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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

„Szczecin - uhonorowanie 
kombatantów akcji BURZA
Po mszy świętej odprawionej  w ramach 
obchodów 70. rocznicy Akcji BURZA (re-
lacja na str. 2), jej uczestnicy przejechali do 
Klubu Garnizonowego w Szczecinie gdzie 
odbyła się kolejna cześć obchodów.....str. 6    

„Szlakiem Wołodyjowskiego”
Kolejna cześć podróży „Szlakiem Woło-
dyjowskiego” To już część 5 - Trembowla, 
Tarnopol, Zbaraż.
Trembowlota - Osada nad rzeką Gniezną- 
dopływ Seretu, która była znana od dawna, 
jako jedna z najstarszych osad na ziemi ha-
lickiej. W 1340 roku Trembowlę obejmuje 
we władanie król polski  Kazimierz Wielki. 
Król buduje zamek trembowelski, ważny 
punkt obrony Rzeczypospolitej...... str. 9

Banderowski blef w świetle 
dokumentów.
Wiele naszych wydawnictw encyklope-
dycznych, drukowanych ostatnio, zawiera 
rażące przekłamania o OUN-UPA, których 
celem jest nobilitacja tej zbrodniczej forma-
cji. W 28 t. Wielkiej Encyklopedii PWN, 
Warszawa 2009, ........str. 16    

Wyzwolenie czy zniewolenie? 
Skąd wzięli się „ Żołnierze 
Wyklęci”?
W tym roku będziemy obchodzili już po raz 
czwarty Narodowy Dzień Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” – polskie święto państwowe 
obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone 
pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom
antykomunistycznego i.....str. 18    

W podróży do wiecznych 
lodów, Sybiru-”bez krat 
więzienia”
Zawrzało w naszym światku z nadejściem 
wiosny. Jak grom długo oczekiwany ude-
rzyła nas wieść o wydaniu operacyjnym 
rozkazów „Burzy”. Nas, młodych, tryska-
jących energią, ciągnęło do walki, ...str. 22    

Wyszło szydło z worka
Znakomitym przykładem ścierania się, tych 
dwóch potężnych mocy: prawdy i kłamstwa 
jest artykuł w Naszym Dzienniku z 19 li-
stopada 2013 r., autorstwa pani Ewy Sie-
maszko. Otóż można śmiało rzec, że „wy-
szło szydło z worka”, a jednym z zatrutych 
owoców kłamstwa jest właśnie porażający 
w swej wymowie: bezduszny cynizm! W 
artykule tym czytamy mianowicie:... str. 23   

Szwadron 19 pułku Ułanów
Wołyńskich, 27 WDP AK w
marcu 1944 r.
Działania zbrojne coraz bardziej nasilały się 
w rejonie Kowla, do którego zbliżały się od-
działy sowieckie Frontu Ukraińskiego pod
dowództwem marszałka Rokossowskiego.
Nasz rejon Włodzimierski miał chwilę od-
dechu. Szwadron pełnił funkcję ..str. 29    

Życie na kresach cz.I
Urodziłem się 27 grudnia 1932 roku w Ko-
łomyi, najdalej wysuniętym na południowy 
wschód miasteczku powiatowym, będącym
bastionem polskości w tym rejonie ukraiń-
sko-huculskim. Rozdzieliłem te dwie grupy 
ludności, ponieważ Huculi nie zawsze czuli 
się Ukraińcami, ale o tym lepiej i bardziej 
naukowo wypowiedzą się .....str. 34    

Kpr. pchor. „Czarny” (Zdzisław 
Jarosz), żołnierz AK z Grodna, 
partyzant z Puszczy Augustow-
skiej. Trzymając w jednej ręce 
nóż, a w drugiej skręconego z 
gazety papierosa podszedł do 
wartownika i poprosił go o ogień. 
Gdy tamten sięgnął do kieszeni po 
zapałki „Czarny” oburącz chwy-
cił go za pepeszę. Tak się zaczęła 
akcja w Skrobowie. Trwała 20-25 
minut i przyniosła atakującym 
pełne powodzenie. Tak zapamiętał 
opisywane wydarzenie, major Ta-
deusz Czajkowski  ps. „Sas”, były 
żołnierz AK, a potem armii Ber-
linga, który jako były AK-owiec 
został uznany za „element niepo-
żądany w Ludowym Wojsku Pol-
skim i osadzony w obozie NKWD 
.  Tak, to w Skrobowie w latach 
1944 - 45 nowa władza zorgani-
zowała obóz dla internowanych 
żołnierzy Armii Krajowej, zresztą 
nie jedyny w Polsce.. Oficjalnie 
podawano, że jest to: I Oficerskie-
go Obozu Internowanych Głów-
nego Zarządu Informacji Wojska 
Polskiego. Obóz przeznaczony 
był dla ok. 800 więźniów, interno-
wanych było natomiast 513 osób, 
w tym ok. 300 oficerów głównie 
Armii Krajowej z Lubelszczy-
zny, Wileńszczyzny, Nowogród-
czyzny, okolic Lwowa i Polesia. 
Byli tu również żołnierze  27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 
Wśród więźniów znaleźli się tak-
że powstańcy warszawscy oraz 
członkowie Batalionów Chłop-
skich  Komendantem obozu był 
major NKWD, noszący polski 

mundur, Aleksander Kałaszni-
kow. zwany „krwawym Aloszą”. 
Ochronę obozu stanowiła załoga 
licząca ok.1100 żołnierzy sowiec-
kich, pochodzących głównie z 
południowych republik Związku 
Sowieckiego oraz grupa Polaków 
z Kresów Wschodnich. Oficero-
wie NKWD  prowadzili tu prze-
słuchania, zmierzające do podania 
nazwisk ( pseudonimów ) innych 
żołnierzy z oddziałów partyzanc-
kich lub nakłaniano do publicz-
nych wypowiedzi potępiających  
AK . Więźniowie widząc co się 
dzieje zaczęli przygotowania do 
ucieczki. Pierwszą zorganizowa-
no 4 grudnia 1944 roku. Uciekło 
wówczas 8 podchorążych, ale 
podczas pościgu  ujęto 5 zbie-
gów, a 3 nie odnaleziono. Drugą 
ucieczkę zaplanowano na marzec 
1945 r. W Niedzielę Palmową 25 
marca 1945 r. grupa podchorążych 
na czele z ppor. Piotrem Mierz-
wińskim zgłosiła starszemu obozu 
– ppłk. Edwardowi Pisuli „Tamie” 
decyzję o ucieczce. Większość 
z nich pochodziła z Kresów i na 
Lubelszczyznę trafiła razem z 27. 
Wołyńską Dywizją  AK, która 
właśnie w tym rejonie zakończy-
ła swój szlak bojowy. W Skrobo-
wie została podstępnie rozbrojona 
przez Sowietów. Ppłk Pisula, w 
czasie wojny szef Kedywu Tarno-
polskiego Okręgu AK, nie był ich 
decyzją zaskoczony.  Meldunek 
więźniów przyjął, grzecznościo-
wo życząc im powodzenia...[...]

Dokończenie na stronie 32

WIELKA  UCIECZKA 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
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9 lutego w Kościele Garnizono-
wym w Szczecinie odprawiona 
została Msza Święta Msza po-
święcona 70. Rocznicy powstania 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej. Mszę odprawił 
Ks Komandor Zbigniew Jaworski 
w asyście Ks. ppłk Piotra Sroki-
-Proboszcza parafii pw ŚW.WOJ-
CIECHA.

Na msze przybyli kombatanci i 
potomkowie Środowiska Żołnie-

rzy 27 WDP AK w Szczecinie, 
Kombatanci i potomkowie Kre-
sowej Konspiracji i Samoobrony, 
kombatanci i potomkowie Szcze-
cińskiego Okręgu Armii Krajo-
wej, Kresowianie i mieszkańcy 
Szczecina w tym licznie stawiła 
się młodzież. Mszy towarzyszyła 
Orkiestra Wojskowa Garnizonu  
Szczecin która wykonywała mu-
zykę liturgiczną.

Podczas kazania które było niety-

pową lekcją historii zwłaszcza dla 
licznie zgromadzonej młodzieży 
można było wysłuchać pięknej 
historii 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej, która w 
tej części okupowanej europy była 
największą formacją Wojska Pol-
skiego. W kazaniu wymieniono 
wybitnych oficerów którzy dowo-
dzili dywizją jak: Płk Kazimierz 
Bąbiński ps. LUBOŃ,  ppłk. Jan 
Kiwerski ps. OLIWA, mjr. Jan 
Szatowski-Szatyński „Kowal” ps. 

KOWAL, kpt. Kazimierz Żaniak 
ps. „GARDA”, płk Jan Kotowicz 
ps. „TWARDY” i mjr Tadeusz 
Sztumberk-Rychter ps „ŻEGO-
TA”. Uczestnicy wysłuchali hi-
storii powstania 27 WDP AK w 
ramach Akcji Burza na Wołyniu 
i zapoznali się ze szlakiem bojo-
wym tej formacji od momentu 
jej powstania do zdradzieckiego 
rozbrojenia przez Sowietów na 

Lubelszczyźnie w miejscowości 
Skrobów.

Szczecin: Msza poświęcona 70. 
rocznicy powstania 27 WDP AK
i Akcji Burza na Wołyniu. 
Redakcja

/ Sztandar OW Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

/ Poczty sztandarowe organizacji biorących udzie we mszy.
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70  rocznica  zagłady  polskiej   
miejscowości   HUTA  PIENIACKA  
na  Podolu
Stanisław Szarzyński

STOWARZYSZENIE  PAMIĘ-
CI  POLSKICH  TERMOPIL  I  
KRESÓW

 PRZEMYSKIE RODZINY KRE-
SOWE,   KLUB  INTELIGENCJI  
KATOLICKIEJ   

 zapraszają do  udziału  w  uroczy-
stościach  upamiętniających 70  
rocznicę  zagłady  polskiej   miej-
scowości   HUTA  PIENIACKA  
na  Podolu.

2 marzec 2014 r. niedziela.  

-  kościół  pw. Św. Trójcy  w Prze-
myślu godz. 1500 - Msza Św. za 
mieszkańców Huty Pieniackiej  
zamordowanych przez  OUN- 
UPA  i  SS  „Galizien”

godz. 16 00 -  Modlitwa , złożenie  
kwiatów  i  zapalenie  zniczy  przy  
pomniku  martyrologii Polaków w  
Rumnie  i  Hucie Pieniackiej   ( w 
murze klasztornym).

godz. 16:30 -Sala parafialna ko-
ścioła pw. Św. Trójcy
 
- Prezentacja filmu  pt:   „Skrawek 
Piekła na Podolu” 

- Prezentacja  zdjęć z uroczysto-
ści w Hucie  Pieniackiej w dniu 
28.02.2009r.

/ Fotografie pochodzą z uroczysto-
ści z lat poprzednich.

 Poniżej prezentujemy oświadczenie głównego organizatora.

Szanowni Państwo, 
Hucie Pieniackiej z przykrością oświadczam, że planowane na dni 28.02-01.03.2014 r. obchody w Hucie Pieniackiej i we Lwowie zostały 
odwołane.  
Jest nam ogromnie przykro, że podczas 70. rocznicy zagłady nie będziemy mogli pomodlić się i zapalić zniczy w miejscu gdzie zginęli nasi 
bliscy, lecz eskalacja konfliktu na Ukrainie nakazuje odpowiedzialnym organizatorom podjęcie takiej decyzji, wobec niemożności zapewnie-
nia bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości.  
W konsekwencji obchody zostają przeniesione na inny termin. Zarząd informuje także, że rozważa również organizację uroczystości w Polsce 
(wstępnie w Warszawie i we Wschowie – siedziba SHP). Niezmiennie jednak prosimy wszystkich Państwa o pamięć i modlitwę, szczególnie 
w dniu 28 lutego. 
 Wrażliwi na los naszych przyjaciół, Polaków i Ukraińców przebywających na Ukrainie z niepokojem śledzimy doniesienia zza wschodniej 
granicy. W tej trudnej chwili solidaryzujemy się z nimi i podejmujemy próby organizacji dostępnej nam pomocy. Mamy nadzieję, że Naród 
Ukraiński uniknie dalszego rozlewu krwi i wstąpi na pokojową drogę naprawy państwa. 
Małgorzata Gośniowska Kola -  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Huta Pieniacka
Za: http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=9057

Odwołano uroczystości 
w Hucie Pieniackiej  
Redakcja
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Nawet najsłodszy pączek nie 
osłodzi blisko 70 letniej goryczy 
powstałej wskutek „odjechania” 
granicy Polakom zamieszkują-
cym Kresy. 27 lutego, w Domu 
Pielgrzyma Amicus w Warszawie, 
przy parafii Świętego Stanisława 
Kostki na Żoliborzu, Fundacja 
„Kresy w potrzebie - Polacy Po-
lakom” zorganizowała Kresowy 
Tłusty Czwartek na który dość 
licznie przybyli Kresowianie-Po-
lacy bowiem Kresowian jest pra-
wie tylu ile nr. PESEL w III RP. 

Spotkanie zapoczątkowano odpra-
wieniem mszy świętej - „wspo-
mnieniem Kresów”. 

Fundacja „Kresy w potrzebie 
- Polacy Polakom”
Prezes Fundacji:
Cezary Andrzej Jurkiewicz mówi i 
Fundacji tak:
„Dług” do spłacenia…

Pamiętam od dziecka obraz Mat-
ki Bożej Częstochowskiej wiszą-

cy w mieszkaniu moich dziadków 
w Płońsku, pod którym zawsze 
świeciło się światło. Ten obraz był 
świadkiem ucieczki w 1939 z Płoń-
ska na Kresy, a potem był jedynym 
skarbem rodzinnym uratowanym 
po cudownym powrocie przez 
zieloną granicę pomiędzy Bożym 
Narodzeniem a Sylwestrem 1939 
roku. Ten znak był przypomnie-
niem dobra, którego doświadczyli 
moi przodkowie od ludzi mieszka-
jących na Kresach..[...]

Warto wiedzieć, dlaczego nasza 
Fundacja działa na rzecz Pola-
ków na Kresach. Warto poma-
gać, ta pomoc wraca stukrotnie 
większa, niż wkład sił i środków... 
Zresztą zawsze dostajemy więcej 
od Polaków z Kresów, niż dajemy.

Prezes Jarukiewicz odczytał 
list do Polaków napisany przez 
DIECEZJĘ ŁUCKĄ PARAFII 
RZYMSKOKATOLICKIEJ 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Ostrogu:
Ostróg nad Horyniem, 26 lutego 
2014 roku L.dz. 11/2014

Drodzy Rodacy, zebrani na Kre-
sowym Tłustym Czwartku w Ami-
cusie w Warszawie, przy parafii 
Świętego Stanisława Kostki!

Sursum corda!

Historia niesamowicie przyśpie-
szyła. Oglądam polską tv i mam 
wrażenie, że polskie media chcą 
przeprowadzić transmisję z roz-
padu Ukrainy lub końca Świata. 
A ja proszę: Rodacy! Bracia! Mó-
dlcie się za nas, za Ukrainę...

Przeżywamy bardzo trudny czas. 
Wiele lat, choć było państwo o 
nazwie Ukraina, to ci, którzy 
dzierżyli władzę, walczyli z Ukra-
iną.

Jako Polak i obywatel Ukrainy 
proszę Was o wyrażenie sympatii 
dla Kraju, który kiedyś był częścią 
wspólnej Rzeczypospolitej. Proszę 
o modlitewną pomoc. O pomoc 
dla parafii rzymskokatolickich i 
polskich organizacji.

Historię trzeba znać, wszak „hi-
storia magistra vitae” - „historia 
jest nauczycielką życia”. Ale trze-
ba uspokoić zbędne emocje, nie 
wskrzeszać „duchów przeszłość 
Wsłuchajmy się w rozważny głos 

Kresowy Tłusty Czwartek
Redakcja

Spotkanie z dr Ewą Kurek i Za-
porczykiem - panem Zbigniewem 
Matysiakiem „Kowbojem”, zorga-
nizowane przez Solidarnych 2010 
w Stowarzyszeniu Dziennikarzy 
Polskich 23 lutego zainauguro-
wało  obchody czwartego Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” w Warszawie. 
 
Dr Ewa Kurek, niezależna ba-
daczka, historyk, specjalistka w 
dziedzinie stosunków polsko-ży-
dowskich oraz niepodległościowe-
go podziemia na Lubelszczyźnie, 
autorka licznych książek oraz fil-
mów dokumentalnych poświęco-
nych walkom oddziałów mjr. Hie-
ronima Dekutowskiego ”Zapory” 
i Zaporczykom,

Zbigniew Matysiak ps.„Kowboj”, 
„Dym”, uczestnik walk niepodle-
głościowego podziemia w Lublinie 
i na Lubelszczyźnie, Zaporczyk, 
więziony w latach 1946-47 przez 
prosowiecką władzę, kolarz, mo-
tocyklista, wielokrotny mistrz Pol-
ski i zdobywca wielu laurów spor-
towych. Tak wspomina:

W 1944 roku, w momencie wej-
ścia Armii Czerwonej do Lublina, 
poszedłem do lasu, do oddziału 
Zapory. Ukrywałem się do maja 
1946 roku i wtedy zostałem aresz-
towany. Sąd wojskowy wydał wy-
rok: poznałem areszt na Krótkiej, 
więzienie na Lubelskim Zamku, w 
Sieradzu i Mokotowie. Po amne-
stiach w 1947 roku wróciłem do 
Lublina. Miałem 21 lat. Mój nie-
spokojny duch nakazywał mi coś 
robić, a że Stasio Zalewski pod-
czas okupacji wychowywał nas w 
tajnej sekcji bokserskiej na patrio-
tów i ludzi sportu, więc wybrałem 
kolarstwo. Za: ltc.lublin.pl
 
Wielkim zaszczytem dla orga-
nizatorów był fakt obecności na 
widowni przedstawicieli rodzin 

Żołnierzy Wyklętych z córką sio-
strzenicy mjr. Hieronima Deku-
towskiego „Zapory” - Grażyną 

Chojecką oraz potomków żołnie-
rzy 27 WDP AK. 
Potomkom żołnierzy tej dywizji, 
poprzez bezpośrednie zadawane 
pytań zarówno dr. Ewie Kurek 
jak też Zbigniewowi Matysiakowi 
„Kowboj”  udało się znaleźć w od-
dziale „Zapory” „slad”, czyli cd. 
dalszy losów żołnierzy 27 WDP 
AK którzy zostali podstępnie roz-
brojeni przez Sowietów w Skro-
bowie na Lubelszczyźnie.
Spróbujemy odszukać „zaporczy-
ków” wywodzących się z 27 WDP 
AK.   

 

Potomkowie Obrońców 
Wołynia u Zaporczyków.
Redakcja
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naszych Pasterzy. Potrzebny jest 
spokój i twórcza praca.

Podział Ukrainy nie jest dobrym 
pomysłem! W tej części Europy 
potrzebna jest harmonijna współ-
praca, która będzie korzyścią dla 
wszystkich. Miejcie otwarte serce 
dla nas. 
Cały ten tydzień modlimy się w 
intencji o odwrócenie wojny. Do-
łączcie się do tej modlitwy.

Szczęść Boże!
Serdecznie pozdrawiam z Woły-
nia.
ks. kan. Vitold-Yosif Kovaliv pro-
boszcz parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w 
Ostrogu na Wołyniu
--
Multimedialna prezentacja przy-
gotowana przez Fundację za-
mieniła salę Domu Pielgrzyma 
Amicus w „wehikuł czasu” dzięki 
któremu mogliśmy choć na chwilę 
być TAM, gdzie dom Twój i serce 
Twoje - na Kresach. Historia opo-
wiedziana w prezentacji przeplata-

ła się z rzeczywistością a ta poka-
zuje, jak bardzo Polacy na kresach 
czekają na POLSKĄ MOWĘ, pol-
ski uścisk dłoni i polską książkę 
czyli POLSKIE SŁOWO PISANE 
bo ONI TAM SĄ POLSKĄ. Wielu 
z nich jest już u schyłku życia dla-
tego tak ważna jest nasza u nich (u 
nas) każda wizyta. 

Szanowni Państwo!!!
Przypominamy, że bez przerwy 
prowadzimy również zbiórkę 
książek: literatury współczesnej, 
młodzieżowej, dziecięcej, kla-
sycznej, wydawnictw albumo-
wych, tomików poezji, śpiewni-
ków, przewodników po ciekawych 
miejscach w Polsce, książek reli-
gijnych, polskich podręczników 
szkolnych. Przyjmujemy również 
materiały dydaktyczne w formie 
audio-wideo na płytach cd i dvd 
(adaptacje filmowe lektur szkol-
nych, audiobooki, polska muzyka)
Wszystkie zebrane dary są przeka-
zywane do polskich szkół i biblio-
tek na Wschodzie:
Pikieliszki, Grodno, Wołkowysk i

Stanisławów
Miejsce zbiórki: Dom Pielgrzy-
ma Amicusul. Hozjusza 2, 
01-565 Warszawa

P R Z Y P O M I N A M Y ! ! ! ! ! : 
„Książki, które możemy wysłać, 
muszą być:
* wydane po 1989 roku. 
* Ważne jest, aby były to książki z 
twardą oprawą. 
* Ich stan musi być absolutnie 
dobry, nie mogą być uszkodzone. 
* Ważne jest, aby oprócz lektur, 
zawieźć też ciekawą literaturę dla 
młodych. 
* Wskazane jest, aby pojawiło się 
tez coś z pozycji multimedialnych. 
* Zainteresowaniem cieszą się 
także pozycje wydane przez IPN. 
Najistotniejsze jednak są trzy 
pierwsze warunki.” 

Wsparcie finasowe:  Fundacja 
„Kresy w potrzebie – Polacy Po-
lakom”,ul. Rzeźbiarska 87,04-620 
Warszawa Alior Bank SA, 
94 2490 0005 0000 4520 7799 3602 
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Po mszy świętej 
odprawionej  w 
ramach obchodów 
70. rocznicy Ak-
cji BURZA (rela-
cja na str. 2), jej 
uczestnicy prze-
jechali do Klubu 
Garnizonowego w 
Szczecinie gdzie 
odbyła się kolejna 
cześć obchodów.    

Po rekonstrukcji 
„Odprawy w Su-
szybabie” (relacja 
na str. 11) Prezes 
Szczecińskiego 
Środowiska żoł-
nierzy 27 WDP 
AK Jerzy Mużyło 

wygłosił okolicznościowy referat 
poświęcony 70. Rocznicy Akcji 
Burza na Kresach. 

Po wystąpieniu Prezesa Mużyło, 
uhonorowano kombatantów (foto 
po prawej na górze).  
 
Po części oficjalnej, nastąpiło 
otwarcie wystawy poświęconej 
żołnierzom wołyńskiej konspira-
cji, samoobrony i 27 WDP AK.
Wystawę przygotował Robert Ko-
pij.   
Przybyli na szczecińskie obchody 
goście wielokrotnie podkreślali, 
że 70. Rocznica Akcji Burza na 
długo zapisze się w ich pamięci. 
Bez wątpienia była to uroczystość 
godnie upamiętniająca wydarze-
nia sprzed 70. lat.
Szkoda że o tak ważnym dla histo-
rii Polski wydarzeniu nie pamię-
tali przedstawiciele władz. Cóż, 
nie pierwszy i zapewne nie ostatni 
raz przytrafia się naszym władzom 
amnezja. 
Dobrze że są w Polsce patriotycz-
ne środowiska świetnie radzące 
sobie z podtrzymywaniem  pamię-
ci o coraz bardziej zapominanych 
przez władze RP Kresach. 
Rozmach, profesjonalizm i deter-
minacja potomków Kresowian na-
pawa optymizmem. Szczecińskie 
a wcześnie warszawskie obchody 
pokazały, że jak się chce to moż-
na godnie czcić pamięć o Kre-
sach. Hasło pod tytułem gazety 
„PAMIĘTAĆ O KRESACH, O 
MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZOD-
KÓW, TO NIE TYLKO OBO-
WIĄZEK, ALE ZASZCZYT  
do czegoś zobowiązuje i może na-
dejdą czasy, w których rząd też to 
zrozumie.

Szczecin - uhonorowanie kombatantów 
akcji BURZA, wystawa poświęcona 
27 WDP AK
Redakcja

/ Siedzą od lewej: Stanisław Pietrzykowski - syn Prezesa Honorowego 27 WDP AK w Szczecinie Stanisława Pietrzykowskiego, żołnierza 
27WDPAK(Oddział ,,Krwawa Łuna’; Ryszard Ochwat -Prezes Koła Żołnierzy Kresowych brał udział w Akcji Burza; Zbigniew Piasecki 
(syn Ułana Wołyńskiego który zginął w Katyniu) uczestnik Powstania Warszawskiego; Stanisława Kociełowicz Prezes Okręgu Szczecin 
ŚZŻAK-uczestnik Akcji Burza-Wilno; Janina Kinn uczestniczka Powstania Warszawskiego, żona przedwojennego żołnierza 27Dywizji 
z Kowla ; Alicja Uczciwek żołnierz 27WDPAK (łączność); Kazimierz Lachiewicz żołnierz 27 WDP AK (Oddział-Krwawa Łuna)
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Z prasy polonijnej
Tusk: czekamy na decyzję Litwy
KURIER WILEŃSKI

Literatura polska na
XV Międzynarodowych 
Wileńskich Targach 
Książki
WILNOTEKA

„My Słowianie”. Polska wraca na 
Eurowizję
 DELFI

„Idylla w polsko-litewskich rela-
cjach wydaje się, dobiegła końca. 
Wygasł nieformalny „pakt o nie-
agresji” przyjęty jednostronnie 
przez polską stronę na czas prze-
wodnictwa Litwy w Unii Europej-
skiej.

Z Warszawy znowu padają co-
raz ostrzejsze słowa pod adresem 
władz w Wilnie. Nasilają się też 
oskarżenia i zarzuty w odwrotną 
stronę, które zresztą nie ustawały 
nawet w czasie litewskiej prezy-
dencji.
A wszystko miało być inaczej, bo 
jeszcze na początku lutego, po spo-
tkaniu szefów rządów krajów bał-
tyckich i Polski w Tallinie, premier 
Litwy Algirdas Butkevičius z nie-
ukrywanym optymizmem mówił, 
że od polskiego kolegi, premiera 
Donalda Tuska, otrzymał zapro-
szenie, aby się spotkać.

Później z otwarcia Igrzysk Olim-
pijskich w Soczi premier But-
kevičius równie optymistycznie 
nadawał, że liczy na spotkanie z 
Tuskiem w najbliższym możliwym 
terminie i że strony uzgadniają har-
monogram premierów, żeby do ta-
kiego spotkania doszło w najkrót-
szym czasie.
Optymizm litewskiego premiera 

ostudziły najpierw słowa polskie-
go ministra spraw zagranicznych 
Radosława Sikorskiego.
„To bardzo miło, że premier Li-
twy jest gotów się spotkać i roz-
mawiać, ale byłoby jeszcze lepiej, 
gdyby Litwa rozwiązała jeden z 
nabrzmiałych od dwudziestu lat 
problemów” — powiedział mini-
ster Sikorski, komentując oczeki-
wania litewskiego premiera.
„W Europie ze sobą cały czas 
rozmawiamy. To, czego brakuje, 

to decyzji po stronie litewskiej, 
aby traktować polską mniejszość 
zgodnie z europejskimi standarda-
mi” — mówił na antenie I progra-
mu Polskiego Radia szef polskiej 
dyplomacji.
Politycy i media na Litwie nie 
przejęli się jego słowami. Uznali, 
że to kolejny wypad nieprzychyl-
nego Litwie szefa polskiej dyplo-
macji.

25 lutego Telewizja Polska po-
twierdziła to, co wielu przypusz-
czało już od dawna. Donatan i 
Cleo z utworem My Słowianie 
zostali reprezentantami naszego 
kraju w 59. Konkursie Piosenki 
Eurowizji Kopenhaga 2014.

Gdy na początku grudnia ubiegłe-
go roku Telewizja Polska ogłosiła, 
że po dwóch latach absencji po-
wraca do eurowizyjnej rywaliza-
cji, a swojego reprezentanta nie 
wybierze w drodze ogólnokrajo-
wych preselekcji, tylko poprzez 
wybór wewnętrzny, w sieci od 
razu Internauci i fani konkursu za-
częli spekulować, kto byłby naj-
bardziej odpowiednim kandyda-
tem do reprezentowania naszego 
kraju w Kopenhadze. Wśród nich 
bardzo często padała propozycja 
My Słowianie Donatana i Cleo.

TVP dała sobie czas do końca lu-
tego na znalezienie odpowiednie-
go kandydata. Przez ten czas wiele 
portali plotkarskich kilkakrotnie 
podało informację, że Polskę w 
tegorocznej Eurowizji reprezento-
wać będzie Edyta Górniak. I jak to 
zwykle bywa w przypadku takich 
portali, sama artystka nie miała 

pojęcia, że ma wystąpić w Kopen-
hadze…

O tym, że My Słowianie staje 
się coraz większym faworytem 
do wyjazdu na Eurowizję, zaczę-
to mówić, gdy Donatan i Cleo 
ujawnili światu angielską wersję 
utworu. Później na profilu facebo-
ok’owym Donatana pojawiło się 
zdjęcie ze spotkania z przedstawi-
cielami Telewizji Polskiej, a po-
tem sam zainteresowany nie pytał 
już swoich fanów o to, czy do Ko-
penhagi pojechać, ale o to w jakim 
języku zaśpiewać. I w taki właśnie 
sposób, 25 lutego w programie 
Agaty Młynarskiej Świat się kręci 

oficjalnie ogłoszono, że Donatan i 
Cleo jadą do Kopenhagi.
Nadal nie wiemy, w jakiej wersji 
językowej utwór My Słowianie 
zostanie zaprezentowany euro-
wizyjnej publiczności. Dona-
tan zapowiedział niespodziankę 
i potwierdził, że nie pojawi się 
na scenie w B&W Hallerne. Nie 
chce zabierać w ten sposób jed-
nego z zaledwie sześciu miejsc 
przeznaczonych dla uczestników 
na scenie. Oczywiście zgodnie 
z wymogami konkursu, utwór z 
3:10 skrócony zostanie do trzech 
minut.
. 

Powszechnie mówi się, że współ-
czesne społeczeństwo nie czyta. 
XV Międzynarodowe Wileńskie 
Targi Książki są dowodem, że 
czytających jest naprawdę wielu. 
W ciągu czterech dni przez Cen-
trum Wystaw i Konferencji „Lite-
xpo”, w którym odbywały się tar-
gi, przewinęło się 63,5 tys. osób. 
To dwa razy więcej niż 15 lat 
temu. Czytelnicy oblegali stoiska 
z książkami. Nie tylko oglądali, 
równie chętnie książki kupowali.
Hasło XV Międzynarodowych 
Wileńskich Targów Książki 
brzmiało: „Książki sprawdzone 
przez czas”. Na stoiskach wy-
dawnictw i księgarń była klasyka 
literatury światowej i litewskiej, 
jak i najnowsze wydania, które 
dopiero przed targami opuści-
ły drukarnie. Sporym zaintere-
sowaniem cieszyła się ta część 
targów, w której można było za 
symboliczną cenę kupić książki 
„z drugiej ręki”. Swoją osobną 
strefę w Centrum Wystaw i Kon-
ferencji „Litexpo” miały dzieci. 
Dla najmłodszych czytelników 
były organizowane warsztaty i 

zajęcia. Podczas XV Międzyna-
rodowych Wileńskich Targów 
Książki odbyło się w sumie około 
400 spotkań z autorami, dyskusji, 
wystaw, przeglądów filmowych.

Rok 2014 został na Litwie ogło-
szony Rokiem Kristijonasa Do-
nelaitisa, w tym roku przypada 
bowiem 300. rocznica urodzin 
klasyka literatury litewskiej. 
Podczas targów książki odby-
ło się Narodowe Czytanie „Pór 
roku”. Najważniejsze dzieło w 
twórczości K. Donelaitisa przez 4 
godziny czytało ponad 230 osób z 
całego kraju. Fragmenty poematu 
zabrzmiały nie tylko w orygina-
le, po litewsku, również w języku 
esperanto, po niemiecku, grecku, 
hiszpańsku i po polsku.

25 lat temu, 6 lutego 1989 roku, 
w Warszawie zaczęły się obrady 
Okrągłego Stołu. Zakończyły się 5 
kwietnia podpisaniem porozumień 
pomiędzy stroną rządową i opozy-
cją. 
Porozumienia Okrągłego Sto-
łu m.in. obejmowały legalizację 
związku zawodowego «Solidar-
ność», kształt ordynacji wyborczej, 
wprowadzenie drugiej izby parla-
mentu, czyli Senatu, oraz urzędu 
Prezydenta PRL. Doprowadziły 
do tzw. częściowo wolnych czerw-
cowych wyborów w 1989 roku, w 
których po raz pierwszy w powo-
jennej historii Polski uczestniczyła 
opozycja.
Okrągły Stół miał szanse zostać 
symbolem jedności narodowej, ale 
tak się nie stało. Dziś to wydarze-
nie przez jednych jest oceniane jako 
wielki sukces, przez drugich jako 
zdrada narodowa. Pierwsi ideali-
zują go, zaznaczając, że bez nie-
go przemiany demokratyczne nie 
byłyby możliwe. Drudzy mówią o 
zmowie przeciwko społeczeństwu, 
a także o tym, że nie doprowadził 
do dekomunizacji i lustracji. We-

dług wielu historyków pokojowe 
przekazanie władzy w Polsce stało 
się przykładem dla państw tego re-
gionu.
W związku z tą rocznicą, a także 
z protestami na Ukrainie, dużo się 
mówi ostatnio o wykorzystaniu 
przez Ukrainę polskiego mode-
lu negocjacji. Jednak sytuacje, w 
których znalazły się nasze kraje – 
Polska w 1989 roku, a Ukraina w 
2014 roku – są różne. Oprócz tego 
tradycja dialogu przy okrągłym 
stole w celu znalezienia wyjścia ze 
skomplikowanej sytuacji należy do 
tradycji europejskich. Natomiast 
polityczna kultura na Ukrainie ma 
cechy postimperialistyczne, według 
których tradycyjnie ignoruje się 
wyrazy społecznego niezadowole-
nia.
Mimo wszystko, próby przeprowa-
dzenia wspólnych rozmów – jak 
dotąd bezskuteczne – były podej-
mowane przez ukraińskie władze 
i opozycję. Wygląda na to, że obie 
strony na razie nie są gotowe szu-
kać kompromisu. Jak też nie są go-
towe zaakceptować stronę trzecią, 
którą jest Majdan.

Strony Okrągłego 
Stołu
MONITOR WOŁYŃSKI

/ Premier Polski Donald Tusk nie podziela optymizmu litewskiego kolegi Algirdasa But-
kevičiusa, że ich spotkanie samo przez się rozwiąże problemy litewskich Polaków Fot. 
Marian Paluszkiewicz
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Hiszpania nie chce 
stracić Katalonii
DELFI

Oświadczenie Federacji 
Organizacji Polskich na 
Ukrainie”
MONITOR WOŁYŃSKI

W Polsce chcą zdemontować 
pomnik pogromcy wileńskiego 
AK – Czerniachowskiego
KURIER WILEŃSKI
W polskim Pieniężnie (miasto na 
Warmii w województwie warmiń-
sko-mazurskim) ostatnio zrobiło 
się gorąco z powodu planów do-
tyczących pomnika sowieckiego 
generała Iwana Czerniachowskie-
go, który zginął w okolicach tego 
miasta w 1945 roku. W 1993 roku, 
szczątki i pomnik kontrowersyj-
nego generała przeniesiono z jed-
nego centralnych placów Wilna do 
Rosji.

Władze Pieniężna chcą zdemon-
tować postument sowieckiego do-
wódcy, co z kolei wywołuje obu-
rzenie Rosjan.
Do Pieniężna przyjechała nawet 
specjalna delegacja rosyjskich 
polityków, jednak samorządowcy 
nie zrezygnowali z planów usu-
nięcia postumentu sowieckiego 
generała w swoim mieście.
Burmistrz Pieniężna Kazimierz 
Kiejdo tłumaczył rosyjskiej de-
legacji, że pomnik Czerniachow-
skiego jest dla Polaków symbo-
lem komunizmu, totalitaryzmu i 
sowietyzacji. Podkreślił, że po-
stument zostanie rozebrany, bo 
taka jest wola większości miesz-
kańców i radnych miasta. Ewen-
tualnym kompromisem może być 
jedynie przeniesienie go na cmen-
tarz żołnierzy radzieckich.

Tymczasem Rosjanie oceniają po-
stać generała Czerniachowskiego 
zupełnie inaczej niż Polacy.

„Rozbiórkę tego pomnika można 
przyjmować jedynie jako akt wan-
dalizmu, zdradzający brak szacun-
ku dla narodu rosyjskiego. Jeśli 
władze Polski gotowe są niszczyć 
swoją historię i architekturę, to 
my możemy zabrać pomnik na-
szego bohatera na naszą ziemię” 
― powiedział Roman Chudiakow, 
poseł do Dumy rosyjskiej z partii 
Żyrinowskiego, który domaga się 
przeniesienia monumentu z Pie-
niężna do Rosji. Podobnego zda-
nia jest Franc Klincewicz z puti-

nowskiej partii Jedna Rosja, który 
stwierdził, że likwidacja pomni-
ka w Pieniężnie jest przejawem 
„wrogości Polaków wobec Rosji”.

Na znak protestu przeciwko li-
kwidacji pomnika Czerniachow-
skiego w tych dniach odbyła się 
też pikieta przy ambasadzie RP 
w Moskwie. Manifestację zorga-
nizowało Rosyjskie Towarzystwo 
Wojskowo-Historyczne. Wzię-
li w niej udział przedstawiciele 
Związku Żołnierzy Wojsk Po-
wietrznodesantowych, Stowarzy-
szenia Spadkobiercy Zwycięstwa 
i wspólnot kozackich.

Premier Hiszpanii Mariano Rajoy 
w swoim rocznym przemówieniu 
podkreślił, że referendum, który 
ma zamiar przeprowadzić Kata-
lonia, jest bezprawny.

Premier Hiszpanii obiecał zablo-
kować referendum ws. niepod-
ległości Katalonii, które lokalne 
władze chcą przeprowadzić 9 
listopada.

„Referendum nie może się od-
być, ponieważ jest bezprawne” - 
powiedział Rajoy i dodał, że o ta-
kich sprawach muszą decydować 
wszyscy obywatele Hiszpanii.

Jak podał „Euobserver“, regio-
nalne partie Katalonii mające 
większość głosów w lokalnym 
parlamencie uzgodniły dwa py-
tania referendum. Wyborcy po-
winni odpowiedzieć na pytanie, 
czy chcą, aby Katalonia stała się 
oddzielnym państwem i czy to 

państwa ma być niepodległym.
Katalońskie referendum jest za-
planowane po upływie dwóch 
miesięcy od analogicznego refe-
rendum ws. oddzieleni się Szko-
cji od Wielkiej Brytanii.

W sprawie obu krajów nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi, czy 
w przypadku oddzielenia się 
Szkocja i Katalonia będą mu-
siały od nowa wstępować do 
Unii Europejskiej i NATO, cho-
ciaż przedstawiciele UE i NATO 
uprzedziły, że te regiony momen-
talnie zostaną oddzielone od UE.

Federacja Organizacji Polskich na 
Ukrainie wyraża głębokie współ-
czucie wszystkim rodzinom za-
mordowanych w Kijowie i innych 
miastach Ukrainy podczas ostat-
nich tragicznych wydarzeń. Odda-
jemy hołd ofierze krwi Bohaterów 
Majdanu i pogrążeni w bólu mo-
dlimy się za wieczny spokój ich 
dusz. Pamięcią i modlitwą ogar-
niamy również wszystkich ran-
nych a także tych, których los do 
dziś jeszcze pozostaje nieznany.

Jako obywatele Ukrainy narodo-
wości polskiej wyrażamy nadzie-
ję, że przemiany rozpoczęte poko-
jowym protestem Euromajdanu i 
okupione krwią jego heroicznych 
obrońców zaowocują budową 
państwa w pełni demokratycz-
nego i szanującego godność oraz 
wolę swoich obywateli. My, Po-
lacy z Ukrainy, podobnie jak nasi 
ukraińscy członkowie rodzin, 
sąsiedzi, przyjaciele i koledzy 
chcemy żyć w bezpiecznej, de-
mokratycznej Ukrainie, która jest 
częścią europejskiej rodziny wol-
nych narodów. Deklarujemy pełne 
wsparcie dla demokratycznie wy-
łonionych władz oraz gotowość 
wzięcia współodpowiedzialności 
za pomyślny rozwój Ukrainy w jej 
obecnych granicach.

Historia na zawsze złączyła nasze 
narody. Polacy i Ukraińcy od wie-
ków mieszkali obok siebie, zakła-
dali rodziny, pomagali w budowie 
swoich domów, rozwijali miasta i 
modlili się do tego samego Boga. 
W naszej wspólnej historii nie 
brakuje jednak momentów tra-
gicznych, bolących wciąż ran i 
niezaschniętych łez. Nie chcemy 
i nie możemy o nich zapominać, 
bo oznaczałoby to brak szacunku 
dla naszych ojców i dziadków. 
Najbardziej jednak bolesne karty 
naszych wspólnych dziejów nie 
mogą przysłonić nam odpowie-
dzialności za los naszych dzieci, 
wnuków oraz przyszłość Ukrainy 
i Polski. Nie ma wolnej Polski bez 
wolnej Ukrainy i nie ma wolnej 
Ukrainy bez wolnej Polski.

Dziś, w przełomowym momencie 
historii państwa ukraińskiego oraz 
jednym z kluczowych momentów 
w dziejach współczesnej Europy, 
Federacja Organizacji Polskich 
na Ukrainie stanowczo oświad-
cza, że każde słowo i czyn, które 
będą zmierzać do skonfliktowania 
naszych narodów są sprzeczne z 
interesem oraz wolą Ukraińców 
i Polaków. Podsycanie negatyw-
nych emocji oraz budowanie po-
litycznego kapitału na tragicznych 
momentach naszej historii nie 

służy dziś ani państwu ukraiń-
skiemu, którego pełnoprawnymi 
obywatelami są przedstawiciele 
polskiej mniejszości narodowej na 
Ukrainie, ani państwu polskiemu, 
będącemu dla nas drugą ojczyzną.

Apelujemy do środowisk kreso-
wych w Polsce i wszystkich na-
szych rodaków o wsparcie dla 
procesu budowy demokratyczne-
go państwa ukraińskiego. Dzię-
kujemy tym wszystkim Polakom - 
obywatelom Ukrainy, którzy byli 
obecni wśród obrońców Majdanu 
i tym naszym rodakom, którzy od 
wielu tygodni nieśli im pomoc. 
Dziękujemy polskim lekarzom, 
dziennikarzom i politykom oraz 
wszystkim ludziom dobrej woli 
za wspaniałe gesty solidarności ze 
społeczeństwem ukraińskim, któ-
rego częścią jesteśmy.

A m b a s a d a 
Polska w Wil-
nie zaprasza 
uczniów wi-
leńskich szkół 
średnich do 
wzięcia udzia-
łu w „Bitwie 
intelektów” i 
s p r a w d z e n i a 
swojej wie-
dzy na temat 
Polski. Przyda 
się Wam nie 
tylko wiedza 
ze szkolnych 
podręczników, ale też skojarzenia 
filmowe, literackie czy muzyczne.
Jedna z rund będzie dotyczała 
25-lecia przemian demokratycz-
nych w Polsce, 10. rocznicy wstą-
pienia Polski do UE i 15. rocznicy 
wstąpienia Polski do NATO. 

Bitwa odbędzie się dwuetapowo 
w Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie (ul. Naugarduko 76):
25 marca 2014 r., o 12.00 - szkoły 
z litewskim, rosyjskim lub innym 
językiem nauczania
27 marca 2014 r., o 12.00 - szkoły 

z polskim językiem nauczania

Konkurs będzie się odbywał w 
formie quizu, który będzie się 
składał z 6 rund po 10 pytań w 
każdej. Każda z rund trwa ok. 20 
minut. Jedna szkoła może zgłosić 
do udziału tylko jedną drużynę. 
Drużyna może się składać maksy-
malnie z 5 osób.

Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na adres: katarzyna.dzierzynska-
-loch@msz.gov.pl do 18 marca br. 
włącznie.

”Bitwa intelektów” dla 
uczniów szkół średnich 
w Wilnie
WILNOTEKA
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Trembowla. 

Osada nad rzeką Gniezną- do-
pływ Seretu, która była znana od 
dawna, jako jedna z najstarszych 
osad na ziemi halickiej. W 1340 
roku Trembowlę obejmuje we 
władanie król polski Kazimierz 
Wielki. Król buduje zamek trem-
bowelski, ważny punkt obrony 
Rzeczypospolitej na wschodzie. 
W 1389 roku król Jagiełło ob-
darzył Trembowlę prawem mag-
deburskim z zastrzeżeniem, że 
gdyby wójt i rajcowie nie mogli 
wydać wyroku, zwracać się będą 
musieli do magistratu lwowskie-
go.
W 1498 roku (w wojnie z wojska-
mi Mołdawii), hospodar Stefan 
III, który zdobył Trembowlę, poj-
manych jeńców kazał stracić w 
Podhajcach. Był to jeden z naj-
tragiczniejszych epizodów pro-
wadzonych w tym czasie wojen.
Jan Twardowski, hetman polny 
koronny w roku 1515 z małą 
grupą jazdy obronił Trembowlę 
przed najazdem Tatarów pere-
kopskich, udowodniając, że przy 
dobrym przygotowaniu, teren 
Trembowli z jej zamkiem jest do-
skonałym punktem obrony gra-
nic Polski. W następnym roku, 
czyli 1516 walczyli w Trembowli, 
Marcin Koniecpolski i Stanisław 
Lanckoroński walczyli z przewa-
żającymi czambułami tatarskimi, 
które to czambuły nie tylko poko-
nali, ale i łupy im odebrali. 
W 1575 roku Tatarzy Trembow-
lę jednak zdobyli, po uprzednim 
pokonaniu obrony pod dowódz-
twem wojewody Jakuba Pretwi-
cza.
 Bywało też i tak, że obce wojska 
łupiły miasto, a zamku nie zdo-
bywały. Jak z powyższego wyni-
ka zamieszkiwanie w Trembowli 
wiązało się z częstymi walkami, 
z najazdami wrogów od wschodu 
i południa.
Po pierwszym rozbiorze Polski 
miasto zostało zajęte przez Au-
strię. 
W II RP miasto było siedzibą po-
wiatu. W koszarach stacjonował 
9 pułk Ułanów Małopolskich. 
Podczas okupacji niemieckiej 
nacjonaliści ukraińscy pod au-
spicjami UPA w powiecie trem-
bowelskim bestialsko wymor-
dowali kilka tysięcy Polaków. 
Szczególnie starców, kobiety i 
dzieci.
W roku 1943 żandarmeria nie-
miecka i policja ukraińska 
zlikwidowali w pobliżu wsi 
Plebanówka wszystkich ludzi po-
chodzenia żydowskiego z getta, a 
getto spalili.

Od czasu uzyskania samodziel-
ności Ukrainy (należy podkre-
ślić, że przy wydatnej pomocy 
Polski Ukraina uzyskała wol-
ność), władze wielu miast Za-
chodniej Ukrainy stawiają po-

mniki i honorują tych, którzy 
bezpośrednio przyczynili się do 
mordowania ludności polskiej 
na terenach Wołynia i Podola. 
W Trembowli Rada Miejska uho-
norowała: Stepana Banderę i 
Romana Szuchewycza, nadając 
im honorowe obywatelstwo mia-
sta
.
Do znaczniejszych zabytków 
Trembowli zaliczyć można za-
mek (dzisiaj ruiny), który został 
zbudowany przez Kazimierza 
Wielkiego w drugiej połowie XIV 
wieku, a rozbudowany w 1534 
roku przez Andrzeja Tęczyńskie-
go. W obronie zamku wielkie za-
sługi miała Zofia Chrzanowska, 
której pomnik stał u podnóża 
góry zamkowej (obecnie nie ist-
nieje).
Znani ludzie z Trembowli.
Jerzy Belski – malarz
Tadeusz Bór – Komorowski – 
generał WP, dowódca AK
Anna Dorota Chrzanowska – 
właśc. Trembowli, obrończyni z 
1675r.
Joanna Jędryka – aktorka filmo-
wa
Juliusz Kleeberg – generał bry-
gady WP
Roman Kuntze – zoolog, 
profesor
Klemens Rudnic-
ki – generał 
b r y g a d y 
WP
R o -

mu -
a l d  
Wowko-
wicz – dy-
rektor „Azo-
tów”
Jerzy Lesław Wyrozu-
mialski - naukowiec, historyk, 
profesor UJ

Nasz pobyt w Trembowli ogra-
niczył się jedynie do zwiedzenia  
ruin zamku. 
Z  góry zamkowej mogliśmy 
popatrzeć na okolicę. Osobiście 
odżyły we mnie wspomnienia 
z roku 1945, kiedy jechałem w 
transporcie do Polski. Pamiętam, 
że wówczas patrzyłem z wagonu 
towarowego na zamek jak na coś 
bardzo tajemniczego i nieosią-
galnego, pamiętając opowieści 
mojej babci Agnieszki o obro-
nie zamku przez dzielną Dorotę 
Chrzanowską, która osobiście 
mieczem ścinała głowy tatar-
skim janczarom, pchającym się 

na mury obronne.
Po wysłuchaniu krótkiej historii 
zamku, zrobieniu szeregu zdjęć, 
zeszliśmy do oczekującego na 
nas autobusu, aby odjechać do 
Tarnopola.

Tarnopol
 Miasto nad Seretem (dopływ 
Dniestru). Założone zostało w 
1540 roku przez wielkiego het-
mana koronnego Jana Tarnow-
skiego. Prawa miejskie nadał 
Tarnopolowi król Zygmunt Sta-
ry. Później miasto dość często 
zmieniało właścicieli. Byli nimi: 
Ostrogscy, Zamoyscy, Koniec-
polscy, Sobiescy, Potoccy i inni. 
Tak było do połowy XIX wieku.
W latach 1672 i1675 Tarnopol 
niemal doszczętnie niszczyli 
Turcy i Tatarzy.
Po 1772 roku miasto należało 
do Austrii.  W 1809 roku w Tar-
nopolu organizowała się Armia 
Powstańcza pod dowództwem 
Piotra Strzyżewskiego, która 
prowadziła zwycięskie walki z 
wojskami austriackimi. Uległa 
przeważającej sile Moskali(w-
spartych przez Imperium Fran-
cuskie), któ-

r z y 
o p a n o w a w s z y 
miasto wcielili Tarnopol do Im-
perium Rosyjskiego. 
Na mocy Kongresu Wiedeńskie-
go w 1815 r. Tarnopol ponownie 
powrócił do Austrii.
 Ostatni właściciel miasta Ta-
deusz Turkułł zawarł z miastem 
kontrakt kupna i sprzedaży i w 
ten sposób pozbył się tej wła-
sności na rzecz samorządu.
12 grudnia 1844 cesarz Ferdy-
nand I podniósł rangę miasta 
nadając mu miano „Miasta Kró-
lewskiego”.
W czasie I wojny światowej mia-
sto było okupowane przez woj-
ska rosyjskie. 

Przez chwilę Tarnopol był prze-
jęty przez Zachodnio – Ukraiń-
ską Republikę Ludową ( okres 
Petlury). 
Zaraz po wojnie bolszewicko – 
polskiej powrócił do Polski. 
W czasie IIRP Tarnopol był mia-
stem wojewódzkim. Wg spisu w 
1931 mieszkało w mieście ponad 
35 tysięcy mieszkańców – Pola-
ków, Ukraińców, Żydów i innych 
narodowości. 
Od 1939 roku był dwukrotnie 
okupowany przez Rosjan i Niem-
ców, a po wojnie aż do uzyska-
nia samodzielności Ukrainy był 
znaczącym miastem w zachod-
niej części SRR Ukrainy. Miało 
to wielki wpływ na niszczenie 
zabytków sakralnych. Miasto w 
okresie władzy radzieckiej było 
systematycznie odbudowywane 
lub budowane od podstaw. W 
ten sposób powstawały budow-
le socrealizmu, które obecnie 
wymagają albo przeróbki, albo 
ogromnych nakładów na ich 
rewitalizację. Są w opłakanym 
stanie. Tylko nieliczne są w do-
brym stanie. 
W roku 1941 dla dopełnienia 

zniszczeń na 

N a -
rodzie Polskim 

przy wydatnej pomocy nacjona-
listów ukraińskich NKWD za-
mknęło i wywiozło do GŁAGU, 
lub likwidowało po drodze( na-
wet na ulicach Tarnopola) oko-
ło tysiąca polskich patriotów, 
szczególnie inteligentów. 
Podczas okupacji niemieckiej 
przy współudziale policji ukra-
ińskiej, komanda SS dokonały 
całkowitej eksterminacji ludno-
ści żydowskiej zgrupowanej w 
getcie.

(Obecnie w Tarnopolu kwitnie 
i rozwija się nacjonalizm ukra-
iński, który co jakiś czas doje o 

sobie znać szerszemu ogółowi.
26 grudnia 2008 roku – wła-
dze miejskie odsłoniły pomnik 
Stepana Bandery, który ponosi 
odpowiedzialność za organizo-
wanie ludobójstwa ludności pol-
skiej na Podolu i Wołyniu.
30 kwietnia 2010 roku –  Rada 
Miasta nadała Banderze i Szu-
chewiczowi honorowe obywatel-
stwo za: „niezłomność ducha w 
bronieniu idei narodowej, boha-
terstwo i poświęcenie w walce o 
niepodległość państwa ukraiń-
skiego”.( Bez komentarza!)
W 2011 roku Rada Obwo-
dowa poświęciła specjal-
ne posiedzenie działaczom 
ukraińskiego nacjonalizmu: Je-
whenowi Konowalcowi i Dmy-
trowi Klaczkiwśkimu- inicjato-
rowi i głównemu organizatorowi 
rzezi Polaków na Wołyniu.
Wg zebranych danych o zbrod-
ni UPA tylko w województwie 
Tarnopolskim, odznaczeni i ho-
norowani „bohaterowie” są 
odpowiedzialni za bestialskie 
zamordowanie tysięcy osób– wg 
list sporządzonych przez Iwonę 
Kopańską – Kanon, Iwonę Łap-
torzyńską i Janusza 
Stankiewicza –, niewinnych istot 

tylko dla tego, że byli Polaka-
mi.

Ludzie zwią-
zani z Tar-

n o p o -
lem:

K a -
zi -

m i e r z 
Ajdukie-

wicz –  filo-
zof, profesor U. 

St. Batorego, UAM 
i UW

Nikodem Biernacki – skrzypek, 
kompozytor
Czesław Blicharski – lotnik, Dy-
wizjon 300, historyk, pisarz
Józef Bogusz – chirurg, etyk, 
prof., Colegium  Medicum. Dwu-
krotnie nominowany do Nobla.
Aleksander Brückner – filolog, 
slawista, historyk literatury, 
profesor
Ludwik Erlich – prawnik, profe-
sor ULwowskiego, UJ, profesor
Kornel Filipowicz – powieścio-
pisarz, nowelista, poeta i praw-
nik
Ludwik Finkiel – historyk,pro-
fesor i rektor ULwowskiego
Franciszek Kleeberg – generał 
dyw. WP
Mieczysław Albert Krąpiec- 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Szlakiem Wołodyjowskiego. 
Mieczysław Walków –2013-08-23    Cz.5 Trembowla, Tarnopol, Zbaraż. 
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Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

skiej na antenie Polskiego Radia 
Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą nie-
dziele o godz. 8.10. 
Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 
niedzieli na poniedziałek.

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

 Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

prezbiter, zakonnik
Kazimierz Michałowski – ar-
cheolog, egiptolog
Wacław Osuchowski – prawnik 
prawa rzymskiego, profesor UW
Aleksander Pełczyński – mate-
matyk – analiza funkcjonalna i 
topologia
Wincenty Pol – poeta, geograf, 
kawaler Virtuti Military
Józef Perl – pisarz żydowski
Karol Rathaus – kompozytor
Jadwiga Skotnicka – pisarka
Alfred Schutz – kompozytor, 
twórca „ Czerwone maki na 
Monte Cassino”
Afred Senze – lek. weterynarii. 
Twórca szkoły rozmnażania
Władysław Szymanowicz – em-
briolog, profesor
Ignacy Wieniewski – historyk, 
profesor filolog ,eseista
Stanisław Zdanowski – historyk 
literatury, slawista
 
Tarnopol dla mnie to miasto 
wspomnień z roku 1945. Kiedy 
nasz transport do Polski przyje-
chał na dworzec w Tarnopolu, 
wszędzie widziałem tylko zwały 
gruzów. Sterczące kominy odar-
te z dachów wyglądały upornie. 
Mówiono wówczas, że Tarno-
pol był kilkakrotnie zdobywany 
przez Rosjan i Niemców. 
Teraz, po 62 latach był miastem, 
w którym byłem jakby po raz 
pierwszy. To naprawdę szmat 
czasu. Można powiedzieć, że 
byłem po raz pierwszy w moim 
mieście wojewódzkim.

 Stanęliśmy przed pałacem i słu-
chaliśmy opowieści, którą snuła 
nasza przewodniczka. Skorzy-
staliśmy z Alą z chwili wolnego 
czasu i poszliśmy w kierunku 
dawnego kościoła dominikanów. 
Niestety był zamknięty. Właści-
wie zamknięta, bo obecnie jest 
to cerkiew. Ala podeszła do star-
szej siostry zakonnej, aby jej po-
móc w pokonywaniu wysokiego 
stopnia.  Siostra zapytała skąd 
jesteśmy? Kiedy dowiedziała 
się, że przyjechaliśmy z Polski, 
ze Szczecina, była bardzo mile 
zaskoczona. Sympatycznie za-
częła nam tłumaczyć, dlaczego 
cerkiew jest zamknięta. Wyja-
śniła, że teraz trwa w niej re-
mont. Poinformowała nas, że 
przed wojną był tutaj kościół 
dominikanów i był piękny – po-
wiedziała, zawieszając głos jak-

by w zadumie.  – Zniszczyli go 
Sowieci i źli ludzie–smutna po-
kiwała głową. 
Później poszliśmy zwiedzić naj-
starszą cerkiew. Niestety oglą-
daliśmy ją również z zewnątrz.
Po godzinnym spacerze po mie-
ście pojechaliśmy dalej.

Zbaraż. 
Osadę i zamek w Zbarażu po-
znajemy lepiej dopiero od roku 
1454 roku, kiedy to kniaź Wasyl 
Nieświcki bronił go przed Tata-
rami. Wiemy z zapisków – mó-
wiła nasza przewodniczka –, że 
drewniany zamek Tatarzy spali-
li, a obrońców albo zabili, albo 
wzięli w jasyr.
Po prawie dwustu latach w 1626 
roku powstaje nowy zamek mu-
rowany razem z fortyfikacją.
Okazało się, że zamek i fortyfi-
kacje były wykonane solidnie, bo 
w 1649 roku książę Jeremi Wi-
śniowiecki  z 14 tysięczną załogą 
bronił Zbaraża przez 43 dni, a 
nacierała na fortecę armia tatar-
sko – kozacka w sile 250 tysięcy 
wojowników.
Zbaraż znany był z tego, że był 
siedzibą książąt zbaraskich, a 
po ich wygaśnięciu przechodził 
z rąk do rąk. Najpierw do rodu 
Bełżskich, później do Skotnickich 
h. Grzymała i Wiśniowieckich, 
drogą spadku po Potockich.
Prócz zamku w Zbarażu do bu-
dowli zabytkowych możemy zali-
czyć kościół p.w. św. Antoniego  
wraz z klasztorem bernardynów. 
W 1648 r. kozacy Chmielnickie-
go kościół i klasztor obrabowali 
i doszczętnie zniszczyli. Potoccy 
w 1755 na tym miejscu zbudowa-
li nowy klasztor i kościół baro-
kowy.
W IIRP w klasztorze funkcjono-
wało gimnazjum. Po 1939 roku 
aż lat 90 tych XX w. w klaszto-
rze był szpital, a kościół służył 
zakładowi produkcyjnemu, jako 
magazyn i wydział produkcji. Z 
kościoła usunięto ołtarze, po-
sadzki i wszelkie wyposażenie. 
Wyrzucono nawet szczątki mni-
chów. 
Dnia 3 września świątynia po-
nownie weszła w posiadanie ka-
tolików. Poświecił ją abp Marian 
Jaworski– metropolita lwowski.

Ludzie związani ze Zbarażem.
Ignacy Daszyński – polityk so-
cjalista, premier w 1918r, mar-

szałek sejmu
Wilhelm Feldman – krytyk, hi-
storyk literatury
Ida Fink – polskojęzyczna pisar-
ka pochodzenia żydowskiego
Karol Kuryluk – dziennikarz, 
społecznik, min. Kultury
Józef Wereszczyński – pisarz, 
kaznodzieja, biskup kijowski
Kazimierz Zipser – inżynier ko-
lejnictwa, rektor Politechniki 
Warszawskiej.
Podczas naszej wizyty w Zbara-
żu trwały prace remontowe zam-
ku i jego fortyfikacji.
Widać było gołym okiem, że 
prace były prowadzone z pew-
nymi trudnościami, ale było 
przyjemnie wejść na obszerny 
dziedziniec zamkowy. W dobie 
dzisiejszej nie można sobie wy-
obrazić, że te umocnienia w od-
ległych czasach były trudne do 
pokonania. 
A jednak, jak wiemy tutaj wie-
lokrotnie dużo mniejsza załoga 
obrońców dzielnie stawiała czo-
ło ogromnym armiom tatarsko – 
tureckim i kozackim.
Zrobiłem kilka zdjęć, które same 
za siebie powiedzą wiele o obec-
nym (z 2007r.) stanie twierdzy.
Przez chwilę oglądaliśmy ko-
ściół, w którym trwały jeszcze 
prace konserwatorskie. Właści-
wie budowlane, bo zniszczenia 
przez okres ponad 60 lat były 
ogromne.

Z wielkim niesmakiem przy-
jęliśmy wiadomość, że władze 
miasta w 1995 roku odsłoniły 
pomnik Dmytra Klaczkiwśkie-
go – inicjatora, organizatora i 
kierownika  morderstw ludności 
polskiej na Wołyniu i Podolu,  
podobno urodzonego w Zbarażu.
Po niecałej godzinie pojechali-
śmy do Wiśniowca.

Wiśniowiec. 

Siedziba magnaterii polskiej od 
wieków. Miejscowość znana ze 
zwycięskiej bitwy, którą w roku 
1512 wojska Rzeczpospolitej sto-
czyły z ogromną armią tatarską. 
Od XVIII wieku miejscowość 
wchodziła w skład własności 
rodziny Wiśniowieckich, a po 
śmierci Michała Serwacego Wi-
śniowieckiego przeszła w ręce 
Mniszchów, a następnie Plate-
rów. Do 1939 Wiśniowiec był w 
granicach Polski. Po 1939 roku 

kolejno należał do Rosji, Niem-
ców i znowu do Rosji.
Podczas okupacji niemieckiej, w 
1943 roku banderowcy wtargnę-
li do klasztoru karmelitów gdzie 
ukrywała się okoliczna ludność 
polska. Wyrżnęli w pień 300 ist-
nień ludzkich, głównie starców, 
kobiety i dzieci. W Starym Wi-
śniowcu zamordowano dalszych 
150 osób.

Zabytkami Wisniowca są: Kom-
pleks pałacowy wybudowany 
przez Mniszchów, cerkiew Wnie-
bowstąpienia Pańskiego z XVI 
wieku i cerkiew Michała Archa-
nioła z XIII wieku.
W Wiśniowcu byliśmy kilkana-
ście minut. Podjechaliśmy au-
tobusem pod bramę zamkową. 
Była zamknięta i trzeba było ne-
gocjować wejście na teren dzie-
dzińca. Bramy pilnowało dwóch 
ludzi odzianych w jakieś mun-
dury. Nie byli nam przychylni. 
Można było odczuć, że Polacy 
w tym miejscu nie są mile wi-
dziani. Dopiero jakiś drobiazg 
otworzył podwoje, ale wolno 
nam było wejść tylko na obszer-
ny dziedziniec. Na zadawane 
pytania człowiek o twarzy…. 
bardzo oszczędnie odpowiadał 

na pytania. Jak zdążyłem się 
zorientować w odnowionym pa-
łacu mieściło się coś w rodzaju 
ośrodka szkoleniowego. Myślę, 
że ośrodka nacjonalizmu. To tyl-
ko moje przypuszczenie, sądząc 
po stróżach.
Z Wiśniowca pojechaliśmy do 
Krzemieńca. 

--------------------------

Michał Wołodyjowski herbu 
Korczak to imię którym posłu-
giwał się Jerzy Michał Woło-
dyjowski[1] – postać literacka, 
jeden z głównych bohaterów 
Trylogii Henryka Sienkiewicza. 
Ze względu na niski wzrost zwa-
ny Małym Rycerzem.

Sienkiewicz wykreował małe-
go rycerza na wzór polskiego 
Sarmaty (wedle założeń pier-
wotnych sarmatyzmu - szlach-
cic obrońca ojczyzny), cnotli-
wego, odważnego i gotowego 
do poświęceń. Fikcyjna postać 
Michała Wołodyjowskiego była 
częściowo wzorowana na auten-
tycznej postaci historycznej, na 
pułkowniku Jerzym Wołodyjow-
skim. 

/ Tadeusz Łomnicki, który trzykrotnie wcielał się w rolę Małego Rycerza 
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W niniejszej publikacji postaram się w miarę wiernie  od-
tworzyć szczecińską rekonstrukcje pierwszej odprawy do-
wództwa 27 WDP AK  która miała miejsce 70 lat temu w 
Suszybabie  na Wołyniu. 

Specjalne posterunki chroniły teren  przed przedostaniem 
się osób nieuprawnionych.   

Oprócz stałych i ruchomych posterunków wartowniczych, 
cały  teren był chroniony stałymi stanowiskami ogniowymi 
gotowymi w każdej chwili odeprzeć atak.   

Mimo że do czasu wydania rozkazu utworzenia 27 Wo-
łyńskiej dywizji piechoty AK pozostały zostały zaledwie 
godziny, żołnierze działających na Wołyniu oddziałów AK 

byli już przygotowani do życia w niełatwych warunkach 
polowych. Las był dla nich sypialnią i jak widać na zdjęciu 
kuchnią.  

Codzienność akowskiej partyzantki, a już niemal za chwilę 
regularnego Wojska Polskiego to ćwiczenia i szkolenia, bo-
wiem stare wojskowe porzekadło mówi: „Im więcej potu na 
ćwiczeniach tym mniej krwi w boju.” 
Obok różnych służb pomocniczych, jak łączność, kwater-
mistrzostwo, duszpasterstwo, kompania saperów i wiele, 
wiele innych in., 27 WDP AK miała także własną służbę 
zdrowia, która chlubnie zapisała się w jej dziejach. Nie 
funkcjonowało wówczas określenie „służba zdrowia”.  Mó-
wiło się po prostu o lekarzach i sanitariuszkach (nie „pie-
lęgniarkach”), do których można było zwracać się z każdą 
dolegliwością, nie mówiąc o ranach. Fachowe szkolenie 
młodych dziewcząt- sanitariuszek przez wykwalifikowany 
personel medyczny, to wielu uratowanych od śmierci ran-
nych żołnierzy. Na fotografiach szkolenie sanitariuszek bez 
którego byłoby niemożliwe ratowanie życia żołnierzom  27 
WDP AK     

Godziny nocne 28 stycznia 1944 
roku. Dworek w Suszybabie na 
Wołyniu.

O d p r a w a    o f i c e r ó w.

Jako pierwszy na odprawę przybywa ppor. Jan Matulewicz 
ps. „Sęp” szef służby medycznej.
 

70 lat temu w Suszybabie
Andrzej Łukawski
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Jako drugi na odprawę przybywa por. Józef Figórski ps. 
„Szymon”szef służby łączności.

Jako trzeci przybywa kpt. Kazimierz Rzaniak ps. „Garda”  
- dowódca zgrupowania południowego kryptonim „Osno-
wa”. 

Kolejnym oficerem przybyłym na odprawę był mjr. Jan 
Szatowski ps. „Kowal” dowódca zgrupowania północnego 
„Gromada”. 

Kolejnym oficerem przybyłym na odprawę był mjr. Stani-
sław Piaszczyński ps. Bohun, szef sztabu.

Gdy już oficerowie zajęli miejsca, jako ostatni przyszedł 
płk. Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń”, d-ca 27 WDP AK.

Luboń rozpoczyna odprawę i wydaje polecenie mjr. Stani-
sławowi Piaszczyńskiemu ps. Bohun do zreferowania stanu 
mobilizacji. 
Po wysłuchaniu meldunku o stanie mobilizacji głos zabiera 
prowadzący odprawę płk. Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń”.

Panowie oficerowie, jak wiecie planowałem powołać do 
życia jednostkę w sile korpusu. Planowałem utworzyć trzy 
brygady w łącznej sile 28- 30 tys. żołnierzy. Takie siły zmu-
siłyby Sowietów do liczenia się z nami. Niestety, z przyczyn 
ode mnie niezależnych to się nie udało. Zdecydowałem, że 
z dniem dzisiejszym tj. 28 stycznia 1944 roku, organizuję 
27 Dywizję Piechoty które wejdzie w skład ogólny Wojska 
Polskiego będącego w dyspozycji Naczelnego Wodza. Do-
wództwo obejmuję osobiście. Obowiązki szefa sztabu do 
momentu powrotu z Warszawy mjr. Kiwerskiego ps. „Oli-

wa” pełnić będzie mjr. Stanisław Piaszczyński ps. Bohun. 
Dowódcami zgrupowań pułkowych zostają:
Zgrupowanie północne kryptonim „Gromada” mjr. Jan 
Szatowski ps. „Kowal”. Zgrupowanie południowe krypto-
nim „Osnowa” kpt. Kazimierz Rzaniak ps. „Garda”. 
Szef sztabu, proszę przygotować w tej sprawie rozkaz a z 
rozkazem zapoznać wszystkich żołnierzy.     

Następnie Luboń prosi o przedstawienie stanu aktywności 
przeciwnika. Po wysłuchaniu wystąpień oficerów Luboń 
pyta o pytania. Nie widząc pytań kończy odprawę życząc 
zebranym oficerom powodzenia. 

Szczecińska inscenizacja odprawy w Suszybabie powstała 
dzięki rokonstruktorom z grupy „Borujsko”  wg. scenariu-
sza (tak mogła przebiegać odprawa) napisanego przez płk. 
Faszczę.

Na zakończenie przegląd d-ców 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK.

Płk Kazimierz Bąbiński „Luboń” 
(1895-1970), przedwojenny do-
wódca 5 pp Leg. w Wilnie, ko-
mendant Okręgu AK Wołyń, jest 
uważany za pierwszego dowódcę 
27 dywizji. (zjęcie z 1938r. w 5 pp 
Leg.)

  
Ppłk dypl. Jan Wojciech Kiwerski 
„Oliwa” (1910 -1944), absolwent 
Wyższej Szkoły Wojennej w War-
szawie, dowódca 27 dywizji od 
18.02.1944 r. do 18.04.1944 r. Po-
legł w walkach dywizji w lasach 
mosurskich nad Turią 18.04.1944 r. 
(zdjęcie z 1937 roku. w mundurze 
porucznika

Mjr. Jan Szatowski-Szatyński „Ko-
wal”      (1907-1988), dowódca ko-
welskiego zgrupowania 27 dywizji 
„Gromada”, i pełniący obowiązki 
dowódcy dywizji od 19.04.1944 
do 2.05.1944 r.(Na zdjęciu w mun-
durze kapitana podczas pobytu w 
oflagu).

Kpt. Kazimierz Rzaniak „Garda” 
(1911-1944), dowódca włodzi-
mierskiego zgrupowania 27 dywi-
zji „Osnowa”. Zginął na Prypeci 
podczas przeprawy oddziałów 
„Osnowy” 27.05.1944 r.

Płk Jan Kotowicz „Twardy” 
(1890-1963), dowódca 27 dywizji 
od 16.07.1944r. do 26.07.1944 r.

Mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter 
„Żegota” (1907 -1972), szef szta-
bu 27 dywizji i pełniący obowiąz-
ki jej dowódcy od 4.04.1966 do 
16.07.1944 r.
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Rozwój sytuacji na Ukrainie zmie-
rza w niebezpiecznym dla tego kra-
ju, a także Polski kierunku. Tzw. 
protesty niby-zwolenników inte-
gracji Ukrainy z UE przeciw wła-
dzy Wiktora Janukowycza prze-
kształciły się w otwartą rewoltę, 
która doprowadziła do upadku ga-
binetu Mykoły Azarowa i może w 
konsekwencji spowodować nawet 
rozpad tego kraju. Z jazgotu wio-
dących polskich mediów niestety 
wyłania się zupełnie nieprawdzi-
wy obraz wydarzeń na Ukrainie. 
Marginalizowana albo wręcz prze-
milczana jest rola neobanderow-
ców w rewolcie. „Gazeta Wybor-
cza” i „Gazeta Polska” – pomimo 
wzajemnej zajadłej wrogości – nie 
po raz pierwszy mówią w kwestii 
ukraińskiej jednym głosem. Z ich 
przekazu możemy się dowiedzieć 
o brutalności Berkutu, o rosyj-
skich (bo czy mogliby być inni?) 
snajperach strzelających do bez-
bronnych podobno bojowników 
o europejskość Ukrainy, o strasz-
liwej korupcji i degrengoladzie 
moralnej „reżimu” Janukowycza 
itd. itp. Nie dowiemy się tego, że 
ten „reżim” został wybrany w de-
mokratycznych wyborach, których 
uczciwości nikt nie kwestionował, 
ani tego, że tzw. Prawy Sektor ki-
jowskiego „euromajdanu”, który 
wywołał rozruchy 19 stycznia oraz 
w dniach następnych, nosi imię 
Stepana Bandery. 
Nikt w tych mediach nie zada 
pytania jak to się dzieje, że w tak 
ubogim kraju jak Ukraina część 
jego obywateli może sobie pozwo-
lić na oderwanie od zajęć zarob-
kowych na trzy miesiące, a może 
dłużej, i przebywać w tym czasie 
na tych wszystkich „euromajda-
nach” i „automajdanach”. W in-
nych krajach takie fenomeny się 
nie zdarzają. Ktoś musi to przecież 
finansować. Ten ktoś musi zapew-
ne też działać w imieniu między-
narodowych korporacji, które już 
dawno zorientowały się, że walka 
o „demokrację” i „prawa człowie-
ka” jest tańszym sposobem podbi-
jania i kolonizowania upatrzonego 
kraju niż robienie tego metodami 
stosowanymi w XIX i pierwszej 
połowie XX wieku. 
Nikt nie zada pytania czy było to 
dziełem przypadku, że 19 stycz-
nia, w dniu wybuchu krwawych 
zamieszek w Kijowie, na tamtej-
szym „euromajdanie” odbywał 
się „dzień polski”: koncertowała 
Kasia Kowalska, miał koncerto-
wać Dariusz Malejonek, w war-
szawskim klubie „Hybrydy” Jerzy 
Zelnik czytał Herberta po ukraiń-
sku, a całość filmowała TV „Repu-
blika”. Nikt nie zada pytania jaki 
wpływ na podgrzanie sytuacji na 
Ukrainie miały styczniowe wizy-
ty w tym kraju kolejnego garni-
turu czołowych polityków Prawa 
i Sprawiedliwości, a także zapo-
wiadana wizyta na zjeździe „eu-
romajdanów” Zbigniewa Bujaka 
(przyznam szczerze, że o istnie-
niu tego „bohatera narodowego” 
– który swoją karierę zdawałoby 
się zakończył na synekurze preze-
sa Głównego Urzędu Ceł – prawie 
całkiem zapomniałem). Nikt nie 
zada pytania czy walka o „demo-
krację”, „integrację europejską” 

i co tam jeszcze polega na atako-
waniu i okupowaniu gmachów pu-
blicznych i usuwaniu z nich legal-
nej władzy. Bo władza „reżimu” 
Janukowycza jest właśnie legal-
na. Nigdy nie zakwestionowano 
uczciwości jej wyboru i dlatego 
odwołana może zostać tylko środ-
kami konstytucyjnymi. Nikt też w 
tych mediach nie raczy rzetelnie 
poinformować o aktach przemocy, 
w tym linczach, jakie mają miejsce 
na „euromajdanie” kijowskim i in-
nych „euromajdanach”. 
Najwięcej egzaltacji z powodu 
rewolty ukraińskiej jest w „Gaze-
cie Polskiej” i zbliżonych do niej 
mediach pro-pisowskich. Relacje 
Dawida Wildsteina z „pierwszej 
linii frontu” przypominają styli-
styką heroiczne opisy Powstania 
Warszawskiego. Podejrzewam, że 
Wildstein-junior sam nie wierzy 
w to co pisze. Z portalu niezależ-
na.pl dowiedzieliśmy się m.in., iż 
26 stycznia na kijowski Majdan 
zawitała Ewa Stankiewicz – arcy-
kapłanka religii smoleńskiej – by 
wraz z wiernymi ze stowarzysze-
nia Solidarni 2010 rozbić tam na-
miot oraz rozwiesić transparenty 
o treści „Polski prezydent zamor-
dowany w Rosji 2010”, „Stop dla 
terroru Rosji” i „Polacy solidarni 
z Wolną Ukrainą”. „To było coś 
niesamowitego – relacjonuje Stan-
kiewicz dla portalu niezależna.pl – 
gdy Ukraińcy skandowali „Niech 
żyje Polska”. I nie ukrywali poru-
szenia widząc nas z transparentem 
„Stop dla terroru Rosji”. Z tymi 
transparentami przeszliśmy wokół 
całego Majdanu. Reakcja Ukra-
ińców na ich widok była entuzja-
styczna. Wielki aplauz, oklaski, 
okrzyki „Kijów-Warszawa wspól-
na sprawa”, ludzie rzucali się nam 
na szyję”. Wkrótce po pani Stan-
kiewicz do Kijowa zawitała dele-
gacja klubów „Gazety Polskiej” 
ze swoimi transparentami. Ich na 
„euromajdanie” też bardzo feto-
wano. Nie mogło być inaczej, bo 
transparenty o antyrosyjskiej treści 
musiały przypaść do gustu szcze-
gólnie Prawemu Sektorowi im. S. 
Bandery. Polska „prawica” sku-
piona w PiS, która swój patriotyzm 
definiuje wyłącznie jako nienawiść 
do każdej Rosji bez względu na to 
czy będzie to Rosja biała, czerwo-
na, czarna bądź fioletowa, została 
ostatecznie doceniona przez ban-
derowców. Tylko czy to jest po-
wód do chwały? 
Według mediów redaktora Sakie-
wicza mniejszość polska na Ukra-
inie masowo popiera ruch „euro-
majdanów” i życzy sobie upadku 
„promoskiewskiego reżimu”. Dla 
uwiarygodnienia tej tezy nieza-
leżna.pl nawet cytowała jakiegoś 
Polaka spod Żytomierza. Ale czy 
na pewno tak jest? Oto bowiem na 
trzy dni przed wizytą redaktorki 
Stankiewicz w Kijowie przy pol-
skiej granicy miało miejsce wyda-
rzenie, które rzuca jaskrawy snop 
światła na prawdziwe oblicze ru-
chu „proeuropejskiego” na Ukra-
inie. O zdarzeniu tym rzetelnie 
poinformował tylko portal Kresy.
pl, co z kolei nie pozostawia wąt-
pliwości po czyjej stronie angażuje 
się politycznie polski mainstream 
medialny. 

W nocy z 23 na 24 stycznia mło-
dzi ludzie podpalili opony samo-
chodowe rozłożone na drodze z 
Lwowa do Krakowca (miejsce 
urodzin Romana Szuchewycza, 
twórcy i dowódcy UPA), chcąc 
w ten spodów zamanifestować 
solidarność z „euroamajdanem” 
w Kijowie. Według miejscowych 
władz, w akcji tej uczestniczyło 
od 130 do 150 osób, zachowują-
cych się agresywnie. W rezulta-
cie ich działań, w korku stanęło 
m.in. około stu TIR-ów jadących 
do granicy, a także polski autobus 
rejsowy. Podróżowała nim Ukra-
inka Weronika S., która umieściła 
relację z tego wydarzenia na Face-
booku. Warto za portalem Kresy.
pl przytoczyć tę relację (pisownia 
oryginalna): 
„Przejeżdżaliśmy trochę ponad 
godzinę temu… i po prostu zgroza, 
staliśmy w „korku” (…), kilka km z 
tirów i osobowych, staliśmy godzi-
nę, potem poszliśmy z kierowcą po-
prosić żeby rejsowy autobus (nas) 
przepuścili… obok znaku Nowoja-
worowsk wszystko dziko się pali-
ło… droga i w ogóle nie wiadomo 
co… ludzi może 20 już otoczyli au-
tobus i zaczęli tłuc… powiedzieli 
żeby podjechać, choć jak się oka-
zało zamiaru przepuszczenia dalej 
nie było, na początku naskoczyli na 
kierowcę, który spokojnie milczał 
opuściwszy głowę, wysłuchując pi-
janych okrzyków i przekleństw (bo 
ty Polak i co sobie myślisz, że tobie 
wszystko można)… Ludzie zaczęli 
prosić, że jadą do domu, że nic im 
nie zrobili, to ok., „Ukraińcy niech 
wyłażą i możecie jechać”, jakie-
muś Polakowi wyrwali telefon, 
bo robił zdjęcia, kierowca łzawo 
zaczął proponować pieniądze, do 
autobusu jeszcze zaszło pięciu z 
zakrytymi twarzami, dalej zaczęli 
krzyczeć z pogróżkami, że tu mają 
„pokojowy protest”, dlaczego wy 
tu się pchacie Mazurzy. Wtedy ja-
koś wymyślono, żeby każdy Polak 
(i w ogóle każdy) w dwie strony 
powiedział (Chwała Ukrainie – 
Chwała bohaterom)… jeżeli nie 
chce pójść w palenisko, wszyscy 
zalęknieni we łzach mówili… kie-
rowcy dali 10 sekund na przeje-
chanie przez ogień… przez ogień 
oznaczało w ogień…”.
Incydent miał miejsce koło No-
wojaworowska, miasteczka liczą-
cego 26 tys. mieszkańców, poło-
żonego około 40 km od granicy 
z Polską. Warto przypomnieć, że 
w 2011 roku Rada Miejska No-
wojaworowska nadała honorowe 
obywatelstwo Stepanowi Bande-
rze i Romanowi Szuchewyczowi. 
Zaprotestował wówczas przeciw-
ko temu Józef Kardyś, starosta 
kolbuszowski, sprzeciwiając się 
nawiązaniu współpracy pomiędzy 
powiatem kolbuszowskim a No-
wojaworowskiem. Oporów takich 
nie mają natomiast czołowi polscy 
politycy z PO i PiS, którzy w Ki-
jowie sami wznosili banderowski 
okrzyk „Chwała Ukrainie – boha-
terom chwała” (oficjalne pozdro-
wienie OUN-B ustanowione w 
1940 roku, przejęte potem przez 
UPA, takie banderowskie Sieg 
Heil!). Zapewne więc nie zrobiło 
na nich wrażenia, że zbanderyzo-
wana młodzież ukraińska kazała 

to krzyczeć Polakom pod groźbą 
spalenia w ogniu. Na przykładzie 
tego incydentu widać, jakie rezul-
taty przyniosła banderyzacja za-
chodniej Ukrainy, która nastąpiła 
po „pomarańczowej rewolucji”. 
Te masowe stawianie pomników 
Bandery i Szuchewycza, nadawa-
nie im honorowych obywatelstw 
i obłędny kult OUN/UPA musiały 
w końcu doprowadzić do powtórki 
z historii w realu. Kto nie szanuje 
własnej historii, skazany jest na jej 
powtórzenie. Polskiej historii nie 
szanuje polska „klasa polityczna”, 
która od 25 lat lekceważy spo-
łeczne dążenia do upamiętnienia 
banderowskiego ludobójstwa na 
narodzie polskim i prowadzi flirt 
polityczny z ideowymi spadko-
biercami ludobójców. 
W tym czasie, gdy miał miejsce in-
cydent pod Nowojaworowskiem, 
prezydent Komorowski, premier 
Tusk i minister Sikorski rozpo-
czynali „europejską ofensywę” w 
sprawie Ukrainy. W czyim intere-
sie rozpoczęli tę ofensywę? Chy-
ba w interesie Berlina, Brukseli, 
Waszyngtonu i tych wszystkich, 
którzy liczą na spore profity po 
przejęciu kontroli nad gospodarką 
ukraińską. Bo chyba nie w intere-
sie Polski, na co wskazuje incydent 
pod Nowojaworowskiem, jest wy-
windowanie banderowców na czo-
łową siłę polityczną Ukrainy. A do 
tego właśnie sprowadza się wspie-
rana przez Zachód „rewolucja” 
na Ukrainie. W interesie Polski 
leży utrzymanie status quo, czyli 
Ukrainy jako bufora pomiędzy UE 
a Rosją. Każdy inny scenariusz – 
czy to podporządkowanie Ukrainy 
UE, czy podporządkowanie jej Ro-
sji, czy – najgorszy – rozpad i po-
wstanie banderowskiego państwa 
na zachodniej Ukrainie – jest dla 
Polski zły. Polscy mężowie stanu, 
zarówno z obozu rządzącego jak i 
głównej partii opozycyjnej, po raz 
kolejny zatem – jak powiedział 
kiedyś prezydent Francji Jacques 
Chirac – stracili okazję, żeby sie-
dzieć cicho. 
Niebezpieczeństwo przejęcia na 
Ukrainie lub jej części władzy 
przez opcję banderowską – dotąd 
lekceważone przez polski main-
stream medialny i polityczny – ni-
gdy nie było realne tak jak teraz. 
Zanim doszło do wybuchu rozru-
chów 19 stycznia miało miejsce 
wydarzenie, które również prze-
milczano w głównych polskich 
mediach. 1 stycznia 2014 roku 
– w 105. rocznicę urodzin Stepa-
na Bandery – odbył się w Kijowie 
tradycyjny już marsz z pochodnia-
mi zorganizowany przez neoban-
derowską „Swobodę”, w którym 
uczestniczyło około 10 tys. osób. 
Towarzyszyły mu okrzyki: „Sła-
wa Ukrainie! Bohaterom sława!”, 
„Ukraina ponad wszystko!”, „Sła-
wa narodowi! Śmierć wrogom!”, 
„Bandera, Szuchewycz, bohate-
rowie Ukrainy!”, „Rewolucja!”. 
Na zakończenie przemówił lider 
„Swobody” Ołeh Tiahnybok. Jak 
podaje portal Kresy.pl, dwukrotnie 
poruszył on wątki polskie. Mó-
wiąc, że Bandera walczył przeciw-
ko różnym okupantom, podkreślił, 
iż „gnił w polskich więzieniach”. 
Następnie Tiahnybok przedstawił 

Banderę jako wzór do naśladowa-
nia dla współczesnych Ukraińców 
i podał trzy przykłady dowodzą-
ce, że Bandera był prawdziwym 
i odważnym liderem. Pierwszy 
– rozkaz wykonania zabójstwa w 
1933 roku sowieckiego dyplomaty 
Aleksieja Majłowa, drugi – roz-
kaz zabójstwa polskiego ministra 
spraw wewnętrznych Bronisława 
Pierackiego, który wedle Tiahny-
boka „zamordował wielu Ukraiń-
ców”, trzeci – rozkaz powołania w 
1942 roku Ukraińskiej Powstań-
czej Armii. Zwłaszcza ten ostatni 
przykład brzmi ciekawie, ponie-
waż dotąd neobanderowska pro-
paganda negowała odpowiedzial-
ność Bandery – który przebywał 
wtedy w KL Sachsenhausen – za 
utworzenie UPA i jej czyny. Za-
równo Tiahnybok jak i inni mów-
cy z partii „Swoboda” podkreślali 
swoją decydującą rolę w trwają-
cych od drugiej połowy listopada 
protestach na kijowskim „euro-
majdanie”. Szczególnie wymowne 
w tym kontekście są dwa zdania 
wypowiedziane przez Tiahnyboka 
(cyt. za Kresy.pl): „Nie byłoby tego 
Majdanu, właśnie takiego, z ukra-
ińskim duchem w Kijowie, gdyby 
nie Bandera, gdyby nie UPA” oraz 
„My banderowcy jesteśmy gotowi 
do poświęcenia życia za Ukrainę”.
My banderowcy… Tak po prostu 
i szczerze, bo polski mainstream 
medialny jak coś przekazuje o par-
tii „Swoboda” to używa określenia 
„narodowcy” względnie nacjona-
liści. 
Myśli swojego wodza rozwinął 
Andrij Tarasenko, rzecznik Pra-
wego Sektora im. S. Bandery, któ-
ry 29 stycznia udzielił wywiadu 
Jędrzejowi Bieleckiemu, kijow-
skiemu korespondentowi „Rzecz-
pospolitej”. Na pytanie o rzeź na 
Wołyniu Tarasenko odpowiedział:
„To brednia (…). Owszem Bande-
ra zalecał stosowanie radykalnych 
metod, ale przecież z okupantem 
należy walczyć wszystkimi me-
todami. Tym bardziej, kiedy ten 
okupant nie chce opuścić twojej 
ziemi”. Na uwagę Bieleckiego, 
że podczas wojny Polacy nie byli 
okupantami Ukrainy Tarasenko 
odpowiedział sloganem, że Ukra-
inę okupowali Niemcy, Polacy, 
Rumuni, Węgrzy i Rosjanie. Na 
kolejną uwagę Bieleckiego, że 
Polska jest dziś najważniejszym 
sojusznikiem Ukrainy w walce o 
„integrację z Europą” oraz pytanie 
czy nie jest błędem taktycznym 
eksponowanie na Majdanie sym-
boli UPA Tarasenko odpowiedział:
„Rozumiem w czym rzecz, ale my 
jesteśmy banderowcami i z po-
wodów taktycznych nie możemy 
się wyrzec naszych przekonań”. 
„Obecne granice Ukrainy są spra-
wiedliwe?” – dopytuje Bielecki. 
Tarasenko odpowiada: „Nacjona-
lista to ktoś, kto dąży do zjedno-
czenia wszystkich ziem etnicznych 
swojego narodu, tych, gdzie Ukra-
ińcy żyli od tysięcy lat. Inaczej 
nie można go nazwać nacjonali-
stą. Po wojnie operacja „Wisła” 
spowodowała, że Ukraińcy z tych 
ziem etnicznych zostali wyrzuceni 
i sprawiedliwość nakazywałaby, 
aby te ziemie do Ukrainy wróciły. 
Mówię o Przemyślu i kilkunastu 
innych powiatach”.
Na uwagę Bieleckiego, że Ukraina 
nie może być w Unii Europejskiej 
i jednocześnie domagać się zmia-
ny granic Tarasenko odpowiedział: 
„Miejsce Ukrainy nie jest w Unii, 
to byłoby sprzeczne z ideą państwa 
narodowego”. Po prostu strzał w 

Ukraińska pułapka
Bohdan Piętka
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dziesiątkę! Prominentny neoban-
derowiec informuje tym samym 
polskiego dziennikarza, że celem 
tego całego „euromajdanu” nie jest 
żadna integracja z UE, ale prze-
jęcie władzy na Ukrainie przez 
banderowców drogą rewolucyjną. 
Zapewne nie wiedząc co ma jesz-
cze powiedzieć Bielecki zauważył, 
że Ukraina nie będzie bezpieczna 
balansując pomiędzy Rosją a Za-
chodem. Tę uwagę Tarasenko sko-
mentował następująco: „Dlatego 
musimy odzyskać broń atomową. 
Mamy na Ukrainie własnych spe-
cjalistów, którzy do tego doprowa-
dzą”. Stwierdził ponadto, że aby 
zmusić do odejścia Janukowycza 
banderowcy są „gotowi sięgnąć 
po wszystkie metody, także te rady-
kalne. Tak jak robił Bandera”.
Według rosyjskiego dziennika 
„Komsomolska Prawda” – „wła-
dza nad Majdanem i połową ukra-
ińskiej administracji jest raczej w 
rękach Dmytro Jarosza (niefor-
malnego lidera Prawego Sekto-
ra) niż słynnego boksera Witalija 
Kliczki”. Dmytro Jarosz (ur. 1971) 
to współzałożyciel i komendant 
Wszechukraińskiej Organizacji 
„Tryzub” im. Stepana Bandery. 
Jest to paramilitarna organizacja 
neobanderska utworzona w 1993 
roku przez Wasyla Iwanyszyna, 
syna Petro Iwanyszyna – jedne-
go z dowódców Służby Bezpeky 
OUN (głównej siły banderowskiej 
biorącej udział w ludobójstwie 
na Wołyniu). Do Prawego Sekto-
ra oprócz „Tryzuba” należą m.in. 
ANA (Patrioci Ukrainy), Biały 
Młot, UNA-UNSO, C14 (uzna-
wani za neonazistowskie skrzydło 
partii „Swoboda”), a także grupy 
kiboli, głównie Dynama Kijów 
(najaktywniejsi w czasie rozru-
chów). Sama partia „Swoboda” 
oficjalnie do Prawego Sektora nie 
należy, ale tylko ze względów tak-
tycznych. Nawet onet.pl zauważył, 
że Prawy Sektor jest organizacją, 
która „nie kryje dystansu wobec 
opozycji parlamentarnej”.
”. Z kolei tvn24.pl odnośnie Pra-
wego Sektora podał, że „Jaceniu-
ka lekceważą, a Kliczkę – gdy ten 
próbował powstrzymać przemoc 
na Hruszewskiego 19 stycznia – 
zaatakowali gaśnicą”. 
Informacje „Komsomolskiej 
Prawdy” potwierdza Jędrzej Bie-
lecki, który w swojej korespon-
dencji z Kijowa stwierdził: „Ste-
fan Bandera jest dziś największym 
bohaterem protestujących, co wię-
cej, protestów przeciwko kreowa-
niu Bandery na bohatera Majdanu 
nie słychać”.
A „Super Express” cytuje „miss 
Majdanu” Rusłanę Łyżyczko, 
która zapewnia, że na „euromaj-
danie” żadnych banderowców 
nie ma („Na Majdanie nie rządzą 
nacjonaliści”, „Super Express”, 
8.02.2014). W to wierzą już chyba 
tylko redaktorzy „Super Expres-
su”, bo Rusłana Łyżyczko raczej 
nie. Z kolei dr Przemysław Żu-
rawski vel Grajewski rzuca gromy 
na księdza Tadeusza Isakowicza-
-Zaleskiego za krytykę zaanga-
żowania Jarosława Kaczyńskie-
go po stronie banderowskiej, bo 
przecież nie „europejskiej” (tekst 
„Antyukraińskie zacietrzewienie”, 
„Gazeta Polska Codziennie” nr 
725) i cieszy się, że „ukraińska 
rewolucja” prędzej czy później 
zwycięży („Zwycięstwo kwestią 
czasu”, „GPC” nr 718). Pan doktor 
udaje, iż nie wie, że będzie to zwy-
cięstwo banderowców. Inny publi-
cysta „Gazety Polskiej” – Marcin 

Wolski – odpowiada na krytykę 
zaangażowania polskiej „prawicy” 
po stronie banderowskiej stwier-
dzeniem, że przecież Piłsudski też 
współpracował z Petlurą przeciw 
Rosji bolszewickiej i nie sprzenie-
wierzył się tym pamięci o Orlętach 
Lwowskich („Dylematy”, nieza-
leżna.pl, 7.02.2014). Ale Petlura to 
chyba jednak nie był Bandera. 
Minister Sikorski – dopytywa-
ny przez PAP o banderowców na 
„euromajdanie” – oświadczył, że 
mówi „nie” wszelkim ekstremi-
zmom, ale równocześnie dodał, 
że winę za kryzys ukraiński po-
nosi wyłącznie Janukowycz, a 
Tiahnybok jest teraz partnerem 
dla Janukowycza i spotykają się z 
nim dyplomaci europejscy. Należy 
podkreślić, że jest w tym niema-
ła zasługą polityki polskiej. To w 
dużej mierze działania polskich 
polityków doprowadziły do tego, 
że neobanderowcy z polityczne-
go marginesu przekształcili się w 
jedną z głównych sił politycznych 
Ukrainy. I to cieszy pana ministra? 
Polscy politycy zarówno z PO 
jak i z PiS nadal nie widzą ban-
derowskiego oblicza ukraińskiej 
„rewolucji”, po prostu nie chcą go 
widzieć, nie chcą znać ani historii 
ani oczywistych aktualnych fak-
tów. Żyją w świecie swoich urojeń 
o integracji europejskiej z jednej 
strony oraz Międzymorzu i polity-
ce jagiellońskiej z drugiej strony. 
Na koniec jeszcze jedna infor-
macja. 6 lutego rosyjski dziennik 
„Wiedomosti” poinformował, że z 
powodu braku poparcia Polski dla 
projektu zwiększenia mocy prze-
syłowych gazociągu jamalskiego, 
Gazprom nie będzie budował ga-
zociągu Jamał-Europa II. Rosyjski 
koncern ma za to ułożyć jeszcze 
jedną nitkę magistrali Nord Stream 
do Niemiec po dnie Morza Bałtyc-
kiego. Planowana jest też trzecia 
nitka Nord Stream, która pobiegnie 
przez Bałtyk i Morze Północne do 
Wielkiej Brytanii. „Wiedomosti” 
przypomniały, że ogłoszony w 
2013 roku przez Rosję plan bu-
dowy gazociągu Jamał-Europa II 
wywołał w Polsce skandal poli-
tyczny, gdyż premier Donald Tusk 
oświadczył, że nic nie wie o pod-
pisanym memorandum w sprawie 
oceny na etapie przedinwestycyj-
nym możliwości budowy nowego 
gazociągu z Białorusi przez Polskę 
na Słowację. Wkrótce potem Tusk 
odwołał (pod naciskiem PiS) mini-
stra skarbu Mikołaja Budzanow-
skiego i prezes PGNiG Grażynę 
Piotrowską-Oliwę. Przyczyną ta-
kiego stanowiska władz polskich 
było to, że gazociąg Jamał-Europa 
II miał omijać Ukrainę, a Polska 
jest rzecznikiem interesów Ukra-
iny. A co Ukraina daje Polsce w 
zamian? Ołtarz Stepana Bandery, 
który zainstalowano w kijowskim 
„sztabie rewolucyjnym” (zdjęcia 
na isakowicz.pl, dostęp 12 lutego). 
Co jeszcze polscy mężowie sta-
nu są gotowi zrobić dla Ukrainy? 
Oddać Ukrainie 19 powiatów, 
których dopominają się neobande-
rowcy? Powiesić portrety Stepana 
Bandery we wszystkich polskich 
szkołach? Czy może nakazać 
Polakom wznosić faszystowski 
okrzyk „Chwała Ukrainie – boha-
terom chwała”? 
Polska polityka wschodnia utkwiła 
na dobre (raczej złe) w ukraińskiej 
pułapce niczym pijany w rowie. 
Kto wyciągnie polską politykę z 
tej pułapki? 

Aby lepiej zrozumieć rewolucję 
ukraińską trzeba obowiązkowo 
przeczytać poemat „Hajdama-
cy” wieszcza ukraińskiego Tarasa 
Szewczenki i powieść „Pożoga” 
wybitnej polskiej pisarki Zofii 
Kossak-Szczuckiej. Po przeczy-
taniu tych dwóch książek można 
zrozumieć ukraińską mentalność, 
albo raczej motywacje rewolucyj-
ne narodu ukraińskiego. Jako Pola-
kowi z Kresów bliższa mi jest „Po-
żoga” – książka po którą zawsze 
sięgam w krytyczne dla Ukrainy 
momenty historii: „Bezwiednie 
płyną łzy żalu, zasłaniając oczom 
widok. Na obszarach łąk zielonych 
wstają białe smugi, a poprzez ich 
długie przędziwa wesoło trzepie 
się rzeka. Za łąkami bór ogromny, 
niezmierzony, niezdeptany. Za bo-
rem wzgórza i łany. Hen, daleko, 
w sercu boru, popioły Sławuty; na 
prawo wyniosłe Płużno Tyszkie-
wiczów wznosi ku niebu opalone 
mury niby ramiona skrzywdzone-
go człeka.”
Tak, na Majdanie w Kijowie już 
doszło do pożogi, która może prze-
rzucić się ze stolicy na całą Ukra-
inę, jak pożoga wojny domowej, 
która zawsze jest bezwzględna i 
krwawa. I jeżeli „rewolucja poma-
rańczowa” w grudniu 2004 roku 
odbyła się pokojowo i bezkrwa-
wo, to na Majdanie w Kijowie 22 
stycznia 2014 roku przelano krew 
pięciu jeszcze młodych ludzi: Or-
mianina, Białorusina polskiego 
pochodzenia i trzech Ukraińców.

Pacyfikacja dzieci

Euromajdan w Kijowie rozpoczął 
się po tym, jak ukraiński prezy-
dent Wiktor Janukowycz mimo 
obietnic nie podpisał 29 listopada 
2013 roku w Wilnie umowę sto-
warzyszeniową Ukrainy z UE. 
Tym samym droga Ukrainy do 
zjednoczonej Europy została za-
blokowana przez prezydenta, nie 
bącząc na to, że kurs eurointegra-
cyjny jest zapisany w Konstytucji 
Ukrainy. W Kijowie na tę wieść 
pierwszymi zareagowali studenci, 
którzy na Majdanie Niezależności 
w Kijowie oczekiwali rezultatów 
Szczytu Partnerstwa Wschodnie-
go w Wilnie. Studenci kijowscy 
od razu utworzyli na cetralnym 
placu miasta Euromajdan, który 
zaczął wymagać od władz podpi-
sania umowy stowarzyszeniowej z 
UE i nie łamać Konstytucji. Pro-
test przebiegał zorganizowanie i 
w sposób pokojowy. Za europej-
ski wybór Ukrainy występowali 
generalnie studenci pierwszego 
roku studiów po szkole średniej. 
Dzieciaki studenckie rozbiły mia-
steczko namiotowe w śródmie-
ściu Kijowa i nie preszkadzały 
władzom miejskim w funkcjono-
waniu. Ale w noc na 30 listopada 
specnaz milicyjny „Berkut” be-
stialsko pałami spacyfikował stu-
dentów, którzy ratująć się w nocy 
od dwumetrowych milicjantów 
wołali: Mamo! Mamo! Ale milicja 

nie znała litości. Razem z dziećmi 
został strasznie pobity dziennikarz 
polski podczas wykonania swego 
obowiązku.

Nie Europa lecz obrona dzieci
Była główną motywacją prawie 1 
miliona Ukraińców, którzy obu-
rzeni pobiciem studentów, zebrali 
się na Majdanie w Kijowie na znak 
protestu przeciwko bezprawiu re-
żimu prezydenta Janukowycza. 
Radykalna część Majdanu, razem 
z neobanderowcami i prowokato-
rzami milicyjnymi ruszyła w stro-
nę gmachu Administracji Prezy-
denckiej, chociaż była niedziela 1 
grudnia – dzień wolny od pracy. W 
tym dniu po raz pierwszy doszło 
do starć między prowokatorami 
neonazisty Dmytra Korczynśkogo 
i wojskami wewnętrznymi, bro-
niącymi Administracji. Pod wie-
czór do akcji pacyfikacyjnej dołą-
czył się znowu specnaz milicyjny 
„Berkut”, który pałował wszyst-
kich na prawo i na lewo, bijąć no-
gami i pałami upadłych protestan-
tów i nawet dziennikarzy, w tym 
z Polski. Tę krwawą akcję było 
strasznie oglądać nawet w telewi-
zji. Nieludzkie zachowanie „Ber-
kuta” zostało sfilmowane mimo 
wszystko. Kijów nigdy jeszcze po 
wojnie nie wyglądał tak strasznie 
w płomieniach, jak ulica Bankowa 
wieczorem 1 grudnia 2013 roku. 
Od tego momentu została przekro-
czona linia pokojowego rozwią-
zania konfliktu. Zaczęła się walka 
z reżimem donieckiej mafii Janu-
kowycza, która okupowała całą 
Ukrainę.

Opozycja Trzech

Brak zdecydowanej pozycji trzech 
liderów opozycji ukraińskiej: 
Arsenija Jaceniuka z Partii „Ba-
t’kiwszczyna” (opcji uwięzionej 
przez reżim Janukowycza – Julii 
Tymoszenki), Witalija Kłyczki 
z Partii „Udar” (mistrz świata z 
boksu, zwolennik eurointegracji 
Ukrainy), Oleha Tiahnyboka z 
neobanderowskiej opcji „Swo-
boda” doprowadziła do tego, iż 
najbardziej radykalna część Eu-
romajdanu pod przewodnictwem 
organizacji neobanderowskiej 
„Prawy Sektor” połączonego z 
weteranami wojny afgańskiej 
ZSRR ruszył w stronę ulicy Hru-
szewskiej – dzielnicy gdzie się 
mieści gabinet ministrów, admi-
nistracja prezydencka i parlament 
ukraiński. Na drodzę powstańców 
stanęły wojska wewnętrzne, jako 
żywy mur obrony reżimu Janu-
kowycza, a za wojskami stanęły 
oddziały specnazu milicyjnego 
„Berkut” w oczekiwaniu na roz-
kaz pacyfikacji powstałych. Rady-
kalna młodzież zaczęła rzucać w 
stronę żołnierzy „koktajle Moło-
towa” podpalane butelki z benzy-
ną. Centrum Kijowa zaczął pałać. 
I chociaż prezydent Janukowycz 
obiecał, iż nie będzie więcej pa-
cyfikacji powstańców, jednak 22 

stycznia w święto zjednoczenia w 
1919 roku Ukraińskiej Republika 
Ludowej i Zachodnio-Ukraińskiej 
Republiki Ludowej, snajperzy 
„Berkuta” zaczęli ostrzeliwać na-
bojami gumowymi radykalnych 
protestantów. Ale, jak się potem 
okazało „Berkut” strzelał także 
amunicją ostrą. Pierwszym został 
zabity powstaniec Serhij Niwo-
gian ze Wschodniej Ukrainy. Za-
bicie pięciu protestantów uczyniło 
antymafijną rewolucję w Kijowie 
jeszcze bardziej radykalną. Po raz 
pierwszy przelała się krew ludzka 
podczas akcji protestów na Ukra-
inie.

Mafia doniecka i herszt Januko-
wycz

Aby zrozumieć obecną sytuację 
polityczną na Ukrainie trzeba 
oprócz znajomości literatury spe-
cjalnej tu mieszkać od lat i umieć 
analizować środowiska decy-
dentów krajowych. Obserwacje 
od zewnątrz dosyć często nie są 
trafne. Dlatego chciałbym w paru 
słowach opisać opcję polityczną 
Partii Regionów Ukrainy (PRU), z 
której pochodzi obecny prezydent 
Wiktor Janukowycz. Ta partia, któ-
ra od lat obsługuje interesy oligar-
chów wschodnich regionów kraju 
(Doniecka, Ługańska i częściowo 
Charkowa) chociaż powstała z 
inicjatywy kijowianina „pomarań-
czowego” Petra Poroszenki, prze-
szła z czasem za pieniądze w ręce 
najbogatszego oligarchy Ukra-
iny z Doniecka Rinata Achmeto-
wa. Herszt mafijny potrzebował 
oprócz kapitału wsparcia politycz-
nego, aby móc bez przeszkód bez-
piecznie okradać całą Ukrainę, a 
nie tylko jej wschodnią część. Za-
hartowany w wojnach mafijnych 
biznesman, który usunął sprytnie 
swoich konkurentów i pogrzebał 
innych hersztów mafii donieckiej 
w licznych kopalniach Zagłębia 
Donieckiego chciał mieć i swo-
jego prezydenta. I nim został wy-
brany w 2010 roku „wolą narodu 
ukraińskiego” Wiktor Janukowycz 
zamiast neobanderowca Wikto-
ra Juszczenki, którego większość 
obywateli miała dosyć w jego nie-
kompetencji. Kampania wyborcza 
Janukowycza była najdroższa w 
historii Ukrainy. Natomiast, „po-
marańczowa” Julia Tymoszenko 
była drugą.

Czerwono-czarni na baryka-
dach

Od samego początku politycznego, 
a nie studenckiego Majdanu, mnie 
jako Polaka, denerwowała obec-
ność w perwszych szeregach po-
wstania czerwono-czarnych sztan-
darów zbrodniczej OUN-UPA i 
masowe banderowskie okrzyki: 
Sława Ukrainie! Herojom sława! 
Protestujące przeciwko mafijnemu 
reżimowi Janukowycza tłumaczy-
li, iż to nie ma żadnego związku z 
banderowcami, że te przywitania 
tylko łączą Ukraińców i nic wię-
cej. Ale dobrze znając zachowanie 
neobanderowców i przyglądając 
się młodym ludziom na Majdanie 
i barykadach doszedłem, niestety, 
do wniosku, iż powstańcy albo 

POŻOGA
Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów
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Nagroda Nobla przebita Nagrodą 
Solidarności która ma zostać po 
raz pierwszy przyznana 4 czerw-
ca br., w 25. rocznicę pierwszych 
częściowo wolnych wyborów par-
lamentarnych. 

Osoba która otrzyma nagrodę to 
osoba której przyświecają zasady 
solidarności i praktyczne szerzenie 
demokracji.
Pomysłodawcą, realizatorem, czyli 
głównym spiritus movens jest nie 
kto inny jak odpowiedzialny za 
politykę zagraniczną RP Radosław 
Sikorski.  
„ Na 25-lecie odzyskania wolno-
ści przez Polskę rząd ustanawia 
Nagrodę Solidarności w wyso-
kości miliona euro, która będzie 
przyznana osobie, która dzisiaj 
walczy o wolność i nagroda ma jej 
w tym pomóc – powiedział dzien-
nikarzom szef MSZ Radosław Si-
korski, który jest pomysłodawcą 
nagrody.”

Laureat otrzyma 250 tys. euro, 700 
tys. będzie przeznaczone na pro-
gramy polskiej pomocy rozwojo-
wej wskazane przez nagrodzoną 
osobę a 50 tys. euro przeznacza 
się na podróż studyjną laureata 
po Polsce w celu „zaznajomienia 
zwycięzcy z naszą udaną walką o 
wolność”.
„Dzisiaj zwróciłem się do ważnych 
osób z dziedziny walki o prawa 
człowieka i demokrację, w tym 
dwóch Polaków Lecha Wałęsy i 
Zbigniewa Bujaka, jako do no-
minatorów do nagrody. Decyzję 
podejmie Rada Fundacji Solidar-
ności Międzynarodowej. Minister 
spraw zagranicznych będzie miał 
coś do powiedzenia”– powiedział 
Sikorski.

Powiedział też, że „poza uhonoro-
waniem laureata za wysiłki na rzecz 
obrony demokracji na świecie na-
groda ma służyć „przypomnieniu 
światu, że to w Polsce się zaczęło 
jeszcze przed upadkiem muru ber-
lińskiego, że w Polsce już 4 czerw-
ca miały miejsce pierwsze w bloku 
komunistycznych od drugiej wojny 
światowej częściowo wolne wybo-
ry i że Polska jest krajem, który 
dobrze wykorzystał swoją wolność, 
zarówno w sensie instytucjonalnym 
jak i gospodarczym”.

Czy pomysł przyznania Nagrody 
Solidarności wpisze się w tego-
roczne obchody 25-lecia polskiej 
transformacji pokaże czas ale za-

cięcie i determinacja Sikorskiego 
z jednej strony zadziwia, z drugiej 
zaś wprowadza zwykłego Kowal-
skiego w osłupienie.
To prawda że wiatry solidarno-
ściowe porwały miliony polskich 
robotników ale prawdą też jest to, 
że akurat ci sami robotnicy, tak 
naprawdę niczego dla siebie nie 
załatwili a na dodatek zostali od-
stawieni od konsumowania tego co 
w jakiś tam stopniu uzyskali. 
W zasadzie to „,murzyn zrobił 
swoje i murzyn może odejść” i tak 
też zrobili ci którzy „wczoraj”  na-
mawiali robotników do protestów 
a „dzisiaj”, za pomocą narzędzia 
zwanego „dyscyplina partyjna” 
pozbawiają ich prawa do samosta-
nowienia. 

Sikorski wymyślił więc sobie  
„.przypomnieniu światu, że to w 
Polsce się zaczęło jeszcze przed 
upadkiem muru berlińskiego,.. ale 
pewnie nie wie że świat się z tego 
i z niego śmieje. II RP z min. Józe-
fem Beckiem i  III RP z Sikorskim  
pokazują, że polska dyplomacja 
do najmocniejszych nie należała i 
nie należy a na tle innych europej-
skich dyplomacji wyglądamy bla-
do a co za tym idzie anemicznie. 
Kolos na glinianych nogach jest 
zwykłym słabeuszem i może co 
najwyżej być strachem na wróble i 
tak jesteśmy niestety postrzegani.

/ Weak = słaby
Sikorski nie wspomniał nic o pie-
restrojce która przewróciła po-
rządek geopolityczny w Europie 
bardziej, niż ten który powstał 
po upadku muru berlińskiego w 
wyniku  czego odrodziło się w 
nowych granicach państwo nie-
mieckie.
Pierestrojka Gorbaczowa także 
zrewidowała jałtański „porządek” 
w konsekwencji czego pojawiły 
się na mapie nowej Europy nowe 
byty państwowe jak Litwa, Łotwa, 
Estonia, Białoruś czy wreszcie 
Ukraina.   
W pewnym sensie zapoczątkowa-
ny przez Solidarność zryw nie-

zadowolonych Europejczyków 
przyczynił się do powstania no-
wej mapy Europy, jednak gdzie w 
tym całym ruchu zawieruszyła się  
POLSKA RACJA STANU..??   
Filantropia ówczesnych „rekon-
struktorów”  Europy powaliła z 
nóg nie jednego historyka i bli-
sko 40. milionowy naród którego 
przywódcy nie upomnieli się o 
skutki zadanej Kresom śmierci w 
Teheranie i pochówku w Jałcie.   

W opublikowanym w „Podsta-
wach Narodowych Nr 4 (2) 2006” 
materiale czytamy: 

„W 1989 r. Michaił Gorbaczow 
zaproponował na spotkaniu w 
Moskwie gen. Wojciechowi Ja-
ruzelskiemu zwrot Ziem Wschod-
nich w dwóch wersjach. 
Pierwsza: zwrot Wilna, Lwowa i 
Krzemieńca; 
Druga - okręg grodzieński z pusz-
czą białowieską i dawne woj. 
Lwowskie z zagłębiem naftowym. 
Powodem tej propozycji było 
unieważnienie umów jałtańskich 
i chęć wzajemnego zrzeczenia 
się roszczeń o odszkodowania. 
Wkrótce gen. Jaruzelski przyjął 
propozycje Gorbaczowa w imie-
niu Polski. Kiedy sprawa dotarła 
do Warszawy, panowie Geremek, 
Michnik, Kuroń i Mazowiecki 
pojechali w pośpiechu do Mo-

skwy i prawie na 
klęczkach wybła-
gali Gorbaczowa, 
aby tego nie czy-
nił. Jakich wpły-
wów użyli nikt 
nie wie, w końcu 
Gorbaczow przy-
stal na ich prośby. 
Konsul generalny 
ZSRR w Krako-
wie p. Serdaczuk 

mówił o tym w obecności prof. 
Edwarda Prusa. Również po-
twierdził to poseł z Litwy do sej-
mu ZSRR Jan Ciechanowicz w 
rozmowie ze Stanisławem Sadow-
skim z Toronto. Podała to rów-
nież prasa nowojorska. - Warto 
więc, by IPN zajął się tą sprawą 
i wyjaśnił, a sprawa jest bardzo 
poważna. Tak oto wielki patriota 
polski walczył o Polskę.
Materiał ten nie stanowi żadnej 
tajemnicy a dostępny jest w wielu 
portalach internetowych z których 
i ja skorzystałem. 
Czy jest on oparty na faktach nie 
wiem na sto procent ale czytając 
biografię ojca Michnika Ozjasza  

Szechtera jestem skłonny w nią 
uwierzyć. 
Oto fragment życiorysu ojca 
Michnika dotyczącego jego po-
glądów na Kresy II RP:
Syn Natana i Klary (z domu 
Steinwurcel). Studiował krótko 
w Wiedniu. W dwudziestoleciu 
międzywojennym aktywnie dzia-
łał w ruchu komunistycznym. 
We Lwowie był członkiem mło-
dzieżowej komunistycznej grupy 
samokształceniowej, następnie 
po powrocie z Wiednia jednym 
z funkcyjnych działaczy (m.in. 
okręgowym sekretarzem KPZU 
w Stanisławowie, członkiem Wy-
działu Zawodowego Komitetu 
Centralnego i zastępcą członka 
Komitetu Centralnego nielegalnej 
Komunistycznej Partii Zachodniej 
Ukrainy dążącej do oderwania od 
Polski Galicji Wschodniej i Woły-
nia oraz przyłączenia tych ziem do 
Ukraińskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej.

Po tym uzupełnieniu poprzedni cy-
tat wydaje się realnym i jest ponie-
kąd częścią odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego Polska nic nie „ugrała” na 
zrywie Solidarności którą dzisiaj 
Sikorski usiłuje reanimować po 
zapaści i rozdrobnieniu na różne 
frakcje i frakcyjki. 
Wskrzeszanie trupa nic tu nie da a 
już nie będzie miało najmniejszego 
wpływu byt który swoją państwo-
wość zawdzięcza dzięki pierestroj-
ce a o którym głośno dzięki wyda-
rzeniom na kijowskim majdanie. 
Upłynęło zaledwie ćwierć wieku, a 
już miliony mieszkańców TEJ pań-
stwowości kreują swoją etniczność 
której obszar niebawem będzie 
sięgał Imperium Rzymskiego. To 
jest jakaś paranoja mocno niestety 
wzmacniania przez niedouków z 
Polski którzy nie wiedzieć czemu 
zapomnieli nagle skąd ich Ród. 
Za mało czasu niestety poświęca-
my tym, których przez dziesiątki 
lat rusyfikowano tylko dlatego, że 
„macierz” bała się upomnieć i o 
nich i o ziemie przez nich zamiesz-
kałe a bezprawnie odebrane w 
Jałcie przez kaprys Stalina. Przed 
bękartem pierestrojki przestrze-
gał w roku 30 ub. stulecia Roman 
Dmowski który powiedział: „Nie 
ma siły ludzkiej, zdolnej prze-
szkodzić temu, ażeby oderwana 
od Rosji i przekształcona w wiel-
kie państwo Ukraina stała się 
zbiegowiskiem aferzystów całego 
świata, którym dziś ciasno jest we 
własnych krajach, kapitalistów i 

Nagroda Solidarnoci...?? 
Skandal (czy) i 

Kompromitacja z Kresami 
w bardzo dalekim tle. 

Andrzej Łukawski 

nie znają prawdziwej i gorzkiej 
prawdy o OUN-UPA albo mają 
tylko wiedzę narzuconą przez 
emisarzy ze Lwowa, Tarnopola, 
Iwano-Frankowska, że upowcy to 
wyłącznie nieskazitelni bohatero-
wie narodu ukraińskiego, którzy 
walczyli na swoich etnicznych 
ziemiach z okupantami z Rosji, 
Niemiec i Polski. Wszelka dysku-
sja na ten temat nie miała sensu, 
bo trudno przekonać człowieka, 
który nie chce znać prawdy i jej 
nie potrzebuje. I chocaż organiza-
cja neonazistowska „Prawy Sek-
tor”, która mówi, iż OUN-UPA 
nigdy nie mordowała cywilnych 
Polaków, w tym dzieci, kobiet i 
starców, a jeżeli i były morder-
stwa Polaków, to to były akcje 
odwetowe UPA na zbrodnie AK. 
Dlatego, spacerując barykadami 
tylko obserwowałem postańców 
bez żadnych dyskusji. Także na 
Majdanie doszedłem do wniosku, 
iż radykalizacja rewolucji tylko 
zwiększa szeregi neobanderow-
ców „Prawego Sektora”. 

Z Bogiem lub diabłem

Nie bacząc na to, iż coraz więcej 
młodzieży ukraińskiej podczas 
rewolucji antymafijnej staje się 
po stronie radykalnych neobande-
rowców spodobało mi się, iż każ-
dy poranek na Majdanie zaczyna 
się od modlitwy prawosławnych 
i grekokatolików. Jednoznacznie 
mogę powiedzieć, iż powstańcy 
są z Bogiem. Czego nie mogę po-
wiedzieć o specnazie milicyjnym 
„Berkut”, który na ponad 20 stop-
niowym mrozie rozebrał do naga 
skatowanego Kozaka Hawryluka 
i w tle robili zdjęcia na swoich 
milicyjnych komórkach. To było 
straszne i mimowolnie przyszły 
mi na pamięć zdjęcia bestialsko 
storturowanych przez banderow-
ców Polaków. Ale o tym prawie 
nikt z Ukraińców nie chce wie-
dzieć. Nie ma szans, że Ukraińcy 
kiedykolwiek przeczytają książki 
o zbrodniach OUN-UPA autor-
stwa Ukraińca Wiktora Poliszczu-
ka lub Polki Ewy Siemaszko. 
Ale wbrew tym moim smutnym 
refleksjom chce powiedzieć, iż 
od samego początku wybrałem 
stronę Majdanu, bo nie chcę żyć 
w państwie rządzonym przez cy-
niczną mafię doniecką herszta 
Janukowycza. Nie chcę także żyć 
w państwie rządzonym przez neo-
banderowca Tiahnyboka lub neo-
nazistowski „Prawy Sektor”. Chcę 
żyć wg. Dekalogu w państwie, w 
którym nie będzie miejsca niena-
wiści, a panować w którym będzie 
wolność i uszanowanie innej oso-
by. Wiem także, iż droga Ukrainy 
do Europy przebiega przez Pol-
skę, a nie Rosję. 
Ks. bp Kościoła rzymskokatolic-
kiego na Ukrainie Stanisław Szy-
rokoradiuk powiedział z trybuny 
Majdanu w Kijowie, iż dni reżimu 
Janukowycza dobiegają końca. 
Proszę też Boga, aby na Ukrainie 
nie doszło do wojny domowej i do 
strasznego rozlewu krwi. Dlatego 
Ukraina ma być państwem ani 
mafijnym, ani banderowskim lecz 
państwem ludzi wolnych i cywili-
zowanych.
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poszukiwaczy kapitału, organiza-
torów przemysłu, techników i kup-
ców, spekulantów i intrygantów, 
rzezimieszków i organizatorów 
wszelkiego gatunku prostytucji: 
Niemcom, Francuzom, Belgom, 
Włochom, Anglikom i Ameryka-
nom pośpieszyliby z pomocą miej-
scowi Rosjanie, Polacy, Ormianie, 
Grecy, Żydzi. (…) Te wszystkie ży-
wioły przy udziale sprytniejszych, 
bardziej biegłych w interesach 
Ukraińców, wytworzyłyby prze-
wodnią warstwę, elitę kraju. By-
łaby to wszakże szczególna elita, 
bo chyba żaden kraj nie mógłby 
się poszczycić tak bogatą kolekcją 
kanalii”. 

Mam zatem takie same prawa upo-
minać się o te ziemie jak Putin o 
Ruś Kijowską. 
U kraja, u krainy, u skraja...??? 
Wiele państw miało swoją u_kra-
inę bo tak nazywano krańce ówcze-
snych bytów państwowych i jeżeli 
już banda Tiahnyboka nawiązuje 
do ziem etnicznych, to powiem, 
że lachicka ukraina istniała dużo 
wcześniej, niż nacjonalistyczna 
idea Dmytro Doncowa. 
Wiem, że kilkudziesięcioletnia 
zmowa milczenia wobec Kresów 
zafundowana przez następujące 
po sobie nierządy ogołociła młode 
pokolenie z patriotycznych idei ale 
na Boga, nie możemy ulegać i dać 
się ponieść manipulacjom pseudo 
historyków, pseudo polityków i 
pseudo demokratycznym mediom. 
TAM, za wschodnią granicą Rze-
czypospolitej profanowana jest 
polskość i szczątki naszych przod-
ków składane na TEJ -POLSKIEJ 
ziemi od wieków. Powyżej wymie-
nieni mówią i piszą  UKRAINA a 
ja pytam co to za byt? Armia So-
wiecka przyniosła na kresy nowy 
sowiecki „porządek” i przy pomo-
cy bagnetów dopilnowała żeby by-
dlęce wagony nie kursowały pusto 
na Sybir i do łagrów. Jak myślisz 
szanowny czytelniku, kogo tak na-
miętnie wywozili?? Jeszcze ćwierć 
wieku temu po polskich Kresach 
jeździły sowiecki czołgi a polskie 
kościoły zamieniano na sowchozo-
we magazyny i nagle stał się cud. 
bo oto z niczego powstał wielki 
naród ukraiński z cholernie bogatą 
historią, naród który polscy polity-
cy chcą mieć  w Unii Europejskiej. 
Wszyscy nagle zapałali miłością 
do tego niemowlęcia państwowo-
ści do tego stopnia, że jeżdżący na 
majdan politycy robią tam z siebie 
idiotów i niedouków. 
Jadą bo chcą ugasić ogień na maj-
danie ale ten ogień to tylko skutek 
czegoś zapoczątkowanego jeszcze 
przez przez Doncowa a przecież 
dobry lekarz to taki, który leczy 
przyczynę a nie samą chorobę. 
Szkoda mi tylko tych młodych 
którzy nie znając historii swojego 
pochodzenia nadstawiają głowy na 
gumowe kule bo tak chcą kreatury 
wysyłające ludzi na barykady. 
Poprzednia, ta pomarańczowa 
„rewolucja” przyniosła za sobą 
las banderowskich pomników i 
aż strach pytać co przyniesie ak-
tualnie rozgrywająca się na ki-
jowskim majdanie. Niepokojące 
doniesienia mówią o chęci od-
dzielenia od Polski Przemyśla bo 

cały czas mają za mało Swobody 
i nie mają już miejsca na kolejne 
monumenty gloryfikujące siepa-
czy z OUN-UPA. 
Ten wielowyznaniowy, wielokul-
turowy i wielonarodowościowy 
„zbitek” ściśnięty w federację 
(NIE ŻADNE PAŃSTWO) został 
przez Stalina pozbawiony wła-
snej tożsamości, języka, historii, 
kultury .... i dopiero Gorbaczow 
umożliwił powstanie tworu który 
jednak się nie sprawdził bo i nie 
mógł. 
Swoista mekka jaką dla „odrodzo-
nej” Rosji stanowi Ruś Kijowska 
jest oczkiem w głowie dla Rosjan 
i Putina. Czy tego chcemy czy nie, 
on tego z rąk nie wypuści.

W zachodniej części Ukrainy, od 
wieków mówiono i myślano po 
Polsku i nawet car mimo Sybiru 
i Stalin mimo łagrów nie był w 
stanie wyrwać korzeni zamiesz-
kałych tam narodowości. Jeszcze 
pod koniec XIX Rusini mówili i 
pisali do urzędów po polsku gdyż  
nie posiadali nawet własnego alfa-
betu. Popi odprawiali też w języku 
polskim a więc było podobnie jak 
jest dzisiaj, tyle że dominującym 
językiem jest teraz rosyjski. Na-
wet jeden z tzw. liderów majdanu 
Kliczko dopiero uczy się ukraiń-
skiego więc gdzie tu jakieś trady-
cje czy etniczność?
Na pierwszej linii obrony maj-
danu  stoją chłopcy którzy jesz-
cze niedawno pełnili służbę w 
radzieckich jednostkach różnych 
formacji a więc znają dobrze swo-
je rzemiosło. Dziś stanowią tzw. 
Prawy Sektor albo bardziej zna-
ną nazwę Patrioci Ukrainy. Do 
Prawego Sektora należą jeszcze 
organizacje Tryzub, Biały Młot, 
UNA-UNSO, neonazistowskie 
skrzydło Swobody, czyli C14 oraz 
piłkarscy ultrasi, głównie Dynama 
Kijów. 
Relacje z majdanu przekazywane 
społeczeństwu nie wspominają  
jednak o paramilitarnych skrzy-
dłach ukraińskich nacjonalistów 
no bo po co. Lepiej wygląda re-
lacja w której pokazywany jest  
dzielny naród stawiający czoła 
jednostkom Berkutu.
Przywódcami Tryzuba, a zarazem 
czołowymi postaciami Prawego 
Sektora są Dmytro Jarosz i Andrij 
Stemplickyj.
Główną rolę w UNA-UNSO na 
Majdanie odgrywa wice szef or-
ganizacji Mykoła Karpiuk. Człon-
kiem UNA-UNSO był Białorusin 
Michaił Żyznieuski, zastrzelony 
26 stycznia. 
UNA-UNSO ma najdłuższą tra-
dycję. Paramilitarna banderowska 
organizacja działa od początku lat 
90. 

Gdy widzę tytuły prasowe m.in:
Europa musi pomóc Ukrainie, 
Jak pomóc Ukrainie, Premier 
zapowiada pomoc Ukrainie, Pre-
mierzy Grupy Wyszehradzkiej 
chcą pomóc Ukrainie.....,
to pytam, jakiej i czyjej Ukrainie?
A dlaczego  to mam pomagać 
postsowieckiej hołocie na usłu-
gach oligarchów, zachodniego ka-
pitału i faszystowskich idei.  

 Wiele naszych wydawnictw en-
cyklopedycznych, drukowanych 
ostatnio, zawiera rażące przekła-
mania o OUN-UPA, których ce-
lem jest nobilitacja tej zbrodniczej 
formacji. W 28 t. Wielkiej Ency-
klopedii PWN, Warszawa 2009, 
napisano, że UPA to „ niepodle-
głościowa organizacja zbrojna, 
która walczyła przeciw Niemcom, 
ZSRR i polskiej ludności zamiesz-
kującej Kresy”. Z kolei w ośmioto-
mowej Encyklopedii PWN, wyd. 
Kluszczyński, prof. W. Mędrzec-
ki napisał: „… od wiosny 1943 
trwały działania zbrojne przeciw 
ludności polskiej, zmierzające do 
całkowitego jej usunięcia z Woły-
nia, Polesia, Galicji”. Autorzy pi-
sząc te słowa dobrze wiedzieli, że 
te działania w stosunku do ludno-
ści polskiej to były obłędne rzezie 
polskich dzieci, kobiet mężczyzn, 
dokonywane przez bandy rezunów 
z OUN-UPA i miejscową czerń, 
że objęły one ponad trzy tysiące 
miejscowości w siedmiu woje-
wództwach. Na takie cyniczne 
eufemizmy mogli się zdobyć tylko 
gorliwi apologeci tej zbrodniczej 
formacji.
Granice przyzwoitości przekro-
czyli autorzy i redaktorzy haseł 
o OUN-UPA w wydawnictwach 
„Zielonej Sowy”, np. w Nowej 
Encyklopedii A-Z, Kraków 2003 
czy w Encyklopedii Szkolnej A-Z 
dla Licealistów, Kraków 2006. Na 
niesławnej liście fałszerzy historii 
polsko-ukraińskich stosunków po-
winno się znaleźć i wiele innych 
wydawnictw,  autorów i redakto-
rów. 

Tymczasem już Mała Encyklope-
dia PWN z 1974 r., podobnie jak i 
inne encyklopedie tamtego okresu, 
była bliższa prawdy w tej tematy-
ce. Encyklopedia ta informuje, że 
UPA to „skrajnie nacjonalistyczna, 
faszystowska ukraińska organi-
zacja wojskowo-terrorystyczna, 
utworzona w 1943, wojskowa 
organizacja OUN,…działała na 
południowo-wschodnich terenach 
Polski, dokonywała masowych 
rzezi ludności polskiej, zlikwi-
dowana w 1947.” Nie trudno za-
uważyć, że i ta encyklopedia nie 
podała całej prawdy. W PRL ofi-
cjalne zainteresowanie zbrodniami 
OUN-UPA ograniczano do tere-
nów południowo-wschodnich Pol-
ski powojennej, do tzw. Zakerzonii 
w ounowskiej terminologii.
 Ale i inne encyklopedie, ostatnio 
wydane, nie są pozbawione absur-
dów i kłamstw, np. w Popularnej 
Encyklopedii Collinsa, tłumaczo-
nej z angielskiego, napisano, że  
„Zakerzonię” przyznano Polsce 

w 1945r. Encyklopedia of Ukra-
ina (wydana w Kanadzie) twier-
dzi, że Polska okupuje te tereny 
– 19,5 tys. km. kwadratowych. W 
czerwono - czarnej uchwale OUN 
z  22.06.1990 napisano wprost, 
że „ samostijna Ukraina nigdy z 
tych ziem nie zrezygnuje i w od-
powiednim momencie o nie się 
upomni. Jeśli Polacy będą się upie-
rać, to Ukraina użyje siły zbrojnej 
względem nich.” Takie stanowisko 
zajmują nadal ounowcy, co po-
twierdził buńczucznie Andrij Ta-
rasenko  jeden z przywódców ki-
jowskiego Majdanu. Zastanawia, 
że nikt z ounofilskich publicystó-
w,ani M.Czech, ani Smoleński, ani 
B. Berdychowska nie zareagowali 
we właściwy sposób na agresję 
neobanderowca, ale mają czelność 
atakowania ks.T. Sakowicza-Za-
leskiego, który ma odwagę bronić 
pamięci i godności Ofiar bande-
rowskiego ludobójstwa i ostrzegać 
przed odradzającym się nazizmem 
hajdamackim.    

Przejdźmy do kolejnego ounow-
skiego blefu, że OUN-UPA wał-
czyła przeciwko Niemcom. Mnó-
stwo faktów dowodzi, że formacja 
ta na śmierć i życie związała się 
z hitlerowskimi Niemcami i w 
związku tym uparcie trwała do 
końca III Rzeszy. Prof. Roman 
Torzecki trafnie określił istotę 
ounowsko-hitlerowskiej kolabo-
racji: ”UPA stała się synonimem 
zniszczenia, ognia i mordów. W 
swoim nihilizmie do własnego na-
rodu miała potężnego protektora, 
który wspierał ją nie tylko moral-
nie, ale inspirował i wyposażał 
zbrojnie, z którym sprzęgła się 
ona na śmierć i życie, staczając 
się coraz niżej na samo dno na-
rodowej zdrady, gdzie zepchnęli 
ją cynicznie rzekomi rzecznicy 
sprawy ukraińskiej – hitlerowscy 
siepacze”(R. Torzecki, Kwestia 
ukraińska w polityce III Rzeszy 
1933-1945, s.346).
W połowie sierpnia 1941 r. Jan 
Nowak (Jeziorański) spotkał przy-
godnie Włodzimierza Horbowego, 
z-cę Stepana Bandery, wracające-
go z Rabki, gdzie Niemcy prze-
trzymywali członków rządu J. 
Stećki, powołanego 30 czerwca z 
inicjatywy Bandery i rozwiązane-
go przez Niemców 5 lipca. Horbo-
wy oświadczył, że mimo rozczaro-
wania decyzjami Niemców, którzy 
przyznali Węgrom Ukrainę Zakar-
packą (wrzesień 1938) i Galicję ze 
Lwowem włączyli do Generalnej 
Guberni – on nadal uważa Niem-
ców za najważniejszego sojuszni-
ka. „Gdybym nawet – wyznał – za 
miesiąc lub dwa znalazł się w Da-

chau, to i tam będę bronił sprawy 
sojuszu Ukrainy z Niemcami; cała 
ukraińska góra jest tego samego 
zdania.” Na pytanie J. Nowaka, 
co będzie, jeśli Niemcy przegrają 
wojnę, odpowiedział: „Kolonia 
ukraińska w USA nie próżnuje  i 
niedawno wysłany został także 
do Watykanu delegat ukraiński dr 
Zedzowycz, który pertraktuje z 
miarodajnymi czynnikami kościel-
nymi 
w sprawie szerzenia unii greckiej 
na Wschodzie”(Jan Nowak, Roz-
mowy z Włodzimierzem Horbo-
wym, ”Zeszyty Historyczne” nr 
93).
Mimo wręcz wrogich posunięć 
Niemców wobec decyzji i za-
miarów OUN, organizacja ta nie 
zmieniła swojego wiernopoddań-
czego stosunku do hitlerowskiego 
okupanta. Nadal zabiegała o jego 
względy, przychylność i pomoc 
w realizacji swoich zbrodniczych 
planów  wobec ludności polskiej 
terenów Wschodnich Rzeczypo-
spolitej. 14 sierpnia 1941 OUN 
Bandery wystosowała czołobit-
ne, służalcze memorandum do 
władz niemieckich, w którym 
oświadczyła: „OUN nadal będzie 
usiłować działać w kierunku od-
budowy państwa ukraińskiego 
drogą współpracy z Niemcami” 
(W. Poliszczuk, Dowody zbrodni 
OUN i UPA, Toronto 2000, s.196). 
Nie jest to jedyne oświadczenie 
OUN o podobnej treści. Dowodów 
współpracy OUN z III Rzeszą jest 
wiele. Część z nich opublikowali 
historycy ukraińscy: G.S. Tka-
czenko, A.A. Wojciechowśkyj  i 
A.W. Tkaczuk w książce „Doku-
menty izobliczajut (demaskują), 
Kijów 2004. Książka zawiera 170 
dokumentów: niemieckich, OUN-
-UPA, Norymberskiego Trybuna-
łu Wojskowego oraz organizacji 
kombatanckich Ukrainy i konfe-
rencji naukowych.
We Wstępie autorzy dają zarys 
współpracy UWO (Ukraińska 
Wojskowa Organizacja, powstała 
w 1920r.), następnie OUN (po-
wstała  
w 1929) z militaryzmem niemiec-
kim w latach 1920-1933, a na-
stępnie  z hitlerowskim w okresie 
1933-1945. Niemcy – piszą auto-
rzy we Wstępie – dużą wagę przy-
wiązywali do działalności UWO, a 
zwłaszcza OUN zafascynowanej 
nazizmem, która we wszystkim 
naśladowała NSDAP, przyjęła 
czerwono-czarną flagę (vide Maj-
dan Kijowski), powitanie przez 
wyciągnięcie prawej ręki i ide-
ologiczne zasady, których istotą 
było, że cel uświęca środki, dla 
jego osiągnięcia należało dokonać 
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największej zbrodni. W 1921 r. Je-
when Konowalec, szef UWO, na-
wiązał współpracę z Abwehrą (wy-
wiad i kontrwywiad) oddając się 
do jej dyspozycji, za co otrzymał 
wielotysięczną dotacją w DM. Od 
tego czasu UWO rozwijała w Pol-
sce działalność szpiegowską i dy-
wersyjną na rzecz Abwehry.  OUN 
kontynuowała w Polsce z rozma-
chem szpiegostwo i akcje wywro-
towe na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej, otrzymując solidne 
wsparcie finansowe od swoich 
mocodawców. Hitler, po przeję-
ciu władzy, wiązał duże nadzie-
je z OUN, domagał się od niej 
nasilenie akcji dywersyjnych  i 
szpiegowskich w Polsce i ZSRR. 
Organizacją tą zainteresowali się 
H. Goring, J.Goebbels, J. Ribben-
trop, zwłaszcza W. Canaris (szef 
Abwehry) i inni bonzowie III Rze-
szy. Z polecenia Hitlera pieczę nad 
OUN objął A. Rosenberg, przyszły 
minister do okupowanych terenów 
wschodnich. Obie OUN, Bandery i 
Melnyka – piszą autorzy Wstępu – 
przeszły gremialnie na usługi hitle-
rowskiej machiny wojennej. Były 
traktowane jako narzędzie w pod-
boju Europy. Ze skrupulatnością 
Abwehra dobierała ounowców do 
zadań specjalnych, szpiegowskich 
i dywersyjnych, sporządzając dla 
nich około 1500 dossier. Na ber-
lińskim uniwersytecie utworzono 
specjalną grupę do badań proble-
mu ukraińskiego. Ounowcom, 
dostarczającym Abwehrze danych 
o polskiej armii, przekazali ponad 
200 tys. DM. Na jednej z licznych 
narad 
z udziałem OUN, 7.10. 1938, 
Rosenberg uznał za pilne zada-
nie zorganizowanie wszystkich 
ounowskich sił przeciwko Polsce. 
Po wybuchu wojny OUN miała 
zorganizować w Polsce dywersję 
i walki partyzanckie, które miały 
zaangażować co najmniej kilka dy-
wizji WP. Na Procesie Norymber-
skim Canaris zeznał, że Ribbentrop 
polecił OUN zorganizowanie na 
wschodzie Polski powstania celem 
wytępienia tam Polaków i Żydów, 
do czego ounowcy we wrześniu za-
brali się gorliwie,  mordując i gra-
biąc na Wołyniu i w Małopolsce 
miejscową ludność polską, ucie-
kinierów, urzędników, żołnierzy, 
Żydów. We wrześniu ounowski 
batalion R. Suszki, zwany Legio-
nem Ukraińskich Nacjonalistów, w 
ramach Wehrmachtu, zaatakował 
Polskę od strony Słowacji przekra-
czając San; wycofany przed wej-
ściem tam Sowietów.
 W latach 1939-41 tysiące ounow-
ców uciekło z Kresów Wschod-
nich, okupowanych przez So-
wietów, do Generalnej Guberni, 
zaciągając się na służbę u hitlerow-
skiego okupanta. Sowieckie służby 
graniczne zarejestrowały ponad 
250 tys. naruszeń granicy, głównie 
na Bugu. Po wkroczeniu Niemców 
na Kresy Wschodnie współpraca 
ounowsko-hitlerowska osiągnęła 
apogeum. Dla ounowców Niemcy 
zorganizowali liczne kursy i szko-
ły szpiegostwa i dywersji ( np.  w 
Zakopanem), przeszkolono ponad 
15 tys. policjantów, kilka tysięcy 
strażników dla obozów śmierci 
(np. w Trawnikach). Szkolono ofi-

cerów, podoficerów, czołgistów, 
artylerzystów plot., lotników. 
Ounowskie siły policyjne dokony-
wały krwawych pacyfikacji w set-
kach miejscowości, miały czynny 
udział w eksterminacji ludności 
żydowskiej.   
Tragicznym w skutkach efektem 
kolaboracji obu OUN, były bata-
liony: banderowski „Nachtigall” i 
melnykowski „Roland”, a następ-
nie dywizja SS „Galizien,” które 
dokonały masowych mordów lud-
ności polskiej  i żydowskiej w dzie-
siątkach miejscowości. Powołując 
się na dokumenty autorzy Wstępu 
udowodnili, że liczne inicjatywy 
współpracy z hitlerowskim oku-
pantem wychodziły głównie od 
OUN, a w latach 1943-45 od UPA-
-OUN.      
 Niemcy do  propozycji współpra-
cy z UPA odnosili się niechętnie, 
a nawet pogardliwie nazywając ją 
wyłącznie bandami, ale pod koniec 
1944r., w obliczu zbliżającej się 
nieuchronnie klęski, zaczęli trak-
tować te oferty  poważniej, doce-
niając  udział UPA w zwalczaniu 
Sowietów i polskiego podziemia. 
Jednak uzgodnienia o współdziała-
niu z UPA zawierały tylko poszcze-
gólne pododdziały Wehrmachtu 
czy SS z miejscowymi bandami 
UPA  i wyłącznie ustnie. Natomiast 
skrupulatnie dokumentowali je 
dla własnych potrzeb. Zachowała 
się, przejęta przez Sowietów,  bo-
gata dokumentacja  o współpracy 
ounowsko-hitlerowskiej. Doku-
menty zawarte w książce zawierają 
obszerną tematykę. Zasługują na 
kompetentne opracowanie, wzbo-
gacą wiedzę o zbrodniczej kola-
boracji. Ze względu na dużą ilość  
dokumentów   i rozległość tema-
tyki, ograniczę się tylko do kilku 
niemieckich.
W piśmie z 14.07.1941 T. Oberlan-
der, doradca do spraw ukraińskich 
w Abwehrze, informuje podwład-
nego, że podziękował za współpra-
cę M. Lebiediowi, który zapewnił 
go, iż  szczerze i z chęcią oddaje 
się do dyspozycji Abwehry, celem 
wspólnej walki z bolszewizmem 
i żydostwem. Dodam, że Lebied, 
krwawy „Ruban,” był głównym 
„architektem” ludobójstwa Pola-
ków.
 Sztab jednej z niemieckich ar-
mii, rozkazem z 24.02.44 zaleca 
podwładnym wykorzystać UPA 
do prowadzenia wywiadu i walki 
zbrojnej przeciwko Armii Czer-
wonej, „bandom sowieckim i pol-
skim”, ale nakazuje bezwzględnie 
zwalczać bandy UPA mordujące 
ludność polską; takie zalecenia 
zawierają i  inne dokumenty nie-
mieckie. Z raportu dowództwa 
południowej grupy Wehrmachtu 
z 11.03.44 wynika, że UPA ak-
ceptuje niemieckie rekwizycje 
u miejscowej ludności, jeżeli są 
uzgodnione z sołtysem, również, 
że UPA rozpoczyna powstanie 
przeciwko Armii Czerwonej siłami 
10 tys. upowców i oferuje  Niem-
com całkowite militarne wsparcie  
przeciwko polskim partyzantom, 
a jeńców sowieckich przekaże  
Niemcom. W liście z 15.03.44 szef 
policji Lwowa informuje szefa SS 
w Krakowie, że w Podkarmieniu 
200 upowców wyraziło solidar-

ność z Wehrmachtem. Następnego 
dnia było ich 1200. Mimo zakazu 
Ukraińscy „bojownicy”(!) zaatako-
wali klasztor, gdzie skryło się oko-
ło 500 Polaków. Zabili, jak wiemy 
z innych źródeł, ponad 300 osób. 
Wg mnie – twierdził płk. policji 
Bierkamp – to nie jest banda, lecz 
przyjacielskie wojsko, uzbrajane i 
zaopatrywane przez Wehrmacht. 
Dodam, że wiele dokumentów 
świadczy o przekazywaniu uzbro-
jenia bandom UPA. Niektóre z 
nich cytują prośby, zamówienia, 
a nawet żądania od Niemców od-
powiedniej broni jako warunku 
militarnego wspomagania ich w 
walce z Czerwoną Armią i polską 
partyzantką. Na żądanie UPA w 
rejonie Lwowa Niemcy, wg doku-
mentu, przekazali jej: 10 tys. taśm 
do rkm, 250 tys. amunicji, 20 dział 
polowych z amunicją, 30 moździe-
ży, 10 działek plot, 500 pepesz, 10 
tys, granatów, 100 min. Raport ofi-
cera SS z 28.04.44 cytuje żądanie 
UPA dostarczenia jej radiostacji, 
by mogła informować Niemców o 
polskim podziemiu we Lwowie.
W następnym piśmie informo-
wała już Niemców, że Polacy we 
Lwowie przy pomocy radiostacji 
kontaktują się z Londynem. W 
raporcie policji bezpieczeństwa 
i SS  z 7.05.44 dla gubernatora 
dystryktu „Galizien” mówi się, że 
UPA prowadzi zdecydowaną wal-
kę również przeciwko polskiemu 
podziemiu. Na zarzut Niemców, iż 
morduje ludność polską, odpowia-
da, że jej zalecenia oszczędzania 
kobiet i dzieci nie zawsze są prze-
strzegane. Warto przypomnieć, że 
takie usprawiedliwienie pojawia 
się obecnie i w publicystyce pol-
skiej. Jeszcze dalej w blagierstwie 
poszli niektórzy prowodyrzy ki-
jowskiego Majdanu, twierdząc, że 
masowe mordy ludności polskiej 
to brednia.  Sekundują im polscy 
parlamentarzyści, bełkocząc czer-
wono-czarne hasła, którymi kiedyś 
oprawcy z OUN-UPA zaczynali i 
kończyli masakry polskiej ludno-
ści.        Przytoczone fakty nasuwa-
ją wiele wniosków, ale trzy, moim 
zdaniem, należałoby szczególnie 
podkreślić:

1. Dyrektywa z czerwono-czarnej 
Uchwały OUN z 22 .06.1990, by 
narzucić Polakom ounowski punkt 
widzenia na stosunki polsko-ukra-
ińskie, jest w dużym stopniu reali-
zowana, również przez publicysty-
kę w Polsce. 

2. Twierdzenie, że OUN-UPA wal-
czyła z Niemcami, którego usiłuje 
dowieść i M. Czech, jest  blefem, 
mającym na celu nobilitację i hero-
izację tej ludobójczej formacji.

3. Konieczne jest, by wreszcie 
rzetelna wiedza o OUN-UPA do-
tarła do nauczycieli i młodzieży 
jako o dywersyjno-wywiadowczej 
i ludobójczej formacji, będącej na 
usługach hitlerowskich Niemiec, 
ofiarą której padło blisko 150 tys. 
polskich dzieci, kobiet i mężczyzn, 
wiele tysięcy Ukraińców, Żydów, 
Rosjan, kilkaset Czechów i Or-
mian.   

 F.B.
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Pamiętaj gdzie leży Wołyń
I jak on pod prąd płyń
W Imię Ojczyzny giń
Podjętych decyzji się nie wiń

Nie bądź wtedy stateczna klucha
Godząc na to co robiła UPA
Ta mordercza Bandery grupa
Przykładając rękę by z sąsiada robili trupa

Sytuacja ta wszak bardzo marna
Do końca życia trzymająca trauma
Nie miła jak z Nieba manna
Bo decyzja byłaby naganna

Od wydarzeń już siedem dekad
Na nic zdały się starania
Tych komunistycznych blokad
Niedawno cieszyło to ich jak brokat

Ukrywanie co z Polakami robił kat
Gdzie w dziesiątkach tysięcy padł brat
Stalin tak właśnie kształtował świat
Mając więcej takich ukrytych rat

Wołyniakom bądź dziś rad
Za miłość Ojczyzny czekał pad
Bezimiennych licznych dołów
Przez faszyzmu idolów

Co palili masę polskich domów
Wpierw na ciałach używają łomów
Zmieniając Polaków na złomów
Nie zakażą o tym rozmów

Co było bez obaw mów
Koronkę Maryjną teraz zmów
Dotrze to do młodych głów
Dość nieświadomych świętych krów

Pora szczerzyć na wrogów kłów
Spraw Panie by nie spotkało to znów
Powrotu podobnych tragicznych snów
Wiedzę te miało więcej niż parę stów

Niech stanie się kolejny cud
Hołd odda Im cały Lud
Zapomnienia na sercu chłód
Bardziej zimny niż Syberii lód

Bezpamięciowy Ducha głód
Bez emocji jak wyrzucony stary but
Tylko tak ocalimy nasz byt
Walka z nim dziś wielka zbyt

Młodzi twórcy 
piszą 

o Wołyniu
Michał Kamiński
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W tym roku będziemy obchodzi-
li już po raz czwarty Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych” – polskie święto pań-
stwowe obchodzone corocznie 
1 marca, poświęcone pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – żołnie-
rzom antykomunistycznego i 
niepodległościowego podziemia, 
ustanowione na mocy ustawy z 
dnia 3 lutego 2011 roku. Święto 
to jest jednak dla wielu naszych 
rodaków sprawą kontrowersyj-
ną, dlaczego? Przede wszystkim 
dla tego, że jest niejako wyrwane 
z kontekstu naszej historii. Bli-
sko pięćdziesiąt lat propagandy 
PRL-owskiej odcisnęło się na 
powszechnej świadomości spo-
łeczeństwa i sama ustawa nie jest 
w stanie tego zmienić. Początek 
preambuły Ustawy o ustanowie-
niu tego święta mówi:
„W hołdzie „Żołnierzom Wyklę-
tym” – bohaterom antykomuni-
stycznego podziemia, którzy w 
obronie niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego, walcząc o prawo 
do samostanowienia i urzeczy-
wistnienie dążeń demokratycz-
nych społeczeństwa polskiego, z 
bronią w ręku, jak i w inny spo-
sób, przeciwstawili się sowiec-
kiej agresji i narzuconemu siłą 
reżimowi komunistycznemu...”. 
Dla przeciętnego Kowalskiego 
niestety jest to trochę za mało. 
Jak do tej pory nasz parlament 
nie potępił żadnych z wydarzeń 
stanowiących przyczyny utraty 
suwerenności naszego kraju. 70 
lat temu doszło do zdrady so-
juszniczej (Aliantów) i naro-
dowej ( KRN później PKWN), 
co ostatecznie zakończyło się 
nową czerwoną okupacją.  
Zdaniem niektórych autorów 
(pomijających jednak armię 
Francji i pozaeuropejskie teatry 
działań), polskie siły zbrojne za-
angażowane w II wojnie świato-
wej w walkę przeciw nazistom 

stanowiły czwartą co do wielko-
ści armię aliancką w Europie W 
tym miejscu warto wspomnieć 
o sukcesach najpierw polskiego 
lotnictwa i marynarki wojen-
nej (Narwik, bitwa o Anglię), a 
potem polskich oddziałów lą-
dowych (m.in. Tobruk) na połu-
dniowych i zachodnich frontach 
wojny z Niemcami.  Równo-
legle z akcją „Burza” toczyła 
się bitwa o Rzym z udziałem 
zwycięzcy pod Monte Cassino i 
wyzwoliciela  Włoch  II Korpu-
su Polskiego pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa. Też 
w tym samym czasie rozpoczę-
ła się  aliancka inwazja w Nor-
mandii ze znaczącym udziałem 
polskiej Dywizji Pancernej  gen.  
Stanisława  Maczka i polskiej 
Dywizji Spadochronowej pod 
gen. Stanisławem Sosabowskim. 
Nasi sojusznicy z zachodu nie 
liczyli się jednak z nami i lek-
ką ręką pozwolili na sowieckie 
rządy w „wyzwalanej” Polsce. 
25 lat temu udało się wreszcie 
odzyskać prawdziwą niepodle-
głość, ale lata fałszowania praw-
dy historycznej odcisnęły piętno  
na świadomości społecznej i do 
dziś zbyt wielu nie ma pojęcia, 
że tak zwane „wyzwolenie” było 
początkiem „zniewolenia” albo 
lepiej „czerwoną okupacją”. 
Dlatego warto przypomnieć kil-
ka istotnych dla naszych losów 
dat z kalendarza tej trudnej hi-
storii.

9  –  10 czerwca 1943 r.  „Zjazd”  
komunistycznego Związku „Pa-
triotów” Polskich w Moskwie 
zapowiedział uznanie zaboru 
Kresów wschodnich Rzeczypo-
spolitej przez Sowiety, sojusz z 
nimi, a także dokonanie reformy 
rolnej i wprowadzenie w Polsce 
„ustroju wolnego od obszarni-
ków i kapitalistów”.

28 listopada  –  1 grudnia 1943 
r. Na konferencji w Teheranie 
Churchill, Stalin i Roosevelt 
„ustalają” granice Polski na tzw. 
linii Curzona na wschodzie i na 
Odrze na zachodzie.

30 listopada 1943 r. Pantelejmon 
Ponomarienko, szef Centralne-
go Sztabu Ruchu Partyzanckie-
go ZSRR na terenach okupacji 
niemieckiej, wydał znamienny 
rozkaz-instrukcję sowieckim i  
innym komunistycznym party-
zantom:  polskie oddziały „roz-
brajać, opornych rozstrzeliwać, 
a także denuncjować Niemcom 
dowódców polskiej konspira-
cji”, a do bezpośredniej likwida-
cji polskich dowódców nakazał 
utworzyć w swych oddziałach 
wyborowe grupy strzeleckie. W 
tym rozkazie-instrukcji argu-
mentował: „Niemcy nie będą 
się wahali przed rozstrzelaniem 
tych osób, jeśli się tylko dowie-
dzą, że są to przywódcy polskie-
go podziemia lub innej polskiej 
organizacji zbrojnej (…). Przy 
wyborze środków nie możecie 
mieć żadnych skrupułów. Musi 
to być akcja zakrojona na sze-
roką skalę i tak zorganizowana, 
aby wszystko poszło gładko”.

4 stycznia 1944 r. Armia Czer-
wona wkroczyła na tereny przed-
wojennej Rzeczypospolitej trak-
tując je jak własne, zapominając, 
że w porozumieniem z  30 lipca 
1941 r. układ Sikorki – Majski,  
traktat sowiecko-niemiecki do-
tyczących zmiany granic Pol-
ski został anulowany. Dlatego 
żołnierze AK z Kresów z całą 
odpowiedzialnością  rozpoczęli 
realizację  Akcji „Burza” czyli 
„Powstania Narodowego”. Za-
częło od akcji zbrojnej na Wo-
łyniu rozprzestrzeniającej się na 
całe Kresy Wschodnie. Patrio-
tów walczących o niepodległość 

kraju  z dnia na dzień zmieniano 
we wrogów ludu. Jak i dlaczego 
do tego doszło? Ponad 100 tys. 
Armia Krajowa została uznana 
za zbyt poważne zagrożenie dla 
nowego ładu społecznego jaki 
mieli zaprowadzić w Polsce ko-
muniści. Dlatego Sowieci  wal-
czyli  ramię w ramię z żołnie-
rzami AK przeciwko Niemcom 
ale zaraz po pokonaniu przeciw-
nika, rozbrajali ich osadzając w 
obozach internowania. Owszem 
dawano alternatywę wstąpie-
nia do LWP, ale tylko po to by 
wykorzystać ich znów w walce, 
bo tych co przeżyli wojnę, Woj-
skowa Służba Informacyjna póź-
niej wyłuskiwała jako element 
niebezpieczny osadzając i tak w 
więzieniach.

22 lipca 1944 r. Radio Moskwa 
nadało informację o powołaniu 
w Moskwie „Polskiego Komite-
tu Wyzwolenia Narodowego” i 
(prawdopodobnie) tekst Manife-
stu PKWN do narodu polskiego. 

23 lipca 1944 r. PKWN wydał 
w Moskwie  dekret podporząd-
kowujący wszystkie sprawy 
dotyczące Armii Krajowej kom-
petencji wojskowych sądów w 
ZSSR.

26 lipca 1944 r. PKWN „po-
rozumiał się” z Dowództwem 
wkraczającej do Polski Armii 
Czerwonej i „zapewnił” Stalino-
wi, wodzowi naczelnemu tej Ar-
mii, najwyższą i nieograniczoną 
władzę na terytorium Polski, a 
wojennej jurysdykcji sowieckich 
sądów wojskowych  –  ludność 
polską znajdującą się w strefie 
działań wojennych.

Obozy NKWD
Od  22 lipca do końca 1944 r., 
w Lubelskiej Polsce, NKWD i 

również podległe  gen. Sierowo-
wi specjalne kontrwywiadowcze 
oddziały  NKWD, noszące nazwę 
„Smiersz” [skrót od słów: śmierć 
szpiegom  –  red.], prowadząc 
nieustanne obławy doprowadzili 
do  rozbrojenia ok. 25 tys. żoł-
nierzy AK oraz  zatrzymania  ok. 
17 tys. osób  i  wywiezienia  ok. 4 
tys. z nich (w tym  ważniejszych 
przedstawicieli cywilnych  pod-
ziemnego Państwa Polskiego  ze 
wspomnianym wyżej Władysła-
wem Cholewą)  do sowieckich  
więzień i  łagrów, położonych w  
głębi Rosji.  Z niepełnych danych 
wiemy też, że z zajętych kresów 
polskich do sowieckich więzień, 
łagrów i obozów pracy przymu-
sowej w tym samym czasie trafi-
ło ok. 35 tys. Polaków i polskich 
obywateli, w tym co najmniej 
8 tys. żołnierzy z wileńskiego 
Okręgu AK.  Aby sprostać takim 
zadaniom Sierow swoim oddzia-
łom NKWD nakazał przygoto-
wywanie na zajętych terenach 
własnych obozów odosobnienia 
zatrzymanych żołnierzy AK i 
więzień dla ludności cywilnej. 
W okresie do końca 1944 r., 
oprócz w/w Skrobowa, powsta-
ły obozy i więzienia NKWD w 
Krzesimowie k/Łęcznej, Lubli-
nie (na Zamku Lubelskim i w KL 
Majdanek), Przemyślu,  Rzeszo-
wie (na Zamku),  Trzebusce-Tu-
rzy k/Sokołowa Małopolskiego, 
Kąkolewnicy  k/Radzynia Pod-
laskiego, Białymstoku i w Rem-
bertowie k/Warszawy. Potem 
powstały na zachód od Wisły  i 
na północy Polski  obozy i wię-
zienia NKWD m.in. w Krakowie 
(na Montelupich), Poznaniu  i 
Mrowinie, Warszawie (w KL 
Warschau),  Oświęcimiu i Brze-
zince (tereny niemieckich KL), 
Toszku, Kędzierzynie, Blachow-
ni i Łabędach, Ciechanowie, 
Działdowie, Świebodzinie i Gru-
dziądzu. W maju i czerwcu przez 

Wyzwolenie czy zniewolenie? Skąd 
wzięli się „ Żołnierze Wyklęci”?
Bogusław Szarwiło
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wymienione śląskie  obozy prze-
szło  też  kilkadziesiąt tysięcy 
miejscowych górników, wywie-
zionych do sowieckich kopalni.  
Były one nie tylko miejscami 
kaźni i zbrodni systemu komu-
nistycznego, ale trwając do 1947 
(niektóre nawet do 1949) roku, 
ale  też  bolącymi symbolami 
zdrady i niewybaczalnego odda-
nia narodu polskiego w niewolę 
sowiecką przez powołujących 
się polskość rządzących komu-
nistów. Sieć enkawudowskich 
obozów zagęściły  zorganizowa-
ne i  funkcjonujące już w kwiet-
niu 1945 r. więzienia i obozy 
polskiego Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego, m.in. w 
Studzieńcu, Świętochłowicach-
-Zgodzie, Jaworznie, Zimnej 
Wodzie,  Potulicach, Jarosławiu, 
Mysłowicach, Mielęcinie, Wado-
wicach, Krotoszynie, Gdańsku, 
Łodzi, Popkowicach, Poniato-
wej i Łęgnowie. Jeszcze później 
to samo Ministerstwo zorgani-
zowało kilkadziesiąt dalszych 
więzień, z których ponurą sławą 
okryły się „centralne więzienia 
komunistyczne” w Warszawie 
(ul. Rakowiecka), Wronkach, 
Rawiczu, Fordonie i Jaworznie. 
To ostatnie było więzieniem dla  
skazanych młodocianych konspi-
ratorów.  Żywot tych  „polskich”  
więzień zamknął dopiero upadek 
komunizmu w Polsce w 1989 r. 
Zamordowanych i zamęczonych  
w latach 1944-1956,  w wymie-
nionych  tu  więzieniach i obo-
zach, aktualnie historycy szacują  
na blisko  pół miliona, w tym ok. 
80 tyś. żołnierzy AK, ok. 32 tyś. 
żołnierzy innych leśnych ugrupo-
wań i prawie  wszystkich cywil-
nych reprezentantów Podziemne-
go Państwa Polskiego i  działaczy 
stronnictw politycznych  z tego 
okresu. Komunistyczne sądy woj-
skowe, przeprowadzając  w tych 
samych latach  28 tyś. procesów 
sądowych skazały  na wieloletnie 
więzienia  (w tym na śmierć)  na-
stępne tysiące żołnierzy i patrio-
tów i oraz  wykonali ponad  3 tyś. 
(na 8 tyś. wydanych) wyroków 
śmierci. Do dziś jeszcze nie do 
wszystkich śladów tych zbrodni 
dotarli historycy: z imienia nie 
są więc dotąd znane ani wszyst-
kie sowieckie i ubeckie ofiary, 
ani też większość z pośrednich i 
bezpośrednich oprawców. Na ra-
zie  historycy Instytutu Pamięci 
Narodowej odkryli 186 miejsc 
grzebania ofiar komunistycznego 
terroru. Dziś  wiemy  ciągle jesz-
cze  tylko tyle, że łączna liczba 
wykonanych wyroków śmier-
ci, mordów i zgonów w czasie 
przesłuchań oraz zastrzelonych 
w obławach polskich patriotów 
wielokrotnie przekroczyła liczbę 
skazanych w Polsce niemieckich 
zbrodniarzy wojennych. Tragicz-
na wiedza o terrorze, wyrokach i 
mordach komunistycznych oraz 
troska o własne bezpieczeństwo 
mobilizowała do oporu w rów-
nym stopniu,  jak świadomość 
utraconej wolności i państwowo-
ści.  Toteż  początkowo  młodych 
Polaków  połączyła  konieczna,  
zbrojna  obrona  żołnierzy AK 
(np.  w  Ruchu  Oporu  AK, dzia-

łającej kadrowej organizacji  AK 
pod nazwą Niepodległość, kryp-
tonim „NIE” oraz w innych).  Ob-
jawiło się  to  powrotem do kon-
spiracji, do oddziałów leśnych i  
na początek  wieloma udanymi  
akcjami odbijania aresztowanych 
akowców (m.in. 7/8 października 
1944 r. w Rzeszowie, 2 listopada 
1944 r. w Tarnobrzegu,  5 mar-
ca 1945 r. w Łowiczu, 26 marca 
1945 r. w Błódku k/Suśca,  24 
kwietnia 1945 r. w Puławach, 
9 maja 1945 r. w Białymstoku i 
Przemyślu,  21 maja 1945 r. w 
Rembertowie k/Warszawy,  5 
sierpnia 1945 r. w Kielcach,  28  
maja 1946 r. w Hrubieszowie). 
Dalszą konsekwencją tego mu-
siały  być  zemsta i zbrojny, pro-
wadzony w nierównej partyzanc-
kiej walce opór zbrodniczemu 
komunizmowi.
Fragment stojącej w Ose-
redku  (na skraju szosy  Jó-
zefów-Susiec) leśnej tabli-
cy.  Zachowujące oryginalną 
transkrypcję dwa napisy na tej 
tablicy brzmią:
„Przechodniu!!!
To jest Błódko, miejsce zbrod-
ni. I choć na chwilę zatrzymaj 
się w niem. I wspomnij sobie 
o obrońcach Twych z Armii 
Krajowej, rozstrzelanych w 
obozie tym  przez morderców z 
NKWD i im podobnych służal-
com Moskwy z PPR, a imię ich 
to PKWN.
Fundatorzy żołnierze III i 
IV komp. AK V Rej. Susiec z 
oddz. kpt. „Polakowskiego”.
1993”
„Obóz w Błudku zbudowano 
w latach 1944-45. Na jego tere-
nie, otoczonym płotem z  dru-
tu kolczastego, znajdowały się 
trzy baraki, w tym jeden dla 
kompanii wartowniczej, oraz 
zajęte na ten cel leśniczówka i 
dom prywatny. Załogę więzie-
nia stanowiła kompania Lu-
dowego Wojska Polskiego pod 
dowództwem funkcjonariusza 
NKWD Wołodii Kowalowa. W 
obozie przetrzymywano oby-
wateli polskich niewygodnych 
dla ówczesnej władzy w tym 
żołnierzy AK. Ich liczba nie 
jest znana. Przetrzymywani w 
obozie karnym musieli praco-
wać przez 10 godzin dziennie 
w pobliskich kamieniołomach. 
W zamian otrzymywali skrom-
ne posiłki. Wielu z nich zmarło 
z wycieńczenia. Zamordowa-
nych i umęczonych grzebano 
w lesie około stu metrów od 
obozu. Jak się obecnie ocenia 
pochowano tam około 80 osób. 
Działalność obozu nie uszła 
uwadze podziemia akowskie-
go z Suścia i Józefowa. Ich  
dowódcy Marian Warda, ps. 
„Polakowski” i Konrad Bar-
toszewski, ps. „Wir” zdecy-
dowali się zaatakować obóz i 
uwolnić więźniów. Sformowa-
no grupę uderzeniową liczącą 
około 50 żołnierzy. Akcję prze-
prowadzono w nocy z 25 na 26 
marca 1945 roku. Niestety, UB  
wiedział o mającej nastąpić 
akcji. Rano 25 marca przetrzy-
mywanych popędzono przez 
Hamernię na stację Długi Kąt 

i wywieziono. Partyzanci jed-
nak zniszczyli obóz i rozbro-
ili liczącą 150 osób kompanię 
wartowniczą, która nie podję-
ła walki. Jedynie Konowałow, 
jego współpracownik  [proku-
rator Żyd  –  przyp. JW.] oraz 
sześciu oficerów [NKWD i UB 
– przyp. JW.] bezskutecznie 
próbowali się bronić – wszyscy 
zginęli. Obozu już nie odbu-
dowano, a w latach 1951-1953 
żołnierze KBW przeprowadzili 
ekshumację pochowanych tam 
ludzi. Ekshumowane ciała zo-
stały przypuszczalnie pocho-
wane na „Rotundzie” w Zamo-
ściu.”

Zaczerpnięte z opracowania Jana 
Witkowskiego - HISTORIA AN-
TYKOMUNISTYCZNEJ KON-
SPIRACJI 1944-1963  BEZ-
POŚREDNIE PRZYCZYNY 
POWTÓRNEJ KONSPIRACJ 
http://www.brwinow24.pl/wp-
-content/uploads/2013/03/Histo-
ria-antykomunistycznej-konspi-
racji-1944-1963.pdf
Profesor Andrzej Skrzypek w 
swojej pracy „Mechanizmy 
uzależnienia. Stosunki Polsko 
- Radzieckie 1944 - 1957” na-
pisał: „próba ustalenia liczby 
zatrzymanych i deportowanych 
w głąb ZSRR Polaków w okresie 
od jesieni 1944 roku do wiosny 
1945 nie jest łatwa, gdyż w do-
kumentach radzieckich wystę-
pują rozmaite, bardzo od siebie 
różne dane, od 54761 do 93147 
osób. Weryfikując te dane obli-
czyłem, że do obozów NKWD 
trafiło 61729 Polaków z terenów 
na zachód od Linii Curzona. Z tej 
liczby 10751 osób najprawdopo-
dobniej pozostawiono w obo-
zach NKWD na terenie Polski. 
W ten sposób liczbę wywiezio-
nych można szacować na 51000, 
z których około 1000 nie prze-
żyło podróży lub zmarło jeszcze 
przed Dniem Zwycięstwa, czyli 
dniem 8 maja 1945 roku. Za sza-
cunkiem tym przemawia rów-
nież to, że odpowiada ona sumie 
liczb osób, które albo powróciły 
do 1948 roku albo pozostały po 
tej dacie w radzieckich więzie-
niach.”

Profesor Jan Żaryn art. W 
dzień „Żołnierzy Wyklętych”!   
: Ponad 20 tys. „Żołnierzy Wy-
klętych” zginęło po wojnie z 
bronią w ręku, kolejnych tysią-
ce trafiło do więzień komuni-
stycznych, gdzie także czekała 
ich śmierć (w sumie w latach 
1944-1955 wykonano ok. 4500 
kar śmierci, spośród ponad 8 
tys. orzeczonych). Kolejne set-
ki tysięcy przeciwników reży-
mu trafiło do więzień i obozów 
pracy, z wieloletnimi wyroka-
mi.  (…)A przecież to oni sta-
nowili rzeczywistą polską eli-
tę – miejską i wiejską! To była 
prawdziwa polska inteligencja! 
Cześć ich pamięci!http://wpoli-
tyce.pl/artykuly/23979-w-dzien-
zolnierzy-wykletych-to-oni-
stanowili-rzeczywista-polska-
elite-miejska-i-wiejska-to-byla-
prawdziwa-polska-inteligencja
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Żołnierzy Wyklętych – to data 
symboliczna. Ale oczywistym 
jest, że nasz obowiązek pamięci 
o Żołnierzach Wyklętych nie po-
winniśmy ograniczać do tej daty. 
Oni walczyli o niepodległą Pol-
skę przez cały rok i każdego dnia 
i miesiąca w różnych miejscach 
kraju; walczyli i za Polskę ginę-
li. Spektakl Teatru Nie Teraz pt. 
„Wyklęci”, według scenariusza i 
w reżyserii Tomasza A. Żaka, tę 
pamięć i wiedzę ukazuje w spo-
sób wyjątkowy. Teatr Nie Teraz 
(TNT) otwiera zakryte dotąd karty 
historii naszej Ojczyzny opowie-
ścią o Armii Wyklętej.  
„Powiedz - kiedy będzie tutaj 
prawdziwa Polska? To nie może 
być tak, żeby Polski nie było! To 
jakaś intryga, nieporozumienie, 
zdrada! Mamy broń oddać, a póź-
niej co? Koniec?”
Powracają bohaterowie zbrojnego 
oporu przeciw sowietyzacji Pol-
ski, setki nazwisk i pseudonimów. 
Wśród nich ci, o których pamięć 
już udało się przywrócić (Pilecki, 
Szendzielarz, Kuraś, Siedzików-
na) oraz ci, którzy o tę pamięć 
wciąż wołają. Choćby Józef Fran-
czak, pseudonim „Lalek”, zamor-
dowany                             w czasie 
SB-eckiej obławy w roku 1963… 
W spektaklu usłyszymy m.in. 
dawne polskie pieśni patriotyczne 
i religijne; fragmenty „Wyzwo-
lenia” Stanisława Wyspiańskie-
go, III części „Dziadów” Adama 
Mickiewicza, a także zapomniany 
„Dekalog Polaka” autorstwa Zofii 
Kossak-Szczuckiej.  
Spektakl miał swoją premierę 
25 i 26 maja 2012 r., w Areszcie 
Śledczym Warszawa-Mokotów 
(osławione więzienie na Rako-
wieckiej), w jednym z najbardziej 
znanych miejsc kaźni okupacji 
niemieckiej, następnie okresu 
stalinowskiego i późniejszego. 
To właśnie tutaj trafiali żołnierze 
Armii Wyklętej, męczeni i mordo-
wani strzałem w tył głowy z roz-
kazu budowniczych nowego, ko-
munistycznego świata, w którym 
nie było miejsca dla „zaplutych 
karłów reakcji”.
W podsumowaniu sezonu arty-
stycznego 2012, spektakl TNT i 
spektakl „Wyklęci” wyróżniono 
w prestiżowym rankingu mie-
sięcznika „Teatr” w kategoriach: 
„Najlepszy teatr” oraz „Najlepsze 
przedstawienie teatru alternatyw-
nego”. W uzasadnieniach wyboru 
czytamy: „Teatr Nie Teraz w Tar-

nowie swoje doskonałe spektakle 
opiera na podstawowych warto-
ściach, które definiują człowieka, i 
pokazuje, iż teatr ma do spełnienia 
prócz funkcji artystycznej także 
ważną misję społeczną, moralną, 
edukacyjną i historyczną. „Wy-
klęci”, autorski spektakl Tomasza 
Antoniego Żaka, to połączenie 
wysublimowanego dzieła teatral-
nego z dokumentem. Spektakl 
doskonały artystycznie i wysma-
kowany estetycznie, o poetyckiej 
narracji mimo wstrząsającego te-
matu. Ma ogromny wymiar histo-
ryczno-polityczny. Daje wzorce o 
trwałej wartości”. 
W spektaklu występują: 
AGNIESZKA RODZIK (Lil-
ka); EWA TOMASIK (Helena); 
MAGDALENA ZBYLUT; (Da-
nusia); KAROL PIOTR ZAPAŁA 
(Konrad); PRZEMYSŁAW SEJ-
MICKI (Janek).
Spektakl powstał przy wsparciu: 
Fundacji Polskiego Państwa Pod-
ziemnego w Warszawie, Muzeum 
Niepodległości w Warszawie oraz 
Aresztu Śledczego Warszawa - 
Mokotów.
Polecamy stronę internetową 
TNT: www.nieteraz.pl 

Najbliższe pokazy spektaklu 
„Wyklęci” Teatru Nie Teraz:

1.03. – Milicz, Kreatywny 
Obiekt Wielofunkcyjny, ul. 
Dąbrowskiego 3, godz. 17:00 

2.03. – Wołów, kościół pw. św. 
Karola Boremeusza, ul. Kołłą-
taja 2, godz. 16:00 

3.03. – Kobierzyce, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, ul. 
Ludowa 7, godz. 9:30 i 12:00

3.03. – Głubczyce, Zespół 
Szkół Licealnych, ul. Kocha-
nowskiego 22, godz. 20,00 

7.03. – Gromnik, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodo-
wych, ul. Witosa 4, godz. 10:00

8.03. – Rzeszów, Zamek. Pre-
zentacja przełożona na póź-
niejszy termin

Zapraszamy!

Żołnierze Wyklęci 
i Teatr Nie Teraz
Bożena Ratter
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W 1929 r. na Kresach Południowo-
-Wschodnich II Rzeczypospolitej 
rozpoczęła nielegalną działalność 
Organizacja Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN). Wyznacznikiem 
działań tej organizacji było „Dzie-
sięcioro przykazań nacjonalisty 
ukraińskiego”. Autorem „Dekalo-
gu”, zredagowanego w czerwcu 
1929 r., był student filozofii Ste-
pan Łenkawśkyj (Stepan Łenkaw-
ski), współorganizator i uczestnik 
I Kongresu OUN w 1929 r., który 
odbył się w Wiedniu.
Jako ideologię OUN Kongres 
przyjął, w formie uchwały, dok-
trynę nacjonalizmu ukraińskiego 
sformułowaną przez Dmytro Don-
cowa. Dostosowany do niej był 
wspomniany już „Dekalog ukra-
ińskiego nacjonalisty”,  szeroko 
rozkolportowany jeszcze przed 
powstaniem OUN.

/ Dmytro Doncow

Od roku następnego członkowie 
tej organizacji rozpoczęli akcje 
sabotażowo-dywersyjne i terrory-
styczne przeciwko Polakom, jak 
również Ukraińcom, dążącym do 
ugody z Polską.
Szczególnie głośnym aktem ter-
rorystycznym było zabicie 15 
czerwca 1934 r. na rozkaz OUN 
ministra spraw wewnętrznych płk. 
Bronisława Pierackiego. Zbrodni-
czego czynu dokonał w Warsza-
wie młody Ukrainiec o nazwisku 
Hryć Maciejko.
Jednym z czołowych działaczy 
OUN był wspomniany Stepan 
Łenkawski, urodzony 6 lipca 1904 
r. w Uhornikach koło Kołomyii, 
który zmarł w Monachium, 30 
października 1977 r., mając 73 
lata.
W latach dwudziestych ubiegłego 
wieku Łenkawski był członkiem 
zarządu Związku Ukraińskiej 
Młodzieży Nacjonalistycznej. Na 
początku lat trzydziestych został 
aresztowany przez policję w Kra-
kowie, następnie wiosną 1932 r. 
skazano go na kilka lat więzienia. 
Wolność odzyskał we wrześniu 
1939 r.

Podczas drugiej wojny światowej 
był członkiem Ukraińskiego Ko-
mitetu Narodowego oraz kierow-
nictwa OUN-banderowcy, piastu-
jąc funkcję referenta propagandy.
W dniu 30 czerwca 1941 r. nad ra-
nem wojska niemieckie wkroczyły 
do opuszczonego przez wojska so-
wieckie Lwowa. Jeszcze w tym sa-
mym dniu banderowcy proklamo-
wali w tym mieście niepodległość 
Ukrainy i nadali o tym komunikat 
przez lwowską rozgłośnię radiową, 
którą zdołali opanować na kilka 
dni. Odezwę nazwaną „Aktem 30 
czerwca” odczytał Julian Sawićkyj 
(Julian Sawicki), student ze Lwo-
wa.
Warto przytoczyć jej fragment : 
„Organizacja Ukraińskich Nacjo-
nalistów pod przewodem Stepana 
Bandery wzywa do podporządko-
wania się utworzonemu we Lwo-
wie Krajowemu Rządowi, (...). 
Sława Bohaterskiej Armii Nie-
mieckiej i jej Führerowi Adolfowi 
Hitlerowi !”
Ostatnie stwierdzenie powyższej 
odezwy było później wymazywane 
z oficjalnych dokumentów OUN. 
Rząd ten został rozwiązany w lipcu 
1941 r., a jego członkowie uwię-
zieni.
Akcenty prohitlerowskie wspo-
mnianego tekstu nie mogły bo-
wiem przysłonić faktu, że powyż-
sza proklamacja niepodległości 
była sprzeczna z planami kierow-
nictwa III Rzeszy, w tym samego 
Hitlera wobec Ukrainy.
W dniu 1 sierpnia 1941 r. na mocy 
dekretu Hitlera powstał dystrykt 
„Galizien” włączony do General-
nego Gubernatorstwa, któremu 
podlegały obwody lwowski, tarno-
polski, stanisławowski, drohobycki 
i południowa część powiatu krze-
mienieckiego.
Z kolei 1 września 1941 r. hitle-
rowcy utworzyli Reichskommi-
sariat Ukraine, w skład którego 
wszedł m.in. Wołyń i Polesie oraz 
od 15 września tegoż roku rozpo-
częli masowe aresztowania wśród 
aktywistów OUN-b, którzy z regu-
ły byli ludźmi bardzo młodymi.
Stepana Banderę i część jego zwo-
lenników osadzono w różnych 
wię-zieniach na terenie dystryktu 
„Galizien”, np. Kołomyia, Stani-
sławów i Lwów, przenosząc ich 
później głównie do Sachsenhausen 
oraz do więzienia Montelupich w 
Krakowie, a stąd do KL Auschwitz. 
Warto zaznaczyć, że niektórych 
banderowców zatrzymano także na 
terenie samego Krakowa.
Stepana Łenkawskiego aresztowa-
no w lipcu 1941 r. we Lwowie i 
osadzono w obozie koncentracyj-
nym Auschwitz, gdzie otrzymał 
nu-mer 49731. Z tego obozu został 
zwolniony 19 grudnia 1944 r. 

Zatrzymano także wspominanego 
już studenta Juliana Sawickiego, 
którego w KL Auschwitz, ozna-
czono numerem 49741. Później 
ewakuowany został do KL Mau-
thausen, gdzie zmarł w jego podo-
bozie Eben-see wiosną 1945 r.

W archiwum Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu zacho-
wały sie  zdjęcie obydwóch ukra-
ińskich nacjonalistów, wykonane 
przez obozowe gestapo. Dotych-
czas nigdzie nie były one publiko-
wane.
Po wojnie Stepan Łenkawski prze-
bywał na emigracji, gdzie po za-
bójstwie Stepana Bandery w 1959 
r. objął przywództwo kierownic-
twa OUN, a następnie od 1968 r. 
kierował wydziałem propagandy i 
redagował gazetę „Szlak Zwycię-
stwa”.
W dniu 22 sierpnia 2010 r. ukraiń-
skie władze w obecności duchow-
nych greckokatolickich odsłoniły 
w Uhornykach, w obwodzie Iwa-
no-Frankiwskim, pomnik Ste-
pana Łenkawskiego, głównego 
ideologa Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i autora wspomnia-
nego „Dekalogu ukraińskiego na-
cjonalisty”.
Podczas ceremonii odsłonięcia 
obecni byli mieszkańcy wsi oraz 
aktywiści partii politycznych: 
„Swobody”, „Naszej Ukrainy”, 
UNA-UNSO i innych organizacji 
nacjonalistycznych.
„Bez takich postaci jak Stepan 
Łenkawski nie stalibyśmy dziś 
pod niebieskożółtym sztandarem, 
nie chodzilibyśmy w wyszywa-
nych koszulach do ukraińskiej 
cerkwi grekokatolickiej. Dzięki 
takim osobom narodziła się nie-
podległość Ukrainy” – powiedział 
w swym przemówieniu mer Iwa-

no-Frankiwska (dawniej Stanisła-
wów) Wiktor Anuszkiewiczus.
Obecny na uroczystościach był 
także Ołeksandr Sycz – członek 
OUN od 1938 r., który za dzia-
łalność w Ukraińskiej Armii Po-
wstańczej (UPA) podczas drugiej 
wojny światowej, skazany został 
przez sąd PRL na karę śmierci, 
zamienioną na 15 lat pozbawienia 
wolności.
Według Ołeksandra Sycza „tacy 
działacze, jak Stepan Łenkawski 
zasłużyli, żeby ich imionami były 
nazywane ulice, żeby stawiać im 
pomniki”.
Pomnik w Uhrynkach przedsta-
wia naturalnej wysokości postać 
Łenkawskiego z prawą ręką uło-
żoną na sercu. Na postumencie 
wyryte zostały stworzone przez 
banderowskiego „bohatera” przy-
kazania „Dekalogu ukraińskiego 
nacjonalisty”:
1. Zdobędziesz Państwo Ukraiń-
skie albo zginiesz w walce o nie;
 2. Nie pozwolisz nikomu plamić 
chwały ani czci Twojego Narodu;
 3. Pamiętaj o wielkich dniach na-
szych Walk Wyzwoleńczych;
 4. Bądź dumny z tego, że jesteś 
spadkobiercą walk o chwałę Wło-
dzimierzowego Tryzuba;
 5. Pomścisz śmierć Wielkich Ry-
cerzy;
 6. O sprawie nie mów z kim moż-
na, ale z kim trzeba;
 7. Nie zawahasz się spełnić naj-
niebezpieczniejszego czynu, jeśli 
tego będzie wymagać dobro spra-
wy;
 8. Nienawiścią i bezwzględną 
walką będziesz przyjmował wro-
gów swojego Narodu;
 9. Ani prośby, ani groźby, ani 
tortury, ani śmierć nie przymuszą 
ciebie do wyjawienia tajemnicy;
 10. Będziesz dążyć do poszerze-

nia siły, chwały, bogactwa i prze-
strzeni Państwa Ukraińskiego.
Podczas drugiej wojny światowej 
„Dekalog” ten był wykorzystywa-
ny w szkoleniach ideologicznych 
członków UPA. Zawarte w bro-
szurach objaśnienia „Dekalogu” 
tłumaczyły w sposób zbrodniczy 
wartości, którymi powinien kiero-
wać się ukraiński nacjonalista.
Ukraińska Armia Powstańcza – 
formacja zbrojna stworzona przez 
frakcję banderowską Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów w paź-
dzierniku 1942 r. - jest odpowie-
dzialna za dokonanie mordu na 
polskiej ludności zamieszkałej na 
Wołyniu i Kresach PołudniowoW-
schodnich II Rzeczypospolitej. 
Według dotychczasowych ustaleń 
podczas wojny z rąk ukraińskich 
nacjonalistów zginęło na tych te-
renach co najmniej 130 tysięcy 
Polaków.

Obecnie wiece premierem nowo 
powstałego rządu ukraińskiego 
jest Ołeksander Sycz - rodem z 
Wołynia, historyk, który  zajmuje 
się badaniami nad życiem i dzia-
łalnością Stepana Łenkawskiego  
- głównego ideologa Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) i autora „Dekalogu ukraiń-
skiego nacjonalisty”.

W 2011 r. Ołeksander Sycz aktyw-
nie uczestniczył obchodach 102. 
rocznicy urodzin Stepana Bandery 
(przywódcy OUN) na zachodzie 
Ukrainy. Podczas uroczystego ze-
brania w Uhrynowie Starym, gdzie 
urodził się Bandera nazwał region 
karpacki „banderowską krainą”, 
a radnych samorządów regionu 
wzywał, aby stali się „duchowymi 
i urzędowymi banderowcami”.
Ministrem oświaty w nowym 
rządzie ukraińskim został Serhij 
Kwit, rektor Akademii Mohy-
lańsko-Kijowskiej, doktor nauk 
filozoficznych, wielbiciel ideolo-
ga nacjonalizmu ukraińskiego 
Dmytro Doncowa, autor książki 
„Doncow. Ideologiczny portret”. 
Zachęcał swoich studentów do 
udziału w EuroMajdanie. Autor 
słów: 
„Idealizm Doncowa doprowadził 
go do znaczącego ideologiczne-
go osiągnięcia, aktualnego do tej 
pory – idealnego postrzegania 
problemu”.
Sekretarzem Rady Narodowego 
Bezpieczeństwa i Obrony Ukra-
iny (RNBO) został Andrij Paru-
bij, z obwodu lwowskiego, jeden 
z założycieli Socjalno-Narodo-
wej Partii (ukraińskich nazistów), 
która potem przekształciła się w 
„Swobodę”. Komendant Euro-
Majdanu i dowódca Samoobrony 
EuroMajdanu.

Twórca „Dekalogu ukraińskiego 
nacjonalisty”
Adam Cyra

/ Stepan Łenkawski

/ Julian Sawicki
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26 stycznia 2014 roku w Nowym 
Jorku zmarł Jewhen Stachiw 
(1918-2014), jeden z ostatnich na-
cjonalistów ukraińskich starej daty, 
którzy działali pod wodzą Stepa-
na Bandery, brat innego znanego 
nacjonalisty i bliskiego współpra-
cownika Bandery – Wołodymyra 
Stachiwa (1910-1971). Śmierć Je-
whena Stachiwa została upamięt-
niona przez „Gazetę Wyborczą”, 
na łamach której Paweł Smoleński 
opublikował artykuł wspomnienio-
wy pod wymownym tytułem „Nasz 
brat z UPA” („GW-Magazyn”, 31 
stycznia 2014). Wato pochylić się 
nad tym tekstem. 
Już z pierwszych zdań dowia-
dujemy się, że Jewhen Stachiw, 
zamiast zażywać wypoczynku 
na złotych plażach Florydy, do 
końca życia uganiał się pomiędzy 
Nowym Jorkiem, Lwowem, Ki-
jowem i Warszawą „w celu nad-
zwyczaj trudnym, a czasem wielce 
beznadziejnym (czego dowiodła 
polska prawica i skrajni ukraińscy 
nacjonaliści), jakim jest polsko-
ukraińskie pojednanie”. Pisząc 
o „polskiej prawicy”, która jest 
przeszkodą w „pojednaniu polsko-
ukraińskim” i stawiając ją na równi 
ze skrajnymi nacjonalistami ukra-
ińskimi, autor chyba nie na myśli 
np. Prawa i Sprawiedliwości, gdzie 
zwolenników owego „pojednania” 
jest w nadmiarze. To kamyczek 
wrzucony raczej do ogródka śro-
dowisk kresowych. „Mówił staro-
modną miękką polszczyzną, nie-
kiedy dziurawą, ale mówił mądrze 
i łagodnie” – kreśli hagiograficzny 
obraz swojego bohatera Smoleń-
ski. 
Jak każdy opis hagiograficzny, tak-
że ten posiada oczywiste w takim 
przypadku wady. Prezentowany 
przez Smoleńskiego życiorys Sta-
chiwa pełen jest przekłamań i „bia-
łych plam”. Z opisu Smoleńskiego 
dowiadujemy się, że urodzony w 
Przemyślu Stachiw zaczytywał 
się Mickiewiczem, Słowackim i 
Żeromskim, tylko tam gdzie oni 
stawiali słowo „Polska”, on sta-
wiał słowo „Ukraina”. Młody 
Stachiw – czego Smoleński nie 
chce zauważyć – musiał jednak 
zaczytywać się przede wszystkim 
Dmytro Doncowem. Jak bowiem 
inaczej wytłumaczyć fakt, że jako 
16-latek wstąpił do nielegalnej, an-
typolskiej, faszystowskiej i terrory-
stycznej Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów. Wątek działalności 
młodego Stachiwa w OUN w la-
tach 1934-1939 Smoleński zbywa 
stwierdzeniem, że w tym czasie 
„zaczytuje się w nielegalnych, na-
cjonalistycznych broszurkach”. 
Musiał jednak robić coś więcej, 
ponieważ żeby czytać nielegalne 
broszurki nie trzeba wstępować do 
tajnej organizacji i składać przysię-
gi. OUN nie była stowarzyszeniem 
czytelniczym, ale tajnym sprzysię-
żeniem zbrojnym. Zważywszy na 
terrorystyczny charakter działal-
ności OUN nietrudno się domyśleć 

co Stachiw tam robił (szczegółów 
nigdy się nie dowiemy, bo nie zo-
stał ujęty przez polską policję). Ale 
to są już fakty dla hagiografii nie-
wygodne, więc trzeba je pominąć. 
Bliżej obraz postaci Stachiwa kre-
ślony przez Smoleńskiego pojawia 
się dopiero w 1939 roku, kiedy 
idzie on „ścieżkami Beskidów i 
Bieszczad, by wstąpić do Siczy 
Zakarpackiej, paramilitarnej or-
ganizacji broniącej tzw. Ukrainy 
Zakarpackiej, niby-państewka po-
wstałego po traktacie monachij-
skim i rozbiorze Czechosłowacji”. 
Mamy tutaj mało znany wątek tzw. 
Karpato-Ukrainy, która istniała po-
czątkowo jako autonomiczna część 
pomonachijskiej Czecho-Słowacji 
(od 11 października 1938 do 14 
marca 1939 roku), a następnie jako 
faktycznie niepodległe państwo 
(od 14 do 18 marca 1939 roku, 
kiedy została wcielona do Węgier). 
Przywódcą tego quasi-państwowe-
go tworu, swoistego ukraińskie-
go Piemontu, był greckokatolicki 
ksiądz Augustyn Wołoszyn (1874-
1945). Tzw. Sicz Karpacka stano-
wiła siłę zbrojną Karpato-Ukrainy. 
Została ona powołana 9 listopa-
da 1938 roku i do końca swojego 
istnienia osiągnęła stan 6 tysięcy 
żołnierzy. Jej nominalnym dowód-
cą był Dmytro Kłympusz (1897-
1959), jeden z przywódców istnie-
jącej w 1919 roku tzw. Republiki 
Huculskiej. Faktycznym jednak 
organizatorem i dowódcą Siczy 
Karpackiej był Roman Szuche-
wycz (1907-1950) – w tym czasie 
już znany terrorysta OUN i póź-
niejszy dowódca UPA. Do Siczy 
Karpackiej Szuchewycz ściągnął 
najbardziej zaufanych i najlepiej 
wyszkolonych terrorystów OUN. 
Skoro znalazł się tam także Jewhen 
Stachiw, świadczy to o tym, że w 
OUN nie zajmował się on wyłącz-
nie czytelnictwem. 
Po ucieczce z niewoli węgierskiej 
(jesień 1939 roku) Stachiw wraca 
do Przemyśla, okupowanego już 
przez Niemców. I mamy kolejną 
dziurę w życiorysie. „Gdy dwa 
lata później armia Hitlera rusza na 
Wschód, Stachiw idzie za nią krok 
w krok”. Ale co robił przez te dwa 
lata (1939-1941) w Generalnym 
Gubernatorstwie? Paweł Smoleń-
ski nie raczył poinformować, że 
uczestniczył w utworzeniu bande-
rowskiej frakcji Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów (OUN-B), 
zwanej także rewolucyjną (OUN-
-R), która w przeciwieństwie do 
dawnej OUN była już organizacją 
o charakterze czysto narodowo-
-socjalistycznym, taką ukraińską 
NSDAP. Jeśli w 1941 roku Sta-
chiw wkroczył z armią hitlerowską 
na teren ZSRR jako członek tzw. 
grup pochodnych OUN, musiał też 
przejść przeszkolenie wojskowe 
prowadzone przez oficerów SS dla 
nacjonalistów ukraińskich, m.in. 
w Neuhammer (Świętoszów  koło 
Bolesławca). Kolaboracja nacjo-
nalistów ukraińskich z Niemcami 

hitlerowskimi to fakt jakże niewy-
godny dla hagiografii. 
Stachiw ze swoją grupą pochodną 
dotarł aż do Donbasu i tam orga-
nizował nacjonalistyczne ukra-
ińskie podziemie zbrojne, które 
z czasem przyjęło nazwę UPA. 
W swojej hagiografii Smoleński 
nie pisze najważniejszego. Mia-
nowicie, że odejście Stachiwa od 
skrajnie szowinistycznego oblicza 
nacjonalizmu ukraińskiego pod-
czas jego działalności w Donbasie 
miało charakter taktyczny. Po pro-
stu na wielokulturowej Ukrainie 
Wschodniej, gdzie nacjonaliści 
ukraińscy dotychczas nie działali, 
szowinistyczna ideologia Bandery 
nie miała szans. Dlatego Stachiw 
i jego ludzie musieli przyjąć tam 
inne oblicze, antykomunistyczne 
i antysowieckie, ale nie szowini-
styczne. Gdyby Stachiw działał w 
tym czasie na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej, wyrzynałby 
Polaków tak samo jak Szuche-
wycz, Kłaczkiwśki czy Enej-Olij-
nik. Zatem budzi moje wątpliwości 
wzruszająca opowieść przytoczona 
przez Smoleńskiego o tym jak było 
Stachiwowi wstyd, gdy dowiedział 
się od dwóch Polek w pociągu o 
rzeziach na Wołyniu oraz, że „na 
zjeździe OUN w sierpniu ’43 mó-
wił, że nacjonalizm nie ma sensu. 
Wystąpił przeciwko szefom orga-
nizacji”. Gdyby rzeczywiście prze-
ciw nim wystąpił, skróciliby go o 
głowę. Tymczasem kierownictwo 
OUN zleciło mu tajną misję na Za-
chód celem nawiązania kontaktów 
z aliantami. Był tylko jeden na-
cjonalista ukraiński, który w 1943 
roku otwarcie wystąpił przeciw 
szowinistycznej i totalitarnej po-
lityce OUN-B oraz ludobójczym 
działaniom UPA. Nazywał się Ta-
ras Bulba-Boroweć (1908-1981). 
Ale czy był nim Jewhen Stachiw? 
Znawcy tematu, jak chociażby 
Wiktor Poliszczuk, o rzekomym 
buncie Stachiwa wobec kierownic-
twa OUN-B nic nie wspominają. 
Prawdopodobnie tę opowieść o 
swoim sprzeciwie wobec zbrodni-
czych działań OUN-B dorobił on 
sobie do życiorysu znacznie póź-
niej, kiedy założył maskę polono-
fila. 
Nie można zapominać, że w 1944 
roku Stachiw znalazł się wśród 
założycieli Ukraińskiej Głównej 
Rady Wyzwoleńczej (UWHR) – 
organu, który chociaż z założenia 
miał być wielopartyjny, to faktycz-
nie od początku był zdominowany 
przez OUN-B i UPA oraz ich ide-
ologię. Jewhen Stachiw do końca 
wojny, a nawet po jej zakończeniu, 
kiedy był szefem struktur OUN-B 
w Innsbrucku – pozostał bande-
rowcem. Jego odejście od skraj-
nego szowinizmu Bandery miało 
miejsce na długo po wojnie. Po-
jawia się tutaj nieodparcie pytanie 
czy nie zrobił tego tylko taktycznie 
po to, by Jerzy Giedroyć, Adam 
Michnik, Bogumiła Berdychow-
ska, bądź Paweł Smoleński mieli 

z kim dyskutować o „pojednaniu 
polsko-ukraińskim”, będącym fak-
tycznie pojednaniem części pol-
skich elit antykomunistycznych z 
nacjonalistami ukraińskimi. 
Paweł Smoleński bezkrytycznie 
przytacza twierdzenia Stachiwa 
(po raz pierwszy wystąpił z nimi w 
1955 roku), że powieść radzieckie-
go pisarza Aleksandra Fadiejewa 
„Młoda Gwardia” (1946, drugie 
wyd. 1951) jest jakoby fałszywką. 
Fadiejew miał ukraść Stachiwowi 
jego heroiczny życiorys i bohater-
skie czyny UPA przypisać komuni-
stycznej Młodej Gwardii. Sowiecki 
literat – jak za Stachiwem powta-
rza Smoleński – „osnowy powieści 
szukał nie w losach czerwonej par-
tyzantki, lecz w historii donbaskie-
go oddziału Ukraińskiej Powstań-
czej Armii dowodzonego przez 
Jewhena Stachiwa, bijącego się z 
Niemcami i Sowietami”. Niestety 
panie redaktorze Smoleński, ale to 
Stachiw był kłamcą. Udowodniono 
mu bezpodstawność jego twier-
dzeń na podstawie dokumentów 
archiwalnych (por. Władimir Mi-
najew, „Молодая гвардия”: опять 
предательство?, Donieck 2006). 
Pan redaktor Smoleński nie wspo-
mina również o tym, że Stachiw 
mimo, że ponoć miał „wątpliwości 
co do intencji niemieckiego sojusz-
nika” – pracował w niemieckiej ad-
ministracji okupacyjnej w Donba-
sie. Był kolejno głównym nadzorcą 
obozu jenieckiego w Konstanty-
nowce, pracownikiem spółdzielni, 
tłumaczem oraz korespondentem 
gazety wydawanej przez niemiec-
kie władze okupacyjne w Mariu-
polu. Takież to były boje Stachiwa 
z Niemcami. Jak każdy ukraiński 
nacjonalista był on niemieckim 
kolaborantem i jak każdy ukraiń-
ski nacjonalista widział bądź chciał 
widzieć w Niemczech hitlerow-
skich nie wroga, lecz upragnionego 
sojusznika. 
Oficjalny życiorys Jewhena Stachi-
wa – jak życiorys każdego ukra-
ińskiego nacjonalisty – jest mie-
szaniną faktów i spreparowanych 
informacji. Śmiem twierdzić, że 
tekst Pawła Smoleńskiego zawiera 
głównie spreparowane informacje. 
Także tę o potajemnej podróży Sta-
chiwa do Polski w 1959 roku, któ-
rej celem miało być m.in. oddanie 
hołdu powstańcom warszawskim 
na Powązkach. Nie wątpię nato-
miast, że Jewhen Stachiw był wiel-
kim przyjacielem Jacka Kuronia, 
osobiście redaktora Smoleńskiego 
i obecnego środowiska „Gazety 
Wyborczej”. Być może źródeł tej 
przyjaźni należy upatrywać nie tyl-
ko w obustronnym dążeniu do „po-
jednania polsko-ukraińskiego”, ale 
także w potępieniu przez Stachiwa 
antysemityzmu (był on prezesem 
Towarzystwa Współpracy Ukraiń-
sko-Żydowskiej). 
Jewhen Stachiw do końca życia 
pozostał jednak ukraińskim na-
cjonalistą, chociaż po 1956 roku 
(rozłam w OUN-B) uchodził za 

umiarkowanego. W wywiadzie dla 
portalu Zaxid.net z 26 październi-
ka 2010 roku Stachiw skrytykował 
stawianie pomników Banderze ze 
względu na to, że Bandera dążył 
do totalitaryzmu. Opowiedział się 
jednak za stawianiem pomników 
Szuchewyczowi jako postaci w 
przeciwieństwie do Bandery rze-
komo pozytywnej. To przeciwsta-
wienie Szuchewycza Banderze jest 
kolejną cyniczną manipulacją, pró-
bą napisania na nowo i wybielenia 
historii nacjonalizmu ukraińskiego. 
Nabierać się na to mogą chyba tyl-
ko czytelnicy „Gazety Wyborczej”. 
W dalszej części wywiadu Stachiw 
apologetyzował Szuchewycza 
(„Pomniki należy stawiać Szuche-
wyczowi”, Zaxid.net, 26.10.2008). 
Natomiast niewątpliwie trzeba 
docenić to, że Stachiw potrafił 
nazwać Banderę politykiem tota-
litarnym, a czerwono-czarną flagę 
banderowców – faszystowską. Po-
trafił też zauważyć, że współcześni 
nacjonaliści ukraińscy kompromi-
tują Ukraińców w oczach świata 
oraz, że fałszują oni historię tak 
samo jak bolszewicy. Sam siebie 
lubił przedstawiać jako przyjaciela 
Polski, czemu dał wyraz w swojej 
książce „Od hajdamaki do polono-
fila. Wspomnienia i refleksje ukra-
ińskiego nacjonalisty z Przemyśla” 
(Przemyśl 2010). W rozmowie z 
Bogdanem Hukiem – redaktorem 
„Naszego Słowa” – Stachiw po-
wiedział: „Jak jest pan wrogiem 
Polski, to pańska sprawa. Ja nie 
jestem wrogiem, uważam, że mu-
simy żyć z Polską w zgodzie, bo 
jak nie będziemy żyć w zgodzie, 
to będziemy służyć Rosjanom. Hi-
storia była historią, a teraz Ukra-
inie potrzebna jest Polska, a Polsce 
potrzebna jest Ukraina” („Nasze 
Słowo”, 2008, nr 50). Wypowiedź 
ta wskazuje, że źródłem jego po-
lonofilstwa był swoisty realizm 
polityczny, którego brakowało 
mu w młodości i którego brakuje 
większości współczesnych nacjo-
nalistów ukraińskich. 
W zakończeniu swojego artykułu 
Paweł Smoleński pisze: „Została 
dziura, jak po Kuroniu, Janie No-
waku-Jeziorańskim, Janie Kar-
skim. Gdyby ludzie robili ze swo-
im życiem choć cząstkę tego, co 
zrobił pan Stachiw, nie tylko ten 
polsko-ukraiński świat, ale świat 
po prostu byłby znacznie lepszy”. 
Nawet jeżeli Jewhen Stachiw był 
„dobrym” ukraińskim nacjonalistą, 
który w swoim długim 96-letnim 
życiu potrafił dokonać przewarto-
ściowań i spojrzeć na pewne spra-
wy krytycznie, to obawiam się, 
że wśród obecnych nacjonalistów 
ukraińskich skorych do dobroci 
dla Polaków i krytycyzmu wobec 
siebie jest niewielu albo nie ma ich 
wcale. Myślę, że przekonamy się o 
tym niedługo, bo obecne wydarze-
nia na Ukrainie najprawdopodob-
niej doprowadzą do jej rozpadu i 
powstania banderowskiego pań-
stwa w Galicji Wschodniej. 

Ich brat z UPA
Bohdan Piętka
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W podróży do wiecznych lodów,
Sybiru-”bez  krat więzienia”
Bożena Ratter
““Zawrzało w naszym światku z 
nadejściem wiosny. Jak grom dłu-
go oczekiwany uderzyła nas wieść 
o wydaniu operacyjnym rozkazów 
„Bu rzy”.

Nas, młodych, tryskających ener-
gią, ciągnęło do walki, do wyjścia 
z ciążącego ukrycia, do gwaru bi-
tewnego, do wojska. Możli wość 
prowadzenia walki jak żołnierz 
frontowy, jawnie, z podniesionym 
czołem, otwarcie z orzełkiem na 
czapce i pod biało-czerwonym 
sztanda rem była bliska, a jednak 
trudna do osiągnięcia. Trwały na-
rady, przeta rgi, przypuszczenia, 
kto z nas będzie desygnowany do 
partyzantki. Czy wszyscy?” (Ma-
rian Maria Bilewicz, „Wyszedłem z 
mroku”  - wspomnienia te poświę-
cam wszystkim, którym nie udało 
się przeżyć dwóch miejsc zagłady 
istnień ludzkich, jakimi w mojej 
pamięci pozostały do dziś –więzie-
nie na ulicy Łęckiego we Lwowie  i 
obozy pracy w Workucie).
Bilewicz, mieszkaniec  Lwowa, 
świadek okupacji sowieckiej i nie-
mieckiej wspaniałego, polskiego 
miasta,  został przekazany do dys-
pozycji Oddziału Leśnego 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich.

„Było kilka dróg i sposobów prze-
syłania żołnierzy do lasu. Ukrad-
kiem, nocą, w przebraniu, grupowo 
lub pojedynczo. Na punkt kontak-
towy prowadził zawsze łącznik. 
Zerknąłem koso w kierunku ściany 
drzew. Pod jednym z nich sie działa 
kilkunastoletnia dziewczynka. Tro-
chę zaskoczony wiekiem dziecka, 
gdyż było to jeszcze dziecko, uczy-
niłem kilka kroków w kierunku 
lasu. Dziewczynka momentalnie 
podniosła się i drobnymi kroczka-
mi zagłębiła się wąską ścieżynką w 
las. Szedłem za nią. Widziałem jej 
chu de nożyny śmigające po udep-
tanej ziemi. Niosła na plecach jakiś 
pusty worek czy plecak. Od czasu 
do czasu spoglądała za siebie, czy 
nie zgu biła się jej przesyłka, któ-
rą ma dostarczyć w odpowiednie 
miejsce.
(…) Niemcy nie wiedzieli, jaki-
mi siłami dysponują partyzanci, a 
głośna fama, którą szerzyły nasze 
komórki wyspecjalizowane w dy-
wersji psy chologicznej w miastach, 
zwielokrotniała siły, którymi fak-
tycznie dys ponowano. Dzień i noc 
patrolowano okolice szosy Kijów 
— Lwów. Rozpoczy nano akcje za-
czepne, ostrzeliwano lub obrzuca-
no granatami niemieckie kolumny 
i błyskawicznie wycofywano się 
w leśne ostępy. Była to krwa wa 
zabawa w kotka i myszkę. Niemcy, 
jak potężny tur, parli całą swą po-
tęgą na zachód, krusząc po drodze 
wszystko, co im zawadzało, ale trop 
w trop za potężnym zwierzem zdą-

żali leśni ludzie.

Sto kilkadziesiąt dni partyzanckiej 
epopei nie można skwitować kil-
koma stronami książki. Dlatego 
też postanowiłem, że okres walk 
party zanckich wymaga odrębnego, 
szerokiego opracowania. Nie moż-
na at mosfery tych dni przekazać w 
formie krótkich przebłysków. Nie 
można nie wspomnieć o ludziach 
zasługujących na najwyższy sza-
cunek. A czy można nie naświetlić 
bliżej postaci „Lusika” — Żyda, 
który wprawdzie względnie bez-
pieczny ukrywał się w mieście, ale 
któremu pewnego dnia obrzydło 
życie za szafą czy w piwnicy. Nie 
chciał dłużej żyć na kolanach — 
wolał zaryzykować śmierć, ale z 
podniesionym czo łem — stojąc. 
Trzepnął czymś twardym w łeb 
niemieckiego żołnierza, zabrał mu 
broń i zbiegł w lasy. Tułał się po-
czątkowo strasznie. Głód, brud, 
niedostatek, samotność. Trafił na 
właściwych ludzi — dopomogli, 
skierowali do nas. Okrutnie płacił 
ten żydowski chłopak Niemcom 
za doznane krzywdy i upokorze-
nia. Odwaga, dziwna pogarda dla 
śmierci, niesamowity wprost spryt 
życiowy czynią z „Lusika” postać 
niezwykle barwną, godną utrwale-
nia jeśli nie złotymi zgłoskami, to 
przynajmniej piórem autora.

A „Francuz”? Porucznik Emil? Ofi-
cer armii francuskiej? Po brawu-
rowej ucieczce z obozu pod Rawą 
Ruską nawiązał kontakt z AK, skie-
rowano go do partyzantki. Specjali-
sta od przyjmowania zrzutów broni 
otrzymywanej z Brindisi.

To tylko kilka przykładów, bo gdzie 
jeszcze są cisi bohaterowie — Ba-
taliony Chłopskie kierowane przez 
sołtysa Biłki Szlacheckiej, gdzie 
spadochroniarze — radiotelegra-
fiści Kuryłowicz i Dońska, gdzie 
postać numer jeden, dowódca — 
„Draża”, gdzie dziesiątki i setki 
tych Pomianów, Kmiciców, Si-
wych, Korabiów, Czarnych, Żego-
tów, Felków i in nych szlachetnych, 
którzy bez karty powołania, bez 
przymusu nieśli swe młode życie 
Ojczyźnie.”

W Centrum Prasowym Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich, od-
była się konferencja „Akcja „Bu-
rza” na Kresach Wschodnich – jej 
specyfika i znaczenie” jako wyraz 
pamięci i szacunku dla żołnierzy 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej”.

„Możliwość spotkania na konfe-
rencji Państwa - uczestników Akcji 
„Burza” i 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej była dla 
nas ogromnym zaszczytem. Wasze 

bohaterskie czyny i walka o Polskę 
są naszym powodem do dumy i nie 
mogą pozostać zapomniane -  to 
słowa podziękowania skierowane 
do dostojnych gości w imieniu So-
lidarnych 2010”.

Wspomnienia świadków to obo-
wiązkowa lektura dla tych wszyst-
kich, którzy uzurpują sobie prawo 
do wydawania werdyktów na temat 
słuszności decyzji i działań w waż-
nych momentach naszej historii. 
Emocje , które towarzyszą opowie-
ściom to znak, jak wiele znaczy dla 
żyjących i ich bliskich możliwość 
podzielenia się z nami tragicznymi,  
traumatycznymi przeżyciami, które 
musieli ukrywać kilkadziesiąt lat, z 
obawy zemsty “władzy “ komuni-
stycznej.

Wspomnienia poprzedzone były 
wspaniałymi wykładami history-
ków. Profesor Wiesław Jan Wysoc-
ki wprowadził nas w temat relacji 
polsko rosyjskich w chwili wybu-
chu II wojny światowej. Polaków 
jest tak mało w Rosji , że ambasa-
da polska nie jest potrzebna- sta-
nowisko Rosji na wstępie.  Polacy  
mieszkający na terenie okupowa-
nym przez sowietów są obywate-
lami radzieckimi,  w wyniku czego 
członkowie związku patriotów pol-
skich z armią Berlinga wkraczali 
jako obywatele radzieccy na teren 
“wolnego “ państwa polskiego. Sta-
re przyzwyczajenia osłabiać przez 
nowe i uszczuplać wolność aby 
obywatele przyzwyczajali się i wy-
bierali ponad wolność cichy spokój 
– o tym wiedzieliśmy, ale  dzisiaj 
mamy dokumenty rosyjskie i mo-
żemy przeczytać , jak traktowali 
nas przyszli “wyzwoliciele”. Cie-
kawe, czy nie jesteśmy podobnie 
traktowani przez obecną “władzę” 
?. Profesor przytoczył też słowa 
Witolda Gombrowicza, zakończe-
nie wojny nie przyniosło wyzwole-
nia lecz wymianę zbirów Hitlera na 
zbirów Stalina.

Dr Dariusz Faszcza mówił  o tra-
gicznej sytuacji Polaków zamiesz-
kałych na wschodnich terenach:

-indywidualne aresztowania Pola-
ków, głownie przedstawicieli inteli-
gencji, byłych posłów i senatorów, 
wojskowych, policjantów, wyż-
szych urzędników, ziemian, bo-
gatych kupców i adwokatów oraz 
tych, którzy odmówili przyjęcia 
radzieckich paszportów
-deportację ludności w latach 1940-
1941, pierwsza z czterech de-
portacji ludności polskiej z ziem 
wschodnich RP w głąb Rosji  roz-
poczęła się 10 lutego 1940 roku
-pobór dwóch roczników młodych 
do wojska, według szacunkowych 
danych wcielono do robotniczo-

-chłopskiej Armii Czerwonej około 
70% młodzieży stającej do poboru.
Prelegent  skupił się w swoim wy-
kładzie na logistyce i dowódcach  
27 WDP AK, “trudno jest w tak 
krótkim czasie omówić wszystkich 
żołnierzy 27 WDP AK, jest ich oko-
ło 8000 ludzi”. Byli  bohaterowie i 
byli zdrajcy, zwerbowani wcześniej 
przez organa NKWD i podstępnie 
działający w oddziałach AK .

To była jednostka doskonale za-
planowana i zorganizowana. A co 
oznacza wybranie i przygotowanie 
rejonu koncentracji ? To znaczy 
przenieść wszystkie zapasy żyw-
ności,  leki,  broń, założyć  i przy-
gotować warsztaty krawieckie, 
szewskie,  obiekty szpitalne i to 
wszystko  bez pomocy   firm kurier-
skich, ciężarówek. Nie było telefo-
nów komórkowych, Internetu ale 
rozkazy do wszystkich dowódców, 
by na określony sygnał przybyli do 
wskazanego  miejsca, docierały. Do 
tego, by tak się działo, potrzebne 
są młode ręce trzymające karabin 
i mądrzy dowódcy zwłaszcza , że 
przyszło im działać w tak specy-
ficznym rejonie.

“Był 26 lipca 1944 roku. Nieusta-
jąca kanonada artyleryjska stała się 
dla nas chlebem powszednim. Na 
błękitnym niebie ukazał się klucz 
samolotów. Jeden za drugim zni-
żały swój lot. I wtedy zaczęło się 
piekło. Przelatujące maszyny pru-
ły z broni pokładowej po lesie, na 
oślep. Bomby siane jak ziarno z 
siewnika wybuchały w regularnych 
odstępach, znacząc ślad po prze-
locie samolotu gejzerami ziemi, 
piasku, połamanych drzew i gałę-
zi.(...) Ogarnęło mnie bezbrzeżne 
zdumienie i rozpacz. Na skrzydłach 
i kadłubach atakujących nas samo-
lotów krwawo lśniły..czerwone, 
sowieckie gwiazdy! Bombardowali 
nas i ostrzeliwali nasi sojusznicy, 
bracia, alianci! Już nie byliśmy 
im potrzebni. Zupełnie zbytecznie 
wpatrywaliśmy się w szosę lwow-
ską. Tą drogą już nie cofały się 
wojska niemieckie, lecz z szumem 
żelastwa płynęła armia sowiecka. 
Lwów był zajęty przez Rosjan..

Wypadki późniejsze toczyły się jak 
lawina. Już 31 lipca aresztowano 
20 wyższych oficerów Armii Kra-
jowej. W dniach następnych aresz-
towania następowały masowo. 
Wszystkich Ukraińców uznano za 
kolaborantów hitlerowskich , a Po-
laków zorganizowanych w Armii 
Krajowej  za członków nielegalnej, 
zbrodniczej organizacji wojskowej, 
która na rdzennych radzieckich zie-
miach prowadziła walkę zbrojną. 
Po mnie przyszli w nocy. Grzecz-
nie poprosili, bym włożył na siebie 
wojskową bluzę. W   oświetlonym 

pokoju na ulicy Kurkowej siedziało 
kilku. Najstarszy rangą, wskazując 
na mnie palcem, powiedział :

-Patrzcie, tak wygląda oficer pol-
skiej, faszystowskiej Armii Krajo-
wej. Wyjął z kieszeni scyzoryk i z 
głęboką satysfakcją obciął mi oba 
epolety.”

Marian Maria Bilewicz został ska-
zany na dziesięć lat pracy w łagrach 
autonomicznej republiki Komi. 
“Nocą, w kolumnach, otoczeni 
strażą, wędrowaliśmy ulicami wy-
ludnionego miasta na dworzec Pod-
zamcze. Tam oczekiwały na nas 
kryte wagony towarowe. Do każde-
go z nich pakowano 50 więźniów. 
Na podłodze trochę słomy, w jed-
nym z rogów wagonu w podłodze 
dziura wielkości talerza, służyła za 
ubikację. Zimno.” Wyruszyli na 
nieludzką ziemię śladem milio-
nów kobiet, dzieci, starców, ofi-
cerów, urzędników, leśników, po-
licjanów, chłopów, naukowców, 
artystów wskutek zoologicznej 
nienawiści “czerwonych barba-
rzyńców”, “sąsiadów”.
A inni  żołnierze, uczestnicy akcji 
Burza ? Oficer Wojskowej Służ-
by Kobiet , Adelajda Połońska ps 
“Ada”, aresztowana w Warszawie 
w 1947 roku przez GZI WP,  skaza-
na na 5 lat więzienia,  wyszła zdru-
zgotana zdrowotnie.

Jan Szatowski ps „Kowal” „Zagoń-
czyk”, jeniec Oflagu II C Walden-
berg, skąd zbiegł, później dowódca 
27 WDP AK w latach 19.04.1944 
– 03.05.1944 , aresztowany przez 
„rodaków”  i skazany w 1947 roku 
na śmierć, wyrok zamieniono na 7 
lat więzienia w Rawiczu i Wron-
kach.
Ogółem w latach 1944-1956 ko-
muniści zamordowali w więzie-
niach i łagrach na terenie Polski 
i Rosji Sowieckiej ok. 500 tysięcy 
Polaków, w tym ok. 80 tysięcy 
żołnierzy AK. Są to jednak stale 
dane szacunkowe, wymagające 
stale weryfikacji.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Kra-
jowej - Oddział Londyn.
www.polishresistance-ak.org

Po pierwsze, ubeckie ekscesy nie 
zostały potwierdzone wyrokiem. 
Nikt nie siedzi za skierowaną prze-
ciw Polakom walczącym o wolną, 
demokratyczną i solidarną Polskę, 
fizyczną i ideologiczną kampanię , 
kampanię, która zniszczyła lumina-
rzy godnego  życia nas wszystkich 
. Nikt nie odpowiedział za śmierć 
milionów Polaków  ani za bezpod-
stawne represje i oszczerstwa pod 
adresem uniewinnianych po kilku-
dziesięciu latach.   Zdewastowanie 
naszego kraju  też pozostaje bezkar-
ne. Winni tego oraz ich potomkowie 
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stali się oligarchami w Polsce, kla-
sa kapitalistyczna w Polsce to jest 
dawniejsza klasa ludzi walczących  
z kapitalizmem o zbudowanie so-
cjalizmu czyli  klasa winna śmierci 
milionów Polaków i  dewastacji 
wielowiekowego dziedzictwa na-
rodowego zgromadzonego przez 
znienawidzoną „burżuazję”. Pol-
ska, jedyny kraj socjalistyczny, w 
którym od 1956 roku była prywat-
na gospodarka, z której pochodziło 
20 % dochodu narodowego. Kraj 
wielkiego  rozwoju w szalonej bie-
dzie i wyzysku nas, budowniczych 
tego majątku w czasach PRL. Tym-
czasem w  pierwszej połowie 1989 
roku,  w 6 miesięcy, właścicielami 
12640 przedsiębiorstw stali się 
dawni dyrektorzy państwowych 
przedsiębiorstw  i sekretarze par-
tyjni. By sprzedać potem obce-
mu kapitałowi, tylko w ubiegłym 
roku obcy kapitał wyprowadził z 
naszego kraju 76 miliardów...teraz 
musimy obciążyć podatkami Pol-
skie Lasy miast czerpać dochody z 
polskiej gospodarki tak jak robią to 
zagraniczni właściciele. Sytuacja 
naszej gospodarki to sytuacja kraju 
feudalnego (informacje z wykładu 
profesora Witolda Kieżunia ), który 
z taką nienawiścią przedstawiany 
był  w propagandowych filmach 
ideologii komunistycznej niosącej 
klasie chłopskiej i robotniczej nie-
skończone „szczęście” a „ciemię-
życielom” śmierć.

„Z małego osiedla pod Lwowem
Kasię - trzyletnią dziewczynkę,
Jej matkę samotną,
I chorą - przypadkiem zastaną

Kuzynkę-
Dowlekli w mróz, nocą, saniami
-Jak setki tysięcy Polaków-
Na stację kolei, za miastem,
W asyście zbrojnych żołdaków.
A ojciec?..
Cóż leśnik -wróg ludu
Ślad wszelki znikł po człowieku,
Aresztowany we wrześniu.
Wyrok: spiec-łagier.Ćwierć wieku.
Co z nimi?...
Bydlęce wagony
I miesiąc łez i cierpienia
W podróży do wiecznych lodów
Sybiru-”bez krat więzienia”.
Do celu dojechały,
Kuzynka wsiadła chora,
Więc gdzieś tam, w połowie drogi,
Spoczęła w śniegu przy torach.
Dostały miejsce w baraku,
Na pryczy-wygodne wcale.
I matka robotę od rana.
W tajdze.Na „leso-powale”.
To pierwsza jej w życiu praca
Fizyczna i tak ciężka. W lesie.
Brygadier rzekł: Białe rączki?...
Wot, krwią przybrudzić przyjdzie 
się.
Bo u nas-pani-komunizm.
Najlepszy ustrój na świecie.
Kto nie pracuje-ten nie je.
Przywykniesz-albo zdechniecie”
fragment wiersza Mariana Jon-
kajtisa, który jako 8-letni chłopiec 
został wywieziony w drugiej wy-
wózce Polaków, 10 kwietnia 1940 
roku. Pierwsza nastąpiła 10 lutego 
1940 roku.

Bożena Ratter.
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Znakomitym przykładem ście-
rania się, tych dwóch potężnych 
mocy: prawdy i kłamstwa jest ar-
tykuł w Naszym Dzienniku z 19 
listopada 2013 r., autorstwa pani 
Ewy Siemaszko. Otóż można 
śmiało rzec, że „wyszło szydło 
z worka”, a jednym z zatrutych 
owoców kłamstwa jest właśnie 
porażający w swej wymowie: 
bezduszny cynizm! W artykule 
tym czytamy mianowicie: 
„Jurij Szuchewycz, syn Romana 
Szuchewycza, naczelnego do-
wódcy UPA odpowiedzialnego 
za rzezie na polskiej ludności 
Wołynia i Kresów Południowo-
-Wschodnich, zaprezentował 
wstrząsającą nicość moralną. 
Negując fakt ludobójstwa na Po-
lakach, wyraził wprost stosunek 
do zbrodni wołyńskiej większości 
przedstawicieli elit ukraińskich, 
wychowanych w duchu doktryny 
Dmytro Doncowa, według któ-
rej można dokonać największej 
zbrodni w imię „dobra sprawy”. 
„Nie ma takiej ceny, której nie 
warto było zapłacić za ojczyznę” 
– powiedział wprost, pytany o 
zbrodnie UPA na Polakach. To 
pokazuje, że Ukraińcy nie są w 
stanie unieść kompromitującej 
części historii, wydaje im się, że 
zaprzeczenie równa się niezaist-
nieniu. 
Z wypowiedzi Szuchewycza i 
jemu podobnych wynika, że 
pojednanie rozumieją jako 
przyjęcie przez Polaków ich 
stanowiska. Więcej – oczeku-
ją akceptacji i przyznania, że 
Ukraińcy, a ściśle OUN-UPA, 
mieli rację, dokonując zbrodni, 
bo w ten sposób walczyli o nie-
podległość, a UPA i Armia Kra-
jowa to formacje o takim samym 
charakterze. Zależy im na tym, 
byśmy to sami przyznali. Oczy-
wiście takie postawy są nie do 
przyjęcia nie tylko z punktu wi-
dzenia naszej racji stanu, ale z 
moralnego punktu widzenia. O 
moralności z amoralnymi na-
cjonalistami z UPA nie da się w 
ogóle dyskutować, stąd o pojed-
naniu z tymi środowiskami nie 
może być mowy.  Bardzo dobrze, 
że ukazał się ten wywiad, bo 
stanowi ostrzeżenie dla Polski i 
Polaków. Widzimy, z kim mamy 
do czynienia, zwłaszcza gdy 
Szuchewycz mówi o pojednaniu, 
a jeszcze niedawno wzywał do 
odebrania Polsce części tery-
torium. To są wypowiedzi czło-
wieka, który nosi tytuł bohatera 
Ukrainy i cieszy się społecznym 
poważaniem. 
Wmawianie, że ojciec Szuche-
wycza, odpowiedzialny prze-
cież za ludobójstwo, byłby dziś 
za pojednaniem z Polakami, to 
cynizm i straszny tryumfalizm. 
Wymordowaliśmy was – daje 
do zrozumienia Szuchewycz, 
więc teraz możemy się z wami 
przyjaźnić. Taka postawa zapo-
wiada, że w razie sprzeczności 
interesów czy jakichś zawirowań 

w stosunkach między Polską a 
Ukrainą zostanie zastosowany 
ten sam scenariusz.Te wypowie-
dzi są po prostu przerażające. 
Argumenty, którymi posługuje 
się Szuchewycz, nie mają zasto-
sowania do usprawiedliwienia 
zbrodni ludobójstwa. Na przy-
kład powołuje się na układy WiN 
i UPA przeciw reżimowi komu-
nistycznemu w Polsce. Owszem, 
były takie lokalne porozumienia, 
akty bez znaczenia, a z dzisiej-
szej perspektywy szkodliwe, bo 
dowartościowały bandytów, co 
wyziera w rozmowie z Szuche-
wyczem. Na podnoszony argu-
ment, że można się porozumieć 
z Ukraińcami, trzeba zapytać: 
ale jak, jeżeli oni odrzucają 
wszelkie normy przyjęte w cywi-
lizowanym świecie? W sytuacji, 
kiedy nie ma żadnej refleksji 
moralnej, żadnej skruchy, o 
pojednaniu nie można w ogóle 
mówić”.
W tym samym duchu, choć nie-
co z innej beczki pisał 26 listo-
pada 2013 r. na łamach „Gazety 
Polskiej Codziennie” ks Tadeusz 
Isakowicz – Zaleski. W krótkiej 
notce p.t.: „Fałszywy komenta-
tor Wiktor Juszczenko”, ten nie-
strudzony pasterz Ormian i Kre-
sowian pisał, bez ogródek: „W 
pełni popieram aspiracje Ukra-
ińców, których znaczna część 
chce na iść na Zachód, a nie na 
Wschód, czyli z powrotem do Ro-
sji. Jednak z czasie ostatnich wy-
darzeń zaniepokoiły mnie dwie 
sprawy. Po pierwsze, wśród de-
monstrantów protestujących na 
Chreszczatiku, głównej ulicy 
Kijowa, obok narodowych flag 
niebiesko-żółtych, załopotały 
także flagi czerwono-czarno. To 
te same, pod którymi faszyści z 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów i Ukraińskiej Powstań-
czej Armii mordowali Polaków 
i Żydów. Od takich popleczni-
ków niech ręka boska broni tak 
Ukrainę, jak i całą Europę. Po 
drugie, Telewizja Polska jako 
komentatora najnowszych wyda-
rzeń nad Dnieprem i Dniestrem 
zaczęła na nowo la-
sować b. prezydenta 
Wiktora Juszczenkę. 
To wielki błąd, bo jest 
to polityk skompromi-
towany, który zdradził 
tak swoich polskich 
sojuszników, ogłasza-
jąc zbrodniarzy Stepa-
na Banderę i Romana 
Szuchewycza, boha-
terami Ukrainy, jak i 
zaprzepaścił poprzez 
swoją głupotę i pychę 
owoce „pomarańczo-
wej rewolucji”. Co 
więcej, jest zaciętym 
wrogiem uwięzionej 
Julii Tymoszenko, któ-
rej wbił nóż w plecy, 
ku radości obecnego 
prezydenta, Wiktora 
Janukowycza. I to ma 

być kolejny „mędrzec Europy”? 
Hospody pomiłuj!”.

Na owoce takiej propagandy nie 
musieliśmy czekać długo. Oto 
już dwa miesiące później Mich-
nik i Bauman oraz szeroko po-
jęty „Salon” wspierali rebelię w 
Kijowie pełną gębą i nie tylko. O 
tej hipokryzji 25 stycznia 2014 r. 
pisał na swoim blogu ks. Tade-
usz Isakowicz – Zaleski tak: 

„No to doczekaliśmy się. ‘Au-
torytety moralne’ Trzeciej RP 
ruszyły z odsieczą dla Majda-
nu, który chce obalić tamtejszą 
- bądź co bądź - legalną wła-
dzę. Opublikowano dziś ich list 
otwarty. Podpisał się pod nim 
sam Adam Michnik, syn Ozjasza 
Szechtera, członka Komunistycz-
nej Partii Zachodniej Ukrainy. 
W jego towarzystwie także osła-
wiony Zygmunt Baumann, po-
litruk z czasów stalinowskich, 
‘niezależni publicyści’ Tomasz 
Lis i Jacek Żakowski oraz cała 
galeria ‘dzieci resortowych’ . 
Jedyny zgrzyt to brak podpisu 
Lecha Wałęsy, Wojciecha Jaru-
zelskiego i Czesława Kiszczaka. 
Szkoda też, że list nie kończy 
się banderowskim pozdrowie-
niem ‘Sława Ukrainie Herojam 
sława’. Po takim liście, mimo 
jego drobnych mankamentów, z 
pewnością Wiktor Janukowycz 
ucieknie z Kijowa, a nad jego 
pałacem prezydenckim zawiśnie 
czerwono-czarny sztandar Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii, tej 
samej co z taką zajadłością mor-
dowała współplemieńców Mich-
nika i Baumana. Z pewnością też 
na miejscu obalonego pomnika 
Włodzimierza Lenina stanie po-
mnik polakożercy i antysemity 
Stepana Bandery lub atamana 
Bohdana Chmielnickiego. Z tym 
ostatnim może być jednak kło-
pot, bo w 1654 r. oddał (czytaj: 
sprzedał) kozackie Zaporoże ca-
rowi rosyjskiemu. Kto by jednak 
w rewolucyjnym szale na takie 
drobiazgi zważał”.
W tym kontekście niezwykle 

ważąca staje się opinia opozy-
cjonistów antykomunistycznych 
z królewskiego Krakowa z 07 lu-
tego 2014. Jest to oświadczenie 
Związku KPN z lat 1979-89 w 
sprawie Majdanu. Czytamy tam:  
„Związek Konfederatów Polski 
Niepodległej 1979-89 kierując 
się dobrem Polski musi zwró-
cić uwagę politykom wszystkich 
partii, w tym szczególnie rzą-
dzących, na fakt odgrywania 
kluczowej roli na Majdanie w 
Kijowie przez nacjonalistów 
ukraińskich spod znaku Bande-
ry, wrogo nastawionych do Pol-
ski. Są to przede wszystkim takie 
organizacje jak nazistowska par-
tia Swoboda Ołeha Tiahnyboka 
i organizacja Prawy Sektor. Nie 
tak dawno ich przedstawiciele 
mówili o swoich oczekiwaniach, 
twierdząc, że sprawiedliwe by-
łoby zabranie Polsce szeregu 
miast i powiatów i o wcieleniu 
do Ukrainy. Fakt ludobójstwa na 
Wołyniu określają mianem bred-
ni. Mówią również o potrzebie 
odzyskania broni atomowej.  Z 
takimi organizacjami nie można 
nawiązywać żadnych stosunków, 
bo jest to sprzeczne z polską ra-
cją stanu. Dlatego nasz Związek 
apeluje do obecnego rządu, aby 
podejmował rozmowy tylko z 
przedstawicielami tych ukraiń-
skich partii, które potępią ukra-
ińskie ludobójstwo na ludności 
polskiej i przeproszą za nie, jak 
również nie będą wnosiły pre-
tensji terytorialnych. Uważamy, 
że takie stanowisko powinny 
zająć wszystkie siły polityczne 
w rozmowach z przedstawiciela-
mi Ukrainy. Za Zarząd Główny 
ZKPN prezes Krzysztof Bzdyl”.

Przemyślenia po wspomnie-
niach LUCYNY SCHIE-
SLER opublikowanych na : 
h t tp : / /wolyn.org/ index.php/
wolyn-wola -o -p rawde /738-
wspomnienia-lucyny-schiesler-
z-d-roycka-z-kolonii-mikoajpol-
w-pow-wodzimierz-woyski-na-
woyni.html

WYSZŁO SZYDŁO Z WORKA
Sławomir Tomasz Roch

/ Coraz więcej ludzi przybywa w piątek wieczorem na Plac Niepodległości w Kijowie, gdzie na tzw. 
Euromajdanie trwają protesty przeciwko niepodpisaniu przez władze Ukrainy umowy stowarzysze-
niowej z Unią Europejską. Opozycja wzywa do impeachmentu prezydenta Wiktora Janukowycza. 
- deon.pl
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Akcja „Burza” na Wołyniu na-
bierała impetu, 27 WDP AK 
rozpoczęła regularną wojnę z 
niemieckim okupantem. Jak za-
pamiętali to żołnierze tej dywi-
zji można wyczytać w licznych 
wspomnieniach. 

Józef Turowski „Ziuk”:  W po-
łowie marcu 1944 roku dowódz-
two 27 WDP AK nawiązało łącz-
ność z dowództwem radzieckich 
wojsk frontowych rozpoczynają-
cych walki o Kowel.

/ Foto za : http://hrubieszow.archiwa.org/
zasoby.php?id=12683

Podjęto współdziałanie na fron-
cie walk, w wyniku którego ba-
taliony polskie przy wsparciu 
artylerii radzieckiej opanowały 
stację kolejową i miasto Turzysk, 
stację kolejową i miasto Turopin 
oraz zaatakowały most kolejowy 
na Turii pod Owadnem. Zdecy-
dowany odpór dano niemieckim 
działaniom pod Włodzimierzem 
Wołyńskim. Dalsze kontakty z 
wyższym dowództwem wojsk 
radzieckich uściśliło wzajemne 
współdziałanie ustalając zada-
nia dla polskiej dywizji w wal-
kach o Kowel, którego Niemcy 
uporczywie bronili. Wypełniając 
lukę jaką nie mogły zamknąć 
wojska radzieckie, sztab dywi-
zji i zgrupowanie „Gromada” 
zostały przegrupowane z rejonu 
Zasmyk, Kupiczowa, Ossy pod 
Kowlem na płd. - wsch. od Lu-
bomia. [1]

Olgierd Kowalski, „Czarny”: 
Wojska sowieckie, które dotarły 
w okolice Kowla nie przedsta-
wiały wielkiej wartości bojo-
wej. Ich piechota w porównaniu 
z naszą dysponowała większą 
siłą ognia, ale duch bojowy był 
marny. Broni ciężkiej, na której 
wsparcie tak liczyliśmy prawie 
nie mieli. Z amunicją do dział i 
moździerzy też było krucho, a 
broni pancernej nie widzieliśmy 
w ogóle. Propozycję naszego 

dowództwa o nawiązaniu współ-
pracy i na dodatek podporząd-
kowania się im pod względem 
taktycznym praktycznie za nic, 
przyjęli chętnie. Żołnierze nasi 
byli pełni zapału i żądni walki. 
Sowieci wykorzystywali napra-
szających się sojuszników An-
glii gdzie się tylko dało, by w 
końcu doprowadzić do tego, że 
Dywizja znalazła się w kotle. 
Żołnierz nasz walczył bo chciał 
i musiał, a zadaniem dowództwa 
było uzyskanie efektów przy mi-
nimalnych ofiarach. Czasami to 
się udawało. Zdobywaliśmy dla 
Sowietów Turzysk i Turopin. W 
akcji na Turzysk brałem udział. 
Przy pierwszym nocnym podej-
ściu z nieznanych mi powodów 
odstąpiliśmy od szturmu, i do-
piero przy drugim akcja rozwi-
nęła się zgodnie z planem. Za-
słonięci wysokim nasypem toru 
kolejowego podeszliśmy przez 
bagniste łąki. Sowieci rąbnęli 
dwa razy z działa. Zdecydowa-
nym natarciem wdaliśmy się do 
miasteczka i po kilkunastu minu-
tach opanowaliśmy dworzec ko-
lejowy. Wszystkie oddziały wy-
konały swoje zadanie. Węgrzy 
wycofali się w kierunku Włodzi-
mierza. Nie przeszkadzaliśmy 
im w tym, bowiem darzyliśmy 
Węgrów dużą sympatią uważa-
jąc ich za cichych sprzymierzeń-
ców. Sowietom nie podobało się 
to. Wypomnieli nam ten „błąd” 
w dość ostrej formie. W pocze-
kalni dworcowej zastaliśmy sta-
rannie ułożone na podłodze wę-
gierskie plecaki. Bój jeszcze nie 
skończył się, trudno więc było 
obciążać się tego typu zdoby-
czą, lub grzebać w plecaku, cho-
ciaż na pewno coś by się z nich 
przydało, np. zapasowa bielizna 
czy też tzw. żelazne porcje. Po-
dobnie jak inni wziąłem hełm i 
pelerynę. Hełmy, bo chcieliśmy 
wyglądać jak prawdziwi żołnie-
rze, a peleryny, bo często po-
trzebna osłona przed deszczem, 
a z dwóch połączonych można 
rozbić namiot. Wychodzimy 
przed dworzec na zbiórkę. Przed 
chwilą dotarła tu sowiecka pie-
chota. Mamy okazję przyjrzeć 
się sobie z bliska. Widać wyraź-
nie, że są zabiedzieni, ale noszą 
już naramienniki i mają inne 
niż w 41 roku dystynkcje. Obok 
mnie, z niekłamanym podziwem 
przygląda się naszym chłopakom 
kobieta w wojskowym mundu-
rze. „Nu i krasiwyje rebiatu” 
(Co za piękni chłopcy), cmoka z 
uznaniem. „Wsie takije udałyje” 
(wszyscy tacy urodziwi), dodaje 
z uznaniem. „Ja toże?”(Ja też?), 
pytam żartobliwie. „Toże, tolko 

czuć, czuć zamołodoj” (Też, tyl-
ko troszeczkę za młody), szcze-
rzy do mnie zęby. Nie miałem 
czasu obrażać się. Odchodzimy. 
Zajęliśmy stanowiska wzdłuż 
torów. Niedaleko widzę, leży 
zabity żołnierz węgierski. Chłop 
kopie mu mogiłę. Podchodzę do 
niego. „Chyba nie pochowasz 
go w takich dobrach sukiennych 
spodniach, szkoda by było”, mó-
wię perfidnie. Chłop uważając 
to za przyzwolenie, ściąga za-
bitemu spodnie. „Pokaż, chyba 
miałem rację. Dobre spodnie”, 
mówię całkiem szczerze, zabie-
rając je bezceremonialnie. Moje, 
po paromiesięcznej tułaczce roz-
łaziły się nie tylko w szwach. 
Te były sukienne mocne, ale 
zawszone. Niebawem wyruszy-
liśmy z powrotem na bazę. Ob-
juczeni trofeami, taszczyliśmy 
zdobytą rusznicę ppanc. Jakieś 
skrzynki z amunicją, niektórzy 
dźwigali zdobyczne plecaki. W 
najbliższej wiosce zastaliśmy 
sowieckich żołnierzy. Por. „Ga-
briel” zarządził wzięcie „pod-
wody” (usługa transportowa tj. 
koń, wóz, furman). Każda armia 
praktykowała ten proceder. Po 
przebyciu iluś tam kilometrów 
„podwoda” wracała od domu. 
Ukraiński chłop wyznaczony do 
tego, korzystając z obecności 
oficera sowieckiego narobił rej-
wachu, że mu rabują wóz i konia, 
później, że go chcą zabić. Dziel-
nie pomagała mu w tym jego 
jazgotliwa żona. „Gabriel” tłu-
maczył coś grzecznie oficerowi. 
Żołnierze sowieccy nie wiadomo 
na czyją komendę okrążyli nas 
i zajęli bojowe pozycje. Krewki 
oficer w odpowiedzi na argu-
menty „Gabriela” uderzył go w 
twarz. Słowem nieprzyjemna 
awantura, która przy mniejszym 
opanowaniu ppor. „Gabriela” 
mogła zakończyć się przelewem 
krwi. W końcu konflikt zała-
godzono, chłop nas odwiózł i 
wrócił nietknięty. Mniej wię-
cej w tym samym czasie kiedy 
zdobywaliśmy Turzysk do dys-
pozycji por. „Gzymsa” oddano 
dosyć duże siły. Oprócz własne-
go, licznego batalionu pod jego 
komendą znalazła się warszaw-
ska kompania saperów, batalion 
„Jastrzębia” i nasza druga kom-
pania pod dowództwem ppr.”Re-
musa”. Przed por. „Gzymsem” 
postawiono zadanie opanowania 
mostu kolejowego na rzece Turii 
między Turopinem a Owadnem. 
Most ten był strzeżony przez 
wojsko węgierskie ufortyfiko-
wane w bunkrach po obydwu 
stronach rzeki. Przebieg wyda-
rzeń znam z relacji mojego Brata 

Stefana („Kota”). Przed natar-
ciem poinformowano naszych 
chłopców, że zawarto z Węgrami 
porozumienie. Węgrom zale-
ży na tym, żeby móc Niemcom 
uzasadnić opuszczenie bunkrów. 
Atak ma być więc pozorowa-
ny, nie należy strzelać do prze-
ciwnika, oni też nie wyrządzą 
krzywdy atakującym. Podobno 
niespodziewanie obronę węgier-
ską zasilili Niemcy. Węgrzy lo-
jalnie uprzedzili ppr. „Gzymsa”, 
że w tym układzie nie mogą do-
trzymać umowy. Natomiast nasi 
żołnierze nic o tym nie wiedzie-
li. Nacierali dając baczenie, by 
strzelając przypadkiem nie trafić 
jakiegoś węgierskiego żołnierza. 
Wnet spostrzegli, zaskoczeni 
tym faktem że Węgrzy prowa-

dzą celny ogień, że padają ranni 
i zabici. Uważając to za perfidny 
podstęp, ruszyli gwałtownie do 
ataku, zmuszając przeciwnika do 
opuszczenia bunkrów. [2]

Roman Domański, „Sęp” : 19 
marca przybył z kompani do na-
szej placówki goniec z rozkazem 
dołączenia do batalionu. 
Po dołączeniu maszerowaliśmy 
całą noc po rozmokłym śniegu 
z błotem i o świcie oznajmiono 
nam,że będziemy zdobywać Tu-
rzysk . Niemcy i Węgrzy  byli 
pod Kowlem. Major „Kowal”u-
zgodnił z dowództwem ruskim 
plan współdziałania w natarciu. 
Atakowaliśmy z regularnym 
wojskiem sowieckim i ruskimi 
partyzantami .Nasze bataliony 
musiały przejść  przez  rzekę 
Turję przez most kolejowy po 
konstrukcji metalowej,bo pomo-
stu z desek nie było. Po przejęciu 
mostu poza miastem rozciągnę-
liśmy się w tyralierę i biegnąc 
pod górę weszliśmy do miasta 
.Ruskie wojsko wystrzeliło parę 
serii pocisków z moździerzy. W 

krótkim czasie opanowaliśmy 
dworzec kolejowy skąd Niemcy 
i Węgrzy uciekli w popłochu. 
Obok dworca za małą chatką 
Węgrzy zostawili niesprawne 
działko przeciwlotnicze , było 
bez zamka. Na dworcu na sali 
z łóżkami znalazłem karabin 
węgierski , który był uszkodzo-
ny. Naprawił go rusznikarz .Po 
około godziny batalion „Trza-
ski” i „Siwego” otrzymał rozkaz 
opuszczenia Turzyska.(….)  Po 
wyjściu z Turzyska batalionu 
„Trzaski”, otrzymaliśmy rozkaz 
przemieszczania się na zachód, 
cofając się przed postępującym 
na zachód frontem  białoruskim. 
Nasze dowództwo wielokrotnie 
porozumiewało się z dowódz-
twem frontowych sił radziec-
kich, ale porozumienia kończyły 
się tylko na wykrętnych obie-
cankach ,nic konkretnego nie 
uzgodniono i nie otrzymaliśmy 
wsparcia w postaci broni ,je-
dynie czasem mogliśmy kupić 
żywność i to za dolary . [3]

Antoni Stępkowski, „Halicz” : 
Dywizja nasza współpracowała 
z armią sowiecką i ramach tej 
współpracy utrzymywała pewien 
odcinek frontu. 

W końcu marca 1944 roku zosta-
łem wysłany z pocztą za front do 
sztabu armii sowieckiej. Wzią-
łem sześciu chłopów na koniach 
i wyruszyliśmy na wschód. Je-
chałem na czele mojego od-
działu, dosiadając, za namową 
kolegów, przepięknego ogiera. 
Chodziło o zrobienie wrażenia 
na sowietach. Jadąc lasem za-
trzymaliśmy się na rozstajnych 
drogach nie wiedząc, w którą 
stronę skręcić. Z trudnością po-
wstrzymywałem mojego ogiera, 
gdy z lasu wybiegł żołnierz so-
wiecki krzycząc „zdjes miny”. 
Szczęśliwym trafem ominęliśmy 
pole minowe aż strach pomyśleć, 
co by się stało gdybyśmy poje-
chali dalej. Przedzierając się w 
kierunku linii frontu, dotarliśmy 
do opuszczonych zabudowań go-
spodarskich. Znajdował się tutaj 
sowiecki oficer, który ze stodo-
ły obserwował przez lornetkę 

 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK 
w marcu 1944 r.-  wspomnienia 
żołnierzy
Bogusław Szarwiło
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przedpole. Podwórze gospodar-
stwa pokryte było stosem trupów 
osłoniętych płaszczami a wokół 
leżało mnóstwo karabinów. W 
naszych oddziale partyzanckim 
nie mieliśmy za wiele broni, 
więc poprosiłem oficera aby po-
zwolił nam zabrać kilka karabi-
nów. Pozwolił, więc każdy z nas 
zabrał po dwie sztuki broni i tak 
wyposażeni ruszyliśmy w dalszą 
drogę. Bez większych przeszkód 
dotarliśmy do wioski, w któ-
rej stacjonował sztab sowiecki. 
Siedziba sztabu mieściła się w 
dwuizbowej chałupie wiejskiej. 
W pierwszej izbie znajdowała 
się centrala telefoniczna a w dru-
giej, ciemnej od dymu papiero-
sowego, odbywała sie odprawa. 
Za długim stołem, obok wiszącej 
na ścianie mapy, siedziało kilku-
nastu oficerów zajętych ożywio-
ną dyskusją. Zameldowałem się, 
wyjawiłem cel swojego przyby-
cia i oddałem pocztę. Przyjęto 
nas gościnnie, nasze konie nakar-
miono w stodole a nas zaprowa-
dzono do stołówki. Po zjedzeniu 
obiadu zebraliśmy się sztabem 
siedząc na koniach. Wręczono 
mi pocztę oraz trzy nowiutkie 

automaty „pepeszki”. Z chałupy 
zajmowanej przez sztab wyszło 
nas pożegnać kilku oficerów. Z 
wielkim zdziwieniem zauważyli, 
że każdy z nas ma po dwa so-
wieckie karabiny. Bezzwłocznie 
wyjaśniłem pochodzenie broni. 
Zabrano nam szczęśliwie pozy-
skane sowieckie karabiny, dając 
w zamian broń niemiecką. Trze-
ba wyjaśnić, że w tym czasie 
stosunek sowieckich oficerów do 
nas był bardzo życzliwy a chwi-
lami nawet przyjazny.[4]

Jan Jakubiak, „Klin”: Brałem  
udział w bitwie przy zdobywa-
niu stacji kolejowej Turopin, 
przy której był przejazd łączący 
drogi z Ossy do Bielina. Załoga 
ufortyfikowanej stacji kolejowej 
i przejazdu w Turopinie oraz 
obrona niemiecka mostu kole-
jowego na rzece Turii pod Wer-
bą, była mocno uzbrojona i dość 
liczna. Walki o stację kolejową 
trwały przez dwa dni. Ostatecz-
nie, stacja Turopin została zdo-
byta, ale most kolejowy Niemcy 
utrzymali. Wtedy to, została wy-
łączona z usług Niemcom linia 
kolejowa Kowel – Włodzimierz 

Wołyński. Stało się to faktem, 
gdy nasze oddziały zdobyły 
dwie ważne stacje: Turzysk oraz 
Turopin –Bobły. Na tym odcin-
ku zostały częściowo rozebrane 
tory i urządzenia kolejowe, a 
była to już linia przyfrontowa. 
Był to czas naszej działalności, 
naszej realizacji na Kresach, na 
Wołyniu Akcji „Burza”. Opa-
nowywanie Kraju przez nasze 
wojsko i administrację cywilną, 
jeszcze przed nadejściem frontu 
wschodniego. Zadanie to zre-
alizowaliśmy dobrze, oto wolne 
były od Niemców i działań UPA 
południowo – zachodnia część 
pow. Kowel, południowa część 
pow. Luboml i północno – za-
chodnia część pow. Włodzimierz 
Wołyński. Batalion „Gzymsa” 
był zakwaterowany we wsiach 
Ossa i Rzewuszki (Riewuszki). 
Ja byłem z kwaterą w Rzewusz-
kach. W tym czasie patrol nasze-
go zwiadu znalazł w lesie koło 
Wołczaka dwa dzwony kościel-
ne. Po dokładnych oględzinach 
rozpoznałem, że są to dzwony 
z Kościoła w Swojczowie – 
dzwon duży odlany w latach 30 
– tych i dzwon średni. Do cza-

su przekwaterowania oddziału z 
Rzewuszek, dzwony stały przy 
dowództwie I Kompanii. Przed 
przekwaterowaniem, zapadła 
decyzja o zabezpieczeniu dzwo-
nów przez zakopanie w ziemi. 
W zabezpieczeniu, zakopaniu i 
zamaskowaniu miejsca, brałem 
udział. Myślę, że te dzwony tam 
jeszcze leżą. [5]

Kazimiera Błaszczak-Lewen-
da, „KICIA”; W tym zimowym 
okresie nasze oddziały wzięły 
do  niewoli grupę Niemców  -  w 
tym siedmiu rannych. Położo-
no ich w zasmyckim szpitalu i 
opatrzono . Najbardziej pamię-
tam  starego mężczyznę w bez-
nadziejnym stanie ( gangrena) , 
któremu zmieniałam opatrunek a 
on  z wdzięcznością głaskał mnie 
po rękach mówiąc , że   ma taką 
córkę jak ja i że wojna jest niedo-
bra. W marcu pod dowództwem 
dr. „Sępa” z Zasmyk wyrusza 
tabor sanitarny w wyprawie na  
Turzysk . Ukryci w gąszczach 
leśnych czekamy na rozwój wy-
padków i wtedy rozrywa się po-
cisk i doznaję kontuzji głowy . 
Zabierają  mnie do Kupiczowa 

. Dr. „Osiemnast-
ka” otoczył  mnie 
troskliwą opie-
ką, ale po trzech 
dniach wracam do 
Zasmyk , do swo-
ich chorych. Kiedy 
zapadła decyzja , 
że oddziały party-
zanckie z powodu 
przybliżenia się 
frontu przesuną się 
na zachód , szpital 
i tabory podążą za 
oddziałami . Cięż-
ko ranni zostali w 
szpitalu w Kupi-
czowie , lżej z na-
dzieją na wyzdro-
wienie ulokowano 
na zwykłych wo-
zach wyłożonych 
słomą i tak podą-
żaliśmy za oddzia-
łami. Jechaliśmy 
nocą, zatrzymując 
się na przygoto-
wanych postojach. 
Ciężki był prze-
marsz wołyńskimi 
drogami . Był to 

początek wiosny , deszcz , śnieg 
, zawierucha i błoto po kolana. 
W okresie tym oddziały party-
zanckie 27 Dywizji Wołyńskiej 
staczały coraz częstsze walki z 
Niemcami. Rannych przybywa-
ło . Tabor się powiększał . Na 
postojach były coraz gorsze wa-
runki z zakwaterowaniem i wy-
żywieniem . Ranni leżeli wprost 
na podłodze na słomie przykry-
tej derką .Coraz trudniej było z 
lekami .[6] 

CDN.

----
1] Tekst zaczerpnięty z broszury 
„27 Wołyńska Dywizja Piechoty 
Armii Krajowej – Skrót działań” 
wydanej z okazji XXV Zjazdu 
Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty Armii Krajowej w 
dniach 29- 30-31 VIII 2005 r. w 
opracowaniu Józefa Turowskie-
go „Ziuka”. Warszawa 2005.

2] Fragment wspomnień  : Ol-
gierda Kowalskigo :” Wspo-
mnienia grudzień 1943 - maj 
1945  Część I”

3]  Fragment wspomnień: Ro-
mana Domańskiego z Batalionu 
por. „Trzaski”- „Akcja „Burza”-
-krwawe walki 27 WDP AK na 
Wołyniu. O wolność i niepodle-
głość Polski na Wołyniu, Polesiu 
i Lubelszczyźnie”.

4] Fragment wspomnień; Anto-
niego  Stępkowskiego :Nasze 
Połoniny -[Nr 2/78] Moje wspo-
mnienia z walk o wolność Polski

5] Fragment : „WSPOMNIENIA 
JANA JAKUBIAK   Z KOLO-
NII HIRKI, GM. TURZYSK, 
POW. KOWEL NA WOŁYNIU 
1939 – 1944” spisane  i opraco-
wane przez  : Sławomira Toma-
sza Rocha

6] Fragment wspomnień ; Kazi-
miery Błaszczak-Lewendy  ps 
„Kicia” Olsztyn 1999 r.
http://smok.hostil.pl/img/Le-
wenda/wspomnienia /a lbum/
Wspomnienia%20sanitariusz-
ki2/KKE%203621.pdf

Program POMOST w Radiu Wnet

Szanowni Państwo ! Drodzy słuchacze !

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

wiosek, losy polskich uciekinierów ocalałych z rzezi 
wołyńskiej, repatriantów wileńskich i białoruskich, 
przesiedleńców z wielu regionów Polski. Jest to pa-
mięć trudna ale tym bardziej warta ocalenia. Audycja 
powstaje przede wszystkim dla Was. Zawiera infor-
macje o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, 
mających wpływ na rozwój świadomości społecznej. 
Program jest adresowany do Polaków na wschodzie 
i Polonii. Razem z Kresowym Serwisem Informacyj-
nym walczymy o sprawy Polaków. Naszą misją jest 
ustanowienie Dnia Męczeństwa Kresowian. To od 
Państwa zależy czy Program Pomost będzie nadawa-
ny. Program potrzebuje wsparcia finansowego.
Zwracam się do moich słuchaczy by zechcieli wes-
przeć audycję. Program Pomost jest społeczną ini-
cjatywą podjętą w 2009 roku przez mazurskie Sto-

warzyszenie ZD. Emisja Programu Pomost jest w 
internetowym Radio Wnet w środę o godzinie 13 .
Można nas słuchać i czytać nasze relacje na stronie
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost
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Nazywam się Mieczysław Ga-
weł. Jestem synem Jana i Broni-
sławy z domu Osojca. Urodziłem 
się 8 stycznia 1929 roku w kolo-
nii Tomaszów (gmina Derażne, 
pow. Kostopol, województwo 
wołyńskie z siedzibą w Łucku). 
(…)  

Rodzice moi przyjechali do ko-
lonii Tomaszów w 1924 roku 
z Czekarzewic (pow. Iłża, woj. 
kieleckie). Dwadzieścia polskich 
mórg ziemi (około 11,5 ha) za-
kupili od hrabiny Zofii Roter-
mondowej. Był to okres bogaty 
w tego rodzaju parcelacje wiel-
kich, nierentownych majątków. 
W ten sposób powstały również 
sąsiednie polskie wsie i osady, 
takie jak: Klin, Polanówka Stara 
i Nowa, Perłysianka, Maria-nów-
ka, Pieńki, Pendyki, Radomian-
ka, Dąbrówka itd. W odległości 
około 8 kilometrów w kierunku 
Kostopola wyrosło miasteczko 
Janowa Dolina, gdzie odkryto 
pokłady bazaltu. Kolonia Toma-
szów rozbudowała się wzdłuż 
trzech dróg, odległych od siebie o 
około 1 kilometra. Teren był pła-
ski i widoczność bardzo dobra. 
Pierwsza droga, tzw. gościniec, 
przebiegała od ukraińskiej wsi 
Postójno w kierunku wschodnim 
do najbliższego lasku zwanego 
Pożarkami. Mieszkały tam tylko 
trzy polskie rodziny – dwie Do-
meradzkich i jedna Furmanków 
(wujek mojej matki). Pozostali 
mieszkańcy byli Ukraińcami. 
Od Postójnego w kierunku po-
łudniowym biegła czwarta droga 
przecinająca pod kątem prostym 
trzy pozostałe. Mieszkali przy 
niej: Józef Osowski, Władysław 
Osowski (miał żonę Ukrainkę, 
córkę i syna Mieczysława), Siar-
kowski, dwie rodziny Oleszków, 
dwie Konecznych, Skiba, jeden 
Ukrainiec, który kupił gospo-
darstwo od Pawła Mazura oraz 
Chmielnicki (miał trzech synów: 
Michała, Franciszka, Jana i dwie 
córki). Starsza córka Chmiel-
nickiego wyszła za mąż za Ko-
necznego. Przy drugiej drodze, 
prowadzącej do Pożarek, swoje 
domy mieli: Sałek, Ciosek, Hanc-
ki (Ukrainiec), Morka, Stanisław 
Mosek, Franciszek Mosek, Wi-
toszko (Ukrainiec), Gaweł (mój 
ojciec), Błaszczuk (Ukrainiec), 
Jan Kucharczyk, Grech (Ukra-
iniec), Marszałek (miał żonę 
Ukrainkę i córkę), Wiaderek, 
Dębski, Józef Kucharczyk, Szan-
der, Michał Kandyba, Jan Kan-
dyba. Mieszkający naprzeciwko 
nas Witoszko miał dwóch doro-
słych i żonatych synów: Dymitra 
i Neczypora. Przy samych Pożar-
kach mieli swoje gospodarstwa: 
jedna rodzina Kandybów (senio-

rzy), Korycki – senior, Stanisław 
Korycki i Lucjan Korycki. Przy 
trzeciej drodze, równoległej do 
gościńca, mieszkał Ukrainiec 
Sydor, Grabowski i jeszcze jedna 
polska rodzina, której nazwiska 
nie pamiętam. (….). Trzeciego 
marca 1943 roku bandyci z UPA 
wymordowali w Dąbrówce ro-
dzinę Naumowiczów – 9 osób. 
Następnie w Derażnem zabili ro-
dzinę naczelnika poczty Ditmana 
– 4 osoby oraz uprowadzili Dro-
homireckiego, który pracował 
jako tłumacz u Niemca Kulika, 
zarządzającego dworem Potoc-
kiego i Rusieckich. Drohomirec-
ki w czasie tłumaczenia Kulikowi 
zażaleń Ukraińców zniekształcał 
ich treść na niekorzyść skarżą-
cych się. Udawało mu się to tyl-
ko do pewnego czasu. Ukraińcy 
podstawili mu swojego tłumacza 
jako petenta do Kulika. Za ten 
czyn Drohomirecki zapłacił ży-
ciem. Jego żona z dziećmi udała 
się na Pieńki. Po przeczekaniu 
w ukryciu napadu band ukraiń-
skich wzięła jakiegoś konia z 
wozem i pojechała do Huty Ste-
pańskiej, a stamtąd do Równego. 
Zabudowania Chmielnickiego 
znajdowały się całkiem na ubo-
czu, na rogu trzeciej i czwar-
tej drogi. Według relacji Janka 
Chmielnickiego schodzili się do 
nich mężczyźni z Tomaszowa 
i dyskutowali na temat zagro-
żenia ze strony Ukraińców. Nie 
uszło to widocznie uwadze sąsia-
da Ukraińca, gdyż pewnej nocy 
przyjechali do nich z Postójnego 
furmankami, otoczyli zabudo-
wania i weszli do mieszkania. 
Okazało się, że mieli ze sobą 
jeszcze dwoje Ukraińców, którzy 
byli zwolennikami komunizmu i 
dwóch niewolników radzieckich. 
W mieszkaniu wszystkich po-
wiązali i pokładli na podłogę za 
wyjątkiem Janka Chmielnickie-
go, na którego zabrakło sznurka. 
On położył się niezwiązany. W 
czasie oddania pierwszego strza-
łu do leżących lampa naftowa 
zgasła. Janek wykorzystał to i 
wczołgał się pod łóżko. Po zapa-
leniu światła oprawcy rozstrzela-
li pozostałych. Dokonawszy tej 
zbrodni podpalili zabudowania. 
Gdy płomienie ogarnęły dach Ja-
nek wybiegł na podwórze. Tam 
jednak była jeszcze obstawa. Je-
den z nich zaczął go gonić. Janek 
wrócił do mieszkania i schował 
się za drzwiami. Bandyta wbiegł 
za nim, nie miał jednak czasu go 
szukać, bo płomienie zaglądały 
już przez okna. Wybiegł zatem 
z domu. Wówczas Janek wysko-
czył przez okno i zaczął uciekać 
w pola. Strzelali do niego, a na-
wet puścili za nim psa. Nie wia-
domo czy strach zmusił go do 

maksymalnego wysiłku w czasie 
ucieczki czy pies nie był dobrze 
wyszkolony, w każdym bądź 
razie udało mu się schronić do 
szwagra Bolesława Koneczne-
go. Według jego relacji pies nie 
mógł go dogonić. Okropny był 
widok Janka całego zbryzganego 
krwią. Początkowo szwagier nie 
poznał go i nie chciał wpuścić. 
Na widok ognia u Chmielnickich 
niektórzy sąsiedzi zaczęli biec z 
pomocą. Od Sałka poszedł Ste-
fan Sałek (lat 22) i jego siostra 
Krystyna (lat 16). Szli krótszą 
drogą przez pola. W tym czasie 
bandyci wracali do Postójnego. 
Na tle ognia zauważyli dzie-
ci Sałka i po pościgu złapali je. 
Decyzja była krótka – rozstrze-
lać. Odprowadzono ich trochę 
na bok od furmanek. Stefan po-
wiedział wówczas do Krystyny 
– „Uciekajmy!”. Sam zaczął biec 
w przeciwnym do ognia kierunku 
i krzyczeć. Strzelali za nim. Po 
przebiegnięciu kilkudziesięciu 
metrów upadł, przestał krzyczeć 
i dalej uciekał na czworakach. 
Było ciemno i to ich zmyliło. Za-
częli go szukać, ale bezskutecz-
nie. Krystyna natomiast zaczęła 
uciekać w kierunku ognia. Była 
widoczna. Trafili ją w głowę. Po-
cisk wyszedł jej przez oko. Wi-
działem ją. Okropny był to wi-
dok. Następnego dnia poszliśmy 
oglądać tragedię Chmielnickich. 
Ciała były już powyciągane z 
ognia. Były popalone od połowy 
w górę lub w dół, zaś pozosta-
ła połowa była nietknięta przez 
płomienie. Trudno było je ziden-
tyfikować, bo wszyscy byli bez 
ubrań. Opłakiwali Polacy swoich 
krewnych, a Ukraińcy swoich. 
Po tym wydarzeniu część miesz-
kańców Tomaszowa wyjechała 
do Janowej Doliny, gdzie sta-
cjonowało około 150 żołnierzy 
niemieckich. Większość jednak 
pozostała na miejscu. (…)  Pa-
miętnego dnia 25 marca 1943 
roku było święto kościelne. Była 
dość ładna, wiosenna pogoda. 
Dużo ludzi z Janowej Doliny 
wróciło do swoich domów po 
żywność. Moja siostra Maria 
dwa tygodnie wcześniej poszła 
na Radomiankę do ciotki Snop-
kowej. (…)  Druga moja siostra, 
Emilia z Otylią Furmanek poszła 
do Janowej Doliny. Ojciec udał 
się do Stanisława Kandyby, a 
matka do Skiby. Dwaj najmłodsi 
bracia bawili się ze swoimi ró-
wieśnikami u Ukraińca Dymitra 
Witoszki. W domu byłem tylko 
ja i mój brat Tadeusz. Żona Ne-
czypora Witoszki wracając od 
swoich rodziców z drogi nr 1 
powiedziała nam, że Domeradz-
cy zostali zamordowani. Tadeusz 
poszedł to zobaczyć. Stało się to 

już po prostu zwyczajem. Ja po-
biegłem po matkę. Gdy wrócili-
śmy matka posłała mnie po ojca. 
W międzyczasie wrócili Julek i 
Zdzisiek z żoną Dymitra, Sańką. 
Ta zaproponowała, że zabierze 
ich z powrotem do siebie. Mama 
zgodziła się na to. Z późniejszych 
relacji Furmanka dowiedziałem 
się, że po wymordowaniu Dome-
radzkich, z których uratowało się 
dwoje dzieci, bandyci zabrali ze 
sobą Antoniego Domeradzkiego. 
Zabili go później razem z rodzi-
ną Józefa Osowskiego. Od tego 
miejsca zabudowania były już 
przeważnie polskie, wiec szli po 
kolei i mordowali kogo dopadli. 
Dlaczego więc ominęli Furman-
ka? Prawdopodobnie nie znali 
dobrze mieszkańców Tomaszo-
wa. Antoni Domeradzki posłużył 
im jako przewodnik. Nie zdra-
dził, że Furmanek jest Polakiem. 
Był to bohaterski czyn w ramach 
jego możliwości. Zabudowania 
Józefa Osowskiego były trochę 
na uboczu i rozpoczynały ciąg 
polskich gospodarstw. Strza-
ły zaalarmowały pozostałych 
mieszkańców Tomaszowa. Usły-
szała je również przebywająca u 
Oleszka Siarkowska, która zo-
stawiła w domu śpiącego męża. 
Pobiegła natychmiast w kierun-
ku Osowskiego, obudziła męża. 
Uciekając zostawiła go próbują-
cego obuć ciasne buty z cholewa-
mi. Gdy wracałem od Kandyby 
mama stała na podwórzu i woła-
ła nadbiegającą Siarkowską. We 
troje zaczęliśmy się zagrzebywać 
w słomę. 
W tym czasie usłyszeliśmy strza-
ły od strony zabudowań Siar-
kowskiego. Zauważyliśmy, że 
ucieka on ścieżką pomiędzy dro-
gą nr 1 a środkową, czyli naszą, 
w kierunku Pożarek. Był na wy-
sokości końca naszego pola. Miał 
już połowę drogi za sobą. Nie 
miałby jednak żadnych szans, 
nawet gdyby uciekł do Pożarek. 
Sańka Witoszko powiedziała mi, 
że stacjonował tam cały oddział 
ukraiński. Następnie zobaczyli-
śmy, że jeden z bandytów dosiadł 
Oleszkowego konia i doganiał 
Siarkowskiego. Było to w odle-
głości około 500metrówod nas. 
W tym czasie Tadeusz wracał od 
Furmanka do domu i znajdował 
się w pobliżu przebiegającego 
Siarkowskiego. Schował się więc 
za kupą obornika, bo nie miał 
szans ucieczki i obserwował to 
wydarzenie z bliska. Siarkowski 
był już ranny w rękę. Gdy ban-
dyta go dogonił, ten posłusznie 
położył się na ziemi. Ukrainiec 
zsiadł z konia, przytknął mu ka-
rabin do głowy, strzelił, a następ-
nie zdjął ofierze buty. Dlaczego 
Siarkowski się nie bronił – nie 

wiem. Był bardzo zmęczony 
ucieczką, a może ciężko ranny. 
A miał szansę. Bandyta siedział 
na płochliwym koniu i miał ka-
rabin z oberżniętą lufą, który z 
pewnością nie strzelał celnie. Z 
późniejszych opowiadań dowie-
działem się, że ten sam bandyta 
zaatakował ukraińską kobietę, 
która przypadkowo znalazła się 
na terenie Tomaszowa. Na jego 
wezwanie, aby się położyła, za-
częła go wyzywać wymachując 
rękami. Koń się płoszył. Bandy-
ta oddał do niej strzał, lecz nie 
trafił. Spłoszony koń poniósł go. 
Gdy wrócił w to samo miejsce, 
kobieta miała grudy ziemi w rę-
kach i zaczęła obrzucać nimi ko-
nia. Zwierzę znów się płoszyło. 
Po oddaniu jeszcze dwóch nie-
celnych strzałów bandyta zawró-
cił konia i odjechał. Po zabiciu 
Siarkowskiego Ukrainiec wsiadł 
na konia i rozglądał się za na-
stępną ofiarą. My w tym czasie 
byliśmy do połowy zakopani w 
słomie i obserwowaliśmy jego 
zbrodniczy wyczyn. Gdy zwrócił 
się w naszą stronę, zauważył nas, 
bo matka miała na głowie białą 
chustkę. Przez pewien czas bła-
gała Matkę Boską o pomoc. Gdy 
jednak bandyta ruszył w naszą 
stronę powiedziała tylko: „Ona 
już nas nie słyszy..”.. Zanim 
przyjechał do nas, zdążyliśmy 
jednak pochować się w słomie 
na dobre. Czułem końskie kopyta 
przy samej mojej głowie. Nie ru-
szałem się, aby nas nie zdradzić. 
Bandyta nie czuł się widocznie 
pewnie, bo nie zszedł z chrapią-
cego konia i szybko odjechał. 
Przed wizytą bandyty wrócił oj-
ciec. Na wezwanie matki, aby się 
chował, machnął tylko ręką i po-
szedł do mieszkania. Hołdował 
zasadzie, że lepiej zginąć sytym 
niż w mieście umierać z głodu. 
W chwilach względnego spoko-
ju wychylaliśmy głowy ze sło-
my i obserwowaliśmy okolicę. 
Jak już wspomniałem, teren był 
równy, więc i widoczność dobra. 
Widziałem bandytów przebiega-
jących od zabudowań Oleszka do 
Konecznego. Było ich sześciu, 
a ten na koniu siódmy. Należy 
przypuszczać, że ich celem było 
wygnanie nas, a nie wymordo-
wanie, gdyż zaczęli to robić z 
jednego końca kolonii i tylko w 
siedmiu. A przecież w Pożarkach 
mieli duży swój odwód. Następ-
nie widziałem ich koło zabudo-
wań Hanckiego, kiedy strzelali 
do wracającego do domu Morki, 
który na starość miał słaby wzrok 
i widział zaledwie na odległość 
kilkunastu metrów. Nie mógł zo-
baczyć kto do niego strzela. Przy-
stanął tylko na chwilę i dalszej 
szedł w ich kierunku. Po którymś 

Tragedia wołyńska . Napad 
OUN-UPA na kolonię Tomaszów.
Mieczysław Gaweł

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                 1 marca 2014 - strona 27

z kolei strzale upadł. Bandyci 
dalej zbliżali się do zabudowań 
Moska, który kilka tygodni temu 
wyjechał z całą rodziną do swo-
ich teściów za Łuck do Sosnow-
ca. Kolejnym ich celem byliśmy 
my. Zastali ojca na podwórku. 
Zaczęli go wypytywać, gdzie 
ma rodzinę (po ukraińsku oczy-
wiście), lecz on powiedział, że 
wszyscy pouciekali. 
Wówczas rozpoczęli przeszuki-
wanie gospodarstwa. Matka była 
na samym brzegu słomy rozrzu-
conej od stogiem. Kopnięciem 
nogi bandyta odsłonił ją i kazał 
wstawać. Matka wstając odkryła 
Siarkowską, bo były razem scho-
wane. Ja byłem ukryty oddzielnie 
i trochę dalej. W pewnym mo-
mencie usłyszałem szczęk zamka 
karabinowego wprowadzającego 
nabój do lufy. Siarkowska zaczę-
ła wstawać, ale matka, widząc że 
bandyta zajęty jest karabinem, 
popchnęła ją i przykryła słomą. 
Sama poszła na śmierć. Kazali 
im się położyć i oddali do nich 
siedem strzałów. Wkrótce po 
ich odejściu pojawili się ukra-
ińscy sąsiedzi od Witoszków z 
kuzynami Ihnatiukami z drogi 
nr 1, którzy zaczęli grabić nasze 
mienie. Usłyszałem jak syn Ih-
natiuka (w moim wieku) mówił 
do Neczypora, że Mila, Otola i 
Tadeusz ukryli się w Postójnem 
u znajomych Ukraińców. Podał 
przy tym ich nazwisko. Byłem 
mu wdzięczny za tę informację, 
bo wiedziałem gdzie ich szukać. 
Jak wspomniałem była to wcze-
sna i dosyć chłodna wiosna, a 
ja byłem tylko w jednym dreli-
chowym ubranku i pod cienką 
warstwą słomy. Zauważyłem, że 
cały trzęsę się z zimna. Później 

stwierdziłem, że nie z zimna a ze 
strachu, bo dostawałem drgawek 
tylko wtedy, gdy ktoś chodził po 
podwórzu. Widocznie kobiety 
nie zbliżały się do moich zabi-
tych rodziców, bo żona Dymitra, 
Sańka zapytała Neczypora, jak 
oni wyglądają. Neczypor odpo-
wiedział: „czerepy heti porozli-
tałyś” (czyli że czaszki całkiem 
się porozlatywały). Widocznie 
strzelali do nich z rozrywają-
cych się pocisków. Gdy zapadł 
zmierzch przeszedłem z mojej 
kryjówki do Siarkowskiej, która 
oddała mi ciepłą, dużą, wełnianą 
chustę w rodzaju pledu, pozosta-
wioną przez moją matkę. Jak się 
rozgrzałem to usnąłem. Obudzi-
łem się, kiedy było już ciemno. 
Chciałem wyjrzeć na zewnątrz, 
lecz Siarkowska jednym ruchem 
ręki przydusiła mnie z powrotem 
do ziemi. Nie chciała się również 
zgodzić na ucieczkę w nocy. Po 
pewnym czasie szybko wysuną-
łem głowę ze słomy i zauważy-
łem, że Klin i Polanówka płoną. 
Pali się również zabudowanie 
Furmanka. Tam rozegrała się 
następująca scena. W domu był 
Furmanek z żoną i córką Heleną. 
Kobiety spały, a on czuwał. W 
krytycznym momencie zdrzem-
nął się. Gdy się ocknął, bandyci 
byli już pod oknem. Nie było cza-
su – jego zdaniem – na budzenie 
kobiet. Powstałby szum i uciecz-
ka zostałaby zauważona. Uciekł 
więc sam na strych. Drzwi nie 
były zamknięte. Helena obudzi-
ła się, gdy bandyci wchodzili do 
mieszkania. Zdążyła tylko nacią-
gnąć pierzynę na głowę. Jeden z 
nich podszedł do jej łóżka, usiadł 
na nim i położył karabin na jej 
nogach. Pozostali przyczepili się 

do jej głuchej matki. Nie mogli 
się z nią dogadać, więc ją za-
strzelili. Poznosili pozabijanych 
Domeradzkich, których mieszka-
nia nie mogli podpalić w obawie, 
że spłoną sąsiednie zabudowania 
Ukraińca. Tu ich złożyli i podpa-
lili. Gdy płomienie objęły dom, 
Furmanek zeskoczył ze strychu i 
w kłębach dymu uciekł, a Helena 
wyszła na zewnątrz przez wy-
bite okno po odejściu obstawy. 
Pożar u Furmanka nie przekonał 
Siarkowskiej, że bandyci spalą 
wszystkie polskie zabudowania. 
Nie chciała uciekać i mnie też 
nie pozwalała. Mówiła, że oni 
tu gdzieś siedzą i jak tylko wyj-
dziemy to zaraz nas zabiją. Gdy 
następnym razem się obudziłem, 
paliły się już z jednej strony zabu-
dowania Moska, a z drugiej Ku-
charczyka. Wyskoczyłem ze sło-
my, chwyciłem w ręce drewniaki 
z nóg i zacząłem uciekać. Po kil-
kunastu metrach obejrzałem się. 
Zobaczyłem, że za stogiem stoi 
kawaleria około sześciu koni, 
a do stogu już się zbliża dwóch 
pieszych bandytów. Ucieczka nie 
miała sensu. Szybko wróciłem 
do Siarkowskiej, która szukała w 
słomie kalosza. Zdążyliśmy się 
tylko schować, gdy ci dwaj prze-
szli koło nas i weszli do mieszka-
nia. Nie zważałem teraz na pro-
testy Siarkowskiej. Posypałem 
głowę lekko słomą i obserwowa-
łem ich. Obeszli zabudowania, 
wypuścili z chlewa krowę, która 
była chora i nikt z sąsiadów jej 
nie wziął, wciągnęli rodziców do 
mieszkania i podpalili. Postali 
chwilę z bronią gotową do strza-
łu, dopóki płomienie nie ogarnę-
ły całego budynku, po czym ode-
szli. Pożar groził zapaleniem się 

i naszego stogu, więc zapytałem 
Siarkowską czy i wtedy nie bę-
dziemy uciekać. Odpowiedziała, 
że nie. W ten sposób dotrwaliśmy 
do rana. Wtedy przyszły Emilia 
i Helena Furmanek, zabrały nie-
które ubrania schowane poza 
domem i odeszły. Rozmyślając 
o swoim dalszym losie pragną-
łem za wszelką cenę spotkać się 
z Emilią i Tadeuszem. W tym 
szoku zapomniałem zupełnie o 
najmłodszych braciach – Julianie 
i Zdzisławie oraz o Mariannie 
na Radomiance. Około godziny 
10-tej zerwał się silny wiatr i 
groziło nam zawalenie się stogu 
na nas. Wykorzystałem to i tym 
argumentem przekonałem Siar-
kowską, że musimy uciekać. Ona 
poszła do Janowej Doliny, a ja 
do Postójnego. Gdy wyszedłem 
na pole zobaczyła mnie Sańka. 
Ta, która zabrała moich najmłod-
szych braci. Zawołała mnie, ale ja 
pamiętałem jak między innymi i 
ona rabowała nasze mienie, więc 
się jej bałem. Zacząłem uciekać. 
W Postójnem dowiedziałem się, 
że moje rodzeństwo, tj. Emilia i 
Tadeusz oraz Furmanek, Helena 
i Otylia poszli do Derażnego i 
chwilowo zatrzymają się w tym a 
tym mieszkaniu. Gdy wyszedłem 
na gościniec prowadzący do De-
rażnego widziałem ich, idących 
przede mną. Byli bardzo daleko i 
w dodatku wiatr wiał z ich strony, 
wiec nie słyszeli mojego woła-
nia i gwizdania. Dogonić też ich 
nie mogłem. Gdy dochodziłem 
do Derażnego z lasu Potockiego 
padł strzał. Byłem zmęczony, a w 
drewniakach niełatwo było ucie-
kać, więc pomału szedłem dalej. 
Chyba to ich zmyliło, bo nikt z 
lasu do mnie nie wyszedł. W De-

rażnem spotkałem wszystkich we 
wskazanym mi domu, na ganku, 
za wyjątkiem wujka, który po-
szedł zobaczyć, czy most na rze-
ce Horyń nie jest pilnowany. Do 
mieszkania ich nie wpuszczono. 
Dzieci ukraińskie przechodząc 
mówiły: „Patrzcie no gdzie Po-
lacy się pochowali”. Gdy Emilia 
zapytała mnie o najmłodszych 
braci, wtedy dopiero przypo-
mniałem sobie o nich. Wracać się 
po nich było już niebezpiecznie. 
Zostali sami, nawet nie wiedząc, 
gdzie mogliby uciec... (…)  Z 
Derażnego udaliśmy się na Ra-
domiankę. Tam czekał na nas tyl-
ko wujek. Pozostali mieszkańcy 
wyjechali do Równego i do Kle-
wania-Posiołka. Tak nazywano 
stację kolejową Klewań, odległą 
o 3 kilo-metry od miasta. Tam z 
kolei spotkaliśmy ciotkę Snop-
kową z dziećmi – Lonią i Kazią 
oraz moją najstarszą siostrę Ma-
rię. Mieszkały w jednorodzin-
nym domku, który odstąpił im 
czasowo zupełnie obcy, samotny 
człowiek. Sam przeprowadził się 
do sąsiadki. Po kilku dniach, w 
takim samym składzie jak przy-
byliśmy, wyjechaliśmy pocią-
giem, na platformie, do Łucka. 
Emilia, ja i Tadzik zostaliśmy w 
Łucku, a wujek Furmanek z cór-
kami – Heleną i Otylią poszli za 
miasto do rodziny Moska, do So-
snowca. 
Fragment wspomnień : Mieczy-
sława  Gawła „Tragedia wołyń-
ska „ opublikowany w tomie 11        
„Moje wojenne dzieciństwo” wy-
danym przez :   Fundację Moje 
Wojenne Dzieciństwo, 2003
http://www.mojewojennedzie-
cinstwo.pl/pdf/11_gawel_trage-
dia.pdf

Wojska sowieckie po krótkiej 
przerwie, jaka nastąpiła po opera-
cji rówieńsko-łuckiej, rozpoczęły 
aktywne działania na kierunku 
kowelskim. W tej sytuacji oddzia-
ły 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej (27 WDP 
AK) znalazły się bezpośrednio 
w strefie przyfrontowej. 4 mar-
ca w rejonie Dąbrowa - Zasmy-
ki doszło do spotkania oddziału 
rozpoznawczego kawalerii so-
wieckiej  (dowódca kpt. Gusiew) 
z pododdziałami dywizji; był  to 
jej pierwszy  kontakt z regularny-
mi oddziałami Armii Czerwonej. 
Nim jednak doszło do współdzia-
łania z armią sowiecką w walce 
z Niemcami dowództwo zgrupo-
wania „Gromada”  27 WDP AK 

podjęło samodzielną decyzję o 
akcji zaczepnej wobec dotych-
czasowego okupanta. O losach 
tej potyczki wspominają poniżej 
jej uczestnicy.            
Władysław Filar, żołnierz 27 
WDP AK i historyk napisał : 
Zmobilizowane oddziały dywi-
zji odczuwały braki amunicji, 
umundurowania i innego wy-
posażenia oraz sprzętu wojsko-
wego. Aby uzupełnić powyższe 
braki, dowództwo zgrupowania 
„Gromada” zdecydowało się na 
przeprowadzenie akcji zaczep-
nej przeciwko Niemcom. Wybór 
padł na miasteczko Hołoby po-
łożone na linii kolejowej Kowel 
- Łuck, na terenie którego znaj-
dowały się etapowe magazyny 

zaopatrzeniowe jednostek frontu 
wschodniego. Akcję na Hołoby 
przeprowadzono w nocy z 8 na 
9 marca 1944 r. Uczestniczyły w 
niej: II batalion 50 pp „Jastrzę-
bia” w składzie dwóch kompanii, 
jedna kompania II batalionu 43 
pp „Siwego”, jedna kompania III 
batalionu 50 pp „Trzaska”, pluton 
kawalerii z I szwadronu 21 puł-
ku ułanów „Hińczy” oraz pluton 
z I batalionu 45 pp „Gzymsa” z 
działkiem ppanc. Zgodnie z opra-
cowanym planem przeprowadze-
nia akcji miasto miał atakować   
II batalion 50 pp „Jastrzębia” z 
zadaniem związania walką sił 
niemieckich. Pozostałe oddzia-
ły, wykorzystując powodzenie 
natarcia II batalionu 50 pp, mia-

ły zaatakować stację kolejową 
i znajdujące się tam magazyny. 
Dla zabezpieczenia się od strony 
Kowla, rozkręcono przed akcją 
tory kolejowe i zerwano łącz-
ność. II batalion 50 pp „Jastrzę-
bia” zgodnie z planem zaatako-
wał załogę niemiecką w mieście. 
Natarcie, mimo oporu Niemców, 
rozwijało się pomyślnie. Batalion 
zepchnął Niemców do rozpaczli-
wej obrony, związał ich walką i 
całą uwagę zwrócił na siebie. W 
tym momencie do akcji na stację 
kolejową powinny były wejść po-
zostałe siły. Ale obie kompanie 
dowodzone przez  por. Mariana 
Walerego Krokaya „Siwego”, 
z niewiadomej przyczyny , nie 
weszły na czas do akcji, czeka-

ły bezczynnie obserwując bój w 
mieście. Por. „Jastrząb” po prze-
szło 2-godzinnej walce z Niem-
cami, o  świcie wycofał batalion 
z miasta w kierunku Dąbrowy. 
Również pozostałe siły wycofały 
się z rejonu Hołób.  Z nastaniem  
świtu od strony Łucka nadje-
chała kolumna samochodów  z 
Niemcami, a z Hołób wyszły trzy 
czołgi z piechotą. Samolot zwia-
dowczy prowadził obserwację 
terenu. Oddziały polskie zajęły 
stanowiska wzdłuż niewielkiego 
strumyka, ale do walki nie do-
szło. Czołgi napotkawszy teren 
bagienny zawróciły, a piechota 
niemiecka też nie podjęła walki. 
Oddziały polskie wróciły do swo-
ich miejsc postoju. Chociaż prze-

Marcowa akcji zaczepna 
zgrupowania „Gromada” 
27 WDP AK przeciwko Niemcom.
Bogusław Szarwiło
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prowadzona akcja nie przyniosła 
oczekiwanych wyników, to jed-
nak wykazała,  że akcje bojowe 
przeciwko garnizonom niemiec-
kim mogą mieć powodzenie pod 
warunkiem dobrej organizacji 
współdziałania oddziałów  wyko-
nujących różne zadania i  ścisłym 
przestrzeganiu ustalonego planu 
działania. Niestety, w przypadku 
akcji na Hołoby warunku tego nie 
spełniono. [1]
Olgierd Kowalski  ps. „ Czar-
ny” z batalionu “Łuny”,  :We-
dług zaplanowanego z wielkim 
rozmachem, przy użyciu dużych 
sił, ataku na miasteczko i stację 
Hołoby, naszemu oddziałowi 
wyznaczono zadanie ubezpiecze-
nia akcji od strony południowo 
wschodniej. Oddział wyruszył 
do wyznacznonej akcji bez ro-
zeznania . Wiadomym było je-
dynie, że przy torach znajduje 
się bunkier, który należy uniesz-
kodliwić. Wieczorem, ósmego 
marca dotarliśmy w pobliże wsi 
Dąbrowa. Zamiast kolacji wyda-
no suchy prowiant. Wyfasowa-
ny boczek bardziej przypominał 
podeszwę, niż wędlinę. „Borys” 
znany z niewyparzonego języka 
nie omieszkał z miejsca zrobić 
szefowi kompanii awanturę z 
tego powodu. Sterczymy zmarz-
nięci w fatalnych humorach na le-
śnej drodze czekając zmierzchu. 
„Żbik” podejmuje się rozbić ów 
bunkier. Kompletuje grupę sztur-
mową. Głupio mi odmówić. Zga-
dzam się, no ale trzeba go (tzn. 
ten bunkier) naprzód znaleźć. 
Poszliśmy dużą grupą na zwiady. 
Cały czas tkwiłem w przekona-
niu, że szukamy jakiejś niskiej 
ziemnej budowli. Spenetrowa-
liśmy spory teren nie natykając 
się na żadne umocnienie. „Żbik” 
doszedł do wniosku, że mija się z 
celem łażenie tak dużą grupą, że 
wystarczą dwie osoby. Zapropo-
nował, czy też wyznaczył, już nie 
pamiętam, mnie i jeszcze jedne-
go kolegę. Poszliśmy bez szem-
rania, ale tym razem szukaliśmy 
już inną metodą, nie szliśmy na 
oślep, lecz w pobliżu i równole-
gle i do torów, zbliżając się ku 
stacji, licząc się z tym, że Niemcy 
zauważą nas pierwsi. Na pewno 
wystrzelą rakietę i przynajmniej 
będziemy wiedzieli, gdzie ten 
czort jest. Idąc tak zdetermino-
wani po prostu zderzyliśmy się 
z wysoką pionową ścianą z kłód 
drewnianych. To był właśnie ten 
bunkier. Nadsłuchujemy, nie sły-
chać żadnych głosów, obchodzi-
my więc go naokoło. Trafiamy na 
wejście. Ostrożnie wsuwamy się 
do środka tej twierdzy. Jest pusta! 
Oczywiście „Żbik” o sukcesie 
dowiedział się pierwszy i osobi-
ście zameldował o zajęciu bun-
kra. Umocnienie to było zaiste 
imponujące. W obrysie stanowiło 
kwadrat o bokach ca. 30 x 30 m. 
Czterometrowej wysokości ścia-
ny zbudowane były z potężnych 
dębowych brewion w dwóch 
rzędach oddalonych od siebie o 
min 2m. Przestrzeń między drew-
nianymi ścianami wypełniono 
ziemią. Pomosty i strzelnice na 
górnych piętrach upodobniały 
budowę do wczesnosłowiańskiej 

warowni. Na ogrodzonym w ten 
sposób placu znajdował się dom, 
pełniący funkcje socjalne i go-
spodarcze. W magazynku prze-
chowywano kolejarskie narzę-
dzia. Wykorzystali je natychmiast 
nasi niedawno przybyli koledzy, 
kowelscy kolejarze. W promieniu 
około 0,5 km profilaktycznie po-
rozkręcali tory kolejowe. Po pół-
nocy „Jastrzębie” zaatakowały 
miasteczko. Z „murów” naszego 
„zamku” obserwowaliśmy oznaki 
toczącej się bitwy. Niemcy oświe-
tlili teren długo świecącymi flara-
mi. Wszystko wskazywało na to, 
że w miasteczku nasi posuwają 
się do przodu. Natarcie jednak 
przerwano, podobno nie wszyst-
kie oddziały przystąpiły do na-
tarcia zgodnie z planem. Nad ra-
nem od strony Kowla przyjechał 
pociąg pancerny. Czekaliśmy, że 
wykolei się na rozkręconych to-
rach, ale niestety nie dojechał do 
tego miejsca. [2] Stanisław Niko-
niuk ps. „Jantar” we wspomnie-
niach odnotował: Hołoby moż-
na było  zająć, tak przynajmniej  
twierdzili po akcji żołnierze z 
Batalionu „Siwego”.  Podporucz-
nik Kruk starał się trzymać pro-
sto na swoim Rosynancie, minę 
jednak gdy się oglądał na pluton 
miał kwaśną. Wygląd plutonu na 
podwodach, droga, konisko same 
nie usposabiały pogodnie.  Kary 
poczciwiec podporucznika był 
wyjątkowo niezdarny, wzięto go 
z bałagulskiego zaprzęgu, w któ-
rym przez całe życie trudził się u 
prawej strony dyszla na szosach 
Łuck – Kowel – Ratno i „obra-
no” i teraz nie sposób było nim 
dowolnie powodować – głupiał 
biedaczysko, gdy nie czuł brzu-
chem dyszla, a pod nogami pra-
wej koleiny. Pluton ciągnął za 
dowódcą na sześciu furmankach 
wymoszczonych słomą. Szły w 
równych odstępach i tylko to w 
całej kolumnie miało walor woj-
skowy. Reszta stanowiła niesły-
chaną pstrokacizną. 
Ponad trzydziestu żołnierzy, a nie 
uświadczysz dwóch jednakowo 
ubranych, jednakowo uzbrojo-
nych. Każdy inaczej, każdy w 
tych łachach w jakich przyszedł 
z domu. Oficerowi umundurowa-
nemu w niemiecki feld-grau od-
wracało twarz od tej zbieraniny 
palt, jesionek, kurtek, kożuchów 
najrozmaitszych fasonów i barw. 
A broń? Kolekcja starzyzny – 
rozmaite, obtłuczone kto wie po 
jakich dawnych frontach, stare  
karabiny, ze dwa sztucery, gdzie-
niegdzie obrez sowieckiej gwin-
tówki, parę pistoletów różnych 
marek. Gęby zaspane, niedomy-
te, smętne. Pogarbiło się bractwo 
na furach, pozwieszało nosy. Do 
kroćset! Chłopi jadący na jar-
mark wyglądają lepiej i dzielniej! 
Wreszcie droga… Wołyńska dro-
ga w marcu! Przetarta w zimie 
prosto przez śniegi teraz wiedzie 
skrajem rozkisłych rudych łąk, w 
poprzek zasiewów, podorywek, 
ugoru – bez różnicy i tylko miej-
scami wchodzi na właściwą dro-
gę, twardszą i równiejszą, zresztą 
tak samo teraz błotnistą. Bajora 
na drodze, roztopy. Wybój za wy-
bojem pełne błota i wody. Wozy 

wrzynają się w błoto po same 
osie. Nie! Nie miał podporucznik 
powodów do zadowolenia. Z ta-
kim wojskiem ma zaatakować w 
nocy nie jakąś wioskę ukraińską, 
gdzie tylko baby i dzieci, ale ude-
rzyć na regularny niemiecki gar-
nizon w mieście.  (…) Wleczemy 
się już trzy godziny,  a dopiero le-
dwo Zasmyki.(…)   Zasmyki, sto-
licę kowelskiej partyzantki, plu-
ton minął bez postoju. Przejechał 
obok kościoła u skrętu szerokiej 
drogi, minął dwa pogorzeliska – 
ślad po ataku żandarmerii. Paweł 
słuchał z sąsiedniego Stanisła-
wowa  głosów tej bitwy. Widział 
dym i płomienie, słuchał huku 
wystrzałów. Stał jak zahipnoty-
zowany, z wrażeniem jak gdyby 
pochylił się nad ogromną  przepa-
ścią… Poległ w tej bitwie Kazik 
Kocioł, kolega z powszechnej. 
Wysoki, barczysty, wiecznie ro-
ześmiany chłopak. Za wysoko się 
podniósł ze stanowiska na ogro-
dzie… Postój zarządzono dopie-
ro w Lityńskim Lesie. Żołnierze 
poschodzili z wozów, szli głębiej 
między drzewa.  Taboryci karmi-
li konie.  U przodu, gdzie droga, 
którą nadciągnął pluton Kruka 
krzyżowała się z jakąś inną, stały 
podwody i kręcili się ludzie ja-
kiegoś innego oddziału. Wkrótce 
z trzeciego kierunku nadciągnął 
jeszcze jeden. – Aha! -  pomyślał 
Paweł - Koncentracja wojsk. W 
oddziale, który nadciągnął ostatni 
było kilku żołnierzy w komplet-
nych polskich mundurach. Paweł 
przystanął. Długo sycił oczy ich 
widokiem.  Oddział ten miał rów-
nież zaprząg z działkiem. Z  wy-
sokiego   przodka  nad rosłymi  
gniadoszami górował sztywny 
jak posąg  wąsaty  artylerzysta  w 
kurtce leśniczego i w artyleryj-
skiej rogatywce. Była to broń  i 
ludzie oddziału Bomby. Zastany 
oddział był oddziałem Trzaska.  
Postój był dość długi. 
Paweł zdążył zamienić kilka słów 
z Romkiem Woźniakiem, kole-
gą z Gimnazjum Mechaniczne-
go, zatrzymany jego okrzykiem: 
Cześć, Paweł! Romek już od kil-
ku miesięcy był u Bomby. Cho-
rował. Mieli tyfus w oddziale.  
O  zachodzie słońca połączone 
oddziały wypełzły z lasu długą 
milczącą kolumną i powoli  cią-
gnęły na wschód. Z jego głębin 
wynurzyła się bladosina tarcza 
księżyca i słychać było basowe 
dudnienie frontu. Droga zeszła 
na skraj pól nad łąki. Błoto było 
tak głębokie, że rozkazano  zejść  
z  wozów.  Żołnierze  niechętnie  
wykonali  rozkaz, szli  w  milcze-
niu  obok swoich podwód, gęsie-
go, wałem przydrożnego rowu. 
Na wozach zostali tylko taboryci  
i  ten  i ów ze szarży. (…) O pół-
nocy oddziały dotarły do wsi Dą-
browa. Postój był krótki – niecała 
godzina. Odpoczywano w ostrym 
pogotowiu po chatach na słomie 
rozesłanej na podłodze,  w ubra-
niach, z bronią u boku. Około 
pierwszej poderwano wszystkich 
na nogi – do wozów! nałożyć 
na rękawy białe opaski! nabić i 
zabezpieczyć broń! Ogłoszono 
nareszcie, że celem ataku będzie 
miasteczko Hołoby. Ujechano 

jeszcze  ze  trzy  kilometry od 
Dąbrowy. Przy jakiejś osadzie w 
polu tabory stanęły, a partyzan-
ci pomaszerowali dalej dwoma 
rzędami po obu stronach traktu. 
We wsi Demiatówce zajęto po-
zycje wyjściowe. Księżycowa 
noc mroczniała, niebo zasnuwa-
ła powłoka chmur. Demiatówka 
była bezludna. Plutony zajmo-
wały pozycje między chatami 
na ogrodach. W głębokiej ciszy 
słychać było jedynie dalekie uja-
danie psów. Pluton Kruka zajął 
stanowisko po lewej stronie trak-
tu przeszedłszy mostem szeroki 
rów pełen wody. Inne oddziały 
lokowały się gdzieś w ciemności 
wśród ogrodów i drzew wylud-
nionej Demiatówki. 
Na drodze została grupa ofice-
rów, opodal przystanęła grupka 
gońców. Paweł stanął na drodze 
między obydwiema grupami.  
Przez okno w powłoce chmur na 
krótką chwilę wyjrzał księżyc. 
Dowódca wyprawy, major Ko-
wal, mógł dzięki temu wskazać 
oficerom sylwetę wieży wodocią-
gowej – w jej kierunku miał iść 
ogień naszych karabinów. Trwa-
ła pełna oczekiwania, głęboka  
cisza.  - Na pewno Jastrząb nie 
zajął jeszcze swojego stanowiska 
– odezwał się jeden z oficerów.  
- Jestem też tego zdania – przy-
wtórzył inny. Nagle, jak gdyby 
ktoś tej rozmowy podsłuchał, głę-
boko w ciemności, na kilometry 
w lewo od wieży wodociągowej  
stuknął tępy strzał karabinowy 
– jeden, dwa, kilka i zaparkota-
ła gęsta strzelanina. Jastrząb był 
na stanowisku i rozpoczął akcję. 
Paweł postąpił w stronę swe-
go plutonu, sprężył się, gotów 
by skoczyć za plutonem gdy się 
poderwie i pobiegnie naprzód.  
Oficerowie zagadali żywo, poru-
szyli się i znieruchomieli. Mijały 
długie sekundy,  minuty.  Da-
leki  nierówny  ogień   przybrał  
na  sile,  trwał  następnie  gwał-
towny  może  z  pięć  minut   i 
coraz bardziej rzednąc urwał się 
na pojedynczych wystrzałach. I 
dopiero wtedy buchnęły rzęsiste 
serie niemieckich cekaemów.  Na 
naszych stanowiskach nie rozległ 
się żaden rozkaz, plutony leżały 
cicho, jak wybite. Tylko  podpo-
rucznik  Kruk  położył  się  prze-
pisowo na  zboczu  drogi przy 
moście  i wypalił z karabinu w 
granatowy aksamit nocy. I tylko 
ludzie Bomby zatoczyli swoje 
działo na wzniesienie w pobliżu 
drogi i zaczęli przy nim mani-
pulować. A Niemcy tymczasem 
ciągle bili z cekaemów długimi, 
płynnymi seriami.  Podporuczni-
cy Prawdzic i Olszyna przycup-
nęli obok Kruka i nasłuchiwali. 
Olszyna trząsł się, nie mógł opa-
nować zdenerwowania. Naraz 
wstał i odszedł ku drzewom nad 
rowem. Za chwilę wrócił.  - Pa-
nowie!  – zawołał rozdygotanym 
głosem - za nami jest rów! Uwa-
żam, że trzeba zawczasu prze-
rzucić kładkę. Przeciwnik wie o 
istnieniu tego mostu i może go 
znieść pociskami zapalającymi. 
Trzeba położyć kładkę.  - Dawać 
tu jaką deskę! – krzyknął Kruk. 
Głos zawibrował mu podobnie 

jak u Olszyny. Deski pod ręką 
nie było, więc Olszyna zapropo-
nował, by w poprzek rowu rzucić 
dwa drągi, ściąć natychmiast dwa 
drzewa, co się da, natychmiast 
pchnąć gońca po o siekierę do 
chałupy. Piorunem!  W chwili, 
gdy ordynans Kruka podnosił się 
do biegu po siekierę trzasnęło coś 
w pobliżu, jak piorun. W uszach 
zajęczało. Po chwilce z wysoka, 
z pod chmur rozległ się warkot 
szybującego pocisku. Leciał nie-
skończenie długo, leciał i leciał 
– słuchano tego lotu w napięciu 
i podziwie – wreszcie pękł gdzieś 
bardzo daleko. Złośliwi kpili po 
tym, że aż na Polesiu. Widocznie 
zdumione tym fenomenem ce-
kaemy niemieckie ucichły. Trzej 
nasi oficerowie zapomnieli o za-
bezpieczaniu sobie odwrotu. Na 
próżno jednak czekano drugiego 
i następnych wystrzałów – arty-
leria Bomby na tym odpaleniu 
zakończyła swoje działania. W 
miasteczku zajął się pożar – wi-
docznie Niemcy podpalili szopę 
czy stóg siana dla oświetlenia 
terenu. Niepotrzebnie zresztą, bo 
już nastawał świt.  Wracaliśmy. 
Manewry skończone!  – drwili w 
szeregach.  Gdybym ja dowodził, 
zrobiłbym to zupełnie inaczej – 
perorował Kruk do Olszyny.  
- Przede wszystkim zacząłbym 
akcję nie nad ranem lecz o pierw-
szej w nocy…(…)  W drodze 
powrotnej siąpił deszcz. Szare, 
obrzękłe chmury wisiały nisko, 
nad polami chodziły mgły. Nikt 
jednak za słońcem nie wzdychał – 
w chmurach słychać było gniew-
ne pomrukiwanie samolotu. To 
wywiadowczy „Storch”  już był 
w powietrzu, krążył  i szukał. Po 
godzinie dopiero ucichł. Bodaj to 
chmury i mgły, noce i lasy – my-
ślał Paweł - jedyni nasi sprzymie-
rzeńcy… Z rozmowy z chłopcami 
Jastrzębia, którzy na dobrych ko-
niach wyminęli w drodze  pluton 
Kruka okazało się, że Jastrząb w 
oznaczonym czasie podszedł pod 
Hołoby od zachodu  i zaatakował. 
Wyparli Niemców z pierwszych 
bunkrów, dwóch zabito, wzięto 
dwa karabiny   i parę pistoletów. 
Żołnierze Jastrzębia dotarli aż 
pod wieżę ciśnień, przeczołgali 
się ogrodami pod ogniem ceka-
emów, obrzucili dalsze bunkry 
granatami i nie słysząc działania 
siły głównej wycofali się. Mieli 
dwóch rannych.  Żołnierze Kruka 
byli rozgoryczeni: butów nadarli, 
namęczyli się, nic nie zdobyli. A 
można było – twierdzili - Hołoby 
zająć.[3]

1] Fragment opracowania  Wła-
dysława Filara: DZIAŁANIA 27 
WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIE-
CHOTY ARMII KRAJOWEJ  
Opublikowane na :http://armia-
krajowa.home.pl/pdf/27wdpak_
cz1.pdf

2]Fragment wspomnień Olgierda 
Kowalskiego „Wspomnienia gru-
dzień 1943 - maj 1945” Część I

3] Fragment niepublikowanych 
wspomnień Stanisław Nikoniuka 
udostępnione przez córkę Mag-
dalenę Wawer. 
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Działania zbrojne coraz bardziej 
nasilały się w rejonie Kowla, do 
którego zbliżały się oddziały so-
wieckie Frontu Ukraińskiego pod 
dowództwem marszałka Rokos-
sowskiego. Nasz rejon Włodzi-
mierski miał chwilę oddechu. 
Szwadron pełnił funkcję ochrony 
sztabu Zgrupowania, rozpoznania i 
kurierską. Jednym z oddziałów, 
którego przemarsz z naszej bazy do 
bazy zgrupowania Gromada we wsi 
Osa pod Kowlem ochranialiśmy, 
była Kompania Warszawska, póź-
niejsza kompania saperów naszej 
Dywizji. Jej trzon osobowy stano-
wiła młodzież studencka. Dowo-
dzili nią oficerowie zawodowi. Do-
świadczona w walce, dobrze 
uzbrojona, natychmiast po wejściu 
na nasz teren wzięła udział w zwy-
cięskim boju w rejonie Uściługa z 
żandarmerią niemiecką i własow-
cami (były to oddziały, stworzone 
przez Niemców z wziętych do nie-
woli żołnierzy sowieckich). Po la-
tach, podczas uroczystości wesel-
nych mojego syna, spotkałem 
członka tej Kompanii. Był to nieży-
jący wujek żony mojego syna Kazi-
mierz Julien, zamieszkały w War-
szawie, były członek pocztu 
sztandarowego. W trakcie wspólnej 
kolacji rozpoznał mojego Ojca. 
Przy przeprowadzeniu tej Kompa-
nii nie mieliśmy żadnych trudności. 
Poznaliśmy wspaniałych ludzi, któ-
rzy zasłynęli dwukrotną budową 
mostu na rzece Turii. Druga budo-
wa odbywała się pod silnym ostrza-
łem artylerii niemieckiej oraz broni 
maszynowej. Przez ten most prze-
szły oddziały regularnej armii Fron-
tu Ukraińskiego - 54 i 56 Pułk 
Gwardii. Zasługą Kompanii była 
także budowa kładki przez rzekę 
Prypeć pod huraganowym ogniem 
Niemców i Sowietów. Po powrocie 
do Bielina czekało na nas następne 
zadanie - przejście przez linię fron-
tu i dotarcie do Sztabu Armii Frontu 
Ukraińskiego. Odbyło się to w 
dniach 20 - 21 marca. Celem tej ak-
cji było ubezpieczenie osoby Szefa 
Sztabu naszej Dywizji, majora „Że-
goty”, który przekazał stronie so-
wieckiej informacje o działaniach 
jednostek niemieckich, ich liczeb-
nym wzroście, a także o nasileniu 
działań lotniczych. Najważniej-
szym celem tej wizyty było ustale-
nie wspólnych działań naszej Dy-
wizji, partyzanckich jednostek 
sowieckich oraz regularnych jedno-
stek Armii Sowieckiej 54 i 56 Puł-
ków Kawalerii Gwardii. Przejście 
przez linię frontu zabezpieczali So-
wieci. Sowieci podziwiali prezen-
cję Szwadronu, jego wyszkolenie, i 
uzbrojenie. Podobno wstępne usta-

lenia przebiegły pomyślnie, a So-
wieci przekazali nam sporą ilość 
amunicji. Powrót również był uda-
ny. Najgorsza była pogoda. Zaczął 
padać deszcz ze śniegiem, co przy 
dużym wietrze i mrozie powodo-
wało zamarzanie naszych ubrań i 
szybkie zmęczenie a do przejecha-
nia mieliśmy ponad 60 km. Jednak 
przejechaliśmy szczęśliwie, bez 
żadnych utarczek, ale bardzo zmę-
czeni i zmarznięci. Do Bielina do-
tarliśmy późno w nocy. Radość 
sprawiła nam czekająca na nas dru-
żyna gospodarcza pod dowódz-
twem mojej mamy, podająca nam 
gorący rosół jeszcze, kiedy siedzie-
liśmy w siodłach. Mój Icek latał jak 
w ukropie nosząc manierki z gorą-
cym rosołem. Wszyscy też chcieli 
wiedzieć, co, jak, kto nas przyjął, co 
nam dali do jedzenia. Nastąpiło ofi-
cjalne powitanie Szwadronu przez 
nowego dowódcę, kapitana „Gar-
dę” Kazimierza Rzaniaka i sztab 
(poprzedni dowódca został zdjęty 
za niefortunne decyzje). Ojciec po-
pisał się paradą szwadronu oraz 
swoim finezyjnym władaniem sza-
blą przy wydawaniu komend i salu-
towaniu. Po nakarmieniu i oporzą-
dzeniu koni poszliśmy spać. 
Obudziłem się z wysoką gorączką. 
Jakoś wypadki i choroby dopadały 
mnie trochę za często. Znalazłem 
się znowu w szpitalu. Obłożono 
mnie bańkami. Siostra, brat i Matka 
byli częstymi gośćmi przy moim 
łóżku. Powoli dochodziłem do 
zdrowia. Szwadron nie chorował, 
ale odpoczywał. Na przedpolach 
Włodzimierza rozegrała się bitwa. 
Ze strony niemieckiej atakowały 
moździerzami i bronią maszynową 
dwie kompanie. Niemcom towa-
rzyszyły dwie kompanie węgier-
skie, które miały za zadanie ubez-
pieczanie Niemców. Scenariusz 
obrony przyjęty przez nasze od-
działy był podobny do scenariusza 
z poprzedniej bitwy pod Włodzi-
mierzem kontratak. Jednak siły nie-
mieckie były większe i miały do-
świadczenie z poprzedniej porażki. 
Użyto również samochodów pan-
cernych. I znowu dzięki szarży 
szwadronu, później spieszeniu i za-
atakowaniu formacji niemieckich 
od tyłu rozbito ten atak. Niemcy 
zaczęli chaotycznie ostrzeliwać z 
granatników domniemane stanowi-
ska naszych ułanów, nie wiedząc o 
tym, że na to ostrzeliwane miejsce 
wjechały ich samochody pancerne. 
To zdarzenie było bardzo korzystne 
dla naszych oddziałów. Broń pan-
cerna pod gradem własnych poci-
sków musiała być wycofana, a pie-
chota niemiecka musiała uciekać, 
pozostawiając na polu 32 zabitych. 

Węgrzy zaczęli atakować, lecz po 
pewnym czasie również się wyco-
fali, nie mieli, kogo osłaniać, a sami 
nie chcieli prowadzić ataku. Zwol-
nili wziętych do niewoli naszych 
żołnierzy i oddali im broń. Bój pod 
Kapitułką, oprócz zwycięstwa 
przyniósł naszym oddziałom duże 
ofiary 7 zabitych i 5 rannych. Jedną 
z ofiar był nasz dowódca szwadro-
nu, porucznik „Jarosław”, ciężko 
ranny w szarży. Rana była poważ-
na, wykluczyła go z dowodzenia i 
walki. Dowództwo przejął chorąży 
„Ryś” - mój Ojciec. Tak oto tragicz-
nie zakończyła się kariera poruczni-
ka Longina Dąbek - Dębickiego w 
naszym szwadronie, została po nim 
tylko nazwa szwadronu „ Jarosła-
wa”. Jego pseudonim przypisano 
do naszego szwadronu, mimo, że 
dowodził niecałe dwa miesiące. 
Było mi przykro, że szwadron, któ-
rego twórcą był i którym dowodził 
do chwili rozwiązania mój Ojciec, 
nie nosił nazwy „Rysia”. Ale wtedy 
nazwy nadawano w 27 Dywizji od 
pseudonimów oficerów, a nie pod-
oficerów i chorążych. Moje póź-
niejsze próby zmiany nazwy szwa-
dronu nie przyniosły rezultatu. 
Kuracja przebiegała pomyślnie. W 
ciągu tygodnia wypisano mnie ze 
szpitala. Pełniłem czynności po-
mocnicze w kancelarii Dowódcy 
Zgrupowania, następnie zostałem 
szwadronu. przeniesiony do służby 
wartowniczej. Ze względu na stan 
zdrowia nie brałem udziału w dzia-
łaniach Nowym sukcesem naszych 
oddziałów było wzięcie do niewoli 
plutonu niemieckiego wraz z do-
wódcą. Pluton liczył 72 żołnierzy. 
Miałem przyjemność pełnić wartę 
przy stodole, w której przebywali. 
Było wielką satysfakcją widzieć 
tych butnych Szwabów pokornych 
jak baranki. Pluton został we Wło-
dzimierzu wymieniony na 450 pol-
skich więźniów, złapanych na uli-
cach przez patrole SS.  Więźniowie 
byli torturowani w celu uzyskania 
informacji, kto pomaga bandytom 
(tak Niemcy nazywali naszą Dywi-
zję). Człowiekiem, który doprowa-
dził do tej wymiany, był proboszcz 
Kościoła Farnego, ksiądz Infułat 
Stanisław Kobyłecki. Mój pro-
boszcz u niego służyłem do mszy, 
był naszym spowiednikiem, należe-
liśmy do jego parafii. Jego credo 
pomoc dla potrzebujących. Wszyst-
ko, co miał, oddawał głodującym i 
ubogim. Ta maksyma najwyraźniej 
nie podobała się niektórym hierar-
chom kościelnym. Mimo wykształ-
cenia, mimo ofiarnej pracy w Kurii 
Biskupiej w Olsztynie jako Kanc-
lerz nie awansował wyżej. Zmarł w 
1987 roku w Rychnowie. Jego ini-

cjatywa wymiany jeńców na nie-
wolników była bardzo niebezpiecz-
na - biorąc pod uwagę porażki, 
jakie Niemcy ponosili mimo prze-
wagi w ludziach, technice i uzbroje-
niu. Jednak ksiądz Kobyłecki prze-
konał naszych dowódców, a także 
Komendę Niemiecką Garnizonu 
Włodzimierza, nawet tych z SS. 
Doszło do ugody. Nasz szwadron 
konwojował ten pluton do samego 
Włodzimierza, gdzie został przeka-
zany żandarmerii niemieckiej, z ho-
norami wojskowymi z obu stron. 
Dowódca szwadronu (Ojciec) prze-
kazał raport stanu osobowego plu-
tonu, a major niemiecki pismo 
dziękczynne Dowódcy Garnizonu 
Włodzimierza. Więźniów we Wło-
dzimierzu zwolniono.Pod koniec 
marca, zgodnie z porozumieniem 
ze stroną sowiecką, nastąpiło prze-
mieszczenie oddziałów „Gromady” 
bliżej Włodzimierza. Opuszczone 
tereny zajęły formacje partyzantki 
sowieckiej i formacje 16 Dywizji 
Gwardii.  Jednym z dowódców so-
wieckich, który bardzo dużo poma-
gał naszej Dywizji, był zastępca 
dowódcy 16 Dywizji Gwardii, puł-
kownik Kobylański. Przystojny 
mężczyzna, doński Kozak w pięk-
nym burnusie (czarnej filcowej pe-
lerynie).Maskotką jego i całej dy-
wizji była jego córka. Miała 12 lat i 
była ciągle z nim. Matka, która była 
lekarzem w tej dywizji, zginęła 
podczas nalotu. Pułkownik polubił 
mojego Ojca, z którym spotkał się 
kilkakrotnie. Podziwiał całą naszą 
rodzinę, która jak mówił poświęciła 
się dla wyzwolenia Ojczyzny. Nie 
bacząc na niebezpieczeństwo, brud, 
wszy, głód i śmierć. Był lubiany 
przez swoich żołnierzy i darzony 
szacunkiem przez naszych. To on 
dla lepszej współpracy wysłał tele-
grafistów do dowództw naszych 
zgrupowań. Polecił przekazać na-
szym oddziałom broń niemiecką, 
zdobytą przez jego pułki. Dobry 
człowiek i dobry dowódca. A zginął 
od jednej serii niemieckiej razem ze 
swoją córką, którą wiózł przed sobą 
na koniu. Skoncentrowanie na-
szych oddziałów na mniejszym te-
renie było skutkiem coraz cięż-
szych i częstszych ataków 
niemieckich, mających na celu 
oczyszczenie tyłów swojej linii 
frontu. Niemcy używali przeciw 
nam, partyzantce sowieckiej i jed-
nostkom wojskowym Armii So-
wieckiej coraz potężniejszych for-
macji zbrojnych, wyposażonych w 
ciężką artylerię, broń pancerną i 
lotnictwo. Samoloty niemieckie 
bez przerwy zaczęły obrzucać na-
sze stanowiska bombami i ostrzeli-
wać je. Artyleria dalekosiężna sys-

tematycznie, z niemiecką precyzją, 
ostrzeliwała wioski, zajmowane 
przez nasze oddziały. Oddziały nie-
mieckie coraz szczelniej zamykały 
pierścień okrążenia. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że oddziały wę-
gierskie sprzyjały naszym działa-
niom. Jak tylko mogły, unikały wal-
ki, a także często pomagały lub 
osłaniały w dalszej walce nasze 
szpitale. Kontakt z Węgrami na-
szych łączników owocował dosta-
wami broni, a szczególnie amunicji 
zwłaszcza w ostatniej fazie walk, 
gdy nasze oddziały przebijały się 
przez front i rzekę Bug. Pomoc ta 
była nieoceniona, szczególnie dla 
pojedynczych rozproszonych od-
działów. Z chwilą rozpoczęcia akcji 
oczyszczającej i działań jednostek 
partyzantki sowieckiej, jednostki 
UPA mające swoje bazy na terenie 
Wołynia zdemobilizowały się lub 
uciekły na południe, w rejony Ma-
łopolski. Szwadron nasz został w 
tym czasie odkomenderowany do 
dyspozycji dowódcy Zgrupowania, 
kapitana „Gardy”. Otrzymał zada-
nie pomocy i ubezpieczenia prze-
noszonego do miejscowości To-
rówki szpitala dywizyjnego. Nasz 
pluton wykonywał zadanie pomoc-
nicze, łącznościowe. Byłem w dru-
żynie kurierskiej. Bez względu na 
porę dnia i pogodę oraz stan zagro-
żenia przewoziliśmy meldunki do 
poszczególnych kompanii i batalio-
nów od dowódcy zgrupowania na-
szego i innych. Takie samo zadanie 
miał w tym czasie drugi szwadron 
21 Pułku Ułanów, podlegający do-
wódcy „Gromady”. Pogoda tym-
czasem stawała się coraz bardziej 
przykra. Zaczęła się wiosna: na 
zmianę śnieg i deszcz, słońce i za-
miecie. Coraz trudniej było się po-
ruszać po terenie, szczególnie grzę-
znącymi w błocie wozami. My na 
koniach jakoś dawaliśmy sobie 
radę. Ja nadal odczuwałem objawy 
chorobowe, ale nie meldowałem o 
tym dowódcy. Jednak kaszel nasilał 
się. Gorączka również. Obecnie po-
wiedziano by nawrót grypy. Ale 
wtedy, kto tak myślał. Leczyliśmy 
się sami. Niedospani, zmęczeni, 
niedojedzeni, niedomyci, zawszeni. 
Wszy były wszędzie, w każdej 
kwaterze i w każdej stodole. To 
wszystko odbijało się na naszym 
zdrowiu. Nie było czasu, by odpo-
cząć, wykąpać się, dokonać od-
wszenia. Nie było lekarstw. Poma-
galiśmy sobie wzajemnie, 
nacierając się samogonem, którego 
nie brakowało, nad jego produkcją 
czuwała nasza drużyna gospodar-
cza.
Fragment wspomnień :  Jerzego 
Demczuka „WOJENNE LOSY ”

Szwadron 19 pułku Ułanów 
Wołyńskich, 27 WDP AK  w 
marcu 1944 r.
Jerzy Demczuk
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Od 15 marca do 4 kwietnia 
1944 r. front realizował pole-
ską operację zaczepną. Siłami 
70 i 47 armii  wykonał uderze-
nie na kierunku kowelskim, a 
siłami 61 armii rozwinął na-
tarcie na północ w celu opa-
nowania południowego brzegu 
Prypeci.  
Do 18 marca wojska 47 armii 
(dowódca gen. W. Polenow) i 
70 armii  (dowódca gen. J. Ni-
kołajew) zablokowały Kowel. 
O ten ważny węzeł komuni-
kacyjny rozgorzały niebawem 
uporczywe walki. W tej sytu-
acji 27 WDP AK znalazła się 
przyfrontowej strefie działań 
wojennych.

4 marca – Nawiązanie kontak-

tu z Sowietami (kpt. Gusiew) w 
rejonie Dąbrowa – Zasmyki

8 na 9 marca -  Atak na Ho-
łoby. Dowództwo zgrupowa-
nia „Gromada”  27 WDP AK 
podjęło samodzielną decyzję o 
akcji wobec  Niemców  w celu  
uzupełnienia braków amunicji, 
umundurowania i innego wy-
posarzenia wojskowego. Wybór 
padł na miasteczko Hołoby po-
łożone na linii kolejowej Ko-
wel - Łuck, na terenie którego 
znajdowały się etapowe maga-
zyny zaopatrzeniowe jednostek 
frontu wschodniego. Uczestni-
czyły w niej: II batalion 50 pp 
„Jastrzębia” w składzie dwóch 
kompanii, jedna kompania II 
batalionu 43 pp „Siwego”, jed-

na kompania III batalionu 50 
pp „Trzaska”, pluton kawalerii 
z I szwadronu 21 pułku uła-
nów „Hińczy” oraz pluton z I 
batalionu 45 pp „Gzymsa” z 
działkiem ppanc. Mimo, że nie 
osiągnięto zakładanego celu, to 
przekonano się, że akcje bojowe 
przeciwko garnizonom niemiec-
kim mogą przynieść  powodze-
nie.

17 marca -  Rozbrojenie 
kompanii Wermachtu w Za-
smykach. Zmęczona długim 
marszem, kompania niemiec-
ka,  zamierzała tu odpocząć i 
następnie podjąć dalszy marsz 
przez Piórkowicze, Klusk, Tu-
rzysk do Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Polskie oddziały: 2 

kompania III/50 pp, 1 kompania 
II/43 pp oraz pluton rozpoznaw-
czy zgrupowania „Gromada” 
otoczyły kompanię Wehrmachtu 
i zmusiły do poddania się. Uzy-
skano 69 kb, 16 pm, 12  pistole-
tów, 9 rkm, 12 lornetek, 1 konia 
wierzchowego i 4 dwukonne 
wozy ze sprzętem wojskowym, 
amunicjąi granatami. Wzięto 
do niewoli 105 żołnierzy We-
hrmachtu w tym: 1 oficera, 12 
podoficerów i 92 szeregowych, 
których jeszcze w tym samym 
dniu przekazano wojskom so-
wieckim. Również tego dnia w 
dowództwie armii sowieckiej 
w Kołodeżnie,  mjr Jan Sza-
towski  „Kowal”  spotkał się z 
gen. Siergiejewem zgłaszając 
działanie 27 WDP AK w rejo-

nie na południe od Kowla oraz 
gotowość współdziałania z ar-
mią sowiecką w walce z Niem-
cami. Jednocześnie podał stan 
i położenie oddziałów dywizji 
oraz przekazał informacje o po-
łożeniu nieprzyjaciela w rejonie 
Kowla. Na wstępie uzgodniono 
pierwsze zadanie bojowe pole-
gające na uderzeniu  i zdobyciu 
stacji i miejscowości Turzysk, 
leżącej na linii kolejowej Wło-
dzimierz Wołyński – Kowel

18 marca -  Rozbrojenie  pa-
trolu niemieckiego pod Zielo-
ną.  Dokonał  tego oddział ppor. 
„Kruka” przeprowadzający 
symulowane natarcie na umoc-
nienia pod Kowlem. Wzięto do 
niewoli (bez walki) 12 osobowy 

Marzec 1944 r. w kalendarium 
działań 27 WDP AK
Redakcja

Są to osoby, z którymi spotykałem 
się po wojnie na zjazdach 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Armii Krajowej. 
Z chorążym Janem Zandrowiczem 
widywaliśmy się podczas Powsta-
nia Warszawskiego.
* Hanna Zawistowska ps. ”Hanka” 
córka pułkownika Dezyderiusza 
Zawistowskiego z 19 Pułku Uła-
nów uczestniczyła w Powstaniu 
Warszawskim w jako sanitariusz-
ka w Zgrupowaniu mjr. ”Sosny”, 
”Roga”, batalion ” Bończa II ”.
* Wanda Demczuk córka chorą-
żego Dominika Demczuka była 
sanitariuszką w szwadronie 19 
Pułku Ułanów Wołyńskich w ra-
mach 27 Wołyńskiej Dywizji Ar-
mii Krajowej.
* Dominik Demczuk „Ryś” chorą-
ży19 Pułku Ułanów Wołyńskich,. 
Twórca i szef i zastępca dowódcy 
szwadronu 19 Pułku Ułanów w 27 
Wołyńskiej Dywizji A.K.
* Jerzy Demczuk syn chorążego 
Domonika Demczuka , ułan szwa-
dronu 19 Pułku Ułanów w 27 Dy-
wizji Wołyńskiej A.K.
* Henryk Migdał syn chorążego 
Migdała z 19 Pułku Ułanów Wo-
łyńskich, żołnierz 45 Pułku Pie-

choty, batalion ”Gzymsa”. W 27 
Wołyńskiej Dywizji A.K.
* Jerzy Nowakowski „Lis” syn 
starszego wachmistrza 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, żołnierz 45 
Pułku Piechoty batalion ”Gzym-
sa”, 27 Wołyńska Dywizja A.K.
* Lucjan Paczewski  „Finkarz” 
syn wachmistrza19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich, żołnierz 45 Pułku 
Piechoty, Oddział por .”Bomby”, 
27 Wołyńska Dywizja A.K.
* Zbigniew Piasecki „Czekolada-
”,”Różycki” syn chorążego Wła-
dysława Piaseckiego z 19 Pułku 
Ułanów Wołyńskich, walczył w 
Powstaniu Warszawskim, Zgru-
powanie płk.”Sławbora”, 72 Pułk 
Piechoty AK batatalion ”Miłosz” 
potem w 4 Pułku Piechoty Legio-
nowej AK.
* Wacław Wiarkowski „Paluszek” 
wachmistrz 19 Pułku Ułanów Wo-
łyńskich.W 1943 r walczył w 45 
Pułku Piechoty AK , batalion” 
Gzymsa”, 27 Wołyńska Dywizja 
A.K.
* Antoni Tuhy do 1939 roku służył 
w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. 
45 Pułk Piechty, batalion ”Gzym-
sa”. 27 Wołyńska Dywizja A.K.

* Jan Zandrowicz chorąży 19 Puł-
ku Ułanów Wołyńskich w Powsta-
niu Warszawskim w sztabie płk. 
”Radwana”.
* Waldemar Zandrowicz „Długi” 
syn chorążego Jana Zandrowicza, 
w Powstaniu Warszawskim wal-
czył w Zgrupowaniu ”Radosła-
wa”, żołnierz batalionu ”Parasol”.
* Jerzy Zawistowski „Zerwicz” 
syn pułkownika Dezyderiusza Za-
wistowskiego z 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich, poległ w Powstaniu 
Warszawskim, walczył w Zgru-
powaniu płk.„Sławbora”, batalion 
”Miłosz”.
* Ipohorski-Lenkiewicz syn ma-
jora Mieczysława Ipohorskiego- 
Lenkiewicza z 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich, Obwód Warszawski 
AK. batalion szkoleniowy.
Opublikowane w; Ułan Wołyński 
nr 26 czerwiec 2006 rok

-----

/ red.
Obok przedstawiamy mapkę roz-
lokowania Kresowej Brygady Ka-
walerii wraz z Aołyńska Brygadą 
Kawalerii. 

Żołnierze Armii Krajowej 
rodem z 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich
Zbigniew Piasecki



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                 1 marca 2014 - strona 31

patrol niemiecki . Oddział roz-
poznał i zlokalizował punkty 
ogniowe Niemców, a następnie 
wycofał  się z zasięgu ognia 
przeciwnika. Tego dnia  w  
miejscowości  Zadyby mjr Jan 
Szatowski  „Kowal” uzgodnił  
z dowódcą grupy osłonowej 
południowego skrzydła wojsk 
sowieckich nacierających na 
Kowel,  szczegóły współpracy, 
uzyskując wsparcie dwóch ba-
terii artylerii oraz batalionu 
piechoty.

20 marca -  Uderzenie na Tu-
rzysk.  Pierwsza wspólna walka 
z Sowietami przeciwko Niem-
com. W akcji tej uczestniczyły: 
III/50 pp, II/43 pp i 1 kompa-
nia I/24 pp. Ze strony sowiec-
kiej udział wzięła kompania 
piechoty oraz bateria artylerii. 
Całością dowodził mjr Jan Sza-
towski „Kowal”, dowódca 50 
pp.19 marca oddziały zajęły 
rejon wyjściowy w miejscowo-
ści Wólka Kluska. Od strony 
Kowla akcję ubezpieczały pla-
cówki samoobrony z bazy za-
smyckiej wspólnie z patrolami 
wojsk sowieckich. W nocy z 19 
na 20 marca patrol minerski z 
warszawskiej kompanii sape-
rów przerwał połączenie na linii 
Włodzimierz Wołyński - Kowel, 
wysadzając tor kolejowy mię-
dzy Turopinem i Turzyskiem. 
Dla zapewnienia przejścia przez 
bagnisty teren Wólki Kluskiej 
do torów kolejowych na północ 
od Turzyska 1 kompania I/24 pp 
zbudowała tej nocy prowizo-
ryczne kładki. Akcję rozpoczęto 
20 marca o  świcie natarciem 
kompanii piechoty sowieckiej 
na stację kolejową i 1 kompa-
nii I/24 pp atakującej most na 
Turii; kompanie wspierał ogień 
dział sowieckiej baterii. W 
pierwszej fazie natarcie nie dało 
rezultatu, gdyż Niemcy, usado-
wieni w umocnionych budyn-
kach stacji kolejowej, stawiali  
zacięty opór. Dopiero uderzenie 
1 kompanii II/43 pp od połu-
dnia i natarcie 1 kompanii I/24 
pp na przedmieście Turzyska 
od północy zmusiły Niemców 
do wycofania sięz wysuniętych 
stanowisk i zacieśnienia obrony. 
Rozstrzygnięcie walki nastąpiło 
po wykonaniu głębokiego ma-
newru siłami III/50 pp, który po 
pokonaniu bagnistego terenu i 
po przejściu przez tory kolejo-
we, wyszedł łukiem od północy  
na tyły przeciwnika i zajął mia-
sto. Niewielki oddział niemiec-
ki, broniący północnego skraju 
Turzyska, wycofał się w kierun-
ku stacji kolejowej, a następnie 
w stronę Włodzimierza Wołyń-
skiego. Turzysk został zdoby-
ty. osłaniając jednocześnie po-
łudniowe skrzydło oddziałów 
sowieckich, zdobywając stację 
kolejową Turzysk. Zdobyto 3 
kb ppanc., ckm, broń ręczną i 
30 tysięcy amunicji

23 marca – Rozbrojenie od-
działu niemieckiego  w Stę-
zarzycach.  Pluton saperów ze 
zgrupowania „Osnowy”  odpo-
czywał po trudach marszu, do 

wsi niespodziewanie wszedł 
silny oddział niemiecki. Za-
skoczenie było obustronne. 
Rozpoczęły się rozmowy, w 
czasie których podstępem roz-
brojono cały oddział niemiecki, 
biorąc do niewoli 2 oficerów i 
70  żołnierzy. Zdobyto m.in. 5 
rkm typu MG-34, kilka pistole-
tów krótkich,  kilka pistoletów 
maszynowych, ponad 50 kbk 
„Mauser”, amunicję, granaty, 
ciągnik z radiostacją, 3 wozy z 
zaprzęgami oraz 2 konie wierz-
chowe. Tego samego dnia  po 
południu wyruszyła z Włodzi-
mierza Wołyńskiego wzmoc-
niona kompania Wehrmachtu 
(około 200 ludzi) i skierowała 
się w stronę Werby i Zamo-
stów. Zamierzała przejść przez 
most na Turii i rozpoznać tere-
ny położone na północ od rzeki. 
Zdecydowany opór placówki w 
Zamostach zmusił Niemców do 
cofnięcia się. Jednakże nie wy-
cofali się oni całkowicie, lecz 
okopali na przedpolu, co wska-
zywało na to,  że nie rezygnują 
ze swego zamiaru.

24 marca - Akcja zaczepna 
podjęta pod Kapitułką.  Do-
wódca zgrupowania „Osnowy” 
kpt. Kazimierz Rzaniak  „Gar-
da” zdecydował się na prze-
prowadzenie akcji zaczepnej 
przeciwko Niemcom. Pierwsza 
miała uderzyć od zachodu 4 
kompania II/23 pp (bez 1 plu-
tonu), której zadaniem było 
związanie walką głównych sił 
niemieckich. 5 kompania II/23 
pp otrzymała zadanie  zaatako-
wania w tym czasie Niemców 
od południa. Do ubezpieczenia 
akcji od strony Owadna, gdzie 
stacjonował batalion piechoty 
węgierskiej, został wydzielony 
szwadron kawalerii 19 p. uła-
nów. Całością akcji dowodził 
ppor. Jerzy Krasowski „Lech”. 
Jego odwód stanowił 1pluton 4 
kompanii 23 pp oraz zwiad kon-
ny batalionu. O  świcie 24 marca 
Niemcy otworzyli ogień z moź-
dzierzy do placówki w Zamo-
stach. Jednocześnie rozpoczęło 
się natarcie dwóch plutonów 4 
kompanii II/23 pp. Utknęło ono 
na otwartej przestrzeni pod gę-
stym ogniem broni maszynowej 
i moździerzy. Nieco większe 
powodzenie uzyskano na lewym 
skrzydle, gdzie do osłony moż-
na było wykorzystać  ruiny spa-
lonych zabudowań. Walki pozy-
cyjne i wymiana ognia trwały 
około dwóch godzin. W tym 
czasie szwadron kawalerii 19 p. 
ułanów osiągnął szosę werbską 
i zajął pozycje obronne od stro-
ny Owadna. Dowódca szwadro-
nu ppor. Longin Dąbek-Dębic-
ki „Jarosław”, słysząc odgłosy 
gwałtownej i przeciągającej się 
walki, zaskakującym atakiem 
uderzył na tyły Niemców, siejąc 
zamieszanie i dezorganizację w 
ich szeregach. Do akcji weszła 
również 5 kompania  II/23 pp, 
atakując nieprzyjaciela od stro-
ny Werby.  Śmiały atak szwa-
dronu kawalerii przesądził o 
wyniku walki - Niemcy rozpo-
częli odwrót wzdłuż zarośli nad 

Turią, ostrzeliwani przy tym po-
myłkowo przez oddział węgier-
ski, który wyszedł z Owadna. 
Około godz. 9 z Włodzimierza 
Wołyńskiego przybyły posiłki 
niemieckie. Dwa samochody 
pancerne przedostały się do lasu 
pod Kapitułką i mocno zagro-
ziły polskim oddziałom. Do-
jeżdżając do Kapitułki, wpadły 
jednak w strefę silnego ognia 
niemieckich moździerzy, ostrze-
liwujących pozycje polskie, i 
odjechały w kierunku Owadna. 
O godz. 10 było już po walce. 
Akcja zaczepna podjęta pod 
Kapitułką zakończyła się sukce-
sem. Niemcy prowadząc rozpo-
znanie nie opanowali mostu na 
Turii i nie weszli w głąb terenu 
zajmowanego przez oddziały 
dywizji. Rozproszone oddziały 
nieprzyjaciela pośpiesznie wy-
cofały się do Owadna. Straty 
nieprzyjaciela - duże; własne: 7 
zabitych i 12 rannych.

24 marca -  Atak na Turopin. 
Kolejna akcja, przeprowadzona 
w ramach uzgodnień z wojska-
mi sowieckimi, to  opanowanie 
miejscowości i stacji kolejowej 
Turopin oraz mostu kolejowe-
go na Turii między Turopinem 
i Owadnem. Do wykonania tego 
zadania wydzielono następujące 
oddziały: I/45 pp, warszawską 
kompanię saperów oraz 2 kom-
panię I/24 pp. W odwodzie znaj-
dował sięII/50 pp, który w zależ-
ności od rozwoju sytuacji mógł 
być użyty w tej akcji. Całością 
wydzielonych sił dowodził por. 
Franciszek Pukacki „Gzyms”, 
dowódca I/45 pp. Stwierdzono, 
że wokół mostu kolejowego na 
Turii, po obu stronach rzeki i 
toru kolejowego, znajdowały 
się bunkry, obsadzone przez sil-
ne załogi przeciwnika. 
Otwarty teren nie pozwalał na 
skryte podejście do mostu na-
wet w nocy. W odległości oko-
ło 2 km na północ od mostu, na 
przejeździe, gdzie przez tory 
wiodła droga z Turopina do Bła-
żenika, znajdował się bunkier z 
wysuniętą placówką nieprzy-
jaciela. Po wschodniej stronie 
toru kolejowego, w odległości 
około 1 km od bunkra, leżała 
miejscowość Turopin, a dalej, 
na północ od niej znajdowała 
się stacja kolejowa Turopin. 
Warszawska kompania sape-
rów w nocy z 18 na 19 marca 
przegrupowała się do rejonu na 
południe od Bobły i w nocy z 
20 na 21 marca wysadziła tor 
kolejowy między stacją Turo-
pin i mostem na Turii. I/45 pp 
przeszedł 22 marca do rejonu 
wyjściowego na wschód od Tu-
ropina i następnego dnia zajął tę 
miejscowość. W nocy z 22 na 23 
marca do rejonu kolonii Zahat-
ka przegrupowała się2 kompa-
nia I/24 pp i osiągnęła gotowość 
do wejścia do akcji na most 
kolejowy. Patrol rozpoznawczy 
wysłany 22 marca stwierdził,  
że na stacji kolejowej Turopin 
nie ma nieprzyjaciela, a bun-
kier  na przejeździe obsadzają 
Węgrzy. 23 marca rozpoczęły 
się rozmowy z nimi o opusz-

czeniu bunkra oraz umocnień 
w rejonie mostu kolejowego 
na Turii. Mimo przyjaznego 
stosunku Węgrów do polskich 
partyzantów do porozumie-
nia nie doszło, gdyż niebawem 
przybyły tu posiłki niemieckie z 
moździerzami i cekaemami. W 
tej sytuacji oddziały przystąpiły 
do realizacji zadania bojowego: 
zaatakowały załogę umocnień w 
rejonie mostu kolejowego, aby 
zepchnąć ją za Turię. Zgodnie 
z decyzją dowódcy I/45 pp od 
północnego zachodu nacierała 
warszawska kompania saperów 
w gotowości do wysadzenia 
mostu kolejowego na Turii, od 
północy, z kierunku m. Turopin 
uderzała 1 kompania I/45 pp, 
a od wschodu, z rejonu kolonii 
Zahadka, 2 kompania I/24 pp. 
Pluton z 1 kompanii II/50 pp 
miał wejść do akcji od północ-
nego wschodu wzdłuż wschod-
niej strony toru i działać na pra-
wym skrzydle 2 kompanii I/24 
pp. Natarcie rozpoczęło się 24 
marca o świcie. Nacierające od-
działy zaległy w otwartym polu 
pod nawałą ognia moździerzy i 
broni maszynowej przeciwnika. 
W szczególnie trudnej sytuacji 
znalazł się pluton z 1 kompanii 
II/50 pp, wysunięty za blisko 
mostu. Przełomowym momen-
tem w walce było użycie działek  
przeciwpancernych I/45 pp, któ-
re ogniem na wprost skutecznie 
raziły bunkry. Ogień nieprzyja-
ciela był coraz słabszy; oddziały 
poderwały się do natarcia. Prze-
ciwnik stopniowo zaczął opusz-
czać zajmowane stanowiska i 
wycofał się za rzekę. Nie pod-
jęto jednak dalszej walki, gdyż 
uczestniczące w akcji oddzia-
ły nie dysponowały sprzętem 
i środkami, odpowiednimi do 
sforsowania przeszkody wodnej 
i pokonania silnie umocnionych 
pozycji przeciwnika. Chociaż 
most na Turii nie został znisz-
czony w bezpośredniej walce, 
to jednak cel akcji osiągnięto. 
W wyniku utraty stacji kolejo-
wej Turzysk i Turopin  Niemcy 
za kilka dni sami wycofali się 
z umocnień w rejonie mostu na 
Turii i z miejscowości Błażenik, 
po czym przeszli do Owadna. 
Straty własne wyniosły 6 zabi-
tych i 9 rannych. Uderzenie na 
Turzysk i Turopin zapoczątko-
wało otwartą walkę oddziałów 
27 WDP AK przeciwko okupan-
towi niemieckiemu. Obie akcje 
łączył wspólny cel - odcięcie 
garnizonu kowelskiego od Wło-
dzimierza Wołyńskiego.

25 marca-   Zasadzka w rejo-
nie Kalinówka - Lubliniec . Na 
zachodni brzeg Turii przeszła 1 
kompania I/24 pp. Po zdobyciu 
Turzyska wyszła ona 24 marca 
ze wsi Klusk na głębokie rozpo-
znanie terenów położonych na 
zachód od Kowla. Za torami ko-
lejowymi w rejonie Kalinówka 
- Lubliniec urządziła zasadzkę 
na konwojowaną przez Węgrów 
kolumnę wozów z żywnością. 
Po krótkim starciu Węgrzy wy-
cofali się, pozostawiając na dro-
dze kilkanaście wozów.

26 marca – Rozmowy ppłk. 
J.W. Kiwerskiego z gen. Sier-
giejewem,  radzieckim dowódcą 
armii działającej na kierunku 
kowelskim. Tego dnia w miej-
scowości Mosur zbombardowa-
na  została 2 kompania I/50

28 marca  -  Rozpoczęto prze-
grupowanie, szpital polowy i 
kwatermistrzostwa. Wcześniej 
rozmieszczone  w Kupiczowie, 
po noclegu w Ossie kolumna 
przemieściła się następnego 
dnia do miejscowości Mosur, 
gdzie była bombardowana przez 
samoloty niemieckie.  Do no-
wego miejsca rozmieszczenia 
szpitala przewieziono ponad  60 
rannych. W  Kupiczowie pozo-
stawiono pod opieką sowieckich 
szpitali polowych 19 ciężko ran-
nych żołnierzy

29 marca - Odprawa  szta-
bu dywizji we Władynopolu. 
Dowódca dywizji mjr „Oliwa” 
rozważał wariant  uderzenia 
na Luboml siłami zgrupowa-
nia „Gromada”, przy osłonie 
od południa przez zgrupowanie 
„Osnowa”. Z oceny sił nieprzy-
jaciela  wynikało jednak, że za-
danie to nie może być wykonane 
siłami sześciu batalionów dywi-
zji. Rozpoznanie doniosło,  że 
do rejonu Lubomla  dowództwo 
niemieckie skierowało z rejonu 
Brześcia 4 D Panc i z  rejonu Lu-
blin - Chełm 5 DPanc SS „Wi-
king”. Niezależnie od tego, w 
rejonie na północ od linii kole-
jowej Luboml – Kowel działały 
oddziały  26 DP, a w rejonie na 
południe od tej linii - oddziały 
131 DP. Po wnikliwej analizie 
sytuacji postanowiono zająć po-
zycje obronne, i kilkoma bata-
lionami wykonać wypad na luź-
ne ugrupowanie nieprzyjaciela, 
który dopiero rozpoczął organi-
zowanie uderzenia w celu od-
blokowania okrążonego Kowla.

31 marca - 3 kwietnia-  Batalio-
ny zgrupowania „Gromada” 
wykonały uderzenia na miej-
scowości: I/50 pp na Wiszniów, 
II/50 pp na Maszów, II/43  pp 
przez Zaglinki na Chorostów. 
Były to wypady o charakte-
rze rozpoznawczym, mające na 
celu rozpoznanie ugrupowania 
nieprzyjaciela i ustalenie nume-
racji jednostek  śpieszących na 
pomoc załodze Kowla. Podję-
te akcje były zaskoczeniem dla 
nieprzyjaciela i  zakończyły się 
sukcesem polskich oddziałów. 
Uzyskane dane o  położeniu i si-
łach nieprzyjaciela zostały nie-
zwłocznie przekazane  dowódz-
twu sowieckiemu. Koniec marca 
– przegrupowanie dywizji, prze-
rzucenie zgrupowania „Groma-
da” na południowy zachód od 
Kowla celem współdziałania z 
Armią Czerwoną w zdobyciu 
tego miasta.
Do opracowania wykorzystano : 
Władysław Filar: „ Działania 27  
Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
Armii Krajowej” 

J. Turowski: „ Pożoga. Walki 27 
Wołyńskiej Dywizji AK”
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Ucieczkę zaplanowano na 27 
marca 19445 r.  

Tego dnia o godz.11 kapitan Zdzi-
sław Jarosz zaatakował wartowni-
ka w kartoflarni. Później wybiegł 
na zewnątrz i zaczął strzelać do 
wartowników. Wcześniej planowa-
ny szturm na  wartownię nie udał 
się ale opanowano koszary i tam 
zaopatrzono się w broń oraz amu-
nicję (12 pepesz, 17 karabinów, 
dwa dziesięciostrzałowe karabiny 
powtarzalne, dwa erkaemy Dieg-
tariewa ).  Nie obyło się bez ofiar,  
plut. Kaczkowski został skoszony 
serią karabinu maszynowego przez 
sowieckiego komendanta obozu 
mjr. Aleksandra Kałasznikowa. i 
pozostał na zawsze na dziedzińcu 
.Akcja trwała 20-25 minut:
Pod ogniem bijących z wartowni 
i z wieżyczek ciężkich karabinów 
maszynowych sforsowaliśmy bra-
mę i wybiegliśmy na szosę. Prze-
cięliśmy ją i biegliśmy w stronę 
oddalonego o 3,5 km skraju Lasów 
Kozłowickich. Z wysiłkiem wycią-
galiśmy nogi z mokrej, ornej zie-
mi, serca podchodziły do gardeł, 
pociski gwizdały nad głowami, ale 
zbawcza ściana lasu była coraz 
bliżej- wspominał po latach Tade-
usz Czajkowski – „Sas”. Wśród 
48 uciekinierów, którzy zdołali się 
wydostać z obozu w Skrobowie, 
było trzech rannych, w tym jeden 
ciężko, którego niesiono na płasz-
czach. Gdy uciekinierzy dotarli na 
skraj lasu, jednogłośnie wybrano 
dowódcę grupy. Został nim ppor. 
Piotr Mierzwiński „Wierny”  (do-
wódca oddziału partyzanckiego z 
30 Poleskiej DP AK ), który szyb-
ko sformował oddział i zarządził 
marsz na północ, za rzekę Wieprz.
Z 60 uciekinierów brakowało 12 
-tu, ich los pozostałym był niezna-
ny. Już wcześniej więźniowie ze 
Skrobowa wiedzieli, że właśnie w 
tamtym rejonie wznowił działal-
ność  oddział partyzancki AK-DSZ 
mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” i 
to on był ich celem. Mieli do przej-
ścia prawie 60 kilometrów bez 
map i kompasu. Roli przewodni-
ków podjęli się kpr. pchor. Antoni 
Jabłoński „Jasieńczyk” – w czasie 
niemieckiej okupacji żołnierz od-
działu „Orlika” oraz pochodzący 
z pobliskiej Kozłówki koło Lubar-
towa kpr. pchor. Stanisław Mączka 
„Nałęcz”. Za uciekinierami ruszyła 
ogromna obława, w której udział 
brały jednostki zaporowe Armii 
Czerwonej i NKWD, szwadron 
sowieckiej kawalerii oraz funkcjo-
nariusze lubartowskiego UB i mi-
licji. Po dwóch dniach forsownego 
marszu uciekinierzy stwierdzili, że  
pobłądzili i są zaledwie 15 kilo-
metrów od Skrobowa. Byli bardzo 

zmęczeni i potwornie głodni,  w 
tej sytuacji  dziesięciu z nich, li-
cząc, że w pojedynkę zyskają nieco 
większe szanse na wyrwanie się z 
obławy, postanowiło się odłączyć. 
Ta decyzja była jednak błędem, 
bo zaledwie po kilku godzinach 
sześciu z nich zostało ujętych i na 
miejscu zamordowanych. Pozosta-
li w Wielki Piątek 30 marca 1945 
r. dotarli  w rejon Składowa nad 
Wieprzem w powiecie puławskim. 
Tam udało się nawiązać  kontakt 
z Tadeuszem Osińskim „Tekiem” 
– jednym z partyzantów „Orlika”. 
Zorganizował on nocną przeprawę 
łódkami przez szeroko wówczas 
rozlany Wieprz. W ten sposób w 
Wielką Sobotę 31 marca zbiegowie 
znaleźli się za Wieprzem w Blizo-
cinie – gdzie „Orlik” miał swoją 
placówkę. Tutaj mieli już pewność, 
że obława ich nie dosięgnie. Tam 
również odwiedził ich Wacław 
Kuchnio – „Spokojny” – prawa 
ręka „Orlika”.  Przyłączyli się do 
oddziału „Orlika”. Woleli zginąć 
z bronią w ręku, wal-
cząc z komunistami, 
niż być skazanymi na 
powolną śmierć w so-
wieckich obozach. Po 
tej ucieczce NKWD 
wszczęło w obozie 
wielkie śledztwo. 
Sowieccy oprawcy 
byli pewni, że akcja 
ucieczki ze Skrobo-
wa była skoordyno-
wana z jakimś party-
zanckim oddziałem, 
który działał w okoli-
cy. 23 kwietnia 1945 
r. Sąd Lubelskiego 
Okręgu Wojskowego 
skazał 12 żołnierzy z 
batalionu ochronne-
go za to, że nie sta-
wili wystarczającego 
oporu buntownikom. 
Trzech spośród nich 
zostało skazanych na 
karę śmierci. Dwa 
miesiące później, 
9 czerwca 1945 r. 
Sąd Warszawskiego 
Okręgu Wojskowe-
go na rozprawie we 
Włochach oskarżył 
14 więźniów obozu o 
„udział w spisku” i 
organizowanie „po-
wstania”.
W pięciu przypad-
kach orzeczono karę 
śmierci, a w przy-
padku pozostałych 
kary wieloletniego 
więzienia. Starszy 
obozu w Skrobowie 
ppłk Edward Pisu-
la orzeczonej kary 
śmierci nie doczekał, 
został zamęczony w 

śledztwie. Pozostałych więźniów 
obozu w Skrobowie, na podstawie 
rozkazu gen. NKWD Iwana Siero-
wa, wywieziono w głąb Związku 
Sowieckiego. Trafili do obozów 
w Diagilewie, Stalinogorsku i Du-
bowce w obwodzie tulskim, na 
wschód od Moskwy. Wielu z nich 
na zawsze pozostało na „nieludz-
kiej ziemi”. Większość jednak wró-
ciła do kraju w latach 1947–1948. 
Kilkudziesięciu spośród wywie-
zionych zostało skazanych za dzia-
łalność w AK na dodatkowe kary 
przez sowieckie sądy. Do ojczyzny 
wrócili dopiero w 1956 r.

Obóz ostatecznie zlikwidowano 
21 kwietnia 1945 roku. 

W czasach PRL, co zrozumiałe, 
o uciekinierach ze Skrobowa nie 
mówiło się i nie pisało.  Jednak  
Skrobowiacy kultywowali pamięć 
o tych wydarzeniach. W latach 90 
aby upamiętnić historię ucieczki 
więźniów ze Skrobowa, lokalne 

władze ufundowały m.in. tablicę 
w Skrobowie przypominającą hi-
storię obozu, pod którą co roku 
27 marca odbywają się rocznico-
we uroczystości. 
Jak głosi wieść gminna jednak 
trudno  zauważyć wśród uczestni-
ków  przedstawicieli najwyższych 
władz państwowych, a nawet dele-
gata Urzędu ds. Kombatantów. Do-
brze, że chociaż  dzieci i młodzież 
słuchają  wspomnień ostatnich ży-
jących bohaterów skrobowiaków. 
W końcu ucieczka więźniów z obo-
zu NKWD w Skrobowie była na-
prawdę „Wielką ucieczką” godną 
upamiętnienia . Może kiedyś ktoś 
zainteresuje sią tą historią i nakręci 
i prawdziwy film a nie bzdury jaki-
mi karmiono nas w PRL-u. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że spra-
wa tego obozu jest przedmiotem 
śledztwa Jak podaje IPN:
Śledztwo w sprawie zbrodni ko-
munistycznych, polegających na 
pozbawieniu wolności żołnierzy 
Wojska Polskiego, Armii Krajo-
wej i członków innych organiza-
cji walczących na rzecz niepodle-
głego bytu Państwa Polskiego w 
obozie założonym przez funkcjo-
nariuszy NKWD, w latach 1944 - 
1945 w Skrobowie, województwa 
lubelskiego,  w którym stworzono 
warunki życia grożące biologicz-
nym wyniszczeniem więźniów 
oraz dopuszczano się zabójstw 
na osadzonych w nim osobach. 
( S. 6/06/Zk ) jest w toku. Zakre-
sem śledztwa objęty został również 
wątek deportacji więźniów obozu 
w Skrobowie do łagrów na terenie 
ZSRR. Aktualnie podejmowane są 
czynności związane z weryfikacją 
danych osób pokrzywdzonych, a 
następnie przeprowadzane są czyn-
ności polegające na przesłuchiwa-
niu ich w charakterze świadków. 
Nadto poszukuje się wszelkiej 
dokumentacji archiwalnej ( roz-
kazów, zarządzeń, instrukcji ) w 
zakresie funkcjonowania obozu 
w Skrobowie. Zwrócono się rów-
nież  o przeprowadzenie stosow-
nych sprawdzeń przez archiwa na 
terenie całego kraju. W materiale 
dowodowym ujawniono obszerny 
materiał w języku rosyjskim. W 69 
lat po tych wydarzeniach trudno 
spodziewać się jakiś spektakular-
nych efektów, ale dobrze jednak, 
że śledztwo trwa. Pierwszą osobą 
która upamiętniła to wydarzenie 
był znany dziennikarz i publicysta 
Jerzy Ślaski, więzień tego obozu i 
uczestnik opisanej ucieczki.

Jerzy Ślaski,(ur. 3 lutego 1926 w 
Warszawie, zm. 21 lutego 20020 
był wychowankiem Korpusu Ka-
detów nr 1 Marszałka Józefa Pił-
sudskiego we Lwowie, ppor. Armii 
Krajowej ps. „Nieczuja”, kawa-
lerem Orderu Wojennego Virtu-

ti Militari, autorem bestsellerów 
„Polska Walcząca”,  „Żołnierze 
Wyklęci i oczywiście „ Skrobów. 
Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy 
AK. 1944-1945. W czasie II wojny 
członek oddziału partyzanckiego 
AK Mariana Bernaciaka „Orlika. 
Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej ustanowił w 2008 
nagrodę im. Jerzego Śląskiego. 
Jest ona nadawana „za wybitne 
osiągnięcia w pracy naukowej, 
publicystycznej, dydaktycznej 
i w innych formach działalno-
ści, mających na celu badania, 
utrwalanie i rozpowszechnianie 
wiedzy o Polskim Państwie Pod-
ziemnym, SZP-ZWZ-AK i II 
konspiracji niepodległościowej.

Wiedzę zaczerpnięto z n/w mate-
riałów:

. 1] Bohaterowie żyją obok nas – 
Tadeusz Czajkowski: ucieczka ze 
Skrobowa
h t t p : / / w w w . n g o p o l e .
pl/2011/09/28/bohaterowie-zyja-
obok-nas-%E2%80%93-tadeusz-
czajkowski-ucieczka-ze-skrobowa/

2] Art. Andrzej W. Kaczorowski- 
Żołnierski karabin, dziennikarskie 
słowo
http://naszeblogi.pl/30502-zolnier-
ski-karabin-dziennikarskie-slowo

3] Marta Korol - Oddali hołd więź-
niom obozu w Skrobowie
http://www.niedziela.pl/arty-
kul/56400/nd/Oddali-hold-wie-
zniom-obozu-w-Skrobowie

4] J. Ślaski, Skrobów. Dzieje obo-
zu NKWD dla żołnierzy AK 1944–
1945, 

5] IPN- /Oddziałowa Komisja w 
Lublinie (stan na grudzień 2013 r.)/  
Śledztwa w biegu .Zbrodnie komu-
nistyczne.
Za: http://ipn.gov.pl/kszpnp/sledz-
twa/oddzialowa-komisja-w-lubli-
nie/sledztwa-w-biegu

WIELKA  UCIECZKA 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”  

Bogusław Szarwiło

/ Ppor. Piotr Mierzwiński „Wierny”, dowódca grupy zbie-
głych akowców źródło: NAC

/ Zdjęcie z archiwum SDP
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Dziwna jest ta ikona. Niepoko-
jąca i niezrozumiała na pierwszy 
rzut oka. O co tam chodzi? Apo-
stołowie tak się przestraszyli, że 
aż pospadali? I te kolory- szaro- 
bure, a jednak jakoś świetliste...  
Hmm... może jednak wybiorę 
inne święto?

Nie! Ta ikona jest bardzo ważna.
Przekonał mnie o tym młody 
ksiądz- Eryk, który też był miło-
śnikiem ikon i bardzo dużo o tej 
sztuce- modlitwie wiedział. To 
on mnie zachęcił do zgłębienia 
tajemnicy Przemienienia i do na-
malowania takiej właśnie ikony. 
Nie było to proste, ale dało mi 
dużo satysfakcji. A Eryk śmiał 
się z tego wysiłku serdecznie:
-  To dobrze, że było trudno. Im 
więcej pracy wymaga ikona tym 
jest wartościowsza, bo trud to też 
modlitwa.   - Zgadzam się z nim 
w zupełności!
Postacią najważniejszą jest Je-
zus, który wybrał z grona apo-
stołów  Piotra, Jakuba i Jana. 
Zabrał ich następnie ze sobą na 

górę. Ewangeliści przemilcza-
ją jej nazwę. Tradycja jednak, 
wczytując się w Ewangelie i tra-
sę wędrówki Jezusa, umieściła 
Przemienienie na górze Tabor. 
Tam twarz Jezusa zajaśniała 
dziwnym, nadziemskim bla-
skiem, podobnie jak Jego ubra-
nie. Wówczas pojawili się Moj-
żesz i Eliasz rozmawiający z 
Chrystusem. Tematem tego dia-
logu było odejście Jezusa (czyli 
Jego męka i śmierć), o czym in-
formuje nas św. Łukasz. 
 Pojawił się też obłok, który okrył 
te trzy postaci i z niego dało się 
słyszeć głos Boga: „To jest mój 
Syn umiłowany, Jego słuchajcie” 
(Mk 9, 7). Na tym kończy się to 
nadzwyczajne wydarzenie. Jezus 
wraz z uczniami zszedł z góry. 
Ci natomiast, jak zaświadcza św. 
Łukasz: „zachowali milczenie i 
w owym czasie nikomu nic nie 
opowiedzieli o tym, co zobaczy-
li” (9, 36), gdyż według relacji 
św. Mateusza i św. Marka zażą-
dał od nich tego sam Jezus.
Tajemnica Przemienienia uczy 

szukania oblicza Jezusa. On tyl-
ko na chwilę ujawnił swoją bo-
skość, pozostałe natomiast chwi-
le Jego życia objawiały Go jako 
człowieka. 
Aby ktoś mógł dojrzeć w Nim 
Boga, potrzeba wiary.
  
Oblicze Jezusa ma również inny 
wymiar. Sam powiedział o sobie, 
że cokolwiek zostanie uczynione 
bliźniemu, uczynione zostanie 
Jemu. Jest to prawda częstokroć 
zapominana.  Może warto było-
by pomodlić się o taką przemia-
nę serc wierzących, aby w tym 
drugim człowieku (czasem nie-
zachęcającym do bliższego kon-
taktu) zobaczyli Jezusa.  Jeśli 
tu, na ziemi, ktoś nie rozpoznaje 
Chrystusa, jak rozpozna Go w 
niebie? 
Przemieńmy nasze dusze, zo-
baczmy też Boga w człowieku. 
W każdym człowieku- po obu 
stronach różnych barykad, w 
różnych sytuacjach... Zwłasz-
cza teraz przemieńmy swe serca 
– gdy na świecie niepokoje,  na 
Ukrainie wrzenie rewolucyjne, w 
naszym kraju ciągłe kłótnie poli-
tyczne, a i w naszych rodzinach 
nie zawsze potrafimy przyjaźnie 
i z miłością na siebie nawzajem 
patrzyć. Człowiek człowiekowi 
wilkiem- nie tak powinno być. 

To święto przypomina, że Jezus 
może w każdej chwili odmienić 
nasz los tu na Ziemi, niesie na-
dzieję  i radość.  Przypomina też, 
że nasze przebywanie na ziemi 
nie będzie ostateczne, że przyj-
dzie po nim nieprzemijające ży-
cie. 

Ikona przedstawia kulminacyjny 
moment opowiadania biblijnego, 
jego esencję. Jezus będący cen-
tralną postacią wpisany jest w 
kolorystyczne okręgi - aureole. 
Aureola jest symbolem boskiego 
światła. Aureola ułożona jest z 
kilku odcieni bieli -światła. 
Otaczające Jezusa  postacie 
Starego i Nowego Testamentu 
przedstawiają dwa światy prze-
mieniony i przemieniany
Jezus prawą dłonią błogosławi, a 
w lewej trzyma zwój, który może 

symbolizować Pismo Święte - 
teksty i proroctwa zapowiada-
jące Jego przyjście i misję, jak 
również całą historię zbawienia, 
której alfą i omegą jest On sam.
Z postawy Chrystusa bije kró-
lewska godność, a jednocześnie 
Jego ciało pełne jest lekkości. 
Zdaje się kroczyć lub tańczyć- 
wszak jest Panem kosmosu i 
Królem Wieków, Jego są Ziemia 
i czas. 
Promienie wokół Chrystusa 
tworzą dwa trójkąty: trójkąt 
skierowany do góry oznacza 
przebóstwienie natury ludzkiej, 
natomiast skierowany do dołu 
oznacza, ze Bóg przybliża się do 
ziemi.
Eliasz obok niego reprezentu-
je wszystkich proroków, zaś 
Mojżesz z tablicami przykazań 
przedstawia cały naród wybrany 
odkupiony z niewoli egipskiej i 
oczekujący swego zbawiciela. 
Mojżesz i Eliasz są jakby za-
nurzeni w dialogu z Jezusem. 
Mojżesz lekko się kłania, Eliasz 
zaś jakby nadbiegał, jego szaty 
i włosy rozwiewa wiatr, czyli 
tchnienie Ducha.
Wszystkie figury na ikonie na-
znaczone są przemieniającym 
światłem-energią, która promie-
niuje od Jezusa. Biel z Jego szat 
znajduje swoje odbicia na szacie 
każdej postaci. W stronę aposto-
łów- Piotra, Jana i Jakuba biegną 
promienie tego światła.
Trzej apostołowie  u podnóża 
góry spadają ze stromego szczy-
tu „na złamanie karku” (odwoła-
nie do Ewangelii św. Mateusza 
i św. Marka: „upadli na twarz i 
bardzo się zlękli”) i przerażeni 
oślepiającą wizją leżą przytuleni 
do ziemi i kryją swoje twarze w 
fałdach szat.
  Ikona jest zbudowana na dwóch 
płaszczyznach: trzy postacie na 
górze i trzy na dole. Postacie z 
każdej z tych dwóch grup trwa-
ją w skrajnie odmiennej posta-
wie. Na szczycie góry Mojżesz 
i Eliasz trwają w postawie sto-
jącej, obok Chrystusa, i mają 
udział w chwale Boga, w pełnej 
z Nim harmonii. Natomiast apo-
stołowie na dole ikony, u stóp 
skały, są wstrząśnięci, a ich po-

stawa wyraża zamęt, niepokój. 
Nie ma jedności czasu na tej 
ikonie. Widzimy całą historię: 
w lewej jamie widać Jezusa z 
uczniami podążających na górę, 
w prawej grocie już schodzą, a 
Jezus poucza ich o swojej męce 
i zmartwychwstaniu.  Środek 
ikony przedstawia wydarzenia 
na samej górze, na szczycie góry 
Tabor, gdzie  apostołowie do-
świadczyli blasku bożego świa-
tła. .
Przemienienie jest jedną z waż-
niejszych scen ewangelicznych. 
Trzej Apostołowie zostają zapro-
szeni do spojrzenia na chwałę 
Chrystusa-Boga. Wiarę uczniów 
umocnili Mojżesz i Eliasz. Te 
dwie postaci symbolizują cały 
Stary Testament oczekujący na 
przyjście Mesjasza. Obecność 
Mojżesza symbolizuje Prawo, a 
Eliasza – wszystkich proroków. 
 Piotr, Jakub i Jan zeszli z góry 
umocnieni. Sens Przemienie-
nia leżał więc w upewnieniu 
uczniów co do osoby Mistrza z 
Nazaretu oraz umocnieniu ich w 
chwili Jego męki i śmierci. 
Ukazanie się Jezusa w przemie-
nionej postaci było zapowiedzią 
Zmartwychwstania. 

Przemienienie Pańskie jest nie-
ruchomym świętem, z liczby 
dwunastu wielkich świąt, ob-
chodzonym 6/19 sierpnia. Zo-
stało ustanowione w IV w. we 
wschodniej części Cesarstwa 
Rzymskiego i należy do najważ-
niejszych świąt poświęconych 
Chrystusowi.
 Dla mnie ta ikona stała się naj-
ważniejsza ze wszystkich świą-
tecznych.

Źródła:

Maciej Bielawski „Blask ikon”
http://www.grekokatolicy.pl/
aktualnosci/Przemienienie-Pan-
skie.html 
http://www.ppp.opole.pl/w-pa-
rafii/ikona.html 
h t tp : / / ekumenizm.wiara .p l /
doc/478273.Gdzie-jest-Bog-ka-
techeza-o-Przemienieniu-Pan-
skim 
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Urodziłem się 27 grudnia 1932 
roku  w Kołomyi, najdalej wysu-
niętym na południowy wschód  
miasteczku powiatowym, będą-
cym bastionem polskości w tym 
rejonie ukraińsko-huculskim. 
Rozdzieliłem te dwie grupy lud-
ności, ponieważ Huculi nie za-
wsze czuli się Ukraińcami, ale  o 
tym lepiej i bardziej  naukowo wy-
powiedzą się etnografowie. W 
tych latach, gdy większość poro-
dów odbywała się  w domu  i ose-
skom nie przywiązywano do ręki 
karteczki  z godziną  i dniem 
przyjścia na świat, ojciec mój 
działając  w moim interesie, przy 
ceremonii chrztu podał probosz-
czowi (bo tylko tam rejestrowano 
urodzenia) datę 1 stycznia 1933 
roku. Dzięki temu już  w tym mo-
mencie byłem młodszy  o rok, 
później poszedłem do szkoły, póź-
niej do wojska  i do dzisiaj czuję 
się młodszy i nie tylko o rok. Moja 
rodzina w tamtym momencie skła-
dała się z rodziców oraz dwóch 
braci starszych o trzy i cztery lata. 
Ich imiona  –  Leonard  i Bogdan  
–  były tworem wyobraźni ojca,  a 
ja jako ostatnie dziecko, które 
miało być dziewczynką, otrzyma-
łem imię od matki. Ojciec mój po-
chodził ze zubożałej szlachty za-
ściankowej rozsianej po wioskach 
ukraińskich. Miał trzech braci i 
dwie siostry. Dziadka ze strony 
ojca nie pamiętam. Mam jedynie  
w oczach pożółkłe zdjęcie dobrze 
zbudowanego mężczyzny  w mun-
durze  z szablą przy boku  i krza-
czastym, długim wąsem, przecho-
wywane wśród pamiątek 
rodzinnych zagubionych w zawie-
rusze wojennej. Babcia pamiętana 
oczami dziecka, to szczupła, czer-
stwa kobieta, prowadząca gospo-
darstwo rolne (kilka hektarów)  w 
ukraińskiej wiosce zwanej Ka-
mienną, znajdującej się  w pobliżu 
Kołomyi. Dom ten pamiętam od 
pierwszych lat wojny, bo tam czę-
sto zabierał mnie ojciec  w każdą 
wolną chwilę. Razem z babką go-
spodarstwo prowadziły (do chwili 
zamążpójścia) dwie młodsze sio-
stry ojca. Bracia natomiast  wcze-
śniej opuścili rodzinne gniazdo. 
Szukali dla siebie lepszych możli-
wości  w nowym Państwie Pol-
skim. W latach zawieruchy I woj-
ny światowej ojciec (rocznik 
1898) został zesłany  w głąb Rosji, 
jak nam opowiadał za posiadanie  
w rejonie ówczesnego frontu lu-
sterka, którym podobno miał prze-
kazywać znaki wrogowi. Po za-
kończeniu działań wojennych 
wrócił do odzyskanej Polski  i ak-
tywnie włączył się w tworzenie 
nowego ładu państwowego. Uwa-
żając zdobycie niezbędnego wy-
kształcenia za swój patriotyczny 
obowiązek, udał się do Warszawy  
i podjął studia  w Wyższej Szkole 
Handlowej. Po ich ukończeniu za-
mieszkał w Kołomyi i otrzymał 
posadę w Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Pozwoliło mu to obra-
cać się  w środowisku szlachecko-

-mieszczańskim  i poznać moją 
matkę, której rodzina była wysoko 
ustawiona  w miejscowej hierar-
chii społecznej, bo dziadek (krzep-
kiej  budowy  o postawie  Zagłoby  
z sumiastym wąsem) był sędzią 
grodzkim  w Kołomyi,  a następ-
nie  w Obertynie. Babka ze strony 
matki  –  z domu szlacheckiego  w 
Krakowie –  była panią domu  i 
zajmowała się wychowywaniem 
dzieci, a następnie wnuków. Oj-
ciec mój  z wielkim zaangażowa-
niem zajmował się pracą społecz-
ną  w Czarnohorskim Oddziale 
Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego, gdzie piastował funkcję 
sekretarza okręgu. Należał do 
tych, którzy udostępniali piękne 
Karpaty Wschodnie turystyce, 
znakując trasy  i propagując te te-
reny. Był również zapalonym fo-
tografem-amatorem, zbierającym 
wiele nagród na licznych wysta-
wach. Równocześnie mnóstwo 
czasu poświęcał doskonaleniu 
swoich zainteresowań lingwi-
stycznych, co okazało się bardzo 
przydatnym hobby  w latach woj-
ny  i po jej zakończeniu. Pracując  
w bankowości posiadał egzaminy 
państwowe z pięciu języków, co 
wyraźnie dało się zauważyć w po-
bieranej pensji. Rodzinne miasto, 
dzięki ojcu  –  turyście, pamiętam 
jako miejscowość położoną  w do-
linie Prutu, górskiej rzeki, bardzo 
kapryśnej  i często wylewającej 
wiosną. Liczne dalsze wycieczki 
pozwoliły mi  zapoznać się rów-
nież z przepięknymi Karpatami 
Wschodnimi. Najwcześniejsze 
moje wspomnienia dziecięce wią-
żą się  z przestrzennym mieszka-
niem  w nowoczesnej willi przy 
ulicy Grottgera 44, gdzie zajmo-
waliśmy parter (pięć pokoi, ła-
zienka, przestrzenna kuch-nia, 
weranda  i zabudowania gospo-
darcze  –  tzw. drewutnia),  a także  
z rozległym sadem owocowym, 
który był dla nas indiańskim tere-
nem łowieckim,  a później  –  w 
czasie działań wojennych  –  jedy-
nym żywicielem. Piętro willi zaj-
mowali gospodarze, to znaczy ro-
dzina żydowska, której całkowicie 
nie pamiętam, bo znikli z mego 
pola widzenia już w pierwszych 
dniach działań wojennych w 1939 
roku. W pobliżu znajdował się za-
mknięty już wtedy cmentarz ży-
dowski, na który tylko my, tzn. 
grupa wyrostków, mieliśmy 
wstęp, pokonując niezbyt wysoki 
mur  i urządzając sobie tam tereny 
zabaw. Tam też  w pierwszych 
dniach wojny znajdowaliśmy czę-
ści umundurowania  i uzbrojenia 
Wojska Polskiego, które przerzu-
cały przez mur opuszczające Ko-
łomyję oddziały. W tym okresie 
nasze miasto okazało się bardzo 
ważnym strategicznym punktem, 
bo przez kilka dni przebywał tam 
polski rząd zanim przeprawił się 
przez Dniestr  w Zaleszczykach. 
Jak dziś pamiętam kawalkadę 
czarnych limuzyn rządowych, 
przejeżdżającą przez Obertyn,  w 

którym przebywałem u dziadka 
(Franciszek Kowalski, sędzia 
grodzki)  i udających się  w stronę 
Zaleszczyk. Nieco wcześniej,  bo 
1 września 1939 roku, ubrany  w 
granatowy mundurek zostałem za-
prowadzony do elitarnej szkoły 
podstawowej, prowadzonej przez 
siostry zakonne Urszulanki  w Ko-
łomyi, ale po kilku dniach naukę 
zawieszono, a ja zostałem wysła-
ny do dziadka. W Kołomyi oczami 
dziecka oglądałem pierwsze wo-
jenne obrazki, to znaczy transpor-
ty uchodźców ze Śląska, pierwsze 
potyczki polskich pilotów z nie-
mieckimi samolotami, wkraczanie 
wojsk radzieckich i ich buńczucz-
ną defiladę,  w trakcie której kilka-
krotnie obchodzili miasto, by za-
imponować swoją  liczebnością. 
Po wkroczeniu Armii Czerwonej 
dokwaterowano do naszego 
mieszkania rodzinę oficera 
NKWD, która zajęła dwa najład-
niejsze pokoje wraz  z werandą. W 
tym czasie zaczęły się aresztowa-
nia polskiej inteligencji  i wywóz-
ki na Sybir. W jednym  z pierw-
szych transportów znalazł się 
również mój dziadek,  a razem  z 
nim cioteczny brat (Stanisław Do-
liński)  i ciocia-babcia Maria Skib-
ska, która  w tym okresie prowa-
dziła dom dziadka. Na 
przygotowanie do wyjazdu dano 
im dwie godziny,  a transport  
skierowano do rejonu Semipala-
tyńska (południowa Syberia). Nie-
stety na miejsce dotarli jedynie  
ciocia-babcia  i cioteczny brat. 
Przejazd transportu przez tereny 
Związku Radzieckiego trwał kilka 
tygodni,  a pociąg często obrzuca-
ny był kamieniami przez grupy 
rosyjskich nacjonalistów. Dzia-
dek  zmarł, ugodzony  w głowę 
jednym  z tych kamieni. Po po-
wrocie  z Syberii ciocia-babcia 
przywiozła jedynie lniany wore-
czek z ziemią z jego grobu. Po 
ustabilizowaniu się życia  w Ko-
łomyi, po wydłużonych waka-
cjach, rozpoczęła pracę polska 
szkoła podstawowa, ale już  w in-
nym miejscu,  w walącym się bu-
dynku parterowym. Ja znalazłem 
się  w klasie „0”, bo władze ra-
dzieckie stwierdziły, że poziom 
nauczania odbiega od przyjętego  
w Związku Radzieckim. W związ-
ku  z tym cofnięto nas do klasy  
„0”. Do dziś przechowuję świa-
dectwo jej ukończenia. W okresie 
działań wojennych pomiędzy So-
wietami  i Niemcami rodzina 
moja znowu wysłała mnie na 
wieś, tym razem do Kamiennej, 
gdzie przebywały dwie siostry 
ojca. Jedna wyszła za mąż za ma-
zurskiego rolnika. Druga była 
żoną policjanta, aresztowanego 
przez NKWD  w 1939 roku. Zgi-
nął w nieznanych okolicznościach 
(imienia nie pamiętam, nazwisko 
Juni). W Kamiennej widziałem 
wkraczające oddziały węgierskie, 
współpracujące  z wojskiem nie-
mieckim. Oglądałem, jak entuzja-
stycznie witane były przez lud-

ność ukraińską, wierzącą  w 
propagandę hitlerowską  o utwo-
rzeniu niezawisłej Ukrainy. Tam 
też zetknąłem się po raz pierwszy  
z nowym prawem wojennym, któ-
re później nazwano „szabrem”. A 
było to tak. W pobliżu Kamiennej 
uciekające oddziały radzieckie 
pozostawiły na bocznicy kolejo-
wej kilka wagonów towarowych, 
które okoliczna ludność rozbiła, a 
zawartość rozszabrowała. Przez 
następne lata okupacji po całej na-
szej rodzinie szyto z kolorowego 
perkalu koszulki i zasłonki, a za-
pas cukru starczył na kilka mie-
sięcy. W sytuacji narastającej 
wrogości ukraińskiej do polskich 
osadników ciotki zmuszone były 
przenieść się  z Kamiennej do 
osiedla mazurskiego, mieszczące-
go się kilka kilometrów dalej. 
Przy tej okazji wysłano mnie  z 
powrotem do Kołomyi. Tu razem  
z braćmi zacząłem –  w ramach 
naszych możliwości  – pomagać 
rodzinie  w tych bardzo trudnych, 
pierwszych latach okupacji. Pa-
miętam kilkunastokilometrową 
wędrówkę  z moją mamą  i ukra-
ińską dziewczyną, pełniącą rolę 
pomocy domowej, do jej rodzin-
nej miejscowości, aby zamienić 
część ubrań, naczyń, sztućców na 
ziemniaki  i mąkę. Codziennym 
naszym zajęciem było łowienie  w 
pobliskim stawie cegielnianym 
ryb, to znaczy kilkucentymetro-
wych płotek, z których matka ro-
biła rybną zupę. Zrywaliśmy też 
liście pokrzywy na sałatkę i pielę-
gnowaliśmy sadzonki jarzyn, któ-
re zamieniały kwiaty na klombach  
w tereny uprawne. Zimą nato-
miast udawaliśmy się  z braćmi na 
dworzec kolejowy  i na sankach 
odwoziliśmy podróżnym bagaże, 
zarabiając grosze na słodycze. Do 
dziś jestem pełen podziwu dla od-
porności psychicznej mojej mat-
ki, która  –  przyzwyczajona do 
przedwojennego stylu życia  –  
nagle znalazła się  w tak krytycz-
nych okolicznościach (z początku 
jeszcze przy boku ojca,  a później 
sama). W pierwszych miesiącach 
okupacji hitlerowskiej ojciec, 
znający język niemiecki, otrzy-
mał zatrudnienie jako tłumacz w 
więzieniu w Kołomyi, gdzie prze-
ważnie  w tym okresie przebywali 
aresztowani Żydzi. Mając swo-
bodny dostęp do aresztantów, sta-
rał się pomagać im  w ra-mach 
swoich możliwości, lecz ta dzia-
łalność nie dała się zbyt długo 
ukryć. Aresztowano go  i za-
mknięto w tym samym więzieniu. 
Równocześnie na polecenie ofice-
ra gestapo musieliśmy natych-
miast opuścić zajmowane miesz-
kanie. W tej sytuacji matka 
wysłała braci do Rawy Ruskiej, 
gdzie przebywała jej siostra  z 
mężem,  a sama ze mną pozostała  
w Kołomyi, rozpoczynając sza-
leńcze starania  o uwolnienie  
ojca. Starania te powiodły  się, bo  
w końcu wyszedł  z więzienia  i 
natychmiast razem ze mną opu-

ścił  Kołomyję i przedostał się do 
Lwowa. W tym czasie ostami raz 
widziałem moją rodzinną miej-
scowość. W krótkim czasie ojciec 
zdobył mieszkanie  w centrum 
Lwowa (ulica Szaszkiewicza, po-
tem Odeon) u zbiegu ulic Sykstu-
skiej  i Leona Sapiehy,  w pobliżu 
kościoła Marii Magdaleny  i wię-
zienia Łąckiego.  Tam stopniowo 
zjechała się cała rodzina, to zna-
czy bracia, matka, siostra matki 
(Wanda Jezioro, żyjąca w separa-
cji z mężem, lekarzem lwowskie-
go szpitala) oraz jej kilkuletni 
syn. Przed wyjazdem do Lwowa 
ostatnie lato spędziłem  u rodziny 
koło Kamiennej, gdzie pomaga-
łem przy żniwach  i innych pra-
cach domowych. Tam też po raz 
pierwszy zetknąłem się   z brutal-
ną działalnością oddziałów ban-
derowców, które zaczęły systema-
tycznie niszczyć ludność 
pochodzenia polskiego. Gdy spa-
łem  w stodole razem  z pasącymi 
krowy wyrostkami, do części 
mieszkalnej zaczęli dobijać się 
mężczyźni w mundurach nie-
mieckich i polecili wujkowi (Jan 
Pszeniczny) udać się  z nimi. 
Ciotka będąc przekonana, że cho-
dzi  o aresztowanie, wyposażyła 
męża  w osobiste rzeczy  i żyw-
ność. Po zabraniu wujka grupa ta 
udała się do jego szwagra, postę-
pując  w ten sam sposób,  a na-
stępnie do trzeciego wpływowego 
Polaka. Ten był na tę ewentual-
ność przygotowany  i przez strych 
uciekł  w zboże. Dwóch  zaprowa-
dzono do lasu, gdzie był już grób 
wykopany. Gdy znęcano się nad 
szwagrem, wujkowi udało się 
zbiec przez zboże do najbliższych 
osiedli mazurskich. Banderowcy, 
bo oni to właśnie byli w mundu-
rach niemieckich, zaczęli strzelać, 
lecz na szczęście mieli tylko du-
beltówki  i wujek otrzymał zaled-
wie kilka śrutów  w plecy. Gdy 
dotarł do pierwszych zabudowań 
udzielono mu pomocy  i przewie-
ziono go do Nadwornej, gdzie był 
szpital i garnizon niemiecki. W 
takich miastach banderowcy nie 
byli odważni. Na drugi dzień od-
kopano ciało szwagra wujka  i 
wtedy po raz pierwszy widziałem 
zmasakrowane zwłoki ludzkie. Po 
tym incydencie mnie wysłano do 
Kołomyi,  a polskie rodziny  w 
tym osiedlu za cichą zgodą władz 
niemieckich uzbroiły się  w broń 
palną  w obawie przed dalszymi 
napadami. W kilka tygodni póź-
niej grupa operacyjna garnizonu 
niemieckiego przybyła do Ka-
miennej, gdzie spaliła kilka zabu-
dowań w odwet za splamienie 
munduru niemieckiego. 
Cdn.

Wspomnienia Janusza Kazimie-
rza Krogulskiego pt.; „Życie na 
kresach” opublikowane w „Moje 
wojenne dzieciństwo” - Tom 12  
przez Fundację  Moje Wojenne 
Dzieciństwo, 2003

Życie na kresach cz.I
Janusz Kazimierz Krogulski
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