscu
gdzie dzisiaj znajduje się wieś
Okopy rzeki zbliżają się do siebie tworząc jakby gardziel w
widłach rzek. Można sobie tylko
wyobrazić, że było to miejsce
trudne do zdobycia. Teraz byliśmy jedynie świadkami upadku
tego, co jeszcze zostało z tamtych czasów. Myśl, że wszystko
zniknie? A chociażby, dlatego, że
z tym miejscem, z Okopami nikt
nie był związany, kto by był dzisiaj czczony przez Ukrainę, nie
mogę się pogodzić. Chciałbym
się mylić, że zaginie historia.
Rozmyślając nad historią naszych Kresów natrafiłem na
wiersz Józefa Łobadowskiego
pt. „Przesłanie”. Wiersz przemawia do mnie tym, co czuję myśląc o Kresach. Cytuje urywki.
„Tak nas upiory nie na próżno
straszą:
Zwalił się jeździec z konia, zanim dopiął zbroi
I naszą wolność, tak jak wolność
waszą
Znów zasypuje jeszcze ciepły
popiół (…)
Niech więc uderza w krzyk naprzeciw Fatum
i niech te gorzkie słowa, których
i fałsz nie zbrukał
rzucane ponad głowy mrocznym
latom
usłyszy serce szczęśliwego wnuka.
Jeśli do Was te urywki wiersza nie docierają i nic Wam nie
mówią, to tylko Wasza… strata.
One do mnie mówią. I to jeszcze
jak mówią! Szczególnie teraz,
kiedy piszę i rozpamiętuję Kresy
Wschodnie.
Przy tak wielkiej ilości miejscowości, które chcieliśmy odwiedzić w krótkim czasie, byliśmy
w niektórych miejscach bardzo krótko. Tak było również i
w Okopach. Pojechaliśmy do
Trembowli ale o tym w następnym odcinku.

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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Kto winien - czyj był strzał?
Bożena Ratter

„Polskie Betlejem ożywiło przełom
1945/1946. Co znaczniejsi goście
szturmowali 3 stycznia salę Town
Hall w Blairgowrie, gdzie zapowiedziano widowisko jasełkowe
przystosowane do aktualnych oczekiwań widzów. Jan Maria Michał
Rostworowski był na ustach wszystkich, Oprawę muzyczna przygotował Jan Sarbiewski, instrumenty
nastroiła polska Orkiestra Taneczna 4. Dywizji Piechoty pod batuta
sierżanta Tułodzieckiego. Zespól
wykonawców składał się z polskiej
kadry oficerskiej, dziewcząt szkockich i członków Polsko Szkockiego
Klubu Sportowego w Blairgowrie.
Specjalnie przygotowany pamiątkowy program (souvenir programme) w języku angielskim poprzedził
przedmową Zygmunt Nowakowski.
Scenariusz przedstawił exodus żołnierza polskiego w II wojnie światowej, do Jezusa dotarł orszak Trzech
miast, pierwsza Warszawa – kobieta
w czarnej sukni z herbem miasta na
piersiach, ,za nia Wilno – kobieta
ubogo ubrana, na koncu Lwówakademik w studenckiej czapce.
Didaskalia zapowiadają sygnałem
trąbki nadchodzących żołnierzy z
Norwegii, z Tobruku, z Monte Cassino, La Falaise…”(Wojciech Jerzy
Podgórski - Emigracja Walczących
)
„Reflektor , który podczas sceny z
chórem żołnierzy oświetlał lewą
stronę – gaśnie, natomiast oświetlona zostaje prawa strona, gdzie
stoją ludzie z kraju. Światło niezbyt
mocne. Z prawej kulisy wychodzą
: Ofiara Oświęcimia, za nią Ofiara
Katynia, na końcu Oskarżony z procesu moskiewskiego.
Ofiara Katynia
Jest nas dziesięć tysięcy,
Dziesięć tysięcy ciał,
Każdy pod czaszką nosi
Rewolwerowy strzał.
Las ponad nami rośnie,
Jak wówczas niemy stał,
Sosna powtarza sośnie
Kto winien- czyj był strzał?
(…)
O tym kto winien, wiedział Józef
Mackiewicz, dziennikarz wileński i
literat, autor wielu doskonałych powieści. Gdy powrócił w 1943 roku
ze Smoleńska, gdzie był obecny
przy wydobywaniu zwłok w lesie
katyńskim pomordowanych oficerów polskich, „Goniec Codzienny”
w Wilnie, nr 577 z 3 czerwca, umieścił przeprowadzony z nim wywiad.

(…)– Jest pan ciągle pod wrażeniem?
– Nie wiem, czy podobna to nazwać
„wrażeniem”. Wrażenie zyskuje
się raczej na skutek jakiegoś, najczęściej pojedynczego zdarzenia
czy faktu, w sobie ograniczonego.
Smoleńsk, który widziałem, Katyń,
zbrodnie, trupy, ruiny, bolszewizm,
który sam przeszedłem, i listy, listy
dzieci do swych ojców, zaczynające
się od słów: „Kochany Tatusiu”, czy
„Kochany Ojczulku”, wydobywane
dziś ze stosów sprasowanych, cuchnących ciał, z tej mazi śmierci lub
na wpół zasuszonych mundurów
polskich... Tak, wszystko to razem
wytwarza jakby długi łańcuch asocjacji, myśli, refleksji, zapadający
głęboko w duszę. Nie nazwałbym
tego wrażeniem. To raczej przeżycie. (…)
– I tak mniej więcej wyglądają
wszystkie te rzeczy tam, w Katyniu. Taki jest ich stan. Oto na przykład kładą na stole zwłoki o nieco
podkurczonych nogach, z głową
odrzuconą na bok, z czoła której
zieje dziura wylotowa kuli. Władysław Bielecki. Kartka pocztowa
doskonale zachowana. Stempel
pocztowy wskazuje datę. Białystok
14.I.1940 r. W bocznej kieszeni
„Głos Radziecki” z dnia 29 marca
1940 r. Druk przebija wyraźnie poprzez lepką wilgoć: „Towarzysze.
Idziemy ku lepszemu jutru. Przychodzą nowi ludzie, którzy naszą
ojczyznę... Towarzysz Stalin...” no
itd. Następny. List do Kozielska.
Nazwisko nieczytelne. Książeczka
do nabożeństwa. Portfel. Doktór
Wodziński otwiera go i nagle na
nas wszystkich, którzyśmy zbliżyli
głowy, patrzy mokra, tak dziwnie
wyraźna, kobieta, jasna, o dużych
oczach, blondynka, z dzieckiem na
ręku. Może ma na tej fotografii trochę niemodną i przydługą suknię,
może się komuś wydać banalną...
To jego żona z córeczką. Poszedł z
nimi do grobu. Kula siedzi mu jeszcze w czaszce, co się zdarza rzadko.
– Tak, proszę panów – mówi dalej
pan Mackiewicz – fotografie i listy,
to drugi tom tej tragedii, a dla mnie
osobiście ten tom drugi wydaje się
jeszcze smutniejszy, jeszcze bardziej rozdzierający. Mówiłem poprzednio o kulminacyjnym punkcie
tematu. Dotyczy on wszakże strony
niejako rzeczowej, tych oficerów,
tych mężczyzn rodaków naszych,
którzy ginęli mordowani w nieludzki sposób przez największego z

naszych wrogów. Jest jeszcze inny
punkt kulminacyjny, gdy oderwawszy wzrok od trupów pomordowanych ojców, skierujemy go na listy
ich dzieci. Te które miałem w ręku,
wszystkie pisane były do Kozielska.
„Kochany Tatusiu. Jesteśmy niespokojni, bo nie mamy wiadomości ani listu. Wysłaliśmy 100 rubli i
paczkę, i rzeczy, o które Tatuś prosił. My jesteśmy zdrowi i na tym
samym miejscu. Proszę się o nas nie
bać. Gdy się zobaczymy... Podpisane: Twoja Stacha. 15 lutego 1940 r.”
„Drogi Ojczulku. Dziękuję Ci
bardzo i życzę również zdrowia i
wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Do szkoły nie chodzę. Z powodu mrozów jest zamknięta. Na
Hnidówce nie byliśmy bo daleko i
mróz. Znaczki pocztowe zbieram...”
Jakże ważną wydawała się ta wiadomość synka, która turkotała po
szynach sowieckich kolei, zanim
dosięgła ojca na niewiele dni przed
jego straszliwą śmiercią: Tadzio
zbiera znaczki. Tadzio wierzy: „...
kiedy wrócisz” – pisze. Ten refren
powtarza się ciągle: „gdy wrócisz”,
„jak będziemy razem”, albo: „zobaczysz”, „Tatuś zobaczy”... Nie!! nie
zobaczył już nigdy! Dzieci są pełne
zaufania. Wierzą w dobry koniec, w
samo przez się zrozumiały powrót
do domu. Przebija w nich taka doza
wiary i tęsknoty, że czytając te listy,
tam w Katyniu, nad przedziurawionymi czaszkami, jakaś gorzka ślina
dusi w gardle. Tu mam jeszcze jeden, tak pełny miłości dziecinnej,
tak tchnący troską o los „najukochańszego Tatusia”, a jednocześnie
wiarą i otuchą, że nie ważę się go
przytoczyć, ani wymienić imienia.
Mimo wszystko byłoby to świętokradztwem. List ten doszedł na
krótko przed końcem. Widziałem
na własne oczy, jak w stosie trupów
wyglądał ten, do którego był adresowany. Złożył on to pismo dziecinne, pisane ołówkiem, wielkimi
literami, skrupulatnie we czworo i
schował w portfelu. Teraz dopiero
go wydobyto z cuchnącego padołu.
Ale nie zdaje mi się, żeby pisany był
daremnie. Dziś już przeadresowany
jest na imię Boga i wołać będzie o
pomstę.
(…)– A jak wygląda ta willa czy
dom wypoczynkowy agentów
NKWD, o którym wspominały komunikaty, że mieści się w lasku katyńskim?
– Leży w odległości niespełna kilo-

metra od miejsca kaźni, prześlicznie
położona na górze. U stóp wije się
wśród zieleni Dniepr. Z tej strony
leży weranda i w dół do Dniepru
zbiegają schody. Widok stąd piękny.
Istotnie trudno sobie uzmysłowić
nastawienie psychiczne katów, którzy tu mieszkali i – „wypoczywali”
po swojemu. Dla mnie osobiście
zestawienie to jest nie do pojęcia.”
Kaci w PRL wypoczywali podobnie po zbrodniach dokonywanych
w ubeckich katowniach i zakładach
karnych , wojskowi wyżsi rangą za
25 zł dwukrotnie w ciągu roku, i
wciąż „nie wiedzieli” czyj to był
strzał . W 1951 roku sąd w Łodzi
skazał zadenuncjowaną przez kolegów studentkę szkoły filmowej
Zofię Dwornik na rok więzienia
za to, że opowiadała przyjaciołom,
iż NKWD zamordowało jej ojca,
jeńca Starobielska, i stryja, jeńca
Kozielska. W końcu lat sześćdziesiątych w Lublinie zostali aresztowani dwaj studenci KUL tylko za
to, że wypisali z zagranicznych encyklopedii hasła „Katyń”. 21 marca
1980 roku na Rynku Głównym w
Krakowie Walenty Badylak zginął
przez samospalenie w proteście
przeciw zatajaniu prawdy o zbrodni katyńskiej. Władze PRL w 1985
r. - w miejsce pierwszego w Polsce
pomnika ku czci ofiar Katynia, podającego nazwy: Ostaszków, Starobielsk, Katyń oraz 1940 r. jako datę
dokonania zbrodni - odsłoniły w
„Dolince Katyńskiej” na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach pomnik
z napisem: „Żołnierzom polskim
ofiarom hitlerowskiego faszyzmu
spoczywającym w ziemi katyńskiej - 1941 rok”. (Rzeczpospolita,
12 kwietnia 2000). Wciąż pozostaje
aktualne pytanie „Kto winien-czyj
był strzał” wobec zbrodni dokonywanych w PRL i „wolnej Polsce”.
A Józef Mackiewicz za wytrwałość
przy prawdzie, za niezłomną postawę, został skazany na niebyt w literaturze polskiej przez ziejącego do
niego nienawiścią redaktora, zwolennika komunizmu. Mackiewicz
wraz z żoną żył i zmarł w wielkim
ubóstwie na obczyźnie. Prawa autorskie nabyła Nina Karsow-Szechter, wdowa po Szymonie Szechterze, stryju Adama Michnika, może
dlatego wielki erudyta zasługujący
na nagrodę Nobla jest „reglamentowany”.
http://niezalezna.pl/28122-sprawa-mackiewicza-zwyciestwo-prof-trznadla

„Warto tu zauważyć, że wszystkie prawie książki Mackiewicza
ukazują ducha wojen i przemocy
i mieszczą się także w dominacji
związanych z historią militariów w
jego prozie. Jednocześnie terenem
ich dziania się - jak sygnalizowałem - jest obszar kresów polskich,
a by rzec ściślej: ta trwająca mimo
podziałów, rozbiorów, zmiany epok
i systemów trwałość pewnych cech
na terytorium polskiej kresowej
Rzeczypospolitej, tej niezmiernej
połaci cywilizacyjnej Ziem Zabranych i kresów polskich, nie naruszonych w pewnych cechach przez
stulecia, i zniszczonych dopiero
przez komunizm. Jeśli Mackiewicz
wolał nazywać ten obszar Wielkim
Księstwem Litewskim, miał powód
po temu.
Jawi się w obserwacji spraw tego
terenu Mackiewicz nie jako polski
szlachcic czy polski nacjonalista
lub odwrotnie, ludowiec czy rewolucjonista, lecz tylko jako „człowiek
stamtąd”, reprezentant wspólnoty,
niejednorodnej oczywiście, naznaczonej jednak przede wszystkim
przez czynnik polski. Ten czynnik
Mackiewicz czuje i rozumie najsilniej, w jego także interferencji z
innymi etnicznymi społecznościami, tam ze sobą współżyjącymi.
I przeżywa Mackiewicz ich katastrofę, załamanie się. Nie czuł tego
załamania rozważając metody caratu (wyrozumiałość wobec dawnej
Rosji zbliża tu jakby Mackiewicza
do Sołżenicyna). Bowiem apogeum
nieludzkości nastąpiło po powstaniu
czerwonego totalitaryzmu.
(…)Bowiem komunistyczne jądro
ciemności nie jest dla Mackiewicza wielkoruskie, choć naznaczy
Rosjan na wiele pokoleń, jak hitleryzm Niemców - jest po prostu
nieludzkie. Jest rakiem ludzkości.
Zło, niestety, może być łatwe dla
człowieka. Człowieka wykształconego, jakim był tak często Nazi, czy
ideolog komunistyczny, dlatego że
wykształcony, i jednocześnie łatwe i
bliskie prymitywnemu człowiekowi
na Zachodzie i Wschodzie, dlatego
że ciemny i niewykształcony.” (Jacek Trznadel)
W sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie (ul. Świętojańska
10) 31 stycznia br. (piątek) o godz.
20.00 zostanie odprawiona Msza
św. w intencji Józefa Mackiewicza.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Redakcja KSI poleca
www.ksi.kresy.info.pl

1 lutego 2014 - strona 13

GUŁAG POLSKICH POETÓW O Szarym Lwowie
Książka jest antologią poezji polskiej, powstałej w latach II Wojny
Światowej w więzieniach i łagrach na terenie Rosji Sowieckiej.
Stanowi ona pendant literatury
kacetowej, gdyż „dymy nad Birkenau i dymy nad tajgą stanowią
skrzydła jednego szatana”, składa
się też na jeden z najważniejszych
działów polskiego piśmiennictwa
na uchodźstwie.
Twórczość ta, niezależnie od
jej wartości estetycznej, była
potrzebna, zaistniała w celach
świadomie utylitarnych na zamówienie społeczne. Jako odruch
warunkowy była nieunikniona,
jako zabieg higieniczny niezastąpiona. Stanowi więc w dużej mierze zjawisko z pogranicza psychologii i socjologii. Ale i najlichsza
nawet rymowanka daje prawdziwe świadectwo o życiu zbiorowości. Jako ludzki dokument dowodzi, że na dnie rozpaczy poezja
pozwala żyć i przetrwać.
Wśród wywiezionych poza granice Ojczyzny po 17 września
1939 roku, znalazła się ponad
setka ludzi pióra. Poeci, prozaicy,
dziennikarze i publicyści. Niejednego z nich pochłonęły nieobjęte
obszary Związku Sowieckiego,

,,O szarym Lwowie” – znakomita książka, która opisuje miejsca i obyczaje codziennego życia tego miasta w dawnych epokach, została napisana
w 1914 roku przez miłośnika i znawcę Lwowa Franciszka Jaworskiego.
Lwowski historyk, dziennikarz, publicysta, pisarz i archiwista niestety nie
doczekał wydania swojej ostatniej pracy, bowiem ukazała się ona dopiero w 1916 roku, dwa lata po jego przedwczesnej śmierci. Na szczęście
dla czytelników i badaczy, zdążył jednak omawianą książkę ukończyć. W
przeciwnym razie nie mielibyśmy dzisiaj dokumentu o tej tkance miasta,
która nie była eksponowana na pocztówkach i plakatach czy w katalogach
zabytków i albumach.

surowy klimat, obozy, więzienia
i choroby.
Antologia zawiera blisko 120
wierszy i poematów ponad trzy-

dziestu Autorów. Biogramy Autorów, grafiki, rysunki i akwarele są
dodatkowym walorem książki.

GALICJA 1914-1915.

Zapiski korespondenta wojennego.
Ferenc Molnár, znany w Polsce autor bestsellerowej książki
,,Chłopcy z placu broni”, publikował swoje relacje z frontu I Wojny Światowej w budapeszteńskiej
gazecie ,,Az Est”. Relacje tak
spodobały się czytelnikom, że w
1916 roku wydano książkę ,,Egy
haditudósíto emlekei”. (Zapiski
korespondenta wojennego. Galicja 1914-1915).
Książka jest obszerną relacją z
przełomowego momentu wojny.
Pisarz znalazł się w Krakowie,
w którym krzyżowały się linie
frontów I wojny. Nie bez powodu
świat interesował się w tym czasie wszystkim, co działo się nad
górną Wisłą. Twierdza Krakau,
wzniesiona u zbiegu austriackiej,
rosyjskiej i pruskiej granicy stała
się zaporą dla rosyjskich wojsk,
prących na zachód Europy. Jest
bezpośrednią relacją naocznego
świadka wydarzeń, zapisem rozmów, zdarzeń i obserwacji.
Relacje Molnára pochodzą z terenów bądź dzisiejszej Polski (Stary
i Nowy Sącz, Limanowa, Kraków,
Gorlice, Krosno, Biecz, Przemyśl,
Grybów, Tarnów), bądź II Rzeczpospolitej (Lwów, Brześć, Stryj,
Halicz, Złota Lipka).
Książka Molnára stanowi nie tyl-

ko przyczynek
do historii I
Wojny Światowej, jest też
znakomitą ilustracją warunków i realiów
życia ówczesnej
Galicji
oraz opisem
stanu uczuć i
umysłów Polaków, oczekujących, że
wojenne zmagania
wielkich mocarstw
przyniosą powstanie Polski
niepodległej.
Uświadamia
również dzisiejszemu
czytelnikowi ogromne,
dawno zapomniane zniszczenia wojenne, z którymi II Rzeczpospolita od
początku swojego istnienia, musiała sobie poradzić.
Patronatem honorowym książkę
objęli:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
i Prezydent Węgier.
Format 170 x 240 mm, oprawa
twarda, 296 stron, 71 ilustracji,
cena detaliczna 42 zł w tym Vat

Tam na Północy
Książka ,,Tam na Północy” jest
czymś w rodzaju niezwykłego dowodu propolskiej sympatii zdecydowanej większości węgierskiego
społeczeństwa w 1939 roku. Składają się na to świadectwo artykuły
madziarskich obserwatorów tragedii polskiego Września: korespondentów, publicystów i polityków,
którzy zarówno w reportażach z
niejako pierwszej linii, jak i we
wspomnieniach pisanych z nieco
dłuższej perspektywy, relacjonują obraz tragedii Polski w tamtych
dniach. Niezwykłe są te relacje Węgrów, których los rzucił we wrześniu 1939 roku na ziemie polskie,
gdzie zastała ich wojna. Różnią się
co prawda w ocenach, wyciągają
inne wnioski i doszukują się być
może innych przyczyn takiego, a
nie innego, stanu rzeczy, ale z ich
świadectw przebija jedno – wielka
sympatia do zmagającej się z bezlitosną machiną wojenną
Niemiec Rzeczpospolitej.
Co godne podkreślenia,
ta madziarska życzliwość
ku Polsce i Polakom nie
znika nawet wtedy, kiedy czytamy reportaż Elli
Megyery, relacjonującej u
boku Wehrmachtu obraz
tragicznych dni tamtego
pamiętnego Września, czy
śledzimy wspomnienia
Rezső Peéryego, który
wkroczył od południa do
Polski wraz z nacierającą
przez Karpaty armią słowacką.
Premier Węgier Pál Teleki w liście z dnia 24 lipca
1939 roku skierowanym
do Hitlera i Mussoliniego

oznajmia: Węgry (…) z powodów
moralnych nie znajdą się w takiej
sytuacji aby rozpocząć działania
wojskowe przeciwko Polsce (…).
Fakt nie wypowiedzenia wojny
Polsce miał ogromne znaczenie dla
uniemożliwienia uderzenia armii
niemieckiej od południa na Polskę,
możliwości przyjęcia 100 - 150 tysięcy uchodźców polskich, zapewnienia im schronienia i normalnej
egzystencji aż do19 marca 1944
roku, początku okupacji niemieckiej Węgier. Wszystkie te relacje
czy wspomnienia to nie tylko wyraz
współczucia bądź litości dla cierpiącego podczas pamiętnego Września narodu polskiego, ale także
świadectwo niezwykłego szacunku
i hołdu, jaki złożyli w ten sposób
Polsce i Polakom za ich prawdziwe bohaterstwo w tych tragicznych
dniach Węgrzy rozmaitych wyznań,
poglądów czy profesji.
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IKONA OFIAROWANIA
„SPOTKANIE PAŃSKIE”
- czytanie ikony
Anna Małgorzata Budzińska
„Blask ikon”-książka M. Bielawskiego i „Ikony – iskierki blasku
Kresów” –mój artykuł to jakże pokrewne tytuły.
Tak, blask ikon nierozerwalnie
związany jest z Kresami. To wspomnienia z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków, to nieodparty
urok i czar cerkwi kresowych, do
których chodzili nasi przodkowie
wraz ze swymi rówieśnikami- wyznawcami prawosławia. Poznajmy
ten czar i blask.
Tym razem przeczytamy moją ikonę Spotkania Pańskiego- Ofiarowania.
Prawo Mojżeszowe nakazywało
ofiarować Bogu każdego pierworodnego syna. 40 dni po narodzeniu
Chrystusa. Maria postępująca wedle żydowskiego rytu oczyszczenia,
przyniosła Syna do świątyni.
Ofiarowanie – to dowód dokonania
się proroctw: na świecie pojawiło się
Dziecię, poczęte z Ducha Świętego
i narodzone z niepokalanej Dziewicy. Na świat przyszedł wcielony pod
ludzką postacią Bóg. Ofiarowanie –
to także spotkanie Starego i Nowego Testamentu. Starzec Symeon jest
uosobieniem Starego Testamentu,
„odchodzący dziś w pokoju”. Dzieciątko to Zbawienie, które przyszło
na świat, Nowy Testament między
Bogiem a ludźmi.
Na Wschodzie święto to przetrwało
jako Święto Spotkania- po grecku
Hypapante, zaś w języku staroruskim Stretenije. W VII wieku papież Sergiusz wprowadził to święto
do Kościoła rzymskiego. W Polsce
przetrwało jako Matki Boskiej
Gromnicznej i obchodzone jest 2
lutego.
Uroczystość ta posiada oczywiście
swoją ikonę, na której obecne są
postacie opisane przez ewangelistę
Łukasza: Jezus, Maria, Józef, Symeon i Anna
Spotkanie Pańskie- ikona napisana
przez A.M. Budzińską

Dzieciątko Jezus znajduje się w centrum obrazu. Trzyma Go troskliwie
i ostrożnie pochylony ku Niemu
Symeon. Maryja stoi z lewej strony.
Za Maryją stoi Józef, trzymający
dwa gołębie, które były ofiarą mającą wykupić ich Pierworodnego. A
za plecami Symeona widoczna jest
Anna. Jej twarz to twarz uduchowionej prorokini.
Na ikonie Bogarodzica pochyla się
z wyciągniętymi rękami: niesie jak
gdyby Dzieciątko, lecz już Go nie
ma na rękach Matki. Trzyma Go
już Symeon, zaś ołtarz w centrum
ikony, między Marią a Symeonem,
stanowi jakby nieprzebytą barierę
między nimi. Matka Boża przedstawiona jest tak, jakby dopiero co
utraciła swe Dziecko: Jej twarz, jej
ręce wyrażają niewypowiedziane
cierpienie. Jest to zapowiedź matczynego bólu Bogarodzicy, przepowiedzianego przez Symeona : „A
Twoją duszę miecz przeniknie, aby
na jaw wyszły zamysły serc wielu”
(Łk 2,34). W geście rąk i w całej postawie Marii zawarte jest przeczucie
utraty Syna, utraty, której potem doznała pod krzyżem. Jej poza wyraża
całą gamę uczuć, a w duszy od dziś i
na zawsze zamieszkał niepokój.
Cała ikona odzwierciedla dwoistą
naturę święta : radość spotkania z
Panem i boleść przyszłej męki, a zatem to wszystko, co zawarte zostało
w proroczych słowach Symeona:
„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu
i na znak, któremu przeciwstawiać
się będą” (Łk 2,34).
Starzec Symeon biorąc Dziecię w
ramiona rozpoznaje w Nim Boga i
wyśpiewuje radosny kantyk: Raduj
się łaski pełna
Bogarodzico Dziewico,
bowiem z Ciebie zajaśniało
Słońce Sprawiedliwości,
Chrystus Bóg nasz,
oświecający znajdujących się w
ciemnościach.
Wesel się i ty, Starcze sprawiedliwy,
który wziąłeś w swoje ramiona

/ Spotkanie Pańskie- ikona napisana przez A.M. Budzińską

Wyzwoliciela dusz naszych,
dającego nam zmartwychwstanie
/Troparion święta /
Symeon ma ręce okryte szatą, tak
jakby nie chciał i nie mógł dotknąć
Pana Chwały. W Dziecięciu zamieszkuje bowiem bóstwo, którego
nie są godne objąć zbrukane grzechem ludzkie ręce. W podobnym
geście zwracają się ku Jezusowi
aniołowie na ikonie Chrztu w Jordanie, podobnie trzymają Pismo
Święte święci na ikonach.
W tle ikony widać mury miasta.
Rzecz dzieje się w Jerozolimie.
Czerwone płótno u góry oznacza to,

że wydarzenie dzieje się pod orędownictwem Boga, a kolor symbolizuje odświętność tego, co się dzieje,
ale także zapowiada nadchodzącą
ofiarę. Ten baldachim powinien
znajdować się w środku świątynia jednak znajduje się na zewnątrz.
Dzięki temu widać zewnętrzny krajobraz i zarazem wiemy, że wszystko odbywa się wewnątrz świątyni.
Kompozycja i gama kolorystyczna ikony „Ofiarowania” są takie,
że u oglądających ją ludzi powstaje
wrażenie niejasnej głębokiej ciszy.
Zadziwiającej ciszy. Ciszy, za którą
poprzez nieosiągalny obraz można
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odgadnąć nadchodzące dramatyczne wydarzenia na skalę wszechświata.
Źródła:
Maciej Bielawski „Blask ikon”- to
wspaniała pozycja, godna polecenia, a drugą jej częścią jest książka
„Oblicza ikony”
http://www.orthodoxworld.ru/pl/
prazdicony/3/index.htm http://ikonpisanie.blogspot.com/2012/02/ikona-ofiarowania-jezusa-w-swiatyni.
html
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Sprzyjać rozkwitowi osobowości
może ktoś, kto sam jest
osobowością...
Bożena Ratter

„Bo tylko we Lwowie tak ułożyły się warunki geograficzne,
klimatyczne, hydrologiczno-patamologiczne, geopolityczno-politogenetyczne, meteorologiczno-historiofizyczno-pornograficzne,
sprzyjające,
uwarunkowujące,
rozpierniczająco - koordynujące
wreszcie, żeby powstać mogło
niewydarzone cudactwo po tytułem „lwowski dziecku”, do którego, bez broni międzygwiezdnej
ani podchodź i z którym – jeśli zaszklą mu się oczy – nie wiadomo
nigdy, czy ze „śmiechu” czy z żałości. Bo tylko we Lwowie hurma
narodowości, w obliczu alternatywy:- albo nauczyć się współżyć,
albo zginąć –nauczyła się współżyć tak, iż dziś narody świata powinny brać przykład”. - Jerzy Michotek „Tylko we Lwowie”
Takim dzieckiem Lwowa był
Wojciech Kilar (foto), zmarły
29 grudnia 2013 roku światowej
sławy kompozytor, piękny i niezwykły człowiek, „szczególny
dar historii”, jak określił naszego
Rodaka profesor Marek Dyżewski
w audycji wspomnieniowej w TV
Trwam.
Jestem Ślązakiem z lwowskim
rodowodem- tak siebie określał
Wojciech Kilar, jego rodzina została wypędzona z polskiego miasta Lwów po drugiej wojnie światowej i drugim jej domem stał się
Śląsk.
Należał do tych, którzy „wojenną
apokalipsę widzieli w spotęgowanym wymiarze oczyma dziecięcej
wrażliwości”.
Wojciech Kilar otrzymał doskonałe wykształcenie muzyczne,
miedzy innymi był uczniem Adama Reigera, który sam studiował
filozofię i muzykologię w Paryżu,
Wiedniu i Krakowie, i Bolesława
Woytowicza, mistrza, u którego
zamieszkał, zgodnie z dawnym
modelem relacji uczeń – mistrz. W
każdej chwili mógł pytać o każdy
drobiazg swego mistrza, który był
również niezwykłą osobowością,
przekazywał uczniowi nie tylko
wiedzę i umiejętności. „Sprzyjać rozkwitowi osobowości może
ktoś, kto sam jest osobistością...
Wojna unicestwiła nam elity artystyczne lecz na szczęście obdarowani zostaliśmy ludźmi, którzy
w części wyrównali te straty i ci
ludzie uczynili w Polsce sztukę o
znaczeniu międzynarodowym”.
Wojciech Kilar tworzył muzykę
naznaczoną współczesną mu hi-

storią, w 1975 roku skomponował
Bogurodzicę, „w której jest siła
i moc, takiej Bogurodzicy teraz
nam potrzeba”- co na czas szarzyzny realnego socjalizmu było proroczym tonem.
Drugim istotnym dziełem naznaczonym historią jest utwór symfoniczny Exodus, skomponowany
w 1979-1981, w ten czas szczególny, pierwsza wizyta Papieża w
Polsce, początek wybijania się na
niepodległość, solidarność. Utwór
ten nawiązuje do biblijnej księgi wyjścia, wyrasta z hebrajskiej
melodii religijnej - mamy swoje
przejście przez Morze Czerwone
komunizmu. Odzwierciedla wielkie przebudzenie narodu.
A potem stan wojenny, naród upokorzony, brutalnie zdeptany, odarty z nadziei, smutny czas opromieniony drugą pielgrzymką Papieża.
Dla uczczenia tej wizyty powstało
dzieło Victoria a ponieważ była
to 300 rocznica zwycięstwa pod
Wiedniem, kanwą słowną dla tego
wielkiego dzieła symfonicznego
były słowa Jana Sobieskiego skierowane do papieża Innocentego
XI: „ przybyliśmy , zobaczyliśmy,
Bóg zwyciężył”.
Szkoda, że w prezydenckim pożegnaniu wybitnego, polskiego
kompozytora i człowieka, nie
wspomniano o tym epokowym
wymiarze kompozycji Wojciecha
Kilara.
„… Leski i jego przyjaciele nocowali w pasterskich szałasach na
Polanie Waksmundzkiej, podchodzili pod przełęcz Krzyżne (kilkaset metrów różnicy poziomów
) i tam z progu małej, kamiennej
chatki podziwiali wschód słońca.
Gotowali w szałasach kolbach
osłoniętych kosówką-naturalnych
zagłębieniach między wielkimi
głazami. Herbatę lub proste posiłki przygotowywano na ogniskach
lub benzynowych maszynkach,
zwanych sugestywnie granatami.
Dodatkową atrakcją było noszenie na własnych plecach całego
wyposażenia i prowiantu. Sypiano w śpiworach, Leski znany był
przez kilka sezonów jako „ten z
pierzyną na plecach”, bo posiadał
szczególnie dobry śpiwór puchowy. Chętnie sypiał w nim zagrzebany w śniegu zamiast cisnąć się
w ciemnym i dusznym szałasie. Z
czasem powstał w tym środowisku zwyczaj corocznych wyjazdów na święta Bożego Narodzenia
A Sylwestra spędzonego w schronisku w Dolinie Pięciu stawów,

Roztoce, na Hali Gąsienicowej
lub Goryczkowej pamiętano przez
cały następny rok. Wesołe i uroczyste świętowanie poprzedzone
było wyprawą na słowacką stronę.
Różnice cen na wino i napoje wyskokowe, owoce cytrusowe i inne
smakołyki były znaczne. „-Życie
dobrze spełnione Kazimierz Leski
„Bradl”
To nie współczesne czasy, to opowieść o życiu studenckim sprzed
80 lat. Kazimierz Leski urodził
się w Warszawie, u zbiegu Książęcej i Nowego Światu, studiował
w Warszawie i zarabiał na życie
pracując jako tokarz czy ślusarz w
fabryce „Pocisk”, majster niedowierzając w jego możliwości porządnej, fizycznej pracy podał mu
2 palce na przywitanie dopiero po
3-ch tygodniach „próby”.
Szkoda, że w świątecznej ofercie zamiast biografii typu „Szkoła przetrwania” (Bear Grylls) nie
znalazła się biografia tego niezwykłego Polaka, który po ukończeniu
kolejnych studiów w Holandii,
zatrudniony w „NVSB” – konsorcjum czterech największych
holenderskich stoczni zostaje
współprojektantem najnowocześniejszego polskiego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, a w czasie wojny jest oficerem wywiadu,
który w mundurze niemieckiego
generała, przeniknął do sztabu gospodarczego marszałka von Rundstedta.
Tę umiejętność przetrwania w
trudnych warunkach niechcianej przez Polskę wojny, uzyskał
„Bradl” dzięki wychowaniu w
patriotycznej i przedsiębiorczej
rodzinie oraz wspaniałej edukacji. Tworzył narrację naznaczoną
współczesną mu historią najdoskonalej jak potrafił.
Kazimierz Leski po wojnie potrzebny był
przy odbudowie
Stoczni Gdańskiej za co otrzymał
w 1945 roku Złoty Krzyż Zasługi
ale już w listopadzie 1945 roku
został aresztowany i oskarżony o
działalność na rzecz wywiadu brytyjskiego. Niezwykle wykształcony, światowej sławy as wywiadu,
uznany przez Żydów za godnego
medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata” za pomaganie Żydom w czasie II wojny światowej
został uznany przez swoich komunistycznych rodaków za wroga i
wtrącony do więzienia. Na szczęście przeżył i miał okazję spisać
wspomnienia. Niestety, żołnierz
NSZ, „Paciorek” nie zostawił

po sobie spisanych wspomnień,
a doznał podobnych upokorzeń
. Obłędne teorie i absurdalne dogmaty socjalistycznego „raju”, o
których bełkotał przesłuchujący
go Józef Goldberg-Rózański –
oficer NKWD i człowiek nr 1 w
Ministerstwie
Bezpieczeństwa
Publicznego. Razem z „Paciorkiem” aresztowano 12 podchorążych NSZ. Po wyjściu z więzienia
chłopcy ci, których jedyną winą
było to, że byli Polakami świadomie i czynnie walczącymi o
niepodległość Polski (większość
z nich to żołnierze powstańczej
kompanii „Warszawianka”), naznaczeni zostali kainowym piętnem „wrogów Polski Ludowej”.
Zepchnięto ich na margines życia
społecznego. Niewielu z nich zostało przy życiu, dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych przestali
mówić szeptem słowo „NSZ”. Ci,
co żyją są dzisiaj ludźmi starymi i
zmęczonymi.
Pamiętajmy o nich i mówmy światu, jesteśmy potomkami tej wspaniałej elity i dopominajmy się, by
rządzący w naszym imieniu nie
ograniczali nam wolności wyboru kontynuowania tradycji polskiej elity intelektualnej poprzez
ograniczenie wolności słowa, dostępu do rzetelnej wiedzy, nauki,
likwidację nauk humanistycznych
(nauczyciel Wojciecha Kilara studiował filozofię) , fałszowanie i
wymazywanie historii, utrudnianie przedsiębiorczości oraz propagowanie kolejnych, opętańczych

ideologii. Nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy „wrogami raju”,
nie dajmy się ogłupiać. W 1990
roku Franciszka Dudzińska –Reizer zabrała głos w dyskusji, jaka
toczyła się w Polsce, w sprawie
powrotu religii do szkół. „Przez
jakieś 20 lat pracy w PRL byłam
instruktorem metodycznym nauczania języka polskiego w dawnym województwie rzeszowskim.
Poznałam pracę wielu szkół i wielu nauczycieli, którzy naciskani
byli ze wszystkich stron, by uczyli
i wychowywali młodzież w materialistycznym poglądzie na świat.
Młodzi nauczyciele po ukończeniu liceów pedagogicznych nie
mieli najmniejszego pojęcia o
zasadach wiary chrześcijańskiej
(ZMS-owcy). Uczestniczyłam w
jednej radzie pedagogicznej, na
której nauczyciele mieli omówić,
w jaki sposób na lekcjach swoich przedmiotów realizują hasło
wychowania
materialistycznego. Gorliwa, młoda nauczycielka
pochwaliła się, że ona nie widzi
w tym żadnych trudności. Wyjaśniła dzieciom, że Gagarin był w
kosmosie, a więc bardzo wysoko
i nie widział tam żadnego nieba,
a górnicy kopią węgiel głęboko
pod ziemią i nie widzą tam piekła.
Było to w trzeciej klasie szkoły
podstawowej”. Franciszka Dudzińska-Reizer „Szkoły mojego
życia-wspomnienia nauczycielki”,
IPN, Rzeszów 2013.
Bożena Ratter
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Zbrodnia UPA w Łanowcach
1944 na Podolu
Mieczysław Walkow
Potworne zbrodnie. Był rok 1944–
styczeń przed Świętami Bożego
Narodzenia w kościele greko- katolickim. Przyszedł do mnie chłopak sąsiadów z prośbą o pożyczenie łańcucha na choinkę. Wyjąłem
pudło ze strojami. W normalnym
czasie stroje te byłyby jeszcze na
choince (w naszym domu choinka
zawsze była do drugiego lutego).
Kiedy wyciągałem łańcuch, Jurko
zażądał abym mu oddał wszystkie stroje. Całe pudło. Zapytałem,
dlaczego mam mu je dać? A ten
niespeszony odrzekł: –Tobie już
nie będą potrzebne, bo ciebie już
nie będzie. Tej rozmowie przysłuchiwała się moja mama i zapytała:
– Jurko o czym ty mówisz? Co to
znaczy, że jemu już nie będą potrzebne i jego już nie będzie? –Bo
tak się u nas mówi, odpowiedział
chłopiec. Was już nie będzie. Was
już nie będzie, powtórzył kilka
razy i pobiegł z łańcuchem do
domu. Powszechnie było wiadome, że mordują Polaków na Wołyniu. Słyszeliśmy o potwornościach tych mordów. Słyszeliśmy
również o mordowaniu rodzin polskich na Podolu, lecz to wszystko
działo się gdzieś dalej i było poza
naszą wioską. Przed świętami Bożego Narodzenia słyszeliśmy o
zamordowaniu znanego nam człowieka na drodze do Bilcza Złotego, któremu jak opowiadali świadkowie rozpruto brzuch i włożono
chorągiew biało czerwoną oraz
kartkę z napisem zawiniłem, bom
Polak albo podobnie. Nazwiska
tego człowieka dokładnie nie pamiętam, myślę, że nazywał się
Dąbrowski lub podobnie i był
urzędnikiem urzędu skarbowego
oraz akwizytorem plantacji tytoniu. Ten człowiek czasem bywał
u nas. Tata plantował tytoń nawet
w okresie wojny. Ukraińcy coraz
głośniej mówili, że Lachów trzeba przepędzić. Słyszeliśmy od naszych sąsiadów, jakie mieli do nas
Polaków pretensje. Jak, myśmy
ich gnębili! To znaczy, jak gnębiła
ich Polszcza. Oni w tej Polszczy
byli tylko chamami i podludźmi,
ale nadszedł czas rozrachunku –
krzyczeli nam w twarz. Jako sześciolatek( w 1938 roku) widziałem
maszerujących Siczowców z ukraińską flagą i tryzubem. Prowadził
ich siczowy - dowódca ubrany w
strój zielony(?). Miał pas i pasek
przez ramię –koalicyjkę i czapkę
okrągłą z tryzubem na przedzie.
Podnosili ręce jak Niemcy, co
widziałem w gazetach i krzyczeli: sława Ukraini. Zapytałem tatę,
kto pozwala na to żeby w Polsce
byli tacy jak oni? Tata odpowiadał, że na tym polega wolność,
lub coś w tym stylu. Byłem oburzony, chociaż nie rozumiałem
powagi sprawy. -Ten rozrachunek

z wami będzie krwawy- mówiły
nawet dzieci ukraińskie, w czasie zabawy z dziećmi polskimi.
Wy Polacy musicie opuścić naszą
ziemię rodzicielkę. Coraz częściej
słyszeliśmy: sława Szuchewyczu,
naszemu prowidnykowi, który toporom i ogniem was wypali z tej
ziemi. Z naszej ziemi. Wybierze
was, jak kąkol z pszenicy! Powtarzali to hasło, które głosił w
cerkwi pop Huniowśkij. Byłem z
kolegą, Staszkiem Ziółkowskim,
na wpół Ukraińcem, bliskim sąsiadem wtedy w cerkwi i słyszałem
na własne uszy to wołanie popa
do wiernych. Powiedziałem rodzicom co słyszałem. Byli przerażeni. Ukraińska policja nie dawała
nam spokoju. Stale czegoś szukali
lub namawiali na zmianę obywatelstwa. Grozili rodzicom, że kiedyś mogę nie wrócić ze szkoły.
Zaczęto coraz częściej mówić o
podstępnym mordowaniu Polaków na Podolu. Mordów dopuszczali się wyznawcy Bandery, czyli
banderowcy.
Nie wszyscy Ukraińcy byli zwolennikami takiej zbrodni. Byli
też i tacy, którzy ostrzegali Polaków. Byli również i tacy, którzy
Polaków przechowywali i bronili
przed swoimi.
Ten chłopak, który nam powiedział, że nas już nie będzie był z
pewnością mimowolnym świadkiem planowanej akcji ukraińskiej
UPA na rzeź Polaków w naszej
wsi.
W naszym domu panowała zasada, że przed napadem banderowców będziemy się bronić. Na noc
na wszystkie dolne okna i drzwi
wejściowe zakładaliśmy grube
okiennice z metalowymi sztabami. Do domu zabieraliśmy broń
obronną. Były to także siekiery,
młotki, a nawet widły. W naszym
domu z pewnością była broń biała
i palna. O tym napastnicy z pewnością wiedzieli.
Pamiętam, że w sobotę 12 lutego
1944 roku, była zima, wieczór był
bardzo mroźny. Pomagałem tacie
wnosić do domu deski zabezpieczające wejście główne. Po założeniu desek i grubej sztaby, (okna
były już zabezpieczone) czułem,
że jesteśmy w warownym zamku.
Ponieważ przed sobą mieliśmy
niedzielę, a mały braciszek smacznie spał, mogłem swobodnie kleić
kolejną makietę kościoła, oklejając ją powycinanym błyszczącym
kolorowym papierem. Kładąc się
spać nikt z nas nie przypuszczał,
że w tę noc z 12 na 13 lutego 1944
roku wielu naszych polskich sąsiadów (ze Szlachty) zginie z rąk
ukraińskich sąsiadów. Z relacji
mojej cioci Franciszki (mieszkała
z rodziną od strony ulicy Szulhanówki) wiem, że przed świ-

tem zbudziły ją głośne rozmowy
dochodzące z ulicy. Weszła na
strych i przez okno szczytowe zobaczyła mgłę, nie podejrzewając,
że jest to dym. Po ulicy chodziły
jakieś postacie i żywo rozprawiały. Obudziła domowników. Tata i
wujek zdjęli osłonę drzwi i wyszli
na podwórko i podeszli do bramy.
Zapytali przechodzących Ukraińców, co się dzieje, że o tej porze
panuje taki ruch na ulicy? Któryś
z Ukraińców powiedział– Szlachta horyt’ (Szlachta pali się).
Od strony Szlachty nadbiegła głośno płacząca kobieta (Skórska), a
zobaczywszy tatę i wujka, krzyknęła – O Boże, jak to dobrze, że
wy jeszcze żyjecie! Moje dzieci
zostały zamordowane! Nawet języki im obcięli! Oczy im wydłubali! Boże mój, Boże, za co pokarałeś takie małe istoty?!
Rzewnie płacząc pobiegła do Ziółkowskich, naszych sąsiadów. Palącej się Szlachty z naszego domu
nie było widać. Zasłaniały ją zabudowania i wysokie wzgórza.
Było rano, panowała jeszcze szarówka. Ciocia postanowiła pójść
do krzyża, który stał na rozdrożu
Szulhanówki i dróg: na Pomiarki, Szlachtę i Podzamcze. Z tego
miejsca doskonale widać było
Szlachtę. Zacząłem prosić, najpierw rodziców, a później ciocię,
aby mnie zabrała ze sobą. Bardzo
się martwiłem o mojego kolegę
Józka Adamowskiego, z którym
służyłem do mszy i chodziłem do
jednej klasy. Mama nie zgadzała
się. Mężczyźni uznali, że kobieta z
dzieckiem będzie bezpieczniejsza
(?!). W drodze do krzyża nic złego nie może się wydarzyć –przekonywali mamę. Jest już widno, a
do krzyża nie jest daleko- zapewniali mamę. Sami gdzieś wyszli z
domu na podwórko. My do krzyża
nie szliśmy, myśmy biegli. Przy
krzyżu stało wielu młodych Ukraińców, żywo prowadzących rozmowę. Coś pokazywali rękami.
Zobaczywszy nas nagle zamilkli.
Wielu z nich znaliśmy osobiście,
za wyjątkiem dwóch lub trzech,
którzy nie byli z tej wsi. Mieli
bardzo ponure oblicza. Do cioci
zwrócił się Petro Krutyj, nasz sąsiad z naprzeciwka, syn mojego
chrzestnego(sic!).
–Gdzie idziesz Franko? Nie widzisz, co się tam dzieje? Chcesz
koniecznie oglądać trupy? Lepiej
tam nie chodź.
Wtedy odezwał się ten z ponurą
twarzą:
–Nechaj ide. Zawtra i wona bude...
( Niech idzie. Jutro i ona będzie–
trupem).
W jego głosie było tyle nienawiści, że się przeląkłem. W kierunku
Szlachty biegli ludzie z Pomiarek. Trzymałem kurczowo ciocię

za rękę i chciałem koniecznie iść
z nią dalej. Kazała mi wrócić do
domu. Jeszcze przez chwilę patrzyłem na dogorywające zabudowania. Czułem dym spalonych
zabudowań i silny swąd palonych
ciał. Słyszałem głośny płacz kobiet i przeraźliwe wycie psów.
Nigdy przed tym, ani później nie
słyszałem takiego wycia. Wyraźnie się przeraziłem. Ciocia pobiegła przez most na Szlachtę. Ile
miałem sił w nogach, biegłem do
domu. Byłem odrętwiały ze strachu. Cały czas myślałem o moich
kolegach, a szczególnie o Józku.
Mama od razu poznała, że widziałem to, czego nie powinienem.
Byłem podobno bardzo blady i
nie mogłem sklecić najprostszego
zdania. Ja, gaduła nad gadułami!
Wszyscy w domu byli zaskoczeni, że Frania pobiegła na Szlachtę. Mama zaczęła płakać, a mężczyźni ponuro milczeli. Dominik
wreszcie mruknął.
–Ta kobieta zawsze musi postawić
na swoim. Takich kobiet nie można uczyć walki.
Podobno jeszcze przed wojną,
Dominik uczył swoją żonę strzelać z pistoletu i władać szablą. Jak
ochłonąłem zacząłem opowiadać
co widziałem. Ze szczegółami
opowiedziałem spotkanie z Ukraińcami przy krzyżu, wymieniając
kogo rozpoznałem, a kogo nie.
Dzisiaj nie pamiętam nazwisk,
za wyjątkiem tych z sąsiedztwa.
Był w tej grupie wspomniany Petro Krutyj i syn Biłana. W domu
z niecierpliwością czekaliśmy na
powrót cioci, atmosfera była napięta. Tylko dziadek stale powtarzał:
–To niepojęte, co tym ludziom
może przyjść do głowy?
Do powrotu cioci ze Szlachty myślałem, że zamordowano tylko
tych, którzy dali się zaskoczyć.
Byłem przekonany, że wielu z
nich uciekło przed mordercami.
Ciocia powróciła dość szybko i
opowiedziała o potwornościach
mordu.
Na moje pytanie, czy Józek żyje?
Odpowiedziała płacząc – Józek
razem z babcią leżą na podwórku
z rozciętymi siekierą głowami. A
twoi koledzy, Mietek i Adam(?)
Buczyńscy udusili się w piwnicy,
razem z ich tatą.
Ciocia szlochając opowiadała,
że widziała młodą Warową, żonę
Jana. Tuliła dziecko do piersi.
Była poparzona i bardzo płakała.
Jej mąż Jan przykrył żonę i dziecko na strychu balią, a sam uzbrojony w siekierę postanowił się bronić. Banderowiec wszedł na strych
i wtedy Jan uciął mu nogę. Banderowcy dom podpalili. Jan tylko
zdążył krzyknąć do żony, żeby nie
wychodziła z ukrycia. Skaczą-

cego na ogród Jana banderowcy
zastrzelili. Ona uległa okropnemu
poparzeniu barku i pleców, ale
uniknęła mordu. Ranną zajmowali
się już Polacy z Pomiarek. Ciocia opowiadała, że widziała ludzi
zakłutych nożami i widłami, spalonych i potwornie okaleczonych
(wymieniała ich nazwiska i imiona). Mówiła, że wymordowano
całą rodzinę Buczyńskich. Kobiecie, która od 25 lat nie wstawała z
łóżka, rozpruto brzuch. Przerażające widoki zbrodni spowodowały, że przerażona uciekła do domu.
I jeszcze tego samego dnia, zabierając córeczkę Zdzisię odjechała
do Borszczowa. Zabrał ją Władysław Rogowski. Dominik pozostał, aby przygotować żywność
i sprzęty potrzebne do dalszego
życia. Około południa do Łanowców przyjechali Niemcy, którzy
robili zdjęcia i spisywali ofiary
morderstwa. Wśród Niemców był
człowiek o nazwisku Orlik( wiem
to od cioci). Był to prawdopodobnie Ślązak w policji niemieckiej.
On w tajemnicy doradzał Dominikowi, aby wszyscy żyjący Polacy
opuścili Łanowce.
Jeszcze tego samego dnia byłem
świadkiem jak Ukraińcy odnosili się do ofiar mordu. Stałem
za bramą i obserwowałem ulicę.
Nadjechała fura od strony Szlachty. Powoził znany mi człowiek,
ale nazwiska już nie pamiętam.
Popijał wódkę z butelki. Na wozie leżały popalone ciała zamordowanych. Ciał było dużo i były
niedbale przykryte słomą. Wystawały spalone nogi, czaszki. Najwyraźniej widziałem spaloną rękę
z zaciśniętą pięścią. Od strony
cmentarza szedł inny Ukrainiec,
którego nie znałem. Zatrzymał
wóz akurat przed naszą bramą i
zapytał– Szo wezesz?
Woźnica głową wskazał na zawartość fury i mruknął:
–Taj wydysz. Sterwo.
–Skyń, sterwo, tam na kupu, koło
tij jamy. My zakopajem–powiedział idący. (Co wieziesz? Przecież widzisz ,padlinę. No to rzuć
to ścierwo na kupę obok tamtego
dołu.
My to zakopiemy).
Zachowałem słowa w brzmieniu
fonetycznym języka chachłackiego– nieczystego j. ukraińskiego.
Posługiwali się mim ludzie na
tamtych terenach. Pobiegłem do
domu, aby się podzielić tym, co
widziałem i słyszałem.
Nie pamiętam, dlaczego rodzice
postanowili, żeby jeszcze jedną
noc przenocować w Łanowcach.
Ta noc była najdłuższą z nocy i
najstraszniejszą. Do naszej wozowni przyprowadzono osmoloną
i mocno poparzoną krowę (podob-
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no Buczyńskich), która sama uratowała się z pożaru. Mimo zabiegu oczyszczenia i opatrzenia ran,
krowa przez całą noc robiła hałas,
który braliśmy za skradanie się
banderowców. Dom był zabarykadowany. Wewnątrz domu było
czterech dorosłych mężczyzn.
Dominik i nocujący u nas p. Skórski(ojciec zamordowanych dzieci)
byli byłymi żołnierzami i prawdopodobnie byli uzbrojeni. Tata i
dziadek mieli przy sobie siekiery.
Mimo tej obrony nikt nie spał. Wyjątek stanowił mały Zbyszek. Dodatkowym zabezpieczeniem był
nasz Reks. Reks (owczarek niemiecki wychowany przeze mnie
od szczeniaka) budził respekt u
wszystkich. Był to bardzo silny i
bojowy pies, który mógł nawet zagryźć wroga. Biegał po podwórku
na długim rozpiętym drucie i długim łańcuchu. Podejście od frontu
do domu było niemożliwe. Chyba,
że wcześniej likwidowałoby się
psa. Banderowcy działali wyłącznie skrycie i podstępnie. I dlatego
mordowali w nocy. Reks zawiadomiłby nas pierwszy, że grozi nam
niebezpieczeństwo. Następnego
dnia rano tata załadował sanie
i pojechaliśmy do Borszczowa.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Na gospodarstwie pozostał tylko
dziadek z Reksem. Przyjechaliśmy do Krowickich (bardzo dalekiej rodziny).Krowicka nas nie
przyjęła. Tłumaczyła, że nie ma
miejsca. Miała duży piętrowy dom
niedaleko elektrowni. Tata słysząc
odmowę zawrócił i pojechaliśmy
do domu, w którym zatrzymała się
ciocia Franciszka.
Pani Budrewicz matka adwokata i
oficera rezerwy, który poszedł na
wojnę, przyjęła nas umieszczając
w wielkiej kuchni wraz z innymi
rodzinami. Innego miejsca już nie
było. W nocy do drzwi wejściowych zaczęli się dobijać jacyś
mężczyźni. Najpierw prosili, aby
ich wpuścić, a później zaczęli grozić, że podpalą willę. Mówili po
polsku i ukraińsku.
Nie wiedzieliśmy kim mogli być?
Byliśmy ostrożni. Mogli to być
również banderowcy. Dzieci i
kobiety umieszczono na strychu.
Było nas kilku chłopaków i nam
przydzielono butelki do oranżady,
karbid i wodę. Mieliśmy wroga
razić granatami. Rzucać butelki
z okienek na strychu. Mężczyźni,
zabarykadowali drzwi wejściowe.
Wyposażeni w siekiery rozpoczęli pertraktacje. Na szczęście nie

trwały one zbyt długo. Intruzi zostali prawdopodobnie przepędzeni
przez Niemców. Budynek policji
niemieckiej stał obok.
Dopiero w domu Budrewiczów
dowiedzieliśmy się o rozmiarze
tragedii w Łanowcach. Wiedzieliśmy, że Niemcy nie tylko fotografowali ofiary zbrodni ukraińskich siepaczy z bandy UPA, ale
dokonywali spisów zabitych i spalonych gospodarstw. Najwięcej
zginęło z rodzin o nazwisku Adamowski, Buczyński i Dobrudzki.
Pamiętam jeszcze nazwiska: Skórski( dwoje dzieci- dziewczynka i
chłopiec. Dzieci mówiły tylko po
polsku), Górecki, Olchowy, Warowy, Podgórski (mała Emilka,
schowana pod łóżkiem, żywcem
zginęła w ogniu). Niestety nie
pamiętam innych nazwisk. Cyfra
68 ofiar, jak wówczas mówiono,
została zapisana na trwale w mojej pamięci. Ilość ofiar wynikała z
liczenia przez ludność. Dopiero
teraz można wyczytać w Internecie, że Niemiec o nazwisku Holz,
który robił zdjęcia ofiar mordu
sporządził wykaz i doliczył się 72
osób bestialsko zamordowanych.
O ohydnym mordzie w Łanowcach, Głęboczku i Jezierzanach,

ułożono nawet słowa do piosenki, którą śpiewano w transportach ludności polskiej jadącej na
Zachód i później. Dokładniejszy
tekst otrzymałem od dalekiej
krewnej, poznanej dopiero w XXI
wieku na cmentarzu w Szczecinie.
Spotkanie to było bardzo dziwne.
Jakby ktoś go specjalnie reżyserował. Starsza pani, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych
przyszła na cmentarz, aby zapalić
lampkę na grobie swojego wujka.
Zapaliła i stała obok. My– z żoną
Alinką jak zwykle w dniu Święta Zmarłych wybraliśmy się na
CC, aby zapalić lampki na grobach przyjaciół i znajomych. Jak
co roku zapaliliśmy lampkę na
grobie płk Władysława Walków.
Osobiście znał pułkownika i jego
rodzinę jedynie mój brat Zbyszek.
Zmarły pełnił ważną funkcję w
Komendzie Garnizonu w Szczecinie. Zapytała nas, czy znaliśmy
tego, komu zapalamy świeczkę?
Odpowiedzieliśmy zgodnie z
prawdą, że osobiście nie znaliśmy,
ale wiemy kim był i skąd pochodził. Powiedziała nam, że nosi
inne nazwisko i wymieniła jakie(Eugenia Rzemieniuk), a ten kto
tu leży to jej wujek. Ona również
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pochodzi z Kresów. Urodziła się
w Jezierzanach (5km. od Łanowców) pow. Borszczów. Opowiedziała w skrócie o swoim życiu.
Pracowała w Szczecinie w Stoczni i dawno temu wyjechała do
Stanów. Tam wyszła po raz drugi
za mąż, znowu owdowiała, kupiła
mieszkanie w Szczecinie i powróciła do Kraju. Zaprosiliśmy ją do
siebie, aby się bliżej poznać. Przyniosła słowa smutnej piosenki o
Łanowcach, którą śpiewali Polacy
jadący w nieznane. Oto urywek.
Żegnaj nam żegnaj słoneczko złociste,
Bo wyjeżdżamy z Ziemi swej ojczystej
Źli banderowcy, sami „toporowcy”
Napadli na wioskę zwaną Łanowce
I tam mordowali i tam palili
I nad Polakami bardzo się pastwili….(autor nieznany)
http://www.absolwenci56.szczecin.pl/blogi/kronika-mietka-w/
item/71-zbrodnia-kt%C3%B3rejzapomnie%C4%87-niemo%C5%BCna

UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA
WE LWOWIE CZ. II
Dla „Kresowego Serwisu Informacyjnego” – w dziale Historia – opracowali:
Alina Borkowska - Szumańska, Aleksander Szumański, Lesław Flis
Wiedza, którą przekazywano we
Lwowie, dawała znacznie więcej niż wymagał tego program i
bez porównania więcej niż było
potrzeba studentowi do egzaminu. „Wychowanego poza Europą
- pisał o sobie Dębicki - i poza
prawem”, w okresie reakcyjnych
rządów takiego samowładcy, jak
Aleksander III, „niepostrzeżenie, pod wpływem tych wykładów europeizowałem się, zaczynając patrzeć na świat nie tylko
przez zakratowane okno polskiego więzienia, w jakim siedzieliśmy w Królestwie”. Urzeczony
tą tak odmienną, nie znaną mu
dotychczas atmosferą autentycznej nauki i poziomem dydaktyki
uniwersyteckiej - wspomniał dalej Dębicki - „nagle z rozpróżniaczonego studenta warszawskiego, który jak rok długi nie
brał do ręki książki, a zaczynał
uczyć się z litografowanego kursu dopiero przed samymi egzaminami, przedzierzgnąłem się w
najpilniejszego, jakiego można
sobie wyobrazić słuchacza”. A
po czterech latach - pisał w zakończeniu swoich lwowskich
wspomnień - żegnał to miasto i
uczelnię z uczuciem „głębokiej
wdzięczności dla Lwowa”.
W jego murach, w jego atmosferze intelektualnej uczono się

od niezapomnianych profesorów
Oswalda Balzera i Stanisława
Starzyńskiego rozumieć przeszłość, szukać w niej prawdy,
oceniać krytycznie teraźniejszość i pragnąć lepszej przyszłości dla narodu, który mimo pozornych różnic, wytworzonych
przez zabory, był jeden i ten sam
we wszystkich dzielnicach, jedną żył tradycją i jedną nadzieją.

kowskiej Szkoły Historycznej.
Polonistów - Małeckiego, Piłata
i Bruchnalskiego, którzy pierwsi
w Polsce kładli podwaliny pod
nowocześnie rozumiane badania nad literaturą. Romanistę
Edwarda Porębowicza, genialne-

go tłumacza arcydzieł literatury
światowej i autora monografii
o Dantem i o św. Franciszku.
Filozofów - metafizyka Mścisława Wartenberga i wielkiego
„wychowawcę uczonych” Kazimierza Twardowskiego, z którego lwowskiej szkoły wyszli

nieomal wszyscy najwybitniejsi
filozofowie polscy XX wieku:
Kotarbiński, Ajdukiewicz, Czeżowski, Leśniewski, Łukasiewicz. Wielkich przyrodników
- Benedykta Dybowskiego, zesłańca syberyjskiego, badacza

O znaczeniu i pozycji Uniwersytetu Lwowskiego decydowała
oczywiście jego kadra profesorska. Niepodobna wymieniać
tutaj wszystkich nazwisk, które
uświetniały i dodawały blasku
lwowskiemu środowisku naukowemu na przełomie stuleci.
Wspomnieć należy tych najwybitniejszych, których rozgłos
sięgał daleko poza Lwów i Galicję i którzy weszli na trwałe do
historii nauki polskiej.
A więc historyków prawa i ustroju polskiego, państwowego i kościelnego, Władysława Abrahama i Oswalda Balzera, wielkich
organizatorów nauki historycznej Ksawerego Liskego i Ludwika Finkla, Szymona Askenazego
i Stanisława Zakrzewskiego,
twórców polskiej historiografii
neoromantycznej, przeciwstawiającej się pesymizmowi Kra-

/ Budynek dawnego konwiktu jezuickiego, przekazany uniwersytetowi w 1851 r., zajmowany przezeń do chwili obecnej. Z prawej dawny
kościół parafialny św. Mikołaja - żródło Wipidedia
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Bajkału i Kamczatki, Józefa
Nusbauma Hilarowicza, z którego szkoły wyszli tak znakomici
następcy, jak Fuliński, Jakubski,
Poluszyński, Weigl. Chemików
i fizyków - Bronisława Radziszewskiego i Mariana Smoluchowskiego czy chirurga światowej sławy Ludwika Rydygiera.
Byli oni nie tylko uczonymi i
nauczycielami uczonych, ale
tworzyli zarazem struktury instytucjonalne, bez których prawdziwie nowoczesna nauka jest
nie do pomyślenia. Zakładali
towarzystwa poświęcone badaniom naukowym i popularyzacji nauki, tworzyli czasopisma,
które istnieją do dzisiaj. Oswald
Balzer zakładał Towarzystwo
dla Popierania Nauki Polskiej,
przemianowane po odzyskaniu
niepodległości na Towarzystwo
Naukowe we Lwowie, którego
kontynuację stanowi współczesne Wrocławskie Towarzystwo
Naukowe.
Ksawery Liske kładł podwaliny
pod istniejące do dzisiaj Polskie
Towarzystwo Historyczne i jego
organ, do dziś również wychodzący „Kwartalnik Historyczny”.
Piłat był współtwórcą Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza i jego organu, aktualnie
wychodzącego we Wrocławiu
„Pamiętnika
Literackiego”.
Twardowski tworzył Polskie Towarzystwo Filozoficzne i jego
pismo „Ruch Filozoficzny”, ukazujący się współcześnie w Toruniu.
Bazę podstawową nauki tworzyły biblioteki lwowskie, najściślej
z uniwersytetem związane, bo
działali w nich, kierowali nimi,
ze środowiska bibliotekarskiego
wywodzili się niejednokrotnie
przyszli profesorowie uniwersytetu, zwłaszcza humaniści. Obok
więc Biblioteki Uniwersyteckiej,
obok bibliotek fundacyjnych,
Baworowskich,
Dzieduszyckich i Pawlikowskich, przede
wszystkim Ossolineum miało
największy obok Jagiellońskiego
księgozbiór naukowy w tamtych
czasach na ziemiach polskich.
Była to nie tylko biblioteka, ale
w istocie, tak jak widnieje w
jego nazwie, Zakład Narodowy,
siedlisko dążeń spiskowych w
czasach niewoli, schronienie dla
druków nielegalnych i oficyna
drukarska ksiąg zakazanych, a
także wielkich monumentalnych
wydawnictw źródłowych do
dziejów Polski, jej kultury, języka i piśmiennictwa*, takich jak
Monumenta Poloniae Historica,
Augusta Bielowskiego, Codex
Diplomaticus Monasterii Tynecensis Kętrzyńskiego i Smolki,
reedycje Słownika Lindego, Biblii królowej Zofii Małeckiego,
Dziejów Polski Lelewela.
Wielką rolę w tej najściślejszej
współpracy z uniwersytetem
odgrywały księgarnie nakładowe Altenbergów, Gubrynowicza i Połonieckiego, w których
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wychodziły prawie wszystkie
wybitne dzieła lwowskich uczonych.
Te przypomniane w skrócie fakty i tych kilka nazwisk, wybranych spośród innych, równie
wielkich i znakomitych, świadczą wymownie o poziomie środowiska lwowskiego, o jego roli
i znaczeniu w dziejach polskiej
nauki, która znalazła intelektualne i materialne warunki rozwoju, odpowiadające wymaganiom
ówczesnego stanu wiedzy, tylko
tam właśnie, w tych dwóch uniwersytetach galicyjskich.
Gdy w Polsce niepodległej po
1918 r. zaczęły się odradzać
lub zrzucać obcą powłokę stare
uniwersytety w Wilnie i w Warszawie, a zarazem powstawać
nowe w Poznaniu i w Lublinie,
z pomocą pośpieszyli również
profesorowie i wychowankowie
Uniwersytetu Lwowskiego.
To oni organizowali, niejednokrotnie w kilku miejscach naraz,
struktury nowych uczelni, obejmowali w nich katedry, tworzyli
tam szkoły naukowe, nawiązujące do tradycji wyniesionych z
ich macierzystej Almae Matris
Leopoliensis.
W Polsce niepodległej Uniwersytet Lwowski był trzecim największym po Warszawskim i
Jagiellońskim ośrodkiem naukowym i akademickim. W 1919 r.
przybrał imię swojego fundatora
Jana Kazimierza.
Na jednego ze swych pierwszych
rektorów w Polsce niepodległej
powołał największego żyjącego
wówczas poetę polskiego Jana
Kasprowicza, profesora porównawczej historii literatur i był
to gest niemal symboliczny, bo
wyrażało się w nim uznanie dla
szczególnej roli poezji polskiej
w XIX wieku, w latach niewoli
politycznej, kiedy to w niej właśnie skupiła się jak gdyby i zawarła cała świadomość narodu,
jego samowiedza, tożsamość,
geniusz, jego marzenia i dążenia.
W tym powołaniu do najzaszczytniejszej godności uniwersyteckiej tego chłopa wielkopolskiego wyraziło się jak gdyby
poczucie łączności wszystkich
rozdartych do niedawna dzielnic
polskich i demokratyczność odradzającego się życia polskiego.
W 1924 r. wobec stałego rozrostu kierunków badań i powstawania nowych katedr dokonany
został podział dotychczasowego
wydziału filozoficznego na dwa
samodzielne - humanistyczny
i matematyczno-przyrodniczy.
Stał się więc uniwersytet uczelnią pieciowydziałową, kształcącą młodzież we wszystkich prawie kierunkach wiedzy i nauki
współczesnej.
Świetności, którą Uniwersytet
Jana Kazimierza odziedziczył
po poprzednikach, w warunkach
bytu niepodległego nie tylko nie

utracił, ale ją istotnie pomnożył.
Działało nadal wielu jeszcze mistrzów z przełomu wieków, ale
wyrośli też równie znakomici
uczniowie i następcy.
Filozofowie Ingarden i Ajdukiewicz, historycy literatury
Kleiner, Kucharski, Bernacki i
Badecki, historycy sztuki Podlacha, Gębarowicz i wielka dama
humanistyki lwowskiej Karolina
Lanckorońska,
językoznawcy
Lehr-Spławiński, Gartner, Taszycki i Stieber, indoeuropeiści
Gawroński i Kuryłowicz, historycy Bujak, Zakrzewski, Szelągowski, Ptaśnik, Łempicki,
Kołankowski, filologowie klasyczni Witkowski, Ganszyniec
i Kowalski, romanista Czerny,
anglista Tarnawski, muzykolog
Chybiński, antropolog światowej sławy Czekanowski, badacz
krajów polarnych Arctowski,
twórcy lwowskiej szkoły matematycznej Banach i Steinhaus i
twórca polskiej kartografii Eugeniusz Romer, fizyk Rubinowicz,
biochemik Parnas, bakteriolog
Weigi, prawnicy Ehriich, Dąbrowski, Makarewicz.
Instytucje powstałe w autonomicznej jeszcze Galicji, a
stanowiące
jakby
obudowę
uniwersytetu, rozwinęły się i poszerzyły swą działalność wspomagane przez instytucje nowe.
Ossolineum stało się potentatem
książki naukowej, wydawnictwo
Jakubowskiego specjalizowało
się w wydawaniu podręczników
uniwersyteckich i seryjnych wydawnictw naukowych, którymi
kierowali z reguły profesorowie
uniwersytetu. Książnica-Atlas,
której patronował prof. Romer,
stała się monopolistą na całą
Polskę wydawnictw kartograficznych. Prywatna oficyna prof.
Ganszyńca stała się ośrodkiem
propagandy antyku i kultury humanistycznej poprzez swe czasopisma „Filomatę”, „Palestrę”,
„Kwartalnik
Humanistyczny”
i swoje wydawnictwa seryjne,
jak „Biblioteka Filomaty” czy
Kleinerowskie „Badania Literackie”.
Wybuch drugiej wojny światowej położył kres temu trwającemu nieprzerwanie od połowy
ub. stulecia rozwojowi uniwersytetu, stanowiącego najdalej
wysuniętą na wschód redutę kultury polskiej. Po zajęciu Lwowa przez Rosjan Uniwersytet
Lwowski stał się jedyną wyższą
uczelnią w Polsce, która również
po wrześniu 1939 r. mogła w
ograniczonym zakresie działać
i kontynuować swe prace, ale
nie był to już Uniwersytet Jana
Kazimierza. Zmieniono mu nie
tylko nazwę, ale również ustrój,
narzucono obcy język, wielu
profesorów zostało pozbawionych swych katedr, niektórych
wywieziono w głąb Rosji, sprowadzono wykładowców obcej
narodowości.
Profesorowie, którym się udało zachować swe stanowiska,
starali się wykładać jak przed

wojną i zachować obowiązujący
poprzednio poziom i kierunek
wykładów. Nie była to sprawa
łatwa wobec narzuconych przez
okupacyjne władze własnych
programów i odmiennych zupełnie metod dydaktycznych. Niemniej jednak katedry obsadzone
przez profesorów Polaków były
do czerwca 1941 r. ostatnimi enklawami względnie wolnej nauki
polskiej w okupowanej Europie.
Po zajęciu Lwowa przez Niemców wszystko to się oczywiście
skończyło, uniwersytet został
zamknięty, ale trwał nadal w
podziemiu, odbywały się tajne
wykłady, działały w utajeniu
przedwojenne
stowarzyszenia
naukowe. Uniwersytet złożył
też straszliwą daninę krwi, dzieląc los całej polskiej inteligencji twórczej, będącej obiektem
szczególnie zaciekłej polityki
eksterminacyjnej okupantów.
W pierwszych dniach lipca 1941
roku, tuż po wkroczeniu wojsk
niemieckich do Lwowa i po
chwilowym objęciu administracji w mieście przez nacjonalistów ukraińskich, na Wzgórzach
Wuleckich została rozstrzelana
kilkudziesięcioosobowa grupa
profesorów wyższych uczelni
Lwowa, w tym również profesorowie uniwersytetu, z ostatnim
przedwojennym rektorem i profesorem prawa cywilnego Romanem Longchamps de Berierem
Gdy w 1944 r. Lwów został ponownie zajęty przez napierającą
ze wschodu Armię Czerwoną,
uniwersytet wznowił swą działalność, ale była to działalność
szczątkowa i powoli zamierająca.
Wielu profesorów już wcześniej
wyjechało na zachód, reszta
gotowała się do wyjazdu, jak
zresztą większość mieszkańców
miasta, którego los mimo nadziei do ostatniej chwili został
ostatecznie przez jałtański dyktat trzech mocarstw definitywnie
przesądzony. W ten sposób dobiegła końca burzliwa i tragiczna
historia tego ostatniego bastionu
polskości i Europy.
Na miejscu pozostali nieliczni
profesorowie podeszli wiekiem,
którzy już nie mieli sił ani odwagi rozpoczynać życia na nowo
w obcych, niewiadomych warunkach, lub nieliczni do końca
wierni, jak znakomity historyk
sztuki prof. Mieczysław Gębarowicz. Napisane we Lwowie
już po roku 1945, a wydane w
Polsce znakomite jego książki
o sztuce polskiej na ziemiach
południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej są trwałym
świadectwem wiekowej pracy
polskiej na wschodzie i kulturotwórczej roli naszego narodu na
tych obszarach.
Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie już nie ma. Ale żyje
on nadal w pamięci, w sercu, a
przede wszystkim w powojennej
działalności jego dawnych pro-
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fesorów i wychowanków.
Wielka, tragiczna przesiedleńcza wędrówka ludności polskiej
z ziem południowo-wschodnich
kierowała się przede wszystkim
na Śląsk. To, co przez wieki budowano na wschodzie, miało teraz znaleźć swą nieoczekiwaną
kontynuację na zachodzie.
Potencjał intelektualny dzisiejszego Wrocławia, jednego
z największych środowisk naukowych współczesnej Polski,
opiera się przede wszystkim na
pionierskim, organizacyjnym i
naukowym wysiłku profesorów
i wychowanków Uniwersytetu
Lwowskiego, tradycje lwowskiej
nauki znalazły swe przedłużenie
przede wszystkim w mieście nad
Odrą.
Ale nie tylko. Nie ma ani jednej
uczelni w Polsce powojennej, w
której nie byliby czynni dawni
profesorowie, docenci, asystenci
i absolwenci Almae Matris Joanneo-Casimirianae Leopoliensis.
To oni przyczyniali się walnie
do powstania nowych uniwersytetów i organizowania nowych
ośrodków naukowych, obejmowali w nich katedry, kształcili i
kształcą nadal swych następców
i uczniów. Uniwersytet Jana Kazimierza żyje więc swoiście nadal, tak jak żyją wielkie dzieła
kultury ludzkiej, bytem nie tyle
materialnym, ile duchowym,
jakby metafizycznym. Czy żyć
będzie zawsze? Pokolenie Polaków urodzonych we Lwowie lub
wychowanych we Lwowie nieuchronnie zwolna odchodzi, zabierając ze sobą pamięć tamtego
miasta, jego wielkiej i tragicznej
historii.
ARTUR
HUTNIKIEWICZ
„UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE”:
„Jako wieloletni nauczyciel akademicki mogłem już niejednokrotnie stwierdzić z niepokojem
i smutkiem, jak zaciera się powoli w pokoleniu najmłodszym
pamięć o tamtej wielowiekowej
obecności naszej na ziemiach
wschodnich. Przecież prawie nic
się o nich przez czterdzieści z
górą lat nie mówiło i nie pisało,
robiło się jak gdyby wszystko,
aby o tamtej epoce naszych dziejów zapomnieć.
Ziemie południowo-wschodnie
dawnej Rzeczypospolitej były
typowym obszarem pogranicza
etnicznego, w wyniku naturalnych procesów historycznych
stanowiącego wspólną ojczyznę
wielu współistniejących na tym
terytorium narodowości. Pozbawiona naturalnych granic,
otwarta na przestrzał, ziemia ta
była wolną przestrzenią, na której ruch osiedleńczy i ekspansjonistyczny szedł zarówno z
zachodu, jak i ze wschodu, granice wpływów były ruchome i
historycznie zmienne, przy czym
czynnikiem ekspandującym był
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w wyższym stopniu żywioł ruski niż polski. Gdy Włodzimierz
kijowski zajmował Ziemię Czerwieńską, było to terytorium należące do Polski. Gdy Kazimierz
Wielki włączał do swego państwa Ruś Czerwoną, były to ziemie ongiś utracone i ponownie
dla Polski odzyskane. Obecność
Polaków na tej ziemi kresowej
nie była więc następstwem ekspansji, lecz faktem dziejowym
narastającym zwolna, w sposób
niejako organiczny, na drodze
naturalnych procesów, utrwalonych ostatecznie w ramach tego
szczególnego ewenementu historycznego, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, łącząca ludy i szczepy różnych
wyznań i języków w granicach
jednego państwa, gwarantującego im opiekę, bezpieczeństwo
i swobodny rozwój ich własnej
narodowej kultury. Jako naród
o najdłuższej ze wszystkich zamieszkujących te obszary grup
etnicznych tradycji państwowej i
wysoko rozwiniętej kulturze politycznej, silnie związany z Europą Zachodnią, Polacy na tych
ziemiach pogranicza odgrywali
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z natury rzeczy szczególną rolę
kulturotwórczą.
Uniwersytet Jana Kazimierza we
Lwowie, będący widomym znakiem i świadectwem tej naszej
wielowiekowej obecności na
wschodzie, powinien żyć nadal
w pamięci żyjących i następnych
pokoleń jako integralny składnik świadomości historycznej i
kulturowej Polaków, jako nasze
dziedzictwo, znak tożsamości i
owej ciągłości dziejowej, której świadomość i pamięć mimo
zmiennych dramatycznych kolei
losu ukazują dzieje narodu jako
organiczny ciąg zazębiających
się o siebie ogniw zbiorowej
pracy historycznej, z której nic
zapomniane być nie może”.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.lwow.home.pl/semper/ujk.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Uniwersytet_Lwowski
ARTUR
HUTNIKIEWICZ
„UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE”.

/ Gmach starego uniwersytetu na ul. św. Mikołaja. Źródło Wikipedia

ZYGMUNT RUMEL - POETA
NIEZNANY
Anatol Sulik

Dnia 22 lutego mija 99 rocznica
urodzin Zygmunta Rumla, jednego z wielu młodych, a przy tym
rokujących wielkie nadzieje poetów polskich; jednego z tych,
którym w rozwinięciu talentu
przeszkodziła II wojna światowa.
I tak jak o wielu bezimiennych bohaterach, poległych w walkach,
mówimy: „żołnierz nieznany”, tak
też - przez analogię - możemy
powiedzieć: „poeta nieznany” w
stosunku do licznych przedstawicieli tego młodego i tragicznego
pokolenia, któremu nie dane było
tworzyć po wojnie i okupacji.
Oni ginęli na frontach, w walkach
partyzanckich, byli torturowani
i mordowani w obozach zagłady.
Razem z nimi jakżeż często ginęły również ich wiersze, pisane
ukradkiem w krótkich przerwach
miedzy bojami, w toku niebezpiecznej pracy konspiracyjnej lub
w łagrach i więzieniach… Iluż z
nich – poetów nieznanych spotkał
tak tragiczny los? Jednym z nich
- poetą bez tomiku wierszy i bez
mogiły - jest nasz krajan Zygmunt
Rumel, były wychowanek Liceum
Krzemienieckiego.
Urodził się 22 lutego 1915 roku
w dalekim Petersburgu. Był synem Władysława Rumla i Janiny
z Tymińskich. Matka tworzyła
utwory poetyckie pod pseudonimem „Liliana”. Ojciec natomiast
miał wykształcenie rolnicze. Był
on oficerem Wojska Polskiego,

odznaczonym orderem Virtuti Militari.
Po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę otrzymał osadę wojskową na Wołyniu. I tam właśnie,
na wsi pod Wiśniowcem w powiecie krzemienieckim, upłynęło
dzieciństwo Zygmunta Jana Rumla. Na pewno stąd wyniósł przyszły
poeta tę miłość do wołyńskiego
krajobrazu oraz znajomość życia
codziennego ludu ukraińskiego.
Motyw „dwóch matek” – Polski
i Ukrainy, często przewija się w
jego późniejszych wierszach. A
trzeba zaznaczyć, że poeta zaczął
tworzyć w dosyć młodym wieku.
Nic więc dziwnego, że kiedy był
jeszcze uczniem Liceum Krzemienieckiego, koledzy uważali
go za barda krzemieńczan, a jego
wiersze krążyły wśród tego grona,
przepisywane i uczone na pamięć.
Nie trzeba chyba przypominać,
jak ważnym ośrodkiem kulturalno-oświatowym było słynne Liceum Krzemienieckie dla całego
Wołynia. Niedawno odrodzona
uczelnia dosłownie promieniowała na cały region. I nic w tym
dziwnego, bowiem posiadała ona
wybitne grono pedagogiczne i
cechowała ją atmosfera wysoce
humanistyczna i patriotyczna.
Wychowankowie tej szkoły byli
czynnie zaangażowani w różnego
typu akcje społeczne; nawiązywano kontakty z młodzieżą wielu
okolicznych szkół. Odbywały się
zawody sportowe, działał teatr

szkolny, wydawano nawet własne
pismo – miesięcznik pod tytułem
„Nasz Widnokrąg”. Co dwa tygodnie wychodziło „Życie Krzemienieckie”, a jego dodatkiem był
miesięcznik „Droga Pracy”, organ
Zrzeszenia Byłych Wychowanków Liceum Krzemienieckiego.
Przewodniczącym kolegium redakcyjnego wybrano Zygmunta
Rumla.
Koledzy poety wspominają go
jako młodzieńca o ujmującej powierzchowności, a jednocześnie
urodzonego społecznika i przywódcę, który cieszył się dużym
autorytetem. Miał licznych przyjaciół. W latach szkolnych mieszkał na stacji (co za los!) w dworku
należącym dawniej do rodziny
Juliusza Słowackiego! Tu często
wieczorami zbierała się młodzież,
a Zygmunt czytał obecnym nowo
napisane wiersze.
Jak wspominała po latach Janina Sułkowska-Gładunowa – koleżanka szkolna poety, „głos miał
donośny, dykcję piękną, operował
umiejętnie akcentami uczuciowymi. Pamiętamy jasną czuprynę spadającą na czoło, uparty i
namiętny wyraz ust rzucających
mocne i gorące słowa. Czuło się w
jego mowie żar, entuzjazm…”
Szybko upłynęły lata nauki w liceum. W 1935 roku, po złożeniu
matury, Zygmunt Rumel podejmuje studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Krzemieńczanie nadal trzymają się

tutaj razem. Często podejmują jakieś wspólne wyprawy, organizują wycieczki w teren. Te wesołe i
romantyczne wieczory pod gwiazdami, napełnione śpiewem pieśni
i recytacją wierszy, na zawsze
pozostały w pamięci uczestników
tych spotkań. Nie tracono więzi z
Wołyniem, szczególnie rozwijano
kontakty z postępowym ruchem
młodzieży wiejskiej. Prowadzono
ścisłą współpracę z Wołyńskim
Związkiem Młodzieży Wiejskiej,
w którego kołach skupiała się
zarówno młodzież polska, jak i
ukraińska. Założeniem ideowym
danego Związku była dbałość o
wzajemne kontakty kultur obu narodów w duchu ich równorzędności. W okresie studiów warszawskich Zygmunt Rumel swój wolny
czas spędzał na Wołyniu. Wakacje
i ferie świąteczne przeznacza na
spotkania z członkami kół wiejskich, bierze udział w wykładach
i dyskusjach na Uniwersytecie
Ludowym w Różynie pod Kowlem. Pomagał w redagowaniu pisma „Młoda Wieś – Młode Seło”.
Miał wielu serdecznych przyjaciół
wśród wychowanków Uniwersytetu, zarówno Polaków jak i Ukraińców.
Służbę wojskową odbywa Rumel
także na Wołyniu, na dywizyjnym
kursie podchorążych artylerii we
Włodzimierzu-Wołyńskim. Jako
podporucznik artylerii bierze
udział w kampanii wrześniowej
1939 roku, zaś na początku 1940

roku rozpoczyna pracę konspiracyjną w okupowanej Warszawie
jako kierownik punktu łączności
i magazynu przy placu Narutowicza. Bierze aktywny udział w organizacji podziemnej prasy ruchu
ludowego ROCh-BCh, uczestniczy w ewakuowaniu zagrożonej
dekonspiracją drukarni. Przy tym
nie traci kontaktów towarzyskich,
czyta swoje nowe wiersze na wieczorach poezji podziemnej w domach warszawskich przyjaciół.
Tam też poznaje swoją przyszłą
żonę Annę i wkrótce biorą ślub.
Jest początek jesieni 1941 roku.
Jak wspominała po wielu latach
żona poety, pani Anna Rumlowa,
„Na jednym z wieczorów obecny
tam poeta Leopold Staff, podszedł
do mnie i powiedział: „Niech pani
chroni tego chłopca – to będzie
wielki poeta”. Niestety, nie dane
było jej uratować męża. Zbyt
wielkie było ryzyko, którego świadomie podejmowały się tysiące
Polaków, mężczyzn i kobiet, gdy
ojczyzna znalazła się w potrzebie.
Jako wypróbowany konspirator,
Zygmunt Rumel wyjeżdża na Wołyń na zlecenie Komendy Głównej
BCh i Centralnego Kierownictwa
Ruchu Ludowego, celem zorientowania się w panującej sytuacji.
Jedzie praktycznie w nieznane,
pokonując po drodze pilnie strzeżoną przez Niemców granicę na
Bugu. Dla naszego bohatera zaczyna się ciężka i i wielce niebezpieczna praca, polegająca na
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organizacji sieci konspiracyjnej,
nawiązywaniu kontaktów z różnymi środowiskami, ustalaniu
możliwości dokonywania przerzutów przez Bug i wytyczaniu
tych miejsc, zorganizowaniu stałej
łączności między Centralą a Wołyniem.
W pracy tej okazywali mu znaczącą pomóc jego dawni przyjaciele – działacze z Wołyńskiego
Związku Młodzieży Wiejskiej.
Pod koniec stycznia 1942 roku
na Wołyń została oddelegowana
również Anna Rumlowa.
Młode małżeństwo zamieszkało u rodziny ukraińskiej we wsi
Wólka Sadowska w powiecie
horochowskim. Ta ich pierwsza
wspólna zima na Wołyniu była
wyjątkowo mroźna. Nad ranem,
po wygaśnięciu pieca, ściany izby
pokrywały się szronem. Zygmunt
wstawał bardzo wcześnie, nieraz
o piątej rano. Były to dla niego
godziny przeznaczone na pisanie,
jeśli pozostawał w domu. Dosyć
często jednak wychodził na kilka
dni w teren; później, po „zmotoryzowaniu się”, jeździł już rowerem.
Zazwyczaj nie mieli nawet czasu
porozmawiać ze sobą dowoli, ponieważ po powrocie męża, Anna
Rumlowa wyruszała do Łucka z
prasą przerzucaną przez Bug.
Wiosną 1942 r. Zygmunt Rumel
wraca do Warszawy, gdzie składa sprawozdanie kierownictwu
Ruchu Ludowego z wykonanej
pracy, informując jednocześnie o
wyjątkowo trudnej sytuacji ludności polskiej na Wołyniu i o grożącym jej niebezpieczeństwie ze
strony ukraińskich nacjonalistów,
którzy masowo współpracowali
z hitlerowskim okupantem. Dane
sprawozdanie było podstawą dla
przyjęcia przez Kierownictwo
ROCha i Komendy Głównej BCh

decyzji o organizowaniu na Wołyniu zbrojnego ruchu ludowego.
Zakładano przy tym, że w razie
konieczności stanąłby on w obronie zagrożonej ludności polskiej.
21 listopada 1942 r. Zygmunt Rumel ponownie wyjeżdża na Wołyń, tym razem z Kazimierzem
Banachem, który był Szefem
Sztabu Batalionów Chłopskich i
jednocześnie Delegatem Rządu na
Wołyń. K. Banach w latach 1937
– 39 kierował pracami Uniwersytetu Ludowego w Różynie oraz
był członkiem władz Wołyńskiego
Związku Młodzieży Wiejskiej i
doskonale orientował się nie tylko w strukturze ludnościowej, lecz
także i problemach społecznych
Wołynia. Dla obydwu mężczyzn
zaczynają się dni żmudnej i wielce
niebezpiecznej pracy nad organizacją zbrojnego ruchu ludowego,
czyli Batalionów Chłopskich.
Na początku stycznia 1943 roku
we wsi Granatów w powiecie horochowskim odbyło się spotkanie
kierowników ruchu ludowego
na Wołyniu, na którym ustalono
skład osobowy Komendy Wojewódzkiej i komend powiatowych
BCh. Omówiono szczegółowo
wiele zagadnień, w tym także coraz groźniejszą sytuację ludności
polskiej na Wołyniu oraz wstępną
organizację baz samoobrony. Komendantem wojewódzkim BCh
został wybrany Zygmunt Rumel.
Niestety późniejsze tragiczne
wydarzenia na Wołyniu położyły
kres wysiłkom skierowanym na
zorganizowanie BCh. W tamtych
czasach ”czerwonych nocy”, w
obliczu zagłady, znikły jakiekolwiek podziały wśród ludności
polskiej, spontanicznie powstawały liczne bazy samoobrony, zasilane kadrowo przeważnie przez

konspirację akowską. Wszystkich
połączyła wspólna walka o przetrwanie, walka na śmierć i życie
z okrutnym wrogiem spod znaku
OUN-UPA.
W tej sytuacji Delegat Rządu podejmuje desperacką próbę
podjęcia rozmów z dowództwem
UPA, działającej na Wołyniu. Na
parlamentariuszy
wyznaczono
Zygmunta Rumla ps. „Poręba”
– przedstawiciela Okręgowej Delegatury Rządu oraz Krzysztofa
Markiewicza ps. „Czart” – przedstawiciela Okręgu Wołyńskiego
AK. Jako przewodnik i woźnica
wyrusza Witold Dobrowolski.
Mieli zamiar spotkać się w bazie
UPA na Wołczaku, na południu
lasów Świnarzyńskich, z dowódcą
północno-zachodniego zgrupowania Jurijem Stelmaszczukiem ps.
„Rudyj”, lecz z jakichś powodów
do rozmów nie doszło. Podobno
miejsce i czas spotkania zmieniono. Nocują w polskiej wsi Budy
Ossowskie. 10 lipca 1943 r. wyruszają w drogę, w kierunku wsi
Kustycze… Misja pokojowa nie
przynosi żadnego rezultatu i kończy się okrutnym mordem. Chodziły uporczywe słuchy, że wszyscy trzej zostali ujęci i po torturach
rozerwani końmi, a fragmenty ciał
miejscowi chłopi pochowali w sosnowym lasku nieopodal jeziora
w Kustyczach. Pogoda ducha,
energia i żywotność Zygmunta
Rumla sprawiły, że najbliżsi przez
długie lata nie mogli uwierzyć w
jego śmierć. Gdy zginął, miał zaledwie 28 lat…
Czasem dziwimy się, że młodzi
chłopcy z tamtego pokolenia tak
często myśleli o własnej śmierci.
Nie był wyjątkiem i młody poeta,
który w jednym ze szkolnych,
krzemienieckich wierszy napisał:

„Nie będę o niczym myślał
ani niczego żałował…
… jarzębinowy wisior
smutek rumieńcem zachowa.
A potem – potem gdzieś w rowie
wargi przytulę do ziemi…
… wszystkie swe bóle wypowiem
… wrosnę zielonym korzeniem.
Tak się złożyło, że rodzina Zygmunta Rumla zamieszkała po wojnie w Gdańsku. Tam także znalazła się spora grupa przesiedleńców
z Wołynia. Pamięć o „poecie nieznanym” trwała w ich sercach.
Jeden z kresowian – zamieszkały
w tym mieście, działacz społeczny
i publicysta Feliks Budzisz – nie
ustawał w wysiłkach na rzecz spopularyzowania postaci poety. Jak
pisała wiele lat temu miejscowa
prasa, pomimo protestów różnych
środowisk, z jego inicjatywy jedna
z ulic Oruni (dzielnicy Gdańska –
A.S.), decyzją Rady Miasta Gdańska, nazwano imieniem bohatera.
Niestety, większość mieszkańców
ulicy nie wie, kim był ten człowiek. Kilka lat temu warszawski
reżyser, Wincenty Ronisz, zrealizował film dokumentalny o Zygmuncie Rumlu pt. „Poeta nieznany”. Zdjęcia kręcono w tych
miejscowościach, gdzie wzrastał,
kształcił się, mieszkał i walczył
poeta.
Piszący te słowa spędził kilka dni
z ekipą filmową na Wołyniu. Stopniowo, dzień po dniu przemierzaliśmy lasy, pola i uroczyska,
krocząc ścieżkami poety. Byliśmy
także we wsi Kustycze. I tu, całkiem niespodziewanie, spotkaliśmy starego człowieka, który, jak
się okazało, był ostatnim z tych,
którzy widzieli pędzącą furmankę
z mężczyznami w mundurach polskich oficerów! Dziewięćdziesięcioletni staruszek dokładnie opisał
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to spotkanie, lecz nic nie potrafił
powiedzieć o dalszym losie trójki
parlamentariuszy. Tłumaczył, że
w okolicy działy się wtedy straszne rzeczy, a ziemia kryje wiele
nieznanych mogił. Wątpił w to,
że jeszcze ktoś w okolicy może
dokładniej wskazać te miejsca.
„Ci oprawcy już dawno nie żyją”
– powtarzał kilkakrotnie w trakcie naszej rozmowy. I rzeczywiście, żadne wysiłki podejmowane
w celu odnalezienia miejsca pochówku Zygmunta Rumla i jego
towarzyszy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Miejscowi boją
lub też wstydzą się opowiadać o
tych wydarzeniach; najczęściej
jednak zasłaniają się niewiedzą ,
„bo tyle lat już minęło!” Uważają,
że są to „sprawy polskie”, że to nie
jest problem, który dotyczy „nas –
obecnie żyjących…” Szkoda. Nie
wiedzą po prostu, że gdzieś tu,
pod murawą, spoczywają prochy
człowieka, który tak samo mocno,
jak i oni kochał tę ziemię:
„Dwie mi Matki-Ojczyzny
hołubiły głowę –
Jedna grzebień bursztynu
czesała we włos,
Druga rafy porohów koralowe,
Zawodziła na lirach dolę
ślepą – los…[…]
[…] Dwie mnie Matki-Ojczyzny
wyuczyły mowy W warkocz krwisty plecionej
jagodami ros –
Bym się sercem przełamał bólem
w dwie połowy –
By serce rozdwojone płakało
jak głos…
(„Dwie Matki”, lipiec 1941)
Anatol F. Sulik
Kowel

MORD W PARKU. UŚCIŁUG 1944 R.
Tomasz Sławomir Roch
Pamiętam bardzo dobrze, że
jeszcze przed rzezią do naszego
domu przyszła nasza sąsiadka
Ukrainka, niestety nie pamiętam
dziś jak miała na imię i nazwisko. Wiem jednak, że jej dom
oddalony był od naszego około
500 metrów, a jej syn miał na
imię Wołodia i wiele razy bywał
w naszym domu, bowiem zalecał
się do mojej starszej siostry Marii. Ta dobra kobieta ukraińska
tak ostrzegała moich rodziców:
„Miewam złe sny, w których naszą kolonię i innych Polaków w
okolicy, Ukraińcy też pomordują
i nie zostawią was żywych. Lepiej gdzieś uciekajcie.” 19 lutego 1944 r. z samego rana banda
UPA zaatakowała naszą kolonię i jej polskich mieszkańców.
Atak rozpoczął się od domu Wenenów!!! Pamiętam jak mój tato
krzyknął do mamy: „Szybko
zbieraj dzieci, bo napadła nas
banda! Już pali się dom Anielki i
Ignacego!” Mama zaraz zabrała
nas na wóz, tam dała nam pierzyny i pędem, co koń wyskoczy
uciekaliśmy do miasta Uściług.
Gdy wyjeżdżaliśmy z naszego
podwórka, dopiero wtedy na wła-

sne oczy zobaczyłam ten ogień,
który już objął cały dom mojej
cioci Anieli. Z stamtąd też dochodził straszny pisk, okrutnie
męczonego człowieka, jeszcze
nie wiedzieliśmy że właśnie mordują naszego wujka Ignacego,
choć oczywiście domyślaliśmy
się tego, ale i tak nie byliśmy im
wtedy w stanie pomóc. Jak dziś
pamiętam jak gwałtownie tato
poganiał konia i jak szybko uciekaliśmy. Ten głęboki ślad w sercu, który towarzyszy mi już kilkadziesiąt lat, to prezent od
ukraińskich siepaczy, niech im
ziemia lekką będzie. Ponieważ
konie niemal cwałowały i to
przez cały czas, szybko dojechaliśmy do rogatek, wydawałoby
się bezpiecznego dla nas miasta.
Gdy oglądnęłam się do tyłu, to
nad naszą kolonią, widziałam już
bardzo dużą łunę ognia, wszystko się paliło, słyszałam też strzały karabinowe! Moja ciocia
Aniela Wenena, która przeżyła
napad na ich dom, po wojnie w
naszym domu opowiadała mi
osobiście, jak Ukraińscy oprawcy napadli na nich, było to tak:
„Ukraińcy o świcie podpalili

nasz dom, gdy zobaczyłam ogień,
zdołałam się ukryć w ziemiance.
To był taki prowizoryczny
schron, tymczasem mój mąż
Ignacy nie zdążył się tam schronić, ponieważ był kaleką i miał
jedną nogę drewnianą. Kiedy
Ukraińcy go złapali, od razu zaczęli
ostro
przesłuchiwać.
Wszystko dokładnie słyszałam,
bowiem moje schronienie było
niedaleko nich. Ukraińscy bandyci widząc, że jest w domu sam,
zaczęli krzyczeć do niego wyraźnie zdenerwowani: „Gdzie reszta
rodziny, gdzie są twoi synowie?”.
A wtedy mój mąż wyraźnie wystraszony też krzyczał do nich
rozpaczliwie tak: „Nie mam rodziny, nie mam synów. Jestem
sam.”. Oni jednak widać mu nie
uwierzyli, bo strasznie zaczęli się
na nim mścić, najpierw połamali
mu ręce a potem obie nogi. Tak
umęczonego, na wpół żywego
wrzucili do ognia. Mój mąż, a
twój wujek Kaziu zginął wtedy w
płomieniach w strasznych męczarniach. Ja tymczasem siedziałam w ukryciu przez dwa dni i
bardzo cierpiałam po stracie mojego ukochanego męża Ignasia.

Po pewnym czasie wyszłam na
zewnątrz i zobaczyłam, że
wszystko zostało spalone, a po
moim mężu nie było nawet śladu.” Nie pamiętam jednak co się
działo dalej z moja ciocią, po tym
jak wyszła ze schronu, pewnie w
jakiś szczęśliwy sposób dostała
się do Polski. Tymczasem ja i
moja rodzina, gdy tylko dojechaliśmy do rogatek miasta Uściług,
utknęliśmy w długim korku furmanek pełnych uciekających ludzi, zupełnie tak jak my. Okazało
się, że na drewnianym moście
stoją Niemcy i sprawdzają
wszystkich wjeżdżających do
miasta. W tym czasie za nami
ustawił się już długi korek, może
nawet taki, jaki był jeszcze przed
nami. Gdy zbliżyliśmy się już do
tego mostka do naszej furmanki
podeszło dwóch uzbrojonych
chłopów ukraińskich i szli dalej z
nami, prowadząc nas tam gdzie
mieli rozkaz nas odprowadzić. W
ten sam sposób eskortowane były
wszystkie furmanki z uciekinierami. Zanim to się jednak stało
do naszej furmanki podeszła niezauważona nasza znajoma sąsiadka Ukrainka, która wzięła za

rękę mojego starszego brata Mariana i powiedziała do niego cicho: „Chodź szybko i nic się nie
odzywaj! To ci uratuję życie!”
Marian zaufał jej i poszedł, a ona
odprowadziła go gdzieś na bok, a
potem wróciła jeszcze raz, tym
razem po mnie. Złapała mnie za
rękę i powiedziała tak: „Chodź
szybciutko, uciekaj, bo was wybiją!”. Jednak ja się wyrywałam i
krzyczałam przy tym: „Ja chcę
być z mamą, jak mamę zabiją, to
i niech mnie zabiją!”. Mama
moja też mnie gorąco namawiała,
abym uciekała z tą Ukrainką,
mówiła tak: „Uciekaj tam do
Mańka, bo zginiesz!” Gdy ja
upierałam się, że nie chcę iść, że
nie odejdę od mojej mamy, zauważył te targi jeden z ukraińskich żołnierzy, natychmiast
podleciał do tej Ukrainki i uderzył mnie kolbą po rękach, a potem brutalnie odepchnął w stronę
naszej furmanki. Żołnierze Ukraińscy chcieli chłopca zabrać z
powrotem do naszej fury, ale ta
Ukrainka ochroniła go, mówiąc
że to jej syn. Marian po wojnie
opowiadał mi to osobiście, mówił tak: „Kiedy banderowcy
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chcieli mnie wrócić na naszą furmankę, nie pozwoliła na to, upierała się, że jestem jej dzieckiem.”. Nie są to jedyne dowody
na to, że eskortowali nas Ukraińcy i że to oni planowali straszną
masową rzeź, setek niewinnych
Polaków. Poznałam ich także po
ich mowie, mówili bowiem bardzo dobrze i swobodnie po ukraińsku. Pamiętam, że eskortujący
nas partyzanci – bandziory przyprowadzili nas na jakiś plac miasta, przy jakiejś drodze i tam
ustawili nas wszystkich w szeregu, furmanka przy furmance, a
następnie uważnie nas pilnowali.
Zebrało się nas około 40 furmanek, a może nawet więcej, na
każdej z nich całe polskie rodziny, starsi, młodsi i dzieci. Ludzie
musieli być nie tylko z naszej kolonii, ale z całej najbliższej okolicy, a przecież to byli już tylko
ci, co zdołali ujść z życiem spod
rezunowej siekiery. Siedzieliśmy
cały dzień i nigdzie się nie ruszaliśmy, a przecież to była zima, na
dworze był duży mróz, przynajmniej kilkanaście stopni poniżej
zera. Mieliśmy pewność, że pilnujący nas chłopi to Ukraińcy,
dlatego ludzie byli coraz bardziej
niespokojni w oczekiwaniu na to
co ma się wydarzyć. Niektórzy
widząc przechodzących Niemców starali się z nimi rozmawiać
i prosili, aby nas wzięli pod swoją ochronę, kiedy jednak zauważyli, że żołnierze niemieccy w
ogóle nie reagują na ich prośby
mówili miedzy sobą zatrwożeni
tak: „Oni nic nam nie pomagają,
ale jeszcze nas pilnują, abyśmy
czasem stąd nie pouciekali. Oni
muszą być w zmowie z Ukraińcami.”. Nasza sytuacja była więc
bardzo dramatyczna, ludzie obawiali się, że nas tu Ukraińcy za
zgodą Niemców wszystkich wybiją, ludzie gorzko powiadali:
„Tutaj już nikt nie uratuje, bo
Niemcy są w zmowie z Ukraińcami i nas tutaj dziś wybiją!”.
Ludzie byli wyraźnie zrezygnowani, opuszczały ich siły, bardzo
się przy tym bali i coraz bardziej
żarliwie się modlili, oczekując
już właściwie zbiorowej egzekucji. Pamiętam, że gdy na dworze
powoli zaczęło robić się szarawo, na środek placu wyszedł jeden z tych pilnujących nas Upowców i wydał rozkaz, aby
wszyscy zeszli z furmanek i stanęli rzędem obok swoich wozów.
Ja i cała moja rodzina posłusznie
ustawiliśmy się rzędem przy naszej furmance. Moją dwuletnią
siostrzyczkę Leokadię, moja
mama trzymała na rękach. Wtedy
dwóch, do tej pory stojących
przy naszym wozie Ukraińców
przystąpiło do sprawdzania naszych furmanek, czy czasem nikt
się nie ukrył w pościeli i miedzy
innymi rzeczami. Ludzie już bardzo płakali i jeszcze żarliwiej
modlili się o zmiłowanie i życie
dla nich i ich rodzin, wołali do
Boga, aby ich ocalił od niechybnej śmierci z rąk ukraińskich siepaczy. W tym czasie czterech
Ukraińców wytoczyło duży karabin, to było coś na kółkach, z
dużą lufą, długą na dwa metry, a
następnie ustawili na placu, dosłownie naprzeciwko nas, lufą
wprost do naszego, długiego rzędu ludzi. Po chwili wystrzelili z
tego karabinu, jakby na pokaz.
Może chcieli nas w ten sposób
jeszcze bardziej przestraszyć,
kosztem „Polaczków” nieco się
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zabawić, albo po prostu próbowali broń, czy w odpowiednim
momencie się nie zatnie. Po
chwili jeden z tych Ukraińców
przejechał tą straszną lufą karabinową, po całym naszym rzędzie ludzi, zupełnie tak, jak by do
nas celował. Pamiętam, że robił
to dokładnie i powoli, niejako
wcelowywał się w nas, a przecież
patrzyły na to takie dzieci, jak ja
i wiele młodszych. To było potworne, naprawdę trudno wyrazić, co człowiek czuje w takim
momencie, przecież ta długa lufa
wymierzona wprost naszych serc
i twarzy, właściwie w każdej
chwili, mogła zacząć wyrzucać w
naszym kierunku ukraińskie „pocałunki, kwiaty i prezenty”, na
naszą ostatnią drogę. W tym momencie ludzie i my wszyscy byliśmy już przekonani, że zaraz
przyjdzie po nas śmierć, aby zabrać nas z tego bez wąpienia łez
padołu. Wciąż było słychać płacz
i potężniejącą z każdą chwilą
modlitwę. Mój tato zdjął czapkę,
a ja bardzo blada, kurczowo trzymałam się spódnicy mojej mamy.
Ta katorga trwała przynajmniej
kilka minut. Nie przypominam
sobie, czy zabrali nam wtedy konie. I właśnie wtedy, w szalonym
pędzie wjechał na plac konno,
jeszcze inny ukraiński partyzant i
zaczął głośno krzyczeć: „Na pomoc, na pomoc!” W tym momencie zrobił się duży popłoch między
pilnującymi
nas
banderowcami-bandziorami,
szybko zostawili nasze furmanki,
ciężki karabin załadowali na wóz
i odjechali w kierunku naszej wsi
Karczunek Wołyński, gdzie właśnie toczyła się ostra bitwa partyzancka. Jak się później dowiedziałam nasi wspaniali AK-owcy
przyszli z pomącą mordowanym
naszym sąsiadom, dając wtedy
atakującym Ukraińcom ciężkie
baty. Dowiedziałam się tym już
po wojnie, w naszym domu w
Siedliskach od Polaka, pana Józefa Szewc, który osobiście opowiadał mojej mamie, jak on sam i
jego towarzysze broni z oddziału
Armii Krajowej przyszli nam ze
zbawienną pomocą. Pan Józef
mówił wtedy tak: „Jakby nie nasza partyzantka, to nikt by z Was
nie przeżył, bo by Was tam w
Karczunku, a potem na tym placu
w Uściługu wszystkich wybili!”.
Opowiadał przy tym, że tego
dnia o mało całkowicie nie zlikwidowali atakującego, ukraińskiego oddziału, w każdym razie
sporo tego dnia banderowców
wybili, mówił tak: „Z naszego
oddziału zginęło tylko parę żołnierzy, natomiast zrobiliśmy wtedy dobrą robotę, dużo ich żeśmy
natłukli i gdyby nie ta pomoc z
Uściługa, to bylibyśmy wszystkich ich tam wybili.”. Po wojnie
pan Józef Szewc także osiadł w
naszej wsi Siedliska pod Zamościem i tu założył rodzinę, niestety już nie żyje. Zanim jednak
zmarł poinformował nas, że jego
oddział Armii Krajowej atakował
od strony lasów, położonych w
okolicy Piatydnii. Kiedy już
Ukraińcy zostawili nas samych
na tym miejskim placu Uściługa,
zapadł już zmrok. Mimo to wszyscy pośpiesznie rozjeżdżali się
gdzie kto mógł, każdy w inną
stronę. Szukaliśmy sobie bezpiecznego schronienia, a ponieważ Niemcy zamknęli most na
rzece Bug, nie mogliśmy dostać
się na drugą stronę. Jednak lu-

dzie czuli, że nie mają nic do
stracenia, że Ukraińcy prawie na
pewno jeszcze po nich wrócą, a
wtedy nic ich nie uratuje przed
niechybną śmiercią, dlatego wiele rodzin przeprawiało się przez
wodę wpław, jak kto umiał.
Gdzie było płytko ludzie przechodzili na drugi brzeg cali i
zdrowi, jednak większość z uciekinierów nie znała rzeki, dlatego
wielu ludzi potopiło się, wiem o
tym ponieważ mówiła mi o tym
moja mama. Tymczasem ja i moi
rodzice oraz pozostałe rodzeństwo, schroniliśmy się w mieście,
blisko parku w pożydowskiej kamienicy. Rodzice planowali
przenocować jakoś do rana, a potem ruszyć gdzieś dalej w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. W tej kamienicy oprócz nas
mieszkała już wcześniej, jedna
rodzina ukraińska oraz jedna polska, której ci Ukraińcy obiecali,
że będą ich ochraniać, podając w
razie czego za swoich. Ci Polacy
byli nam bardzo dobrze znani,
ponieważ byli naszymi sąsiadami
z kolonii Karczunek, to był pan
Kazimierz Miszczak i jego żona.
Gdy tylko tam zamieszkaliśmy,
ukraińska gospodyni od razu
ostrzegła nas, że nie może nam w
niczym pomóc, ponieważ już jest
nas za dużo, a ona już jednej rodzinie polskiej obiecała pomoc.
Tłumaczyła się, że już więcej nie
może nas przyjąć, aby się nie narażać i abyśmy czasem wszyscy
nie zginęli. Nie wygnała nas jednak, powiedziała tak: „Jeśli chcecie zostać, możecie. Musicie jednak radzić sobie sami.” Ledwie
godzinę później do tej kamienicy
przyszło dwóch uzbrojonych
banderowców i weszli do pokoju, w którym przebywała cała nasza rodzina. Pamiętam bardzo
dobrze, że gdy tylko weszli ogarnął nas straszny lęk, ja sama czułam, że zbliża się nasza śmierć i
chociaż byłam jeszcze dzieckiem, domyślałam się, że nas tutaj wybiją. Po chwili usłyszałam
głos naszego taty, który jeszcze
w pokoju, zaczął prosić tych bandytów tak: „Darujcie nam życie,
my nikomu nic nie winni.”. Wtedy jeden z tych partyzantów
ukraińskich tak powiedział w języku ukraińskim: „Paszoł! Ty z
dziećmi tutaj, a syn twój w lesie!”. Zaraz po tych słowach jeden z nich chwycił tata za ramię,
skierował w jego stronę karabin i
kazał mu iść bez sprzeciwu naprzód, w tym czasie drugi wziął z
kolei moją mamę i poszli za nimi,
wychodząc gdzieś z kamienicy.
W tym momencie mój starszy
brat Zdzisław szybko wybiegł z
tego pokoju i kamienicy na dwór,
a ja instynktownie pobiegłam zaraz za nim. Zdzisław uciekł do
drewutni, która stała obok kamienicy, oddalona około 50 metrów i zaczął zakopywać się w
drzewie. Widząc co on robi, także i ja zaczęłam się okładać porąbanymi kawałkami drzewa, to
były takie zwykłe „polana”, jakimi się zwykle pali w piecu, a
ostatnio coraz częściej w kominkach. Z tej kupy drzewa mogliśmy swobodnie obserwować
przez szpary w ścianie szopy
park i dlatego jesteśmy naocznymi świadkami tego wszystko co
się tam wydarzyło, a było tak:
zobaczyliśmy, że na brzegu parku, około 200 m od szopy, w której byliśmy ukryci, stało tych
dwóch Ukraińców, a z nimi nasi

rodzice. Gdy Ukrainiec szykował
się strzelać naszego tatę, mój tata
poprosił tak: „Chcę się przeżegnać.”. Widziałam jak zdjął
czapkę i włożył pod pachę i w
tym momencie bandyta strzelił
mu w tył głowy, a tato od razu
upadł. Nie zdążył się nawet przeżegnać. W tym samym momencie drugi Ukrainiec strzelił w tył
głowy mojej mamie i ona też padła martwa! Gdy już zabili naszych rodziców, zobaczyliśmy z
bratem że kaci wracają z powrotem do kamienicy, z której my
już zdążyliśmy uciec. Jednak teraz dopiero zaczęliśmy się bać
jeszcze bardziej, obawialiśmy się
bowiem, że widząc naszą ucieczkę, zaczną nas szukać, a gdy nas
tu znajdą, niechybnie zginiemy
tak jak nasi rodzice. Gdy tak
przeżywaliśmy, drżąc o własne
życie, zobaczyliśmy jak prowadzą naszego brata Stanisława lat
ok. 15, w to samo miejsce kaźni.
Gdy ci dwaj prowadzili go, słyszałam jak brat prosił ich tymi
słowami: „Darujcie mi życie, oddam wam wszystko co mam, mój
złoty zegarek”! Bandyci nic się
jednak nie odzywali i kiedy przyprowadzili go do ciał zabitych
rodziców, w ten sam sposób, co
wcześniej strzelili mu w tył głowy!”. Gdy tak siedzieliśmy z
bratem przez noc w tej drewutni,
widzieliśmy jeszcze wiele, w taki
sam sposób wykonywanych egzekucji na Polakach przez ukraińskich rezunów. Właściwie co
chwilę inni Ukraińcy - upowcy,
przyprowadzali nowe ofiary i z
zimną krwią strzelali Im w tył
głowy. Strzelani Polacy nie wyrywali się, a oni odchodzili i
przyprowadzali wciąż nowych.
Po pewnym czasie zrobiło się
trochę ciszej i już tylko od czasu
do czasu słychać było po kilka
wystrzałów, dochodzących z tego
samego parku, gdzieś tam z wnętrza. To ginęły prawdopodobnie
ostatnie polskie ofiary, tej strasznej Uściłudzkiej rzezi! Gdy jeszcze była ciemna noc, a wszystko
ucichło zupełnie, mój brat Zdzisław tak do mnie powiedział:
„Uciekajmy stąd, bo jeszcze nas
znajdą.”. Wtedy uciekliśmy do
ubikacji, która stała trochę dalej
od parku i tam w straszliwym
mrozie siedzieliśmy do rana. Pamiętam, ze tak zmarzłam w nogi,
szczególnie w palce i stopy, że
nie byłam w stanie iść już sama.
Tymczasem brat Zdzisław, jak
tylko zrobił się dzień, wyszedł z
ubikacji, aby zobaczyć się dzieje
dokoła i gdzie można dalej bezpiecznie uciekać. Najpierw udał
się jednak do parku, tam gdzie
zostali zastrzeleni nasi kochani
rodzice. Zobaczył wtedy ciało
naszego taty i brata oraz ciała
wielu innych ludzi. Moja mama
opowiadałam mi po wojnie osobiście, że jacyś ludzie wykopali
niedługo po masakrze dół, zaraz
obok miejsca ich kaźni i wszystkie ofiary tam właśnie zostały zakopane. Tymczasem mój brat
tam też spotkał naszą niedawną
sąsiadkę z pochodzenia Ukrainkę, która zapytała go przyjaźnie:
„Czy tylko ty przeżyłeś, czy
może jeszcze ktoś się uratował?”.
Wtedy powiedział o mnie oraz
dodał, że nie jestem w stanie już
iść o własnych nogach. Wtedy
ona dała mu sanki, aby mnie
przywiózł. Gdy znalazłam się w
jej domu, tam zobaczyłam moją
mamę, żyła jeszcze ale jej stan
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był bardzo poważny. Kula weszła
w tył głowy, nie naruszyła jednak
cudownie mózgu oraz rdzenia
kręgowego, ale wychodząc przodem rozerwała mamie szczękę
oraz mocno poszarpała lewą stronę twarzy, krótko mówiąc jej
twarz była straszliwie okaleczona, prawie zmasakrowana. Okazało się także, że przeżyła także
moja siostra Maria oraz malutka
Leokadia. Teraz napiszę parę
słów o tym co się właśnie działo
z pozostałymi członkami naszej
rodziny, jak to się stało, że przeżyli i mogliśmy się znów spotkać. Moja najmłodsza siostra
Leokadia, która miała zaledwie
dwa latka, po wyprowadzeniu
mamy przez Upowców z pokoju,
pozostawiona
sama
dzięki
Opatrzności Bożej weszła za
piec. Może dlatego, że tam było
po prostu ciepło i usnęła spokojnie aż do samego rana. Nawet
pozostali mieszkańcy domu nie
wiedzieli o jej obecności, dopiero rano gdy dziecko zgłodniało,
zaczęło płakać i wtedy zostało
odnalezione. W ten sposób,
wręcz cudownie zostało przy życiu. Straszne chwile natomiast
przeżyła druga moja siostra, Maria lat ok. 21. Po mojej i brata
ucieczce, ona została w pokoju
tylko ze Staszkiem, a kiedy przyszli i po nich, brata wzięli ze
sobą, a ona podała się za Ukrainkę. W tym momencie miała przy
sobie wyrobione papiery ukraińskie, które załatwił jej nasz sąsiad Wołodia, starający się o jej
rękę. Gdy Ukraińcy zobaczyli
dokumenty, zaczęli ją długo badać i wypytywać na wszystkie
strony, chcieli sprawdzić, czy
rzeczywiście jest ukraińską
dziewczyną.
Przebieg
tego
strasznego przesłuchania opowiadała mi osobiście i to nie raz,
już po tej stronie rzeki Bug, mówiła tak: „Musiałam im opowiadać jak wyglądają i przebiegają
wszystkie najważniejsze uroczystości w Cerkwii ukraińskiej, takie jak: śluby, chrzty i pogrzeby.
Oprócz tego musiałam się przeżegnać po ukraińsku, powiedzieć
pacierz oraz zaśpiewać pieśni
ukraińskie.”. W każdym razie, na
podstawie tego co opowiadała,
poznałam, że to badanie było
długie i straszne, w końcu ją zostawili, ale zapowiedzieli, że
jeszcze ktoś tu może do niej
wpaść. Maria ukryła się więc na
strychu tej nieszczęsnej kamienicy, a ponieważ była przecież
zima, mrozy, poważnie się przeziębiła. Oprócz tego była bardzo
zastraszona, a to co przeszła naruszyło poważnie jej serce. Gdy
potem w końcu przedostaliśmy
się na drugą stronę Bugu, żyła
jeszcze tylko dwa może trzy miesiące i zmarła w szpitalu w Hrubieszowie, tam na cmentarzu została też pochowana.
Fragment :
WSPOMNIENIA
KAZIMIERY KOWALCZYK Z
D. CZERWIENIEC Z KOLONII
KARCZUNEK WOŁYŃSKI W
POW. WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI NA WOŁYNIU 1940
– 1944
Całość na http://wolyn.org/index.
php/wspomnienie-woynia/78wspomnienia-kazimierykowalczyk-z-d-czerwieniecz-kolonii-karczunek-w-powwodzimierz-woyski-na.html
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27 WDP AK w lutym 1944 r.
– wspomnienia żołnierzy
Bogusław Szarwiło
Józef Turowski „Ziuk”:
W lutym 1944 roku odszedł z
Wołynia pułkownik „Luboń”
-Kazimierz Babiński. Na jego
miejsce Komenda Główna AK
skierowała majora (ppłk.) dyp.
„Oliwę” - Jana Wojciecha Kiwerskiego, który objął dowództwo organizującej się dywizji,
wydzielając dwa zgrupowania:
- Pod Kowlem „Gromada” dowodzone przez - majora „Kowala” - Jana Szatowskiego;
- Pod Włodzimierzem Wołyńskim „Osnowa” dowodzone
przez - kapitana „Gardę” - Kazimierza Rzaniaka.
Sztab Dywizji był przy zgrupowaniu „Gromada”. Zgrupowanie „Gromada” odtworzyło
50pp. i 43pp. dysponując 5 liniowymi batalionami („Sokół”,
„Jastrząb”, „Trzask”, „Kord”,
„Siwy”) oraz szwadronem kawalerii 1/21 („Hińcza”). Zgrupowanie „Osnowa” odtworzyło
23pp. i 24pp. 3 liniowe bataliony („Łuna”, „Zając”, „Lech”)
oraz szwadron kawalerii 1/19
(„Jarosław”). W dyspozycji dowódcy pozostał batalion 45pp.
(„Gzyms”). Ogółem w końcu
marca 1944 roku podstawowe
siły dywizji stanowiło dziewięć
batalionów piechoty i dwa szwadrony kawalerii (zwiad taktyczny), wspomagane szeregiem
samodzielnych i pomocniczych
pododdziałów - łącznie około
6,5 tysiąca uzbrojonych ludzi.
Walki z Niemcami na Wołyniu
rozpoczęły się w styczniu 1944
roku, kiedy zaatakowali oni tereny opanowane przez oddziały
polskie broniące własnej bazy
operacyjnej. Prowadzono równocześnie uporczywe walki z
oddziałami UPA, zagrażającymi
ludności polskiej oraz ograniczającymi swobodę polskiego
działania przeciwko Niemcom.[1]
Henryk Kata „ Prima”:
Świniarzyn, Wierzbiczno, Ossa,
Rzewuszki, Wołczak , to jedne z
wielu dużych umocnionych
miejscowości, z których sotnnie
OUN-UPA dokonywały zbrodni
ludobójstwa na ludności polskiej, grabieży i puszczania z dymem pożarów całych wsi. Dopiero w początkach lutego 1944
roku oddziały nasze na tyle
okrzepły i w ramach akcji „Burza” rozrosły się, powiększając
swój stan liczebny, że dowództwo mogło pokusić się o zajęcie
wyżej wspomnianych miejscowości. Rozwiązałoby to kwestię
mieszkaniową setek rodzin z
wypalonych wsi w okresie Bożego Narodzenia, kwatery dla
większej liczby miejscowych
oddziałów, jak też przybyłych z
okolic Równego, Ostroga, Sarn i
Łucka. Ponadto miejscowości te
położone na styku powiatów:
Kowel i Włodzimierz Wołyński
otwierały komunikacje i łączność z oddziałami AK zgrupo-

wania „Osnowy”, w okolicy
Włodzimierza, Bielina, Spaszczyna oraz z oddziałem „Korda”
w okolicy Lubomla. W końcu
stycznia lub na początku lutego
1944 roku batalion „Jastrzebia”
marszem z Kupiczowa przez Tuliczków zajął dużą ukraińską
wieś, gniazdo nacjonalistów –
Wierzbiczno. Słynni z okrucieństw upowcy opuścili po
krótkiej strzelaninie swoje pielesze, a nasz batalion „Jastrzębia”
po dwudniowym pobycie opuścił
Wierzbiczno, zajmując położone
dalej na południowy zachód
miejscowości: Ossa i kolonia
Ossa. Znalazłem się na terenie, z
którego siedem miesięcy temu
uciekłem przed rezunami. Z kolonii Kowalówka, której byłem
mieszkańcem, chodziłem do
szkoły od 1 do 4 klasy w Budach
Ossowskich, do 5 i 6 klasy w
Ossie. Teraz w tej szkole została
zamontowana nasza radiostacja
nadawcza. Do klasy 7 jeździłem
rowerem przez ukraińską wieś
Rzewószki, polską wieś Dominopol (wymordowaną całkowicie) oraz niemiecką wieś Wandywola-do szkoły w Swojczowie.
Pisząc te wspomnienia po latach,
oczami wyobraźni widzę te
straszne tragedie tamtych dni,
tragedie niewinnych ludzi, które
rozegrały się na tym terenie w
tak krótkim czasie. Wieś Dominopol wymordowana w 99 procentach, w Budach Ossowskich
pozostało na zawsze 200 osób
zamordowanych, w kolonii Kowalówka na 23 rodziny – 32 osoby zamordowane. Wołczak –
wieś ukraińska, położona przy
wielkim kompleksie Lasów Świniarzyńsko – Osiekrowskich, w
której mieścił się sztab OUN-UPA, Kurennego „Sosenki”. W
Wołczaku były tylko dwie polskie rodziny: Mikulskich i Buczków. Obie rodziny wymordowano
dzień
wcześniej
od
Dominopola. Uratował się tylko
syn Mikulskich – Franciszek,
mój kolega z jednej ławy szkolnej w Swojczowie. Z Frankiem
spotykaliśmy się codziennie
przy leśniczówce, przed mostem
na rzece Turii i dalej jechaliśmy
rowerami do szkoły w Swojczowie i spowrotem. W leśniczówce
często w gorące dni orzeźwialiśmy się czystą zimną wodą. Leśniczy Bogusław Terlecki, jego
żona Teofila z domu Zającówna,
z Moniatycz koło Hrubieszowa,
oraz ich dwuletni synek Leszek
zostali zamordowani w okrutny
sposób, zgodny z nazwą, którą
się zachłystywali sprawcy – ryzuny. Po tym czasie gdy oddział
„Jastrzębia” zajął Wierzbiczno i
Ossę, inne oddziały „Sokoła” i
„Siwego” zajęły miejscowości
Świniarzyn, Rzewuszki, Wołczak i wiele innych bez większego oporu. Banderowcy po prostu
stchórzyli. Oddział nasz zakwaterowany był w Ossie, mój plu-

ton rozlokował się w szkole, a
konkretnie w Sali, w której sześć
lat wcześniej nauczyciel Kowalski uczył mnie matematyki. Tak
to, chociaż młody (19 lat), poczułem się jak uczeń, pomimo
groźnej i skomplikowanej sytuacji, czasu wojny, czystki etnicznej i potwornych mordów dokonywanych przez OUN –UPA.
Jednak młodość ma swoje prawa, które wykorzystuje nawet w
takich sytuacjach. Do dzisiaj pamiętam długie zimowe wieczory,
których nudę poza służbą staraliśmy się rozładować na różne
sposoby. Wyróżniającym się w
tej sztuce Czesław Grudzień
„Tygrys” z Łuczyc koło Turzyska, mój o rok starszy kolega ze
szkoły w Swojczowie. Urodzony
Janko Muzykant pięknie grał na
skrzypcach. Zamienialiśmy się
w słuch, kiedy wyczarowywał na
swoich skrzypcach tak smętne,
jak też wesołe i skoczne melodie. Czas wojny był nieubłagany
i bezlitosny nawet dla talentów.
Niewiele upłynie dni, kiedy Czesio Grudzień „Tygrys” zostanie
ciężko ranny w Ośmigowiczach i
na skutek odniesionych ran w
kupiczowskim szpitalu pożegna
się z życiem. Z miejscem postoju
w Ossie wiąże się wiele ciekawych wydarzeń. Znałem cały teren, na którym spędziłem kilkanaście lat swojego dzieciństwa.
Znałem każdą drogę i ścieżkę,
wiedziałem, gdzie, kto mieszkał.
W wyobraźni widziałem twarze i
sylwetki tych ludzi, kłaniałem
się im, mówiąc: „dzień dobry” w
drodze do lub ze szkoły. Te
wspomnienia kłębiły się w moim
umyśle, gdy patrzyłem na każdy
znany mi dom, zagrodę tak niedawno opuszczonych miejscowości. W Ossie, w połowie lutego 1944 roku, podczas apelu
stacjonujących tu oddziałów, na
obszernym placu szkolnym (
gdzie jako uczeń kopałem piłkę)
odczytano ważny rozkaz. Dowiedzieliśmy się z niego, że stanowimy część 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej. A więc podział na wzór regularnej armii na: pułki, bataliony, kompanie i dalej w dół. Że
wszyscy odpowiednio do posiadanych stopni mają założyć dystynkcje. Rozkaz podpisał podpułkownik dyplomowany Jan
Wojciech Kiwerski „Oliwa”, z
którym uwieczniliśmy się na
zdjęciu, w małej grupie kolegów
po ćwiczeniach kompanii łączności w Ossie. Połowa lutego
1944 roku w Ossie zapisała się w
mojej pamięci mroźną, śnieżną
zimą. Już od południa wiedzieliśmy, że musimy być gotowi do
dalszego wymarszu w pełnym
ekwipunku bojowym. Jak zwykle uzupełniłem amunicję w magazynku rkm. Sprawdziłem, czy
co piaty jest zapalający, przeczyściłem zamki, rygle, przecierając
wszystko lekko naoliwioną

szmatką. Warto też wspomnieć,
że na apelu został odczytany rozkaz założenia na rękaw zewnętrznego ubioru biało-czerwonej opaski. Rozkaz miał
obowiązywać na czas nieokreślony. Był warunkiem porozumienia zawartego pomiędzy dowództwem
27
Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK a dowództwem oddziałów partyzancko armijnych radzieckich, którymi
to oddziałami teren ten był nasycony w miarę zbliżającego się
frontu wschodniego. Konkretnie
chodziło o to, żebyśmy się nie
zwalczali podczas przypadkowych spotkań. Obowiązek zakładania opasek czerwonych mieli
także partyzanci radzieccy.
Wszystko to było wykonywane
w myśl zobowiązań koalicji antyhitlerowskiej aliantów, z którymi byliśmy w sojuszu my i
ZSRR. O zmierzchu batalion
„Jastrzębia” załadowny na sanie
długim kilometrowym wężem
przebijał się przez zasypane
śniegiem Lasy Świniarzyńsko-Osiekrowskie na południowy
wschód, do miejsca, w którym za
kilka godzin rozegra się bój z
upowcami. Takie wiadomości
krążyły wśród naszego oddziału,
że po ucieczce z miejscowości,
które myśmy zajęli, sotnie banderowców koncentrują się we
wsi Ośmigowicze i wokół niej,
żeby powetować sobie na nas
poniesione straty. Noc była bardzo mroźna. Zmarznięci tuliliśmy się do siebie. Ponieważ
amunicyjnym do rkm. był Tadzio
Różański „Świda”, to przed i w
czasie akcji byliśmy zdani na
siebie jak dwie nierozłączki. Na
zmianę zeskakiwaliśmy z sań
trzymając się kłonicy i biegliśmy
dla rozgrzewki. Wreszcie długa
zimowa bardzo mroźna noc skłaniała się ku końcowi, jak też cel
podróży zaczął majaczyć nam
przed oczami przez rzedniejący
las. Z mroków wczesnego ranka,
na skraju lasu wyłoniła się kryta
strzechą wiejska chata. Sanie zatrzymały się. Chłopcy szybko
wychodząc z lasu drużynami,
spokojnie, na cichy rozkaz swoich dowódców, rozeszli się w tyralierę. Ja ze Świdą wpadliśmy
na moment do ciepłej jeszcze w
środku, chaty. Błyskawicznie
zdjąłem ze ściany szklaną , typową wówczas, lampę naftową.
Stłukłem ją o zamek rkm, kilka
jałowych ruchów zamkiem i dołączyliśmy do tyraliery, która
posuwała się po lekkim ośnieżonym wzniesieniu. Zza wzniesienia widoczne były słomiane
strzechy zabudowań wsi Ośmigowicze. Posuwaliśmy się tak
tyralierą, aby osiągnąć wzniesienie, a za nim wioska, gdy nagle
zostaliśmy ostrzelani gęstym
ogniem broni maszynowej. W
trzaskający mróz, na nagim
wzniesieniu zasypanym śniegiem, wystawieni byliśmy jak

przysłowiowe kaczki na cel. Z
pierwszego silnego ognia broni
maszynowej byli zabici i ranni,
między innymi mój amunicyjny
Tadzio Różański „Świda” – pocisk rozszarpał mu lewy nadgarstek. Chyba intuicyjnie oddałem
w wystające zza wzgórza strzechy zabudowań kilka krótkich
serii pocisków zapalających. Rezultat nadspodziewanie zbawczy; nim ochłonąłem z wrażenia,
co zrobić z rannym kolegą pod
gradem pocisków, nagle pojawił
się kłębek dymu. Za chwilę już
kłęby ciemnego dymu, niesione
podmuchem lekkiego wiatru,
całkowicie okryły nas, przygniecionych seriami do śniegu. Wiedzieliśmy, że osiągnięcie wzniesienia jest możliwe pod osłoną
dymną, która będzie się utrzymywała tylko do momentu, gdy
wystrzelą do góry ponad strzechy płomienie. Toteż wykorzystaliśmy zasłonę dymna jak na
ćwiczeniach. Zabrałem od „Świdy” magazynki z amunicją,
upewniłem się, czy jest w stanie
sam dojść poniżej, na skraj lasu,
gdzie udzielą mu doraźnej pomocy. Widziałem, że już ochłonął z pierwszego szoku po zranieniu, wycofał się szybko i
zniknął za osłoną dymną. Z kolegami z lewa i z prawa w kilku
susach do przodu osiągnęliśmy
wzniesienie, gdzie zauważyłem
uciekających uzbrojonych w
„pepesze” ludzi. Tu już strzelaliśmy do siebie z odległości kilkunastu metrów, ale my byliśmy w
nieco lepszej sytuacji – oni uciekali ostrzekiwując się z półobrotu. My pędziliśmy za nimi w
przeświadczeniu, że wreszcie
mamy okazję do bezpośredniego
zwarcia z rezunami. Nie żałowaliśmy naboi na uciekających
morderców niewinnych ludzi.
Warto wspomnieć, że już na polu
walki zastanawiał nas ubiór tych
ludzi, taki jak armii sowieckiej.
Płaszcze, kufajki, czapki czubate, a zamiast plecaka na plecach
tak zwany wieszcz mieszok (rodzaj plecaka) używany w armii
sowieckiej. Ponad to każdy z
uciekających trafiony pociskiem
„dum dum” eksplodował, jakby
był nafaszerowany trotylem, co
niebawem się wyjaśniło. Odcinek walki na prawym skrzydle,
który wyżej opisałem, poniósł
poważne straty w czasie pierwszego zmasowanego ognia broni
maszynowej. Było wielu rannych i zabitych. Dym płonących
zabudowań pomógł nam szybko
uporać się z przeciwnikiem na
naszym prawym odcinku. Jednak na odcinku środkowo – lewym, gdzie nieprzyjacielska linia
obrony
przebiegała
miejscowym cmentarzem, a każdy grobowiec był naturalną osłoną, nasze oddziały zaniechały
walki u schyłku krótkiego mroźnego lutowego dnia. Rannych
odesłano natychmiast do szpitala
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w Kupiczowie. Byli to Henryk
Frej „Husarz”, Czesław Grudzień „Tygrys” ( obaj zmarli w
kupiczowskim szpitalu ). Ponadto ranni zostali: Tadeusz Różański „Świda”, Zygmunt Adamski
„Burza”, Czesław Błaszczyk
„Szczupak”, Leon Karłowicz
„Rydz”, Ryszard Bojkowski „Jodła”, Tadeusz Nadzieja „Sowa”,
Wacław Rakowski „ Wicher”.
Zginęli na polu walki: Wacław
Kulesza „Szampan”, sierżant Jan
Siwek „Mostowicz”, Mieczysław Szwarc „Kozioł”, Stanisław
Woźniakowski „Tur” oraz nieznany mi z nazwiska „Wilczek”.
Po całym dniu walki i zebraniu
poległych, zmęczeni fizycznie i
psychicznie po stracie kolegów,
w powrotnej drodze z mina wisielca komentowaliśmy przebieg
walki na odcinku, który zajmowaliśmy plutonem Jana Bednarka „Kowińskiego”. W rozmowach doszliśmy do wniosku, że
kiedy pod osłoną dymną zajęliśmy wzgórze, to wśród wycofujących się słyszeliśmy nawoływania w języku rosyjskim:
nieudieraj, dawaj agnia. Język
rosyjski, ubrania, uzbrojenie i
styl walki nasuwały logiczne
wnioski, że nie byli to banderowcy. Były to raczej oddziały
armijno-partyzanckie (radzieckie), którymi sowieci nasycali
zaplecze frontowe Niemców, w
celach operacyjno-taktycznych,
jak też do zwalczania niewygodnych sowietom ugrupowań , jakimi była między innymi 27 Dywizja Wołyńska AK. Mieliśmy
na to wiele dowodów, o czym
później. Chociaż my w pierwszym ogniu ponieśliśmy bardzo
bolesne straty, to oni odczuli
swoje bardziej dotkliwie, dostając tęgie lanie i nauczkę, że z
nami należy się też liczyć i dotrzymywać zawartych porozumień, chociażby tych w sprawie
opasek rozpoznawczych. Do
tego zobowiązywała nas przynależność do koalicji antyhitlerowskiej. Już na drugi dzień sprawę
Ośmigowicz wyjaśnili sami dowódcy partyzantki radzieckiej.
Przyjechali do naszego dowództwa w Ossie tłumacząc pokrętnie, że zaszła oszybka (nieporozumienie), czego nie komentuję
w tych wspomnieniach, bo na
przestrzeni czasu miedzy Polską
a Rosją sowiecką zaszło wiele
podobnych i gorszych w skutkach oszybek. Po dłuższym odpoczynku w Ossie ranni w Ośmigowiczach koledzy powrócili do
swoich macierzystych oddziałów. Niektórzy jeszcze w bandażach.[2]
Olgierd Kowalski „Czarny”:
Z Kupiczowa, patrząc na południowy zachód widać potężny
od dawna opanowany przez UPA
kompleks leśny. Fama głosiła,
że w tych lasach już we wrześniu 1939 wymordowano wielu wycofujących się polskich
żołnierzy. W ostatnich latach
natomiast na tym obszarze wyniszczono wszystkie rodziny
polskie. Stąd wyruszały większe
wyprawy banderowskie na polskie wsie. W lasach ukryte były
magazyny żywnościwe, warsztaty, rusznikarnie, magazyny broni
i amunicji. Zdobycie tej bazy od
dawna kusiło nasze dowództwo,
pozbawiłoby ono UPA potężnego zaplecza a nam dałoby duże
pole manewru. Trochę z obawą
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myśleliśmy o tym nieuniknionym przedsięwzięciu. Trzeba
było liczyć się z zażartym oporem w dodatku na świetnie przygotowanym do obrony terenie.
Tymczasem wypadki potoczyły
się wbrew oczekiwaniom. Bazę
UPA zaatakowano z kilku kierunków i co ciekawe nikt tzn.
ani sowiecka partyzantka ani oddziały „Jastrzębia”, „Sokoła” i
„Siwego” ani nasz nie napotkały
prawie oporu. Można przypuszczać, że uwzględniając zbliżające się nieuchronne zajęcie tych
terenów przez Armię Czerwoną,
oddziały UPA planowo opuściły
je, przesuwając się na zachód,
tj. za Bug. Jak wspomniałem,
oddział nasz wziął udział w tej
zakrojonej na szeroką skalę akcji. Działo się to w pierwszych
dniach lutego. Z duszą na ramieniu wyruszyliśmy przez kupiczowskie zaśnieżone pola w
kierunku czerniejącego lasu.
Nie padł ani jeden strzał. Jedyną
poważną przeszkodę stanowiły
przemyślnie zwalone drzewa,
ale w końcu jakoś potrafiliśmy
„wymanewrować się” na drogę
wiodącą do Wołczaka. Szliśmy
jak zwykle w takich wypadkach
gęsiego, po obydwu stronach
drogi, trzymając broń w pogotowiu. Oprócz skrzypienia śniegu
nic nie mąciło leśnej ciszy. Po jakimś czasie zaczęły nas wymijać
pełne dobytku sanie z ukraińskimi uciekinierami. Były to przeważnie kobiety z dziećmi, kilku
starców. Znienacka natknąwszy
się na nas i nie mając możliwości ucieczki z determinacją szli
swoją drogą, rzucając od czasu
do czasu zalęknione spojrzenia.
Nikt ich nie zaczepiał. Jedynie
od czasu do czasu ktoś pozdrawiał ich kpiąco „Sława Ukraini”.
Odpowiedzią było milczenie.
Przy zapadającym mroku zajęliśmy, chyba niedawno i to w pośpiechu opuszczoną wieś. Będąc
przekonany, że zanocujemy tu,
postanowiłem zrobić kolegom
miły prezent. Trafiłem na stadko gęsi. Pourzynałem im głowy
i niestety musiałem je zostawić,
bowiem nasz pluton pomaszerował dalej w kierunku Turii. Zajęliśmy od dawna wyludnioną polską wieś Dominopol. Podobno
pierwsze mordy miały tu miejsce jeszcze we wrześniu 1939 r.
Resztę wyrżnięto i potopiono w
czterdziestym trzecim. Pozostała
tylko jedna, prawie obłąkana starowina. Jak i z czego żyła trudno
było dociec. W Dominopolu ocalał most na Turii i to nadawało
strategiczne znaczenie tej miejscowości. Przejścia przez most
strzegł niewiadomo przez kogo
zbudowany nieduży bunkier. W
bunkrze tym pełniło zwykle wartę dwóch żołnierzy uzbrojonych
w karabin maszynowy. Któregoś dnia pełniłem dyżur chyba
ze „Słowikiem II”. Zagapiliśmy
się trochę i raptem widzimy, że
po drugiej stronie rzeki, drogą z
prawej strony nadjeżdżają wozy
konne z węgierskim wojskiem.
Tabory przystanęły, a do zasieków z drutu kolczastego zbliżyło się konno kilku oficerów. Nie
baliśmy się specjalnie Węgrów,
więc wyszedłem śmiało do parlamentariuszy. Oczywiście „Słowik II” miał ich cały czas na
muszce. Na tyle znałem język
niemiecki, że z grubsza dogadaliśmy się. Oni chcieli przejechać,
a ja kazałem im czekać na ofi-

cera. Strzałem zaalarmowałem
naszą załogę. Dalej sprawa potoczyły się dość szybko. Nasi za
przepuszczenie Węgrów otrzymali w podarunku chyba dwa,
czy trzy niemieckie pistolety
maszynowe, które później nosili
nasi oficerowie. Następną przygodę na służbie wartowniczej
przyżyłem przy młynie. Grasowała tam wydra. Pierwszej nocy
pełniąc wartę na tym posterunku denerwowałem się strasznie
słysząc podejrzane pluski i mlaskania. Początkowo myślałem,
że to banderowcy przeprawiają
się przez rzekę, ale „wziąłem na
wstrzymanie”. Pluski mlaskanie
nie ustawało, to mnie uspokoiło. Rano, ślady bytności wydry
potwierdziły moje przypuszczenia. Powrzucałem pozostawione
szkielety ryb do wody, mając
nadzieję, że ktoś nabierze się na
te pluski. Nikt się nie nabrał, natomiast ktoś zorientowawszy się
że na tej głębi koło młyna jest
dużo ryb, rzucił granat. Przewidywania tego kolegi sprawdziły
się, wypłynęło tak wiele ryb,
że aż trudno było je wybrać.
Trzecia przygoda w Dominopolu spotkała mnie już po naszej
wyprawie do Uździutycz. Rano
zaalarmował nas wartownik, że
pod lasem widoczna jest grupa
ludzi. Chwyciłem broń i biegnę
tam nie czekając na kolegów.
Istotnie pod lasem stoi kilka
osób. Przyglądam się uważnie.
Broni nie widzę. Na kiju trzepocze jakaś brudna szmata. Kto
to może być u licha? Chyba nie
podstępni banderowcy, bo nie
peszą ich zbliżający się następni
nasi żołnierze. Każę przybyszom
podnieść ręce do góry. Czynią to
posłusznie.
„Niech się jeden zbliży!”, rozkazuję.
„Ale ręce w górze!”, krzyczę,
widząc opuszczone ręce.
„Kto wy jesteście”, pytam spokojnie.
„Żydzi, proszę pana”, pada zbolała odpowiedź.
„Skąd jesteście?”
„Z całego świata”.
Okazuje się, że grupa ta wraz
z kilkoma innymi żydowskimi rodzinami ukrywała się w
okolicznych lasach. Zbudowali
tam ziemianki i jakoś właśnie
im udało się przeżyć. Pozostali
systematycznie tropieni zostali
z czasem wymordowani przez
ukraińskich nacjonalistów. Po
naszej bytności pod Uździutyczami, dowiedzieli się od kogoś,
gdzie nas szukać, i potwornie
zabiedzeni przybli tu prosząc o
opiekę. Dowództwo pozwoliło
im mieszkać w Wołczaku. Widziałem później tę grupę obierającą w kuchni ziemniaki dla
wojska. W Dominopolu pełniliśmy tylko służbę wartowniczą.
Czasami banderowcy podchodzili od strony rzeki do naszej
wsi, podpalali opuszczone domy.
Przeganialiśmy ich zawzięcie.
Co jakiś czas zmieniała się załoga, a zmęczony służbą pluton
przenosił się do Wołczaka, gdzie
też nie brakowało posterunków
do obsadzenia. W Wołczaku było
o tyle lepiej, że można było coś
zoragnizować do jedzenia, jakąś krowę lub zdziczałego prosiaka. Porżniętych przeze mnie
gęsi nikt nie ruszył. Leżały jak
je zostawiłem, ale że w międzyczasie nastąpiło ocieplenie
nie odważyłem się ich ruszać.

28 lutego wyruszamy na jakąś
większą wyprawę. Wnosząc z
kierunku marszu idziemy w górę
rzeki Turii, gdzieś przypuszczalnie w stronę Kisielina. Jest dość
mroźna noc. Mimo zalegającego
śniegu panują egipskie ciemności. Przechodząc w pobliżu
małego skupiska domów, widzimy że ktoś w pośpiechu opuścił
przydrożne zarośla i skrył się w
najbliższym podwórku. Chyba
spłoszyliśmy wartownika. Teraz
próbujemy w kilku go odnaleźć.
W jakiejś szopce nerwowo zagdakał raptownie obudzony kogut. Napewno spłoszył go ów
chowający się osobnik. Przydałaby się latarka, ale w pobliżu
niestety nikt nie ma. Drużynowy
plut. „Wiarus” już mnie ponagla:
„Chodź, „Czarny”, idziemy dalej”. Nowy ale pilnuje powierzonego mu kierdla. Zajął miejsce
po zmarłym kpr. „Gołębiu”. Jak
każdego nowego przełożonego
przyjęliśmy go z rezerwą, ale
powoli zmieniamy opinię. Ten
chyba będzie udany. Odeszliśmy
kawałek i znowu stoimy. Klnę
jak szewc. Nadciąga oczekiwany
oddział „Gzymsa”, a jeszcze ma
nadejść „Trzask”. Widzimy, że
zanosi się na poważną akcję. O
świcie wychodzimy z lasu. Słychać serię z kaemu. To do nas.
„Kurwa mać!”, klnie „Wichert,
„Nie ma już zaskoczenia.” On
wie, że jesteśmy już blisko celu
tj.Uździutycz. Dużej wsi, prawie miasteczka o wieloletnich
nacjonalistycznych tradycjach
(1918r). Nie ma co czekać. Przez
zaśnieżoną równinę ruszyły tyraliery. Jakżesz ci chłopcy rwą do
przodu. „Piorun”, „Strzał”, „Szary Z”, „Szary S”, „Borys” i kilku
innych już są daleko w przodzie.
Żaden z nich nie pada, pędzą jak
na zawodach. Próbuję ich dogonić, ale widzę, że nie dam rada.
Scigana czołówka dociera już do
pierwszych budynków, widać i
słychać, że trwa tam zacięta walka, a po „dalszym planie” tłucze
niemiłosiernie z góry jakiś ckm.
Wypatrzyłem go i mam nadzieję, że go dostanę. Mierzę bardzo
starannie. Nie jestem pewny,
czy poprawnie nastawiłem odległość, więc po każdym strzale
koryguję ją. Musiałem swoimi
strzałami zirytować celowniczego, bo teraz on z kolei zawziął się
na mnie. Robi mi się gorąco, gdy
raz po raz obsypują mnie fontanny śniegu. Z prawej strony skąd
miał atakować „Trzask”, dalej
cisza. Później wyjaśniło się, że
oddział po prostu się spóźnił.
Obrzucone granatami domy nie
zapaliły się i nie powstała dymna zasłona. Nasi zaczynają się
wycofywać. Dodaje to animuszu banderowcom. Wyrusza ich
pościg. Klną i wrzeszczą: Smerć
Lacham (śmierć Polakom). Tłukę bez przerwy ze swojego karabinka, aż muszę lufę chłodzić
w śniegu. Celuję bardzo starannie, wydaje mi się, że strzelam
celnie. Po każdym strzale obserwuję efekt, namierzony striłec pada. No myślę, oberwał,
po pewnym czasie widzę, że
jednak wstaje i chociaż z mniejszym animuszem, ale biegnie do
przodu. Niektórzy nasi wycofują
się trójkami. To ewakuacja rannych. Grupy te narażały się na
zwiększony ostrzał. Wycofujący
się przy pomocy dwóch kolegów. „Chrobry” zanim dotarł do
wozu, został jeszcze trzykrotnie
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ranny. Na lewym skrzydle plut.
„Powój” z kolegami, dali się
podejść przeciwnikowi. Udając
Polaków, któryś z banderowców
zapytał: „Z jakiego oddziału
chłopcy?” „Z „Łuny”. Banderowcy śmiało podeszli i z bliska
posypały się serie z automatów.
„Powoja” dobił striłec ze zdobytego na nim pistoletu. „Bej”,
chociaż ranny w kolano, ostrzelał napastników, chwycił przed
siebie również rannego „Mamuta” i wyniósł go, ostrzeliwującego się zawzięcie aż do sań nadjeżdżającego „Udarnego”. Mimo
krytycznej sytuacji nikt nie wpada w panikę. Wytrzymujemy do
końca i ostrzeliwując się osłaniamy wycofujących się kolegów.
Nadlatuje zwiadowczy samolot
niemiecki „Storch”. Nie żałując
ani nas, ani Ukraińców strzela po
wszystkich. Cofnęliśmy się nieco do lasu. Odprawiamy rannych
jest ich dużo, samych oficerów
trzech „Cwik”, ppr. „Nałęcz”,
chor. „Samson”. Jeśli dobrze
pamiętam zabitych wyniesiono
czterech, po kilku dniach zabrano również prawie nagie zwłoki
plut. „Powoja”. Stoimy rozgoryczeni i przybici klęską. Nadjeżdża dowódca tej wyprawy mjr.
„Pogrom”. Jedzie zamyślony
drogą, spychając koniem żołnierzy na boki. Nie wytrzymał
nerwowo „Kowboj” (Władysław
Morawski, syn przedwojennego dowódcy 24 p.p.) i wali nahajką majora w pośladek. Mjr.
„Pogrom” zaniemówił chwytając otwartymi ustami powietrze.
„Przepraszam kapralu”, usprawiedliwiał się „Kowboj”, jak
gdyby oprócz belek nie widział
gwiazdki, „chciałem uderzyć konia, bo najeżdżał na nas”. Incydent ten nie miał chyba żadnych
następstw. Rezultaty akcji mówiły same za siebie. Działania
były przeprowadzone nieudolnie
od początku do końca. Wracamy
do Dominopola. Na wydeptanym śniegu pozostały dwa trupy
napotkanych ukraińskich kobiet, które znienacka zastrzelił
„Żbik”. „Mur” ostro skrytykował ten makabryczny wyczyn.
Konflikt między nimi zaostrzał
się. Od chwili oficjalnego powstania 27 Dywizji, jednostka
nasza na kołnierzach mundurów
nosiła granatowe naszywki w
kształcie prostokątnego trójkąta
z wyhaftowaną białą literą „Ł”.
Teraz wyróżniając nasz oddział
za postawę w tym boju dodano czerwoną nitkę, biegnącą od
wierzchołka trójkąta do środka
podstawy. [3]
1] Tekst zaczerpnięty z broszury
„27 Wołyńska Dywizja Piechoty
Armii Krajowej – Skrót działań”
wydanej z okazji XXV Zjazdu
Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w
dniach 29- 30-31 VIII 2005 r. w
opracowaniu Józefa Turowskiego „Ziuka”.
2] Fragment wspomnień Henryka Katy opisanych w książce
jego autorstwa
„ Wojenne wichry”
3] Fragment wspomnień Olgierda Kowalskiego z jego opracowania „Wspomnienia
grudzień 1943 - maj 1945 „
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TA CO PAN BUJA, TA JA ZY LWOWA
Z EMANUELEM SZLECHTEREM W TLE CZ. II

Aleksander Szumański Alina de Croncos – Borkowska – Szumańska dla „Barw Kresów”
Kresowego Serwisu informacyjnego
Czy warto po latach wskrzeszać
zapomniane lwowskie przeboje,
stanowiące przecież zapominany
element kultury polskiej?
Okazuje się, iż nie tylko warto, ale
istnieje taka potrzeba. Udowodniła to swoją działalnością Fundacja
Ocalenia Kultury Kresowej (prezes Karol Wróblewski ) , organizująca w Krakowie każdego roku
Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego. Karol Wróblewski jest muzykiem – wykonawcą (mistrzowski
akordeon), a równocześnie kierownikiem zespołu artystycznego „Chawira” poświęcającego
swój repertuar głównie lwowskiej
„kinderskiej” piosence, tej anonimowej „ulicznej” i tej renowowanych twórców tekstów i kompozycji, jak Marian Hemar, Emanuel
Szlechter, czy Henryk Wars.
W repertuarze zespołu „Chawira” spotykamy często poezję i
tę klasyczną i twórców współczesnych, jak również piosenkę
patriotyczną, nawet do tekstów
współczesnych twórców. Wykonawcami koncertów jest zwykle
utalentowana młodzież zdobywająca uznanie i należne wysokie
noty w konkursach estradowych.
Ma to znaczenie niebagatelne w
dobie zapominania kultury kresowej i koniecznego jej ocalenia co
jest obowiązkiem Fundacji i jej
prezesa Karola Wróblewskiego.
W tym miejscu należy wspomnieć
o występach w zespole „Chawira” renomowanych artystów, jak
Wojciech Habela, aktor teatrów
polskich, piosenkarz i pieśniarz,
artysta sceniczny i estradowy, syn
lwowskiego muzykologa Jerzego
Habeli, współtwórcy profesjonalnego (jedynego!) opracowania
historycznego piosenki lwowskiej
we współautorstwie z Zofią Kurzową „Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe
do 1939 roku”. Często na estradzie
spotykamy wybitnego pieśniarza i
piosenkarza Opery i Operetki w
Krakowie Franciszka Makucha,
który zaskakuje urozmaiconym
repertuarem artystycznym, nie tylko muzycznym, własnej reżyserii
i twórczości, również poetyckiej.
„Moje serce zostało we Lwowie”
w wykonaniu Pana Franciszka z
akompaniamentem własnym na
gitarze zdobywa świat, jako, że
koncerty zespołu „Chawira” odbywają się również za granicą, jak
i w wielu miastach Polski, w tym
w stolicy. Pamiętam koncert zespołu „Chawira” w Warszawie w
2011 roku, w którym miałem zaszczyt prowadzić konferansjerkę,
zwaną dzisiaj „prowadzeniem”,
gdy wytworna warszawska publiczność nie chciała wypuścić ze

sceny Franciszka Makucha, śpiewającego poza lwowską, również
piosenkę warszawską z lat okupacji niemieckiej.
Na koncertach zespołu „Chawira”
polską poezję klasyczną recytował niezapomniany Roman Hnatowicz swoimi niepowtarzalnymi
interpretacjami mówienia wierszem. Hnatowicz przez krytyków
teatralnych uznawany był za najlepszego w Polsce recytatora polskiej poezji klasycznej.
Koncerty festiwalowe odbywają
się w różnych miastach Polski,
nie wyłączając oczywiście wspomnianej Warszawy. Istnieje przecież powinowactwo piosenki warszawskiej i lwowskiej. Piosenki
te, chociaż powstawały w różnych
okresach i posiadały też różne, patriotyczne cele, łączy jedna myśl
- Polska.
Piosenka warszawska prawie
wyłącznie anonimowa, w czasie
okupacji niemieckiej stanowiła
nie bagatelny oręż w walce z okupantem. W tych mrocznych latach
śpiewała ją „cała Warszawa: jak
np. „/…siekiera motyka pędzel
alasz/ przegrał wojnę głupi malarz
/.. .”.
Piosenka lwowska tworzona
przez renomowanych artystów,
jak Marian Hemar, Henryk Wars,
Emanuel Szlechter, czy Jerzy Petersburski/ twórca m.in. sławnego
„Tanga Milonga”/, była również
podobnie do warszawskiej piosenką anonimową, piosenką uliczną.
Lwowska piosenka powstawała
do tragicznego września 1939
roku i utrzymywała na wysokim
poziomie kulturę kresową.
Warszawska piosenka uliczna
powstawała po wrześniu 1939
roku w znanej intencji. Piosenkę
lwowską śpiewał nie tylko „cały
Lwów”, ale i „cała Polska”, jak to
określił w jednej ze swoich słynnych lwowskich publikacji Jerzy
Janicki - „Cały Lwów na mój
głów”.
Stanisław Wasylewski pisał: „..
w tej tu rewii cudowności ojczyzny rozmaitych, zdanych przez
przyrodę, pobudowanych przez
człowieka, czymże się pochwalić
zdołasz, miasto jedyne - zegarem
bernardyńskim, Kopcem Unii
Lubelskiej, ślubowaniem króla
Jana Kazimierza u stóp Panienki,
szmaragdami drzew, Czartowską
Skałą, czy tym co dorzuciło do
naszej artystycznej niepodległości, w teatrze, na sztaludze, ołówkiem artysty, wysiłkiem pisarza,
czynem żołnierza - czy może
„najsampierwej” /pisownia oryginalna/ tym cmentarzem chłopiąt,
który jest twoją Skałką i Wawelem, Westminsterem i Termopilami. A może pochwałą obcych, bo
ta najbardziej popłaca, to chyba

powiedzeniem marszałka Focha,
który rzekł w czasie bytności swej
we Lwowie:
„W chwili kiedy wykreślano granice Europy, biedząc się nad pytaniem, jakie są granice Polski,
Lwów wielkim głosem sam odpowiedział - Polska jest tutaj”!
Lwów jako pierwsze i jedyne w II
Rzeczypospolitej miasto polskie
zostało odznaczone Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari .
Uroczystej dekoracji dokonał 22
listopada 1920 roku na placu Mariackim we Lwowie u stóp pomnika wieszcza Adama Mickiewicza
sam naczelnik państwa Pierwszy
Marszałek Polski Józef Piłsudski.
To najwyższe polskie odznaczenie
wojskowe nadano bohaterskiemu
miastu, które do dziś z dumą nosi
dewizę „Semper Fidelis” W całej
historii orderu, poza Lwowem,
tylko jeszcze dwa inne miasta dostąpiły tego zaszczytu - Warszawa
i Verdun.
Czy we Lwowie muzy śpiewały
zawsze?
Ależ tak, przekonała się o tym
po raz następny licznie zebrana
publiczność przybyła 11 marca
2011 na V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej i Bałaku
Lwowskiego Kraków 2011. Koncert festiwalowy odbył się po raz
pierwszy w sali Kasyna Oficerskiego przy ul. Zyblikiewicza 1 w
Krakowie.
Jeden z najbardziej interesujących
obiektów schyłku XIX wieku i
początku XX wieku jest gmachem
Kasyna Oficerskiego - obecnie
Wojskowy Ośrodek Kultury w
Krakowie. Jest to budynek piętrowy neorenesansowy o charakterze
willi włoskiej.
Budynek Kasyna Oficerskiego zaprojektował znany krakowski architekt Tomasz Pryliński w 1889
r. nagrodzony orderem Franciszka
Józefa w 1892r. za „ najgustowniejszy budynek w Krakowie”.
W tym reprezentacyjnym budynku gościło wiele znamienitych
osobistości ze świata polityki, kultury i biznesu. Tu było stałe miejsce spotkań marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO z władzami miasta
Krakowa i z wojskiem.
Tu także w okresie powojennym /
od 1945 roku / w sali widowiskowej występował słynny teatr kabaretowy „Siedem kotów” z udziałem Ireny Kwiatkowskiej, Jerzego
Jurandota, Stefanii Grodzieńskiej,
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Karola Szpalskiego, Mariana Załuckiego, Jerzego Bieleni
. Tu również Steven Spielberg
nagrywał fragment filmu „Lista
Schindlera” (sceny w niemieckiej
restauracji).
Bałakową, sentymentalną piosenką Mariana Hemara „Tyle

jest miast, tyle jest gwiazd” czyli
„Boston o Lwowie „ festiwalowy koncert otworzyć miała Wiktoria Zawistowska uczestniczka
wszystkich dotychczasowych odsłon festiwalu ( od 2007 roku ),
laureatka głównej nagrody festiwalu” Kraków 2009”.
Miała otworzyć, ale nie otworzyła, ponieważ pomyliłem się w
zapowiedzi anonsując Wojtka Habelę, który miał znacznie później
odtworzyć piosenkę Wiktora Budzyńskiego „Wio na piechotę do
Lwowa”.
Uradowana publiczność zaczęła się więc przygotowywać do
spaceru i nawet padały pytania z
sali, czy jeszcze zdążymy wrócić
na zakończenie koncertu. No tak,
przecież Lwów w linii prostej położony jest dwa, no może trzy kroki od Krakowa.
Byłem zdecydowany i ja, nie pomogło zniechęcające westchnienie mojej małżonki Alusi de Croncos – Borkowskiej – Szumańskiej,
przecież również lwowianki:
„Ta bój si Boga! Mróz na dworze”.
„ Co mi tam mróz, ja do Lwowa
pragnę już” – odpowiedziałem.
Dyrektor festiwalu, prezes Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej
Karol Wróblewski był również
zaskoczony zmianą scenariusza,
jako człowiek delikatny nie zatrzymywał ogólnego zapału, tylko
zapytał:
„A Wiktoria Zawistowska też idzie
na piechotę do Lwowa”? Przecież
miała śpiewać piosenkę Mariana
Hemara „Boston o Lwowie”?
Tylko wróble na dachu moich
kamienic przy ul. Legionów 25
i ul.Jagiellońskiej 4 we Lwowie
wiedzą jak się to całe zamieszanie
festiwalowe „Kraków 2011” zakończyło.
Tylko na zakończenie koncertu Wojtek Habela zapytał mnie:
„Alek, ty byłeś chirny”?
I tak biedna Wiktoria Zawistowska wreszcie dostała się na scenę,
gdzie po mistrzowsku zaśpiewała
zapowiedziany „Boston o Lwowie”. Brawa publiczności trwały
do uprzednio zapowiedzianej piosenki „Wio na piechotę do Lwowa”, którą zaśpiewał Wojciech
Habela z towarzyszeniem zespołu
„ Chawira”.
Nazwa zespołu „ Chawira” pochodzi z gwary ludowej południowo wschodnich kresów II Rzeczypospolitej i oznacza ciepły rodzinny
dom.
Założony przez Karola Wróblewskiego / akordeonistę i wokalistę /
zespół powstał w 2003 roku.
Zamierzeniem repertuarowym zespołu była popularyzacja polskich
piosenek z okresu międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem piosenek kresowych,

patriotycznych, a także piosenek
światowych z okresu pierwszej
połowy XX wieku, w tym również
jazzowych. Po wielu koncertach
zespołu zawiązało się Towarzystwo Kresowe Chawira z prezesem p. Czesławą Karlińską ciotką
„Bańdziuchową”.
Zespół występował nie tylko w
kraju, jak wspomnieliśmy, ale
również za granicą we Wiedniu,
Linzu, Budapeszcie, Norymberdze. W 2006 roku został nagrodzony „Złotym Liściem” za
całokształt działalności na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Retro im. Mieczysława Fogga w
Krakowie.
Lwowski bałak to przecież nic innego jak przedmiejska gwara. Termin bałak nie figuruje w słownikach poprawnej polszczyzny, nie
odnajdziemy go również w encyklopediach. A jednak, jednak jest
swoistym językiem na trwale wpisanym w historię naszej mowy.
Medialnie, zapewne też i historycznie język bałaku zaistniał
dzięki autorstwu Wiktora Budzyńskiego i tak urodziła się słynna „
Wesoła Lwowska Fala”. Pierwszą
stałą, cotygodniową, półgodzinną audycję rozrywkową lwowska
rozgłośnia Polskiego Radia nadała
w dniu 16 lipca 1933 roku, a więc
już ponad 80 lat temu.
Bałakiem w tej audycji posługiwali się przede wszystkim Tońcio
i Szczepcio.
Tońko (Henryk Vogelfänger) warszawski adwokat i Szczepcio
(Kazimierz Wajda) - nie dokończony inżynier, stworzyli w audycji lwowskiego radia „Wesoła
Lwowska Fala „ duet, który przeszedł do klasyki lwowskiej piosenki batiarskiej, czy kinderskiej
- jak kto woli.
Warto przy tym nadmienić, że to
właśnie oni jako pierwsi zapisali
medialnie i filmowo / fabularnie
/ lwowski bałak . Najgłośniejsze
ich filmy to „ Włóczęgi” i „Będzie
lepiej „ (kilkakrotnie powtarzane
w ostatnich latach w telewizji polskiej).
Co ich łączyło charakterologicznie - to dobroć, tkliwość, gołębie
wprost serce, krótko mówiąc:
„Serce batiara”. Taki też był tytuł
ich trzeciego filmu, który nigdy
nie dotarł na ekrany, ponieważ
zrealizowany pod koniec lata
1939, spłonął zaraz w pierwszych
dniach wojny.
W wykonaniu Wojciecha Habeli
i Karola Wróblewskiego z towarzyszeniem zespołu „ Chawira”
usłyszeliśmy piosenkę Emanuela
Szlechtera - słowa , Henryka Warsa - muzyka - „ My dwa obacwaj”
z filmu „Będzie lepiej „ / po lwowsku „Bedzi lepi”/, nakręconego w
1936 roku z udziałem Tońcia i
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/ Szczepcio i Tońko w kadrze filmu „ Będzie Lepiej”

Szczepcia. Piosenka została nagrana na płytach i rozpowszechniana w radiu jako popularny foxtrot - polka.
W niedługim czasie śpiewała ją
lwowska ulica, a następnie „cała”
Polska. Gdy „ Wesoła Lwowska
Fala” rozpoczynała swoją co tygodniową radiową audycję, to
rangą przeżycia były zakończone
dyskusje, flirty, kłótnie, zajęcia
domowe, czy głośne rozmowy.
Dzieci nie udawały się na spoczynek, nie odrabiały w tym czasie
lekcji, a narzeczeni przestawali się
całować.
Oto fragmenty tej piosenki:
„... Popamiętaj ty sy, Tońku!
Powiedz, Szczepciu, powiedz co?
To si tobi przyda,
Bo pamiętaj, ży ni bida,
Ale piniundz, to, nieszczęści, o!
Kto ma forsy, temu zdaji si,
Temu zdaji si, ży un król,
Żyji, piji i przydstawia si,
Kużdyn przy nim nul.
A gdy nagli forsa skończy si,
Zara skończy si cały bal,
Stenka, kwenka i zustai mu
Po ty forsi żal.
A my dwa, oba cwaj
Ni mamy nic i mamy raj!
Nam nic ni zrobi zło,
Bo trać jak ni masz co!
Kto ma forsy, ten kulegi ma,
Przyjacieli ma, wszysku ma,
Jest kuchany, żyju, piju z nim
Dzie si tylko da,
A gdy nagli forsa skończy si,
Wtedy wisza się na nim psy,
Nikt go nie zna, nikt ni kocha go
To ni ta co my!
Bo my dwa oba cwaj,
Bu takich ni ma cały kraj,
My dwaj ,ohoho!
To tak jak innych sto!...
I co było po tej piosence? Następna? A właśnie, że nie!
Tylko co?
Ano „My dwa ohoho! To tak jak
innych sto”!
Nadeszła oczekiwana pora na prezentację wspomnianego już przez
autorów mistrza piosenki, zresztą
nie tylko lwowskiej, Franciszka Makucha solistę krakowskiej
Opery i Operetki. Przed wejściem
na estradę był stremowany / jak
zresztą wszyscy / i prosił:
„ Alek, nie mów nic o mnie, podaj
tylko nazwisko „.
Oczywiście miał rację, nazwisko

przecież samo mówi, nie potrzebna więc oracja. Nie stosując się
jednak do decyzji pana Franciszka, powtórzyłem to co napisałem
o nim w „Kurierze” Chicago w
poprzedniej korespondencji z „III
Festiwalu Piosenki Lwowskiej
i „Bałaku Lwowskiego Kraków
2009”.
„...Sam mistrz piosenki, pieśniarz
/ o Lwowie /, tymczasowo śpiewający w Krakowie o Lwowie,
solista Opery i Operetki w Krakowie, Franciszek Makuch”. Jak
pan Franciszek zaśpiewał dwie
obowiązkowe piosenki „ Boston
o Lwowie „ Mariana Hemara i „
Mój sen o Lwowie „ Wanata i Jerzego Kopińskiego, to się dopiero
rozkręcił kilkoma piosenkami,
zmianami głosu, ubrania, kapelusza i zapewne fryzury, wszystko
jak leci, jak przystało na mistrza.
A publiczność?
Nie chciała go wypuścić ze sceny, podobnie zresztą jak przedtem Wojtka Habelę, który był we
Lwowie na imieninach z Feliksem
Konarskim i zaśpiewał: ..”inżynier „S” podpalił trzy firanki..” /
„ Party w Londynie „ Feliksa Konarskiego” /, na czym najbardziej
ucierpiałem ja w swoim gadulstwie z wpadką ( zaplanowaną ? ).
Oczywiście było należące mi się
zadośćuczynienie, tym razem z
łezką autorską, prosto z Radia
Lwów - luty 2011, gdzie popisywał ja si przed Panią Redaktor
Anią Gordijewską, pod kuratelą
Pani Prezes Radia Lwów Teresą
Pakosz i pod nieobecność / popis
bez jej wiedzy / mojej szefowej,
redaktor naczelnej „Lwowskich
Spotkań „ Bożeny Rafalskiej:
NOWY ANCUG
Kupił ja sy ancug nowy
I do moi hulam baby
Piji likir bananowy
Babie daje swoju graby
I zakładam klawy bajer
Na harmoszce nowy sztajer
Baba si ze śmichu ścieli
Ta ja fruwam w karuzeli
Rach ciach ciach
Babe w piach
I jasny anieli
Koguś w morde szczeli
Baba w bałak daj sy spokój
Bo to ja cie w morde szczeli
Będziesz miał rozbity kinol
Ty drymbajło co w niedzieli
Pod kościołem zginasz graby

Nim do swoi hulasz baby
Pomalutku aż do skutku
Jak si hajdać zaczniesz w kółko
To pod hajrem cie upieszcze
Poznasz wtedy Antka Ziółko
Antyk ty na nerw zagrywasz
I hałukasz na bezdurno
Jestem Mańka a nie zgrywa
Z nami aus ja mówie równo
Jojkasz, jojczysz nie do wiary
Ja katulam si do ciebie
A ty mi potyrcze sadzisz
Mnie przy tobie tak jak w niebie
Antyk jesteś zawierucha
Co w ancugu do mnie drybasz
Ancug nowy zmiętolony
Jak pod chajrem wciąż przebywasz
Kupił ja sy ancug nowy
I do innyj hulam baby
Co na rogu Kupernika
Stoi cięgiem bez bucika
Rach ciach, ciach
Babu w piach
I jasny anieli
Koguś w morde szczeli
Aleksander Szumański
Gdy Wiktoria Zawistowska z towarzyszeniem zespołu „ Chawira
„ przekonywała piosenką z repertuaru Zuli Pogorzelskiej „ Panna
Mania gra na mandolinie „, iż panna Marianna jest strasznie muzykalna, do występu przygotowywał
się dziesięcioletni Paweł Paprocki.
W jego wykonaniu usłyszeliśmy
„ Lwowski blues” piosenkę Ireny
Paprockiej, mamę młodziutkiego
artysty zaśpiewaną z jej akompaniamentem, a potem, potem „ Orlątko „ Artura Oppmana / Or-Ot /.
Ta wzruszająca piosenka poświęcona Lwowskim Orlętom, zawsze
powoduje wzruszenie i nawet łzy.
Tym razem młodziutkiego artystę
publiczność nie chciała tak szybko wypuścić ze sceny. Brawom
nie było końca. Sam chłopiec był
wzruszony tak, jak jego mama Irena Paprocka, równocześnie akompaniatorka artysty i oczywiście
opiekunka artystyczna tego rozwijającego się talentu.
Dziewczęca, pełna wdzięku i
skromności Dominika Pater z
Chrzanowa, już znakomita piosenkarka i pieśniarka - uczennica Ireny Paprockiej z jej
akompaniamentem
zaśpiewała
„ Wierne Madonny” Jerzego Michotka i „Preclarka z Pohulanki „
Wiktora Budzyńskiego. Młodziutka Dominika bisowała, brawom
nie było końca.
Gdy oczekiwałem szmoncesowej
zmiany nastroju, gdy durny Icek
dostanie drugi i trzeci raz w mordę od wyrozumiałego tatusia za to
iż „ nie idzie być Rubinsteinem,
który idzie mieć sto tysięcy dularów w banku”, niespodzianie, nie
zapowiadani pojawili się na scenie Franciszek Makuch i Wojciech
Habela w odświętnych strojach
rabinackich, żywcem wziętych z
Horacego Safrina „Przy szabasowych świecach” i rozpoczęli dialog szmoncesowy, całkowicie lekceważąc „Rubinsteina „ z Ickiem i
tatusiem razem wziętych.
W tym miejscu należy przypomnieć, iż słynnym odtwórcą niemniej słynnego „” Rubinsteina”
jest Wojciech Habela, władający

szmoncesem z wprawą handełesów z lwowskich „Krakidałów”.
Gdy oni szli rozmawiać o swoich
„ curesach” / kłopotach / bankowych i handlowych i mówiąc w
kółko nie przestawali liczyć pieniądzów, to przypomniałem sobie
inny duet dialogowy z radiowej
„Wesołej Lwowskiej Fali „ - Aprikozenkranza i Untenbauma, w
których po mistrzowsku wcielali
się Mieczysław Monderer i Adolf
Fleischen.
Do dzisiaj tajemnicą niezgłębioną
pozostaje, czy Aprikozenkranz i
Untenbaum to byli goje wcielający się w Żydów, czy też autentyczni Żydzi z „ Krakidałów „,
mówiący na co dzień wyłącznie
szmoncesem.
W czasie modlitwy obowiązkowym elementem stroju Żyda są:
jarmułka (kipa) - okrągła czapeczka uszyta z sześciu klinów materiału, będąca oznaką szacunku dla
Jahwe, musi być noszona także
w czasie studiowania Tory, tałes
(talit) - biały szal z czarnymi lub
niebieskimi pasami oraz frędzlami, z najważniejszym najdłuższym frędzlem w jednym z rogów,
na którym wiąże się supełki; tałes
może też być wyposażony w atarę
- pas o długości około 1 m i szerokości od 6 do 12 cm, często pięknie haftowany.
Uprawnionymi do noszenia tałesu są wyłącznie mężczyźni żonaci. Ponieważ Habela i Makuch są
żonaci, byli więc uprawnieni do
stroju w jakim wystąpili. Mają
jednakże żony gojki, więc nie jestem taki pewny tych uprawnień.
Ja również mam żonę gojkę, dla
pewności więc wystąpiłem jako
prezenter męskiego streeptisu.
Goj ( z hebrajskiego = naród )
- określenie pojawiające się wielokrotnie w Torze, tłumaczone
najczęściej jako „narody” czyli
zwykle nie - Żydów, kogoś spoza
narodu Izraela.
Niektóre tłumaczenia Biblii pomijają słowo goj i zastępują je
słowem „narody”, np. w Biblii
Tysiąclecia (Księga Rodzaju }.
„Od nich pochodzą mieszkańcy
wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według
narodów”). W Torze słowo goj
pojawia się 550 razy.
Szmonces to inna niż bałak gwara,
zresztą nie tylko lwowska, będąca
zlepkiem nie ortograficznej i nie
gramatycznej polszczyzny, parafrazy języków jidysz i niemieckiego. Szmonces posiada również
swój zapis medialny w tekstach „
Lwowskiej Fali „, które podobnie
jak w bałaku Tońcio i Szczepcio,
odtwarzał po mistrzowsku inny
duet dialogowy, o którym wspomniałem. Mistrzem szmoncesu
był również Lopek (Kazimierz
Krukowski ),patrzcie, patrzcie, łodzianin.
Szmoncesowe teksty są na ogół
znane, jak słynny już „Sęk” Konrada Toma, prezentowany nieodłącznie w kabarecie „ Dudek”
przez Edwarda Dziewońskiego i
Wiesława Michnikowskiego, czy
zupełnie już zapomniany „Koszerny kozak”, opowiadania żydowskie Stefana Wiecheckiego, czyli
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Wiecha budzące niebywały entuzjazm, czytelników i słuchaczy.
Podam kilka tytułów „Koszernego
Kozaka”:
„Trup przed sądem”.” Żydzi w
przeręblu”.” Samobójca w wannie”. „Głowa spod łóżka”, „Mały
Gigolo”, „Tajemnice buduaru”,
„Flirt z jąkałą, ”Pchła w tramwaju”, „Mord z litości”, „Rudy Icek
pod łóżkiem” „Handełes ante portas”. „Siekana wątróbka”. „Ryms
w goja”. „Trup przy telefonie”.
Znane są również żydowskie dowcipy, na ogół śmieszne, jak np. o
dwóch handełesach, z których jeden bez przerwy liczył pieniądze.
Ten drugi chcący pierwszego oderwać od liczenia powiada:
Popatrz Moniek na drugą stronę ulicy, jaka piękna dziewczyna
idzie, ja z nią tej nocy spałem. U
wa - usłyszał w odpowiedzi - gdybym chciał to spałbym z nią codziennie, to jest moja żona.
W przejściu do bramy kamienicy
przy ul. Legionów 25, w której
mieszkałem, w słynnym, nie istniejącym już pasażu Hellera, stał
wytrwale stary Żyd sprzedający
rzekomo elastyczne białe jegierowskie kalesony, reklamując je
przez pozorowane rozciąganie
z szmoncesowym zawołaniem profesor Jegier, profesor Jegier.
- Na „ Krakidałach” , również
stary Żyd sprzedawał kolorowe
widokówki przedstawiające przerażonego brodatego i pejsatego
Żyda mającego z lewej strony ryczącego lwa, z prawej zaś pożar.
Podpis pod obrazkiem brzmiał:
„ nysz ta hir, nysz ta hir „ co oznacza po polsku: „ ani tam, ani tam „.
Pocztówki szły jak woda.
„Wesołą Lwowską Falę” tworzyli
jeszcze radca Strońć w osobie mistrza Wilhelma Korabiowskiego i
występująca do 2012 roku, prawie
100 - letnia mistrzyni, Włada Majewska, wykreowana oczywiście
przez Wiktora Budzyńskiego.
W tym mistrzowskim poczcie zakwitali również Ada Sadowska,
Teodozja Lisiewicz, Love Short,
Czesław Halski, Juliusz Gabel,
Alfred Schutz ( twórca muzyki do
„ Czerwonych Maków pod Monte
Cassino „ z tekstem Feliksa Konarskiego ), o czym przypominamy raz jeszcze, Tadeusz Seredyński, Zbigniew Lipczyński, Izydor
Dąb - tylu zapamiętaliśmy z Alą
( współautorką tekstu, moją żoną
gojką, herbu „Łabędź”).
Do zobaczenia w 2014 roku na
następnym festiwalu, znowu w
Warszawie.
Aleksander Szumański i Alina de
Croncos – Borkowska - Szumańska
oboje ze Lwowa tymczasowo zamieszkali w Krakowie.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_75.htm
http://niepoprawni.pl/blog/2171/
ta-co-pan-buja-t...
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Emanuel_Szlechter
http://nie-wierzcie-zegarom.blogspot.com/2012/02...
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MALARSTWO KRESOWE
- SYBIR
Anna Małgorzata Budzińska

Lubię odwiedzać wrocławskie Muzeum Narodowe. Ostatnio przyciągnął moją uwagę niepozorny obraz, mało znanego malarza Witolda Pruszkowskiego.

skiewskiej pracowni, bo sytuacja polityczna nie pozwalała na ich wystawienie. Po upadku komunizmu rozpoczęło się drugie życie artysty. Jego, wraz z całą rodziną,
rehabilitowano.
Stefan Centomirski tak wspomina w swoim blogu malarskim:
Rok 1936. Droga do syberyjskiego piekła. W kilka godzin, Polakom z naszej wioski kazano porzucić ich domy
i skarb i wziąć tylko rzeczy potrzebne na co dzień. Zapakowano nas w bydlęce wagony i pociąg powiózł nie
wiadomo dokąd. Na oknach pod sufitem wagonu był drut
kolczasty. Dzień i noc w uszach stukot kół. Ta muzyka
wraca do mnie nie raz, nawet teraz. Stukot kół pociągu
brzmi w uszach jak rekwiem Mozarta dla zaginionych w
bydlęcych wagonach, a ciemność wnętrza wagonu, przypomina mi Rembrandtowską tragiczność otaczającą jego
obrazy.
Tego wagonu pociągu nigdy nie mogłem zapomnieć. On
męczył mnie przez 50 lat. Wreszcie w 1986 r postanowiłem: muszę go namalować i wyrzucić to z siebie.

/ Zdj.1 Witold Pruszkowski- Eloe

Na tym obrazie jest śnieg, krzyże, tajemnicza zjawa i
wszystko otulone mgłą. „Eloe”- to tytuł i zarazem imię
tej zjawy. Eloe, Eloe- brzmi w uszach powtarzana echem
czarodziejska nazwa. Słychać w niej poezję, przeznaczenie, nostalgię, niepokój i strach- tak ja słyszę. Eloe to
strażniczka mogił wygnańców na Syberię. Znamy ją z
utworu Juliusza Słowackiego „Ahelli”.
A wieszli, kto to jest ten Anioł smutny na cmentarzu?
Oto się zowie Eloe, a urodził się ze łzy Chrystusowej na
Golgocie, z tej łzy, która wylana była nad narodami.
A teraz jest wygnaną jak wy jesteście wygnani, i ukochała mogiły wasze i piastunką jest grobowców, mówiąc
kościom: Nie skarżcie się, lecz śpijcie!
Ona odpędza reny, kiedy przyjdą mech wyciągać spod
głowy trupów, ona jest pasterką renów.
Kresy...- to tereny odwiecznych walk, bitew, aresztowań,
zsyłek, przesiedleń, wypędzeń, a nawet rzezi bratobójczych. W historii poprzedniego wieku wielu Kresowian
trafiło na Syberię. Nie dziw więc, że i ten temat przewija
się w malarstwie kresowym.
Syberia dla wielu stała się grobem, dla innych przerażającym wspomnieniem katorgi, a dla jeszcze innych
nową, surową acz piękną ojczyzną.

/ Zdj.3 S. Centomirski – Polaków na Syberię!

Największa uwaga skupia się na centrum kompozycji,
gdzie znajdują się postacie zesłańców. Sam wagon to
symbol dużego transportu, a to co w środku, zmarłe dzieci, płaczące i modlące się kobiety, to fragment tego co
było w drodze, też i w innych wagonach pociągu.
A tak wyglądało pożegnanie:

/ Zdj.5 S. Centomirski - Na zesłaniu

Polecam szczegółową lekturę przejmujących wspomnień
tego artysty i obejrzenie jego wszystkich dzieł.
Jednak nie tylko od współczesnych Sybiraków możemy
dowiadywać się o losie zesłańców, gdyż historia zesłań
na katorgę była długa.
Już w czasie wojen polsko-rosyjskich w XVII wieku Polacy byli zsyłani na Syberię.
W późniejszych czasach, prawie każde pokolenie Polaków miało swoją reprezentację wśród zesłańców.
Najbardziej masowe i najbardziej tragiczne czasy deportacji Polaków w głąb Rosji sowieckiej, rozpoczęły się w
r. 1939. W lutym, kwietniu i czerwcu 1940 r. władze sowieckie zrealizowały trzy pierwsze masowe deportacje
Polaków do łagrów, kopalń, kołchozów i sowchozów na
obszarach Syberii i Kazachstanu. Był to program sowietyzacji Kresów, a deportacje miały oczyścić te tereny z
niepewnych elementów, a także miały zastraszyć społeczeństwo na okupowanych ziemiach. Miało to też swój
cel ekonomiczny- pozyskania setek tysięcy darmowych
rak do pracy.
Sama podróż na miejsce zsyłki była gehenną, której wielu nie przetrzymywało. Nie zawsze jechali pociągiem,
wielu przemierzało drogę za Ural na piechotę.
Klasyczna deportacja, nazywana też w różnych źródłach
zsyłką, wywózką, przymusowym wysiedleniem bądź
przesiedleniem, obejmowała, zgodnie z instrukcjami,
całe rodziny współzamieszkujące w jednym gospodarstwie lub mieszkaniu. Wysiedlenia zaczynały się najczęściej w środku nocy lub o świcie.
Zesłani na Syberię, ze względu na różny rodzaj kary,
dzielili się na cztery kategorie: tych, którzy mieli odbyć
katorgę, skazanych na osiedlenie, osadzenie i zamieszkanie.
Deportacja oznaczała w praktyce utratę całego posiadanego dotąd majątku.
Na początku wszyscy skazani na katorgę oraz osoby skazane na dożywotnie lub długotrwałe osiedlenie musieli
wędrować pieszo w kajdanach. Wyznaczono jedną trasę transportu zesłańców z Europy do wschodniej Syberii (przez Kazań, Orenburg, Tobolsk) podzieloną na 61
etapów (po 54 - 64 km każdy). Dzienne normy marszu
wynosiły 21 do 42 kilometrów. Po dwóch dniach marszu
był dzień odpoczynku.

/ Zdj.2 A.Grottger – Pochód na Sybir

Szukając materiałów do tego tematu natknęłam się na
blog Kresowiaka i Sybiraka Stefana Centomirskiego.
Ten artysta potrafi nie tylko opowiadać o swoich przeżyciach, ale także ilustruje je obrazami. Urodził się w 1928
roku na Podolu. Wraz z rodziną został zesłany na Syberię, spędził tam 12 lat, gdzie jego ojciec zostaje aresztowany i ginie w Gułagu. Artysta po wyzwoleniu z zsyłki
studiował w instytucie plastycznym w Leningradzie i w
Moskwie. Ilustrował książki dla moskiewskich wydawnictw, uprawiając jednocześnie malarstwo dla siebie.
Treść jego obrazów tragiczna, a los ich dramatyczny.
Długie lata stały one odwrócone do ścian w jego mo-

wyróżniają więźnia komunistycznego gułagu.
Stefan Centomirski to współczesny artysta. Jego obrazy,
instalacje i opisy możemy znaleźć tutaj: http://steff25.
webd.pl/

/ Zdj4 Centomirski - Pożegnanie

Chodziło mi o pokazanie zewnętrznego świata, w którym rozgrywa się dramat mojej mamy, dlatego zrobiłem
kompozycję fragmentalną, wydobywając przez zbliżenie
twarz z zamkniętymi oczami. Ona ostatni raz ściska męża,
dodając mu sił do walki o przetrwanie. Na pierwszym planie zapracowane ręce matki na ramionach ojca, a ręce te
w moich obrazach czasami więcej mówią niż cała postać.
Tłem dla nich jest aresztancka, gruba tkanina z worka,
wklejona w obraz i pomalowana w pasy, które od razu

/ Zdj.6 J. Malczewski - Śmierć na etapie
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Byleby świecy starczyło na noc
Długo się czeka na niego
By jak co roku sobie nad ranem
Życzyć tego samego.
Znów się urodzi, umrze w cierpieniu
Znowu dopali się świeca
Po ciemku wolność w Jego imieniu
Jeden drugiemu obieca...
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dokończy. Dzięki temu powstała kolekcja syberyjska, którą
artysta wystawił w Londynie. Obraz Pożegnanie Europy
wzbudził tam największe zainteresowanie.

http://www.youtube.com/watch?v=uVIPp6LJ7MU –tu jest
nagranie tej pieśni Kaczmarskiego,. Gintrowskiego i Łapińskiego
/ Zdj.7 A.Grottger – Pochód na Syberię

Gdy dotarli na miejsce musieli ciężko pracować ponad siły
bez dnia wolnego- w kopalniach, na polu, w lesie.

/ Zdj.11 A.Sochaczewski – Pożegnanie Europy

/ Zdj.10 Malczewski - Zesłanie studentów

I jeszcze raz nasz mistrz śpiewania o obrazie:
http://www.youtube.com/watch?v=9w7DWwTf08w – Kaczmarski -Zesłanie studentów
/ Zdj.8 Malczewski - Niedziela w kopalni

Najbardziej znanym obrazem o tematyce syberyjskiej Jacka
Malczewskiego jest „Wigilia na zesłaniu”:

Pod wielką mapą Imperium
Odpocząć - jak kto potrafi
Kończymy bliską Syberią
Skrócony kurs geografii

/ Zdj.12 Sochaczewski – Śmierć na taczce

Śpi - kto spać może po drodze
Trudnej jak lekcja historii
Na wielkiej pustej podłodze
Egzamin wstępny katorgi
Najmłodszy w mapę jak w okno
Patrzy sczytując litery
Układa drogę powrotną
Przez białe wiorsty papieru

/ Zdj.9 Malczewski - Wigilia na zesłaniu

Zgromadzeni przy ubogim stole są zasępieni i milczący.
Na obrusie, spod którego wystaje siano, leżą puste talerze
i kawałek czarnego chleba. Jeden z uczestników wieczerzy
wysypuje z wielkim nabożeństwem okruchy opłatka, który
przysłano mu w liście z ojczyzny.
Są bardzo daleko od domu, w śnieżnej pustyni Syberii, skąd
się najczęściej nigdy nie wraca. Tę prawdę znają zesłańcy,
więc milczą zatopieni w tej krępującej ciszy. Zagubiła się
radość z Bożego Narodzenia. Wspomnienia rodzinnych wigilii tylko pogłębiają nostalgię za krajem i bliskimi.
Obraz był inspiracją do napisania piosenki przez Jacka
Kaczmarskiego. Była ona aktualna dla przymusowej emigracji, po wprowadzeniu stanu wojennego. Mówią, że Jacek Kaczmarski był mistrzem śpiewania o „dziejącym się”
obrazie.
Wigilia na Syberii - Jacek Kaczmarski
Zasyczał w zimnej ciszy samowar
Ukrop nalewam w szklanki
Przy wigilijnym stole bez słowa
Świętują polscy zesłańcy
Na ścianach mroźny osad wilgoci
Obrus podszyty słomą
Płomieniem ciemnym świeca się kopci
Słowem - wszystko jak w domu
Nie będzie tylko gwiazdy na niebie
Grzybów w świątecznym barszczu
Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie
Cukier dzielony na kartce
Talerz podstawiam by nie uronić
Tego czym życie się słodzi
Inny w talerzu pustym twarz schronił
Bóg się nam jutro urodzi.

/ Zdj.13 Sochaczewski - W drodze na zesłanie

Dwaj inni usiedli razem
Dręczą się w mokrych ubraniach
Jak by tu ojcu pokazać
Naganne ze sprawowania
Ten ściągnął buty tarł palce
Ten nogą zdrętwiałą kołysze
Ten jeszcze myśli o walce
Ten Odyseję już pisze
A żołdak spity jak bela
Śpi i karabin odrzucił
Wie nawet już w majaczeniach
Że i tak nie mają gdzie uciec
Szynele o wyrok za duże
Kij co z wilgoci poczerniał
Książki tobołki podróżne
Pod wielką mapą Imperium
Kolejny wielki artysta Syberyjski to Aleksander Sochaczewski
Utalentowany artystycznie, od 1858 studiował malarstwo
w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Po zamachu na
Księcia Konstantego, podczas rewizji w mieszkaniu Sochaczewskiego znaleziono broń, nielegalną prasę i ulotki, za co
skazano go na śmierć. Ponieważ był niepełnoletni, uznając
to za okoliczność łagodzącą, Książę zamienił tę karę na 22
lata katorgi w kopalniach Syberii. O zamianie tego wyroku
skazaniec dowiedział się pod szubienicą. Teraz czekał go katorżniczy marsz na Syberię i długie lata ciężkiej pracy. Artysta nie załamywał się, szukał zajęć, które pomogłyby mu
przetrwać. Postanowił, że musi przeżyć, żeby pokazać kiedyś
światu ogrom cierpień polskich zesłańców. Tak narodził się
pomysł malowania ilustrowanego pamiętnika. Odbywał karę
w warzelniach soli w Usolu koło Irkucka. Po kilku latach na
mocy amnestii zamieniono mu resztę kary na zesłanie. Przez
pewien czas mieszkał w Irkucku, później w Permie. Po dwudziestu latach skończyła się ta gehenna zesłania. Zaczął więc
całymi godzinami malować - bez snu i bez jedzenia. Pracował z ogromną pasją, jakby się obawiał, że dzieła swego nie

/ Zdj.14 Sochaczewski - Starzec w kajdanach.

Być może ten starzec to Bradiaga ze starej piosenki, śpiewanej również przez Czesława Niemena? http://www.youtube.com/watch?v=IfBCbUw96ak
Pieśń „Na dzikich stepach za Bajkałem” (ros. „По диким
степям Забайкалья”) znana także pod nazwą „Brodiaga”
(ros. „Бродяга”, czyli „Włóczęga”) to tradycyjna rosyjska
pieśń ludowa.
Pieśń ta zdobyła dużą popularność na początku wieku XX,
ale w środowisku więziennym Syberii bytowała już od lat
80 XIX wieku. Jej autorstwo nie zostało dostatecznie dowiedzione.
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Pieśń opowiada historię jednego z zesłańców, który zbiegłszy z więzienia wędruje przez stepy i góry Kraju Zabajkalskiego, by w końcu przepłynąć Jezioro Bajkał.
Z dłuższej wersji piosenki dowiadujemy się, że zesłaniec
tęsknił nie tylko za krajem rodzinnym ale także za żoną i
dziećmi i ma nadzieję się z nimi spotkać. Z ostatniej zwrotki wynika, że prawdopodobnie jego życzeniu stanie się zadość.

Szedł człowiek ostatkiem swych sił
W katordze rozkruszał on skałę
Zapomniał kim jest i kim był.
Ucieka a za nim gna pościg
Z dniem każdym przybliża się doń
Na drodze ku światłom wolności
Bajkału roztacza się toń.
Przeklęte okrutne jezioro
Przeklinam głębiny twych wód
W kajdany zakują, zabiorą
Bym cierpiał niedolę i głód.
Czółenko zobaczył na brzegu
Przed laty porzucił je ktoś
Nadzieja powraca dla zbiega
Bajkale zwyciężę twe zło.
Miej losie choć trochę litości
Do kruchej łódeczki już wsiadł
I płynie ku swojej wolności
Szczęść Boże niech sprzyja mu wiatr.

/ Zdj.15 Bajkał

Na stepach za dzikim Bajkałem,
Gdzie złota szukają wśród gór,
Włóczęga swój los przeklinając
Zmęczony szedł sobie przez bór.

Cytowany tu już Stefan Centomirski tak napisał:
W hołdzie ofiarom wojny stworzono liczne dzieła sztuki, a
o życiu i męce tysiące kilometrów od frontu, czyli na Syberii, mało wiadomo. Komuniści ukrywali to przed światem,
ale teraz kiedy świadków tych czasów pozostało już niewielu i mgła czasu okryła te zbrodnie, ważne jest każde słowo
świadków tych czasów i ja zdecydowałem do swoich dzieł w
malarstwie dodać filozoficzne spojrzenie na te groźne czasy
na wschodzie, w których trwało moje dojrzewanie. Syberia
tamtych czasów stała się drugim Babilonem. Przywożono
tam kobiety z dziećmi, bez mężów, którzy zostali aresztowani. Dla wielu, w tym także dzieci, była to droga w jedną
stronę, na cmentarz. Zsyłano różne narodowości, Polaków z
Kresów i Polski, Ukraińców, rosyjskich Niemców znad Wołgi, Litwinów, Estończyków, Łotyszy, Inguszów i Czeczenów

On uciekł z więzienia wśród nocy,
Gdzie cierpień ogarniał go szał
Lecz dalej już iść nie miał mocy Roztaczał się przed nim Bajkał.
Włóczęga do brzegu podchodzi,
Do łódki rybackiej już wsiadł,
I śpiewa o swojej ojczyźnie,
A smutna piosenka mknie w świat.
Przez pustkę za groźnym Bajkałem
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z Kaukazu, Żydów z różnych miast ZSRR, Tatarów z Krymu
i innych. Miejscowe kobiety też ciężko pracowały, ale żony
zesłańców, wrogów ludu, były pod osobistym nadzorem. Ich
wysyłano na najbardziej ciężkie prace.
Wiem, że nie wyczerpałam tu tematu malarstwa syberyjskiego. Przecież Syberia to nie tylko zesłania i katorga. To także
przepiękna przyroda, bogactwa naturalne, wspaniali, odważni i wytrzymali ludzie i wiele jeszcze innych aspektów. Pobyt
na Syberii był czynnikiem stymulującym szereg ważnych dla
jej poznania poczynań. Trafiali się wśród zesłańców ludzie o
niepojętych wręcz talentach- nie tylko malarskich.
W niezwykle trudnych, ekstremalnych często warunkach
Polacy tworzyli, pracowali wnosząc ogromny wkład w rozwój Syberii. Nie dotyczy to jednak lat 30-50 XX wieku,
kiedy to akcja sowietów przeciwko Polakom miała charakter jednoznacznie polityczny i eksterminacyjny. Sybirskie
doświadczenia martyrologiczne wielu pokoleń Polaków,
zwielokrotnione w powszechnym odbiorze przez pisarstwo i
sztukę, a ostatnio też przez publicystykę, wryły się mocno w
naszą świadomość zbiorową.
Skoncentrowałam się tutaj na obrazowaniu losu zesłańców, ale jeżeli ktoś chce dowiedzieć się więcej o Polakach
na Syberii to polecam książkę Antoniego Kuczyńskiego, w
nowym wydaniu pt. „Syberia. 400 lat polskiej diaspory”, z
której dowiemy się wiele o zesłaniach, martyrologii, ale też o
sukcesie cywilizacyjnym Polaków.
Przy opracowaniu tematu korzystałam ze stron:
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/index.htm
http://steff25.webd.pl/
http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/galeria-malarstwa-aleksandra-sochaczewskiego/
http://profeo.pl/group/topic/6036/45019/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sybiracy
http://kresy-siberia.org/
http://www.osadnicy.org/lenkiewicz28.htm
http://krystyna-malarstwo-mojapasja.blogspot.com/
http://literat.ug.edu.pl/anhelli/0011.htm
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