
OBRONA LWOWA, OBRONA
PRZEMYŚLA, WOJNA POLSKO
UKRAIŃSKA 1918-1919.

Listopad to dla Polaków niebezpieczna pora - słowa Wielkiego Księcia 
Konstantego z Nocy Listopadowej Stacha Wyspiańskiego nie ja pierw-
szy przywołuję. Zaproponujemy Państwu w kolejnych, miesięcznych 
odsłonach pisma bliższe przyjrzenie się .............str.39

Ogólnopolska akcja 
protestacyjna prze-
ciw gloryfikacji przez 
rząd ukraiński ludo-
bójczych formacji 
OUN-UPA -
 Strona 2

Obywatelska Inicja-
tywa Uchwałodaw-
cza w Lublinie -Strona 7

75 Rocznica Polskie-
go Państwa Podziem-
nego -Strona 10

Śp. kpt. Mirosław 
Reszko ps. „Żbik”, 
żołnierz Armii Kra-
jowej na Wileńsz-
czyźnie -Strona 12

ROCZNICOWE OB-
CHODY W SZCZE-
CINIE
-Strona 13

Uroczystości odsło-
nięcia pomnika Armii 
Krajowej i Polskiego 
Państwa Podziemne-
go w Olsztynie – 27 
września 2014. 
-Strona 15 

W SZCZECINIE PA-

MIĘĆ O KRESACH
NIE ZAGINIE
-Strona 19

XXXIII Yjazd Kre-
sowych żołnierzy 
Armii Krajowej w 
M i ę d z y z d ro j a c h - 
29.09-02.10.2014
Strona 20

70 Rocznica - Zbrod-
nia Wołyńska
1943 – 2013 
-Strona 22

Poroszenko w Babim 
Jarze -Strona 28

Moje Kresy - Bro-
nisława Gabrowska 
-Strona 32

Wspomnienia Ade-
li Roch zd. Rusiecka 
z Kolonii Teresin w 
pow. Włodzimierz
Wołyński na Wołyniu 
1935 - 1947. Część I 
-Strona 34

„Powidoki Kresowe” 
-Strona 38

Atak UPA na „Czeski
Kupiczów” -Strona 44

www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                   1 maja 2014 - strona 1

 K  R  E  S  O  W  Y 
 Serwis Informacyjny

N
IE

ZB
ĘD

N
IK

  K
R

ES
O

W
Y

 2
01

4
IS

SN
 2

08
3-

94
48

Nr.  11/2014 (42), e-miesięcznik
1 listopada 2014

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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Kresowy Buczacz- 
fragment historii 
Polski 
-Strona 47

Niezwykłe czasy lu-
dzie i zdarzenia. Cz.3 
-Strona 48



1 listopada 2014 - strona 2                                                                                                                                                                                                            www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   

Organizatorem protestu były środowiska kresowe i patrio-
tyczne. Akcja była reakcją na procesy re-nazyfikacji Ukra-
iny przez obecną ekipę rządząca w Kijowie i milczenie 
władz Polski w obliczu poniżania pamięci 200 000 Kreso-
wian bestialsko zgładzonych przez bandy UPA i kolabora-
cyjną ukraińską dywizję SS-Galizien. Bezpośrednią przy-
czyną akcji protestacyjnej jest dekret prezydenta Ukrainy 
Poroszenki nadający dacie powstania ludobójczej OUN-
-UPA (14. października) charakter święta państwowego. 
Hasło naszej akcji to: 
„Cześć i pamięć pomordowanym Kresowianom oraz 
Sprawiedliwym Ukraińcom, wieczna hańba ich mor-
dercom z OUN-UPA i SS-Galizien! „

UWAGA!!!!
Materiały na podstawie wpisów i linków zamieszczonych 
na FB przez organizatorów i uczestników w poszczegól-
nych miastach  
----

ZIELONA GÓRA
„Cześć i pamięć pomordowanym Kresowianom oraz 
Sprawiedliwym Ukraińcom, wieczna hańba ich morder-
com z OUN-UPA i SS-Galizien!”. Pod tym hasłem pro-
testowano w czwartek, 23 października przed konsulatem 
honorowym Ukrainy w Zielonej Górze.

Ofiary ludobójstwa uczczono minutą ciszy.
Skandowano hasła: „Precz z promocją banderyzmu!” 
oraz „Lwów i Wołyń pamiętamy. Banderowcom żyć nie 
damy!”

WROCŁAW
Środowiska kresowe, narodowe oraz prawicowe pro-
testowały dzisiaj pod konsulatem honorowym Ukrainy 
we Wrocławiu przeciwko gloryfikowaniu zbrodniarzy 
z Ukraińskiej Powstańczej Armii. Pikieta była wyrazem 
sprzeciwu wobec postępowania władz ukraińskich, jaki i 
wobec brak 
reakcji ze strony przedstawicieli państwa polskiego.
-Na Ukrainie mamy do czynienia z rewizjonizmem. To nie 
są już grupki ekstremistów, ale partie polityczne. Jedna 
z ukraińskich parlamentarzystek stwierdziła ostatnio, że 
Polska okupuje ich terytorium. Nie wiem jak długo i co 
musi się wydarzyć, żeby polskie władze zareagowały. Nie 

ma przyjaźni za wszelką cenę. Inicjatywa jest po stronie 
Ukrainy, która musi przyznać się do zbrodni i stanąć po 
stronie prawdy - mówił prof. Bogusław Paź, który był or-
ganizatorem pikiety.

Ogólnopolska akcja protestacyjna przeciw 
gloryfikacji przez rząd ukraiński 
ludobójczych formacji OUN-UPA i 
SS-Galizien (Public protest against the glo-
rification of the OUN-UPA and SS-Galizien 
mass murderers in Ukraine.) Fotorelacje
Redakcja

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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KRAKÓW

Kilka dni temu prezydent Ukrainy, Petro Poroszenko, 
ustanowił w swoim państwie nowe święto - od teraz u 
naszego wschodniego sąsiada dniem świątecznym będzie 
14 października. Niestety wybrana data ma wybitnie wro-
gie Polsce i Polakom oblicze. Jest to rocznica powstania 
zbrodniczej organizacji - Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
która wsławiła się kolaboracją z hitlerowskimi Niemca-
mi oraz krwawą rzezią etniczną dokonaną na dziesiątkach 
tysięcy Polaków żyjących na Kresach Wschodnich. Od 
kilkunastu lat 14 października ulicami wielu ukraińskich 
miast przechodzą manifestacje ludzi odwołujących się do 
haniebnego dziedzictwa OUN-UPA. Wiele wskazuje na 
to, że Poroszenko wybrał właśnie taką symbolikę i to wo-
kół niej budować będzie swoją prezydenturę, a Ukraina 
swoją tożsamość. 

Protestowaliśmy razem wobec wrogich gestów! Protestu-
jemy, by cierpienie naszych przodków, brutalnie zamor-
dowanych podczas rzezi wołyńskiej, nie powtórzyło się 
więcej! By pamięć o tamtych krwawych dniach nie zo-
stała zapomniana i zakłamana! By Ukraina nie szła drogą 
wyznaczoną przez zbrodniarzy i kolaborantów pokroju 
Stepana Bandery! 
Pojednanie Polaków i Ukraińców może opierać się tyl-
ko na prawdzie i odrzuceniu dziedzictwa pełnego nie-
nawiści.

LUBLIN

Skromnie ale i w Lublinie też protestowano przed tamtej-
szym konsulatem. 

WIEDEŃ
Przedstawiciele Stowarzyszenia WIN - Wiedeńska Ini-
cjatywa Narodowa zaprotestowali przeciw ustanowieniu 
przez Prezydenta Ukrainy Petro Poroszenke dnia powsta-
nia UPA świętem państwowym.

STOP gloryfikacji UPA!

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Na protestach odczytano orędzie  skierowane za pośred-
nictwem ambasady Ukrainy do prezydenta Poroszenki. 
Oto jego treść w jęz. polskim:.  
 
Do: Prezydenta Ukrainy Pana
PETRO OŁEKSIJOWYCZ POROSZENKI
Adres: Ambasada Republiki Ukrainy w Warszawie al. 
Jana Chrystiana Szucha 7 00-580 Warszawa

My, przedstawiciele rodzin blisko 200 000 Polaków wy-
mordowanych przez bandy OUN-UPA i oddziały SS-
-Galizien, reprezentanci środowisk kresowych, stowa-
rzyszeń społecznych, wspólnot religijnych, także osoby 
prywatne, dzisiejszą ogólnokrajową akcją protesta-
cyjną pragniemy wyrazić kategoryczny sprzeciw wo-
bec polityki władz Ukrainy, gloryfikującej zbrodnicze 
formacje ludobójcze. Przypominamy równocześnie, 
że OUN i UPA dokonały też zbrodni ludobójstwa na 
obywatelach polskich II RP, wywodzących się z mniej-
szości narodowych, na Żydach, Ormianach, Czechach, 
Cyganach, a także na samych Ukraińcach, którzy 
przeciwstawiali się faszystowskiej ideologii. 
Gloryfikowanie zbrodniarzy poniża pamięć bestialsko 
wymordowanych i wywołuje sprzeciw zarówno wśród 
żyjących krewnych ofiar jak i u wszystkich ludzi pra-
wego sumienia. Jest moralnie niedopuszczalne, aby w 
XXI wieku na Ukrainie, w kraju aspirującym do Unii 
Europejskiej, jako strefy wolnej od ludobójczej, faszy-
stowskiej i komunistycznej propagandy, były gloryfi-
kowane przez władze państwowe i instytucje im pod-
ległe faszystowskie formacje, a ich ludobójcze myśli 
upowszechniane w szkołach i na uniwersytetach. 
Zbrodnicza ideologia Dmytra Doncowa, oparta na po-
stulatach fanatyzmu i „twórczego terroru”, OUN-UPA 
i SS-Galizien doprowadziła do bestialskiej śmierci 
setek tysięcy ludzkich istnień. Na kulcie tej ideologii 
oraz na kłamstwie i przemilczaniu ludobójstwa nie 
da się zbudować ani trwałego państwa ukraińskiego, 
ani tym bardziej dobrych relacji w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Na braku szacunku dla krwi i łez na-
szych bliskich nie powstanie nic poza nowymi zbrod-
niami i hańbą dla tych, którzy te zbrodnie akceptują! 
Pamiętając o setkach tysięcy Polaków, Żydów, Ormian, 
Czechów, Cyganów i ofiar innych narodowości, pra-
gniemy oddać hołd pamięci tysiącom Sprawiedliwych 
Ukraińców, którzy dając najwyższe świadectwo chrze-
ścijańskiej wiary i wartości ogólnoludzkich, narażając 
życie własne i najbliższych rodzin, ratowali sąsiadów. 
Chwała, cześć i pamięć pomordowanym Kresowianom 
oraz Sprawiedliwym Ukraińcom, wieczna hańba ich 
mordercom z OUN-UPA i SS-Galizien! 

W języku ukraińskim:

(3) Президенту України
Порошенко Петру Олексійовичу
Посольство України у Варшаві
Алея Яна Христіана Шуха 7
00-580 Варшава
Повідомлення

Ми, представники близько 200 000 сімей Поляків, 
убитих бандами ОУН-УПА і частинами СС-
Галіціен, представники Кресових спільнот, 
соціальних товариств, релігійних спільнот, а також 
приватні особи сьогоднішньою загальнодержавною 
акцією протесту виражаємо категоричну незгоду 
з політикою української влади, котра прославляє 
злочинні угрупування винні у геноциді. Нагадуємо 
також, що ОУН і УПА вчинили злочин геноциду 
на польських громадянах ІІ Речі Посполитої, 
котрі виводились із національних меншин, а саме 
на Євреях, Вірменах, Чехах, Циганах, і на самих 
Українцях, котрі протиставлялись фашистській 
ідеології.
Прославлення злочинців принижує пам’ять 
жорстоко убитих і викликає супротив як серед 
живих родичів жертв, так і у всіх людей совісті. 
Морально неприйнятним є факт, що у XXI 
столітті на Україні, в державі котра виражає 
аспірації до Євросоюзу, як вільної зони від ідеології 
геноциду, від пропаганди фашизму та комунізму, 
прославляння державною владою та підлеглими їй 
установами фашистських формувань, а їх ідеологію 
про геноцид розповсюджувати в школах та вищих 
навчальних закладах. 

Злочинна ідеологія Дмитра Донцова основана на 
фанатизмі і «творчому терорі», ОУН-УПА і СС-
Галіціен довели до жорстоких смертей сотень 
тисяч життів. На культі цієї ідеології та на брехні 
і промовчанні геноциду не вдасться побудувати 
міцної української держави, ні тим більше 
хороших відносин у Центрально - Східній Європі. 
На відсутності поваги для крові та сліз наших 
близьких не виникне нічого окрім нових злочинів і 
ганьби для тих, котрі ці злочини приймають! 
Пам’ятаючи про сотні тисяч Поляків, Євреїв, 
Вірмен. Чехів, Циган і жертв інших національностей, 
бажаємо віддати честь пам’яті тисячам 
Справедливих Українців, котрі даючи найвище 
свідоцтво християнської віри і загальнолюдських 
цінностей, ризикуючи власним життям та життям 
найближчих членів сім’ї, рятували сусідів. 
Слава, честь і пам’ять убитим Кресов’яном та 
Справедливим Українцям, вічна ганьба їх убивцям 
з ОУН-УПА та СС-Галіціен!

W języku angielskim: 

To The President of Ukraine
Mr. Petro Oleksiyovych Poroshenko
The Embassy of Ukraine
Al. Jana Christiana Szucha 7
00-580 Warsaw

We, the representatives of the families of nearly 200 000 
Poles massacred by the UPA-OUN and the SS Galizien 
gangs, the delegates of Poland’s Eastern Borderlands, 
associations, religious communities as well as individu-
al citizens, wish to voice our strong protest against the 
Ukrainian authorities’ policies aimed at the glorifica-
tion of the above mentioned homicidal formations.
It must not be forgotten that the OUN and UPA units 
are also guilty of genocide committed against the citi-
zens of the Second Polish Republic of Jewish, Arme-
nian, Czech, and Gypsy ethnic background and against 
the Ukrainians themselves had they opposed the fascist 
ideology.
Worshipping mass murderers is an insult to the memo-
ry of their savagely murdered victims. Furthermore, it 
generates widespread public outrage, both among the 
victims’ relatives and all the righteous people. It is mo-
rally unacceptable that the 21st century Ukraine (the 
state aspiring for the EU membership, for becoming a 
zone free of genocidal, fascist and communist propa-
ganda) should officially glorify fascist formations, with 
their homicidal ideologies being spread at schools and 
universities.
The barbarous ideology of Dmytro Dontsov based on 
the postulates of fanaticism and „creative terror”, im-
plemented by the OUN-UPA and SS-Galizien units led 
to barbarous extermination of hundreds of thousands 
of human beings. No permanent Ukrainian state can 
be constructed on the worship of such ideology and on 
being silent about homicide. Nor will it be possible to 
create proper relations in Central and Eastern Euro-
pe. Nothing but new atrocities and a disgrace for those 
who accept them will result from disregard for the te-
ars and blood shed by our relatives.
Bearing in mind the hundreds of thousands of the Po-
les, the Jews, the Armenians, the Gypsies and victims 
of other nationalities, we wish to pay homage to the 
thousands of the Righteous Ukrainians, who putting 
their own lives as well as those of their families at risk 
did not hesitate to rescue their neighbours thus giving 
the most powerful testimony to Christian faith and ge-
neral human values.
Glory to the massacred inhabitants of Poland’s Eastern 
Borderlands as well as to the Righteous Ukrainians!
Eternal infamy to their assassins from the OUN-UPA 
and SS-Galizien units!

Oraz w języku rosyjskim

Для: Президента Украины г-на 
ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПОРОШЕНКО
Адрес: Посольство Украины в Варшаве 
ал. Яна Христиана Шуха 7 
00-580 Варшава 

Мы, семьи почти 200 000 поляков, убитых бандами 
ОУН-УПА и СС-Галичины, представители 

сообществ представители сообществ Пограничья, 
общественных объединений, религиозных общин, 
а также отдельные граждане, сегодняшней 
общенациональной акцией протеста хотим 
выразить категорическое несогласие с политикой 
украинских властей, прославляющих преступные 
формирования убийц. Напоминаем, что ОУН и 
УПА виновны в геноциде польского народа Второй 
Речи Посполитой, являвшихся национальным 
меньшинством, а также евреев, армян, чехов, 
цыган и самих украинцaх, выступивших против 
фашистской идеологии.
Прославление преступников является унижением 
памяти жестокo убитьx и вызывает неприятие 
как среди ныне живущих родственников жертв, 
так и среди всех людей совести. Это морально 
недопустимо, что в XXI веке в Украине, которая 
стремится вступить в Европейский союз и 
декларирует себя как страна, свободная от 
насилия, фашистской и коммунистической 
пропаганды, органы государственной власти и 
подведомственные им учреждения прославляют 
фашистские формирования, распространяют 
геноцидные идеи в школах и университетах.
Приступнaя идеология Дмитрия Донцова, 
опирающаяся на постулатax фанатизма и 
«творческого террора», вдохновила ОУН-УПА 
и СС-Галичину на казнь сотен тысяч людей. Нa 
культе этой идеологии как и на лжы и умолчанию 
геноцида, невозможно построить прочное 
украинское государство, а тем более добрых 
отношений с Центральной и Восточной Европой. 
В отсутствии уважения к крови и слезам наших 
близких не вырастет ничего нового, кроме новых 
преступлений и безчестию для тех, кто оправдывает 
эти преступления!
Помня о сотнях тысяч поляков, евреев, армян, чехов, 
цыган и представителей других национальностей, 
мы хотели бы почтить памяти тысячам украинских 
праведников, засвидетельствовавших высшее 
проявление христианской веры и гуманистических 
ценностей, которые, рискуя собственной жизнью 
и жизнью близких родственников, спасали своих 
соседей.
Слава, честь и память жертвам и вечный безчестиe 
убийцам из ОУН-УПА и СС-Галичины!»

WARSZAWA

O godzinie 17:00, protestujący  zebrani przed ambasadą 
Ukrainy przy al. J.Ch. Szucha odśpiewali Hymn Polski, 
po czym odczytano wyżej opublikowane orędzie skiero-
wane do prezydenta Ukrainy Poroszenki.
Zgromadzeni przed ambasada Ukrainy Kresowianie oraz 
polscy patrioci zebrali podpisy pod orędziem a następnie, 
w milczeniu zapalili „Światełka Pamięci” które w kształ-
cie krzyża zostały ułożone przed budynkiem ambasady.     

Protest próbowali zakłócić członkowie  Euromajdanu 
Warszawa ale uczestnicy protestu nie ulegli tej prowoka-
cji, za co należą się im WIELKIE BRAWA!!!!. 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Poniżej zdjęcie uczestnika Euromajdanu Warszawa który 
spokojnie „gdzieś tam” sobie manifestuje razem z kole-
żankami i kolegami a jeszcze niżej, ten sam osobnik pró-
bujący zakłócić legalne zgromadzenie przed ambasada 
Ukrainy w Warszawie. Ten pan najwyraźniej zapomniał  
że jest w Polsce i że niektórych rzeczy nie wypada robić.  
Polacy też mają prawo manifestować tym bardziej, że są 
u siebie.   

SOSNOWIEC

Zapaliśmy znicze w barwach Rzeczypospolitej Polskiej z 
naszą flagą Polski przy Kościele św. Tomasza Apostoła w 
Sosnowiec - Pogoń pamiętając o naszych Rodakach za-
bijanych przez bandę OUN UPA BANDERY na Kresach 
Wschodnich i mówimy stop glorifikacji Bandy OUN UPA 
BANDERY i SS - GALIZEN!

/red. Każda taka inicjatywa, nawet tak skromna jak w So-
snowcu czy Lublinie jest ważna i godna opisania, bo to 
też jeden z wielu ważnych głosów Polaków sprzeciwiają-
cych się gloryfikowaniu banderyzmu za naszą wschodnia 
granicą. 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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DZIERŻONIÓW
Protest Kresowian w Dzierżoniowie
W czwartek 23 października w godzinach popołudnio-
wych dzierżoniowscy kresowianie i kombatanci spotkali 
się przy pomnikach upamiętniających ofiary ludobójstwa 
banderowskiego, aby w zadumie i powadze uczcić pamięć 
i zapalić znicze. Był to sprzeciw wobec decyzji prezyden-
ta Ukrainy Petra Poroszenki o ustanowienie nowego świę-
ta państwowego –Dnia Obrońcy Ukrainy, które będzie 
obchodzone 14 października , jako dzień powstania tak 
zwanej Ukraińskiej Powstańczej Armii. Dzierżoniowski 
protest był częścią ogólnopolskiej akcji pod hasłem: „Nie 
dla UPA i milczenia władz polskich!”.

SZCZECIN
Kilkadziesiąt osób pikietowało w czwartek wieczorem 
przed siedzibą Biura Konsula Honorowego Ukrainy w 
Szczecinie. Protestowali przeciwko gloryfikowaniu Ukra-
ińskiej Armii Powstańczej - organizacji odpowiedzialnej 
za wymordowanie w czasie rzezi wołyńskiej tysięcy Pola-
ków mieszkających na kresach wschodnich.
- Nie możemy pozwolić na to, żeby gloryfikowano takie 
postacie jak Bandera czy Szuchewycz, których poglądy i 
ideologie doprowadziły do ludobójstwa na Wołyniu - mó-
wili uczestnicy pikiety, którzy krytykowali m.in. decyzję 
prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki o ustanowieniu 14 
października Dniem Obrońcy Ojczyzny. Tego dnia przy-
pada rocznica powstania Ukraińskiej Armii Powstańczej.

PRZEMYŚL
O godz. 17.00, przed konsulatem Ukrainy w Przemyślu   
odbył się protest przeciwko gloryfikacji UPA-OUN przez 
rząd ukraiński.
Protest był inicjatywą ponadpartyjną i zgromadził kilka-
set osób pomimo przejmującego zimna. Tym razem nie 
stwierdzono zakłóceń,ze strony Ukraińców co miało miej-
sce podczas organizacji demonstracji w Lublinie przez 
OWP 6września br. , wręcz  w Przemyślu do demonstracji 
dołączyli Ukraińćy studiujący w Polsce, a nie zgadzający 
się na faszyzacje swojego kraju.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Po prawie  roku czasu od 
złożenia pisma do Wo-
jewódzkiego Komitetu 
Ochrony Walk i Męczeń-
stwa o właściwą treść  na 
Obelisku , po licznych pi-
smach, odwołaniach  i  pro-
testach  treść i forma w/w 
komitetu zostały pozytyw-
nie zaopiniowane.  Sprawa 
wraca więc do Rady Miasta 
Lublin ponieważ wniosek w 
sprawie wzniesienia pomni-
ka na terenie Miasta Lublin 
może być zgłoszony przez: 
Prezydent Miasta, co naj-
mniej 3 radnych oraz grupa 
1000 mieszkańców wpisa-
nych do rejestru wyborców.

Patrząc na głosowanie w 
sprawie Skweru Ofiar Wo-
łynia gdzie na 31 radnych 
obecnych na Sesji tylko 16 
zagłosowało nad w/w skwe-
rem, podjęliśmy decyzje,  
że dalsza procedura może 
być tylko jedna – obywa-
telska -  a więc zbieramy 
podpisy. Jednocześnie naj-
wyższy czas upomnieć się 
o Sprawiedliwych Ukraiń-
ców którzy uratowali wielu 
Polaków a uratowani  i ich 
rodziny mieszkają również 
w Lublinie. Dlatego nazwę 
skweru  Tarasa Szewczen-
ki  (ukraińskiego poety   i 
malarza „1814 – 1861”)  
należy zmienić na Skwer 
Sprawiedliwych Ukraiń-
ców z wielu powodów.  A 
mianowicie jedynym argu-
mentem że takowy powstał 
jest przetłumaczenie jego 
książki w Lublinie – kpiny z 
mieszkańców Lublina. 

Po drugie  początki pań-
stwa Ukraina należy przy-
jąć  marzec 1917 rok kiedy 
Centralna Rada Ukrainy 
wyłoniła Sekretariat Gene-
ralny który zaczął tworzyć 
administracje państwa. Jak 
wiec można pisać że w/w  
był  ukraińskim poetą kiedy 

nie było takie państwa jak 
Ukraina kiedy żył i tworzył. 
I po trzecie teren  skweru 
Tarasa Szewczenki  histo-
rycznie przynależy do  cer-
kwi grekokatolickiej  którą 
utożsamiani są z nacjonali-
zmem i kultem zbrodniarzy 
z UPAOUN  i SS Galizien. 
Wiec jest bardzo zasadne 
aby  właśnie ten teren przy-
jął nazwę  Skwer Sprawie-
dliwych Ukraińców jako 
zadośćuczynienie cerkwi 
grekokatolickiej.   Zbiera-
my podpisy -  Co pokazał 
pierwszy dzień 07.10.2014 
roku kiedy na 
K r a k o w s k i m 
P r z e d m i e ś c i u 
obok Poczty 
Głównej  rozpo-
częliśmy ten trud 
walki o Obelisk i 
Sprawiedliwych 
Ukraińców.

Jest budują-
cym że wiele 
młodzieży pod-
chodziło wy-
rażając akces 
złożenia pod-
pisu – mówiąc 
że znają bardzo 

dobrze temat zbrodni 
na Wołyniu. Ludzie 
starsi to  osoby któ-
rzy albo pochodziły 
z kresów albo ich 
rodziny. Natomiast 
co mnie uderzyło i to 
bardzo oto spotkałem 
się w kilku przypad-
kach może nie z agre-
sja ale z dezaprobata 
że zbieramy podpisy 
o Skwer Sprawie-
dliwych Ukraińców. 
Padały nawet pytania 
na czy byli takowi . 
Najwyższy czas upo-
mnieć się o tych któ-
rzy oddali życie tylko 
za to, że ostrzegali, 

ukrywali  i bronili swoich 
sąsiadów, znajomych  Po-
laków przed grożącym nie-
bezpieczeństwie  ze strony 
zbrodniarzy spod znaku 
UPA-OUN i SS Galizien. 
Nasza zbiórka podpisów 
również zawiera  temat fun-
duszy na obelisk – ponieważ 
nie wszystko da się wyko-
nać pracami społecznymi. 
Dlatego posiadamy tablicę 
następującej treści  „Zbie-
ramy Fundusze na Obelisk   
Ofiar Ludobójstwa Dokona-
nego na Wołyniu i Kresach 

Południowo-Wschodnich  
który będzie przestrogą dla 
przyszłych pokoleń  do cze-
go może prowadzić odra-
dzający się nacjonalizm na 
Ukrainie.

Możesz mieć swoja cegieł-
kę – pobierz przekaz pocz-
towy.  Na powyższy cel 
można wpłacić wpisując  na 
przekazie bankowym: Fun-
dacja Niepodległości  20-
705 Lublin ul. Bohaterów 
Monte Cassino 53 nr konta 
34154 
011442015641648380001 
tytułem: Cele statutowe 
Fundacji – Obelisk Wołyń-
ski. Droga do ustawienia 
Pomnika Ofiar Ludobój-
stwa dokonanego na Wo-
łyniu i Kresach Południo-
wo-Wschodnich przez 
Nacjonalistów Ukraińskich 
w  Lublinie jest już długa i 
ciernista ale będziemy ma-
łymi krokami podążać do 
przodu. Czy uda się aby 11  
lipca 2015 roku dokonano 
otwarcia – trudno powie-
dzieć ale nie wolno stanąć 
w miejscu w imię pamięci 
o tych co zostali zamordo-
wani tylko dlatego że byli 
Polakami. 

Obywatelska Inicjatywa 
Uchwałodawcza w Lublinie
Zdzisław Koguciuk

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Kozłowo- być patriotą
Maciej Prażmo

To już X edycja Programu „Pa-
triotyzm Wczoraj i Dziś” – re-
alizowanej od 2006 roku w Ko-
złowie inicjatywy. Tym razem w 
ramach Programu 18.10.2014r. 
organizatorzy wraz z partnera-
mi przygotowali kilkugodzinną 
ofertę składająca się z paru róż-
nych elementów. 
- Na większość zaplanowanych 
działań pozyskaliśmy dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego w 
konkursie ofert na realizację za-
dań publicznych w wys. 3,5 tys. 
zł. Inne wydatki jak np. wykona-
nie nowych tablic  dla naszych 
Katyńczyków finansowaliśmy z 
własnych środków zebranych od 
darczyńców oraz przy wsparciu 
partnerów. – mówi autor pomy-
słu Maciej Prażmo. – Całość od-
bywa się pod szyldem Stowarzy-

szenia non omnis moriar.
Uroczystości tego dnia pod ha-
słem „Być patriotą” rozpoczęły 
się  mszą świętą w kościele PW. 
Św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Kozłowie. Po mszy odbyło się 
poświęcenie nowych tablic przy 

dębach katyńskich rosnących na 
przykościelnym terenie. Wiele 
delegacji składało kwiaty i sta-
wiało znicze. Swoją obecnością 
zaszczycił Kozłowo gen. Józef 
Gdański Komendant Wojewódz-
ki Policji w Olsztynie, mjr Zbi-
gniew Stakun Szef Wydziału 
Rekrutacji WKU w Olsztynie, 
Barbara Gawlicka Przewodni-
cząca Rodziny Katyńskiej w 
Olsztynie, Zygmunt Skotnicki 
Prezes Związku Sybiraków Za-
rząd Okręgowy w Olsztynie, 
Janina Luberda-Zapaśnik Pre-
zes Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitle-
rowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych, Jan Kocha-
nowicz Prezes Stowarzyszenia 
Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę Niemiecką, wicesta-

rosta nidzicki Leszek Brzozow-
ski, insp. Witold Barcikowski 
Komendant Powiatowy Policji 
w Nidzicy oraz wielu innych 
działaczy organizacji i przed-
stawicieli instytucji publicznych 
w tym Jan Domański członek 

Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Nidzicy oraz członkowie pre-
zydium Zarządu Okręgu W-M i 
koła Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej w Olszty-
nie. Były oficjalne wystąpienia. 
Barbara Gawlicka dziękowała za 

wszelkie działania zmierzające 
do upamiętnienia ofiar tzw. mor-
dów katyńskich. W podobnym 
tonie głos zabrał szef policji.
- Cieszy nas, że pamięć o poli-
cjantach poległych na służbie w 
czasie II wojny światowej jest 

kultywowana w takiej formie. 
– mówił gen Józef Gdański – 
Wdzięczni jesteśmy za pamięć 
zarówno o nich, jak i o tych któ-
rzy w dzisiejszych czasach nara-
żają zdrowie i życie za innych.
Głos zabrał także prezes Związ-
ku Sybiraków. Korzystając z 
obecności –Ewy Sapka-Pawli-
czak, pracownicy Urzędu Mar-
szałkowskiego w Olsztynie 
uroczyście wręczył jej odzna-
czenie honorowe „Zasłużony dla 
Związku Sybiraków”. Odzna-
czona od wielu lat zajmuje się 
kontaktami z kombatantami.
 Z terenu parafii udano się do 
domu kultury w Kozłowie, gdzie 
przy kawie i herbacie odbył się 
pokaz dotychczasowych osią-
gnięć Programu „PWiD”. 
- Z przyczyn obiektywnych po-
kazałem tylko główne wydarze-
nia poprzednich lat. Pokazanie 
wszystkiego zajęło by długie 
godziny – mówi Maciej Prażmo. 
–Niemniej i tego wystarczyło na 
kilkadziesiąt minut. – puentuje.
Następnie autor pomysłu, już 
jako prezes Stowarzyszenia non 
omnis moriar wręczył podzięko-
wania za współpracę obecnym 
na sali przedstawicielom projek-
towych partnerów.
- Podziękowania przekażę naszej 
Prezes Pani Marii Piaseckiej – 
mówił Jan Domański, członek 
Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Nidzicy. – Wdzięczny jestem 
za zaproszenie, bo mam satys-
fakcję nie tylko jako reprezen-
tant banku, ale także jako Polak, 
patriota, którego rodzina ma 
wiele tradycji związanych z wal-
ka o niepodległość. Moi rodzice 
oboje byli w Armii Krajowej.  
 Głos zabrał także wice-
starosta nidzicki: 
- Cieszę się, że jako Starostwo 
możemy wspomagać tak zacną 
inicjatywę. – mówił Lech Brzo-
zowski. – Przedstawię to co tu 
widziałem na Zarządzie Staro-
stwa i Radzie Powiatu.
 Po podziękowaniach było kil-
kanaście minut na luźną debatę. 
Ok. godz. 12:30 uczestnicy au-
tokarem udali się na uroczysty 
obiad w restauracji Hotel Ka-
miński w Nidzicy. 

Info Stowarzyszenia
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W południe 10 czerwca na Sali 
Wielkiej Zamku Królewskiego 
w Warszawie odbyła się uroczy-
stość wręczenia dorocznych na-
gród Kustosza Pamięci Narodo-
wej.
Nagroda została ustanowiona w 
lipcu 2002 roku  przez Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej 
prof. Leona Kieresa. Inicjatorem 
był prof. Janusz Kurtyka, ówcze-
sny Dyrektor Oddziału IPN w 
Krakowie. Nagroda ma charakter 
honorowy i ma umacniać szacu-
nek dla narodowej przeszłości, 
chronić wartości, dzięki którym 
Polska przetrwała przez lata znie-
wolenia.
 W uroczystości uczest-
niczyli laureaci Nagrody z lat 
poprzednich, naukowcy, komba-
tanci, dziennikarze, przyjaciele 
tegorocznie nagrodzonych. Do-
radca Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego prof. Tomasz 
Nałęcz odczytał list skierowany 

przez Prezydenta do laureatów i 
uczestników spotkania. Obecni 
byli również wicemarszałkowie 
Senatu Stanisław Karczewski i 
Jan Wyrowiński oraz dyrektor 
Zamku prof. Andrzej Rotter-
mund.
 W 2014 roku nagrody 
otrzymują:
- śp. Roman Atanazy (1914-
2004) za publikację „Dziejów 
rezydencji na dawnych kresach 
Rzeczypospolitej” składający się 
z 11 tomów w 22 woluminach  
- Czesław Blicharski (ur. 1918r.) 
jeden z najstarszych polskich lot-
ników i ostatni Polak, uczestnik 
lotów bojowych. Twórca z żoną 
Kazimierą unikatowej kolekcji 
„Archiwum Tarnopolskie” mają-
cych m.in. słownik biograficzny 
tarnopolan zawierający ok. 12 
tyś. nazwisk
- śp. Anatol Franciszek Sulik 
(1952-2014), historyk amator, 
znawca Wołynia, publicysta. 

Najbardziej ak-
tywny i  znany 
opiekun pol-
skich miejsc 
pamięci naro-
dowej na Wo-
łyniu. 
Jego życiową 
pasją i misją 
było ocalenie 
przed znisz-
czeniem i za-
p o m n i e n i e m 
ginących śla-
dów polskiego 
Wołynia.
- Oleg Zakirov 
(ur.1952r.) były 
funkcjonariusz 
KGB w stopniu 
majora, któ-
ry na własną 
rękę prowadził 
śledztwo w 
sprawie Zbrod-

ni Katyńskiej. W 1991r. wydalo-
ny ze służby w KGB, szykanowa-
ny, w 1998r. wyemigrował wraz z 
żoną i córką do Polski. W 2002r. 
otrzymał obywatelstwo polskie.
- Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej, największe w 
kraju stowarzyszenie kombatanc-
kie zrzeszające byłych żołnierzy 
AK oraz członków organizacji 
niepodległościowych kontynu-
ujących walkę po rozwiązaniu 
AK.
Wręczanie poszczególnych Na-
gród poprzedzała krótka charak-
terystyka przedstawiana przez 
Prezesa IPN oraz krótki film o 
Laureacie.

Jan Malicki, przedstawiciel Za-
kładu Narodowego im. Osso-
lińskich, z którym Aftanazy był 
przez lata związany, odbierając 
nagrodę powiedział, że marze-
niem laureata było zachowanie w 
pamięci polskich rezydencji kre-
sowych.

Stan zdrowia Czesława Blichar-
skiego nie pozwolił na osobiste  
odebranie Nagrody. Uczynili to 
w jego imieniu Zuzanna Kur-
tyka i Stanisław Markowski z 
Fundacji Centrum Dokumenta-
cji Czynu Niepodległościowego 
prezentując w żarliwych słowach 
sylwetkę 
96-letniego patrioty.

 Wdowa po Anatolu, Halina Sulik 
wraz z synem Edwardem odbie-
rając Nagrodę 
nie potrafili opanować łez. 
Edward zdołał tylko powiedzieć 
– Bardzo dziękuję -  i powrócili 
na swe miejsca.
 Oleg Zakirov nie pojawił się 
na uroczystości. Zrezygnował z 
udziału z powodu obecnej sytu-
acji międzynarodowej. O decyzji 
poinformował Prezes IPN dr Łu-
kasz Kamiński.

 W imieniu Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej odbie-
rał Nagrodę Wiceprezes ŚZŻAK 
Mieczysław Szostek. Podkreślił, 
że wszyscy członkowie organiza-
cji mają obowiązek kultywowa-
nia pamięci o walkach Polaków  
o niepodległość i przekazywać tą 
wiedzę młodym. 
 Każdy z Laureatów otrzymał sta-
tuetkę zaprojektowaną i wykona-
ną przez Pawła Erasmusa z Kra-
kowa. Po wykonaniu wspólnego 
zdjęcia Laureatów zaproszono 
wszystkich zebranych na koncert 
zespołu Strauss Ensamble. Sze-
ścioosobowy zespół przedstawił 
wiązankę muzyki filmowej Woj-
ciecha Kilara . 
Po zakończeniu koncertu miałem 
sposobność  dłuższą chwilę ser-
decznie porozmawiać 
z Edwardem i Haliną Sulik, któ-
rych ostatni raz widziałem w 
kwietniu ubr. w Kowlu.
Pomysłodawcą przedstawienia 
kandydatury Anatola Sulika Ka-
pitule Nagrody był 
dr Leon Popek z IPN Lublin,  
Jego osobisty wieloletni przy-
jaciel,  który również przywiózł 
syna i wdowę po Anatolu  z Kow-
la do Warszawy.
 Należy zwrócić uwagę, 
że tegoroczni Laureaci związani 
są z kresami i usiłowali tamten 
teren uwiecznić w pamięci Pola-
ków.

Edmund Goś

Objaśnienia do zdjęć:
Statuetki  i grawerki w pudełkach
Grawerka dla  śp. Anatola  Fran-
ciszka Sulika
Laureaci XIII edycji Nagrody 
IPN Kustosz Pamięci Narodowej 
z Prezesem IPN. Od lewej:
dr. Łukasz Kamiński, Wicepre-
zes ŚZŻAK Mieczysław Szostek, 
Edward i Halina Sulik, Jan Ma-
licki, Zuzanna Kurtyka i Stani-
sław Markowski.

 KUSTOSZ PAMIĘCI NARODOWEJ
  Edmund Goś
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Jedyny taki okaz na świecie. 
Lwowska sala oragnowa. Z krzy-
żem u góry, a jakiś niedołęga zbu-
dował ją w formie kościoła. Po 
co? Bo już wieki temu przewidział 
niepodległą Ukrainę i chylącą gło-
wę Polskę, wspierającą to pań-
stwo więcej niż własnych obywa-
teli i Polaków mieszkających poza 
jej granicami. 
I jeszcze jedno. Niewdzięczni Po-
lacy położyli oko na salę organo-
wą. Która im się nie należy. Lwów 
– banderstad. Takie hasła czytamy 
na murach budynków. Buduje się 
nowa demokracja. Na zielonej 
Ukrainie. Czy już nie takiej zielo-
nej? Po perypetiach jakie przeszła, 
jakże ją nie wspierać?  Co? Nie 
chcesz wspierać? Coś Cię olśniło, 
a raczej zaćmiło i pozwalasz sobie 
wypowiedzieć krzywe słowo o 
tym państwie? Toś do cholery ro-
syjski agent. I to ten z dolnej pół-
ki. Bo z wyższej to już trzeba się 
zasłużyć. Trzeba głośno krzyczeć 
aby ktoś zauważył, że po prostu 
myślisz głową i odróżnisz rzeczy 
ciemne od białych. 
A teraz na poważnie. Ile lat ist-
nieje Ukraina, tyle lat w kościele 
św. Marii Magdaleny we Lwowie 
mieści się sala organowa. Fakt, 
zabrali kościół sowieci. Ale nie-
podległe państwo mogłoby oddać 
co nie jego. Gdzie tam. Szkoda ga-
dać. Wystarczy im arogancji aby 
powiedzieć, że jak Polska czy Wa-
tykan zbuduje im salę organową, 
to przekażą kluczyki od kościoła. 
I ten od siedmiu boleści dyrektor 
tzw. sali, 11 marca 2011 roku od 
władz miejskich miasta Lwowa 
dostaje na nieodpłatnych zasadach 
ten sam „budynek” do dyspozycji 
sali muzyki organowej i kameral-
nej na kolejne 20 lat. Dyrektorem 
też jest ok. lat 20-stu. Co wy na 
to? Prezydent miasta, deklarujący 

współpracę z Polakami twierdzi, 
że nie ma o czym rozmawiać, bo 
ludzie i tak się tyam modlą, więc 
problemu nie widzi. 
Nikogo nie dziwi informacja, 
że w w XXI w. ludzie głodują w 
obronie kościoła i świecą komór-
ką podczas mszy św. To nic nie 
znaczy. I nie ważny jest fakt, ze 
na „budynku” są tabliczki z na-
pisem „sala organowa” i główne 
wejście jest zamurowane. Prze-
cież można wejś bocznym. I jesz-
cze mniej znaczące jest to, że aby 
uczynić znak krzyża wodą świę-
coną przy wejściu do kościoła to 
można pozachwycać się napisem 
w 2-ch językach „kasa biletowa”. 
A rzeczą wogóle bez znaczenia są 
afisze koncertowe i zdjęcia Ban-
dery obok samego wejścia aby się 
pomodlić. Lwowska normalka co-
dziennego dnia. 
Codzienność potrafi nas zasko-
czyć, a potrafi być okrutna. Więk-
szość nie wie, że aby sądzić się o 
coś, to w tym niepodległym pań-
stwie płaci się wysokie kaucje. Z 
kieszeni własnej. Czyli księdza i 
parafian, pozostawionym samym 
sobie. Raz 30 tysięcy hrywien, 
drugi raz 40. Ale co to jest dla eme-
ryta który na miesiąc otzrymuje aż 
1200 uah, czyli ok. 300 polskich 
złotych? Przecież może sobie po-
zwolić. Jak powiedział mer – ko-
ścioł budowała gromada lwowa, 
więc budynek ma należeć groma-
dzie, i ma tam być slala organowa. 
Fakt, że sala jest warta więcej  niz 
kościół. Przynosi dochód. A że bu-
dował kto inny i w zupełnie innym 
celu? To fakt bez znaczenia. I to 
jest dzisiejsze niepodległe biedne 
okupowane państwo. Pomóżmy 
mu. Będzie nadal zbierać żniwa w 
nierównej walce. Już nie wiem z 
kim. W ukrytej walce przede wsz-
sytkim z Polakami, którzy modlą 

się w tym kościele. I wciąż chcą 
się modlić. A wywalczyć tego nie 
mogą. I nie mają za co. 3 listopada 
kolejny sąd. Decyzja? Hm... Jak 
zawsze. Dla Polaków nic się nie 
zmieni. Wciąż pozostaną tą szarą 
niepotrzebną masą i balastem u 
drogi kraju dążącego do demokra-
cji i kraju wspierającego sąsiada 
nie zważając na nic. Tylko w czym 
my u licha jesteśmy winni? Ile 
jeszcze będziemy dobijać się swe-
go? Tego co nam się należy. Tak! 
Należy! Jako mniejszości etnicz-
nej w państwie ukraińskim! I jako 
Polakom pozostalym nie z własnej 
winy poza granicą państwa. My tu 
jesteśmy i mieszkamy. I chcemy 
mieszkać na ziemi naszych przod-
ków. Czy to się komuś podoba czy 
nie. 
Po przegranej w sądzie 21 maja lu-
dzie mocno się wysilili aby zebrać 
fundusze na kolejną kaucję. Teraz 
będzie kolejny sąd. Setki stron po-
przedniego wyroku są tekstem od 
rzeczy. Dla Polaków tutaj liczy się 
jedno. Stanąć w obronie kościoła. 
Kościola który jest wyrazem ich 
Polskości, ducha jedności i mo-
dlitwy w ojczystym języku, przez 
tyle lat zakazanej. Czy wracamy 
do dawnych czasów? Nie chciało-
by się! 

Apelujemy do władz miejskich 
i najwyższych władz Ukrainy. 
Przecież Polska jako jedyny kraj 
wspierała Was w ciągu ostatnie-
go roku. I zrobiła dla was najwię-
cej. My, Polacy mieszkający we 
Lwowie prosimy o to, co jest za-
pisane w konstytucji Ukrainy. O 
zachowanie naszych praw jako 
mniejszości narodowej zamiesz-
kującej na terenie tego państwa. 
Oddajcie to co nie wasze, a po-
szanują Was inne narody!

Cud nad cudami! 
Maria Pyż-Pakosz

Odpowiadając 
na Apel IPN- u 
i Światowego 
Związku Żołnie-
rzy Armii Kra-
jowej (Zarządu 
Głównego) Wo-
jewoda Zachod-
nio- Pomor-
ski 26.09.14r 
z o rg a n i z o w a ł 
uroczystość w 
gmachu Urzędu 
Wojewódzkie-
go w Szczeci-
nie. Odbyła się 
ona pod hasłem 
,,Przekazujemy 
nasz Testament 
następnym po-

koleniom’’. Na tą patriotyczną 
uroczystość złożyły się takie ele-
menty jak:
- odznaczenia

- wystawa
- część artystyczna
- gry historyczne z udziałem mło-
dzieży szkół szczecińskich
- Apel Pamięci na szczecińskim 
Cmentarzu Centralnym

Po wystąpieniu Pana Wojewody 
Marka Tałasiewicza i Pani Prezes 
Okręgu szczecińskiego ŚZZAK 
Stanisławy Kociełowcz przystą-

piono do wzruszającego momentu 
wręczania odznaczeń. Szczegól-
nie emocjonalnym momentem 
było uhonorowanie byłych żoł-

nierzy 27 WDPWK Krzyżami 
Obrońców WOŁYNIA 1939-45. 
Po 70 latach od tych wydarzeń 
obrońcy dawnych ziem II Rzecz-
pospolitej doczekali się wreszcie  
uhonorowania – może skromnego 
ale jakże ważnego dla nich. Po 
tylu latach upokorzeń jakich do-
znawali z rąk rządzących. Wielka 
szkoda, że tak wielu z nich nie do-
czekało tej chwili.

75 Rocznica Polskiego 
Państwa Podziemnego
Jerzy Mużyło
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Krzyże Obrońców Wołynia otrzy-
mali:
- Pietrzykowski Stanisław  Prezes 
Honorowy Środowiska Szczeciń-
skiego 27 WDPAK
- Uczciwek Alicja   
żołnierz 27 WDPAK
- Lachiewicz  Kazimierz  ż o ł -
nierz 27 WDPAK
- Paszkowski Henryk  
pośmiertnie odebrała córka Donata

Odznaczenia pamiątkowe Zasłu-
żony dla Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej za do-
tychczasową działalność na rzecz 
związku otrzymali:
- płk  Kordański Wojciech  s z e f 
szczecińskiego WKU
- mjr Kopij Robert k i e -
rownik klubu 12 Szczecińskiej 
Dywizji Zmechanizowanej

Młodzież z Polskiego Państwa 
Podziemnego ( PPP ) edukowano 
poprzez gry historyczne, jakie od-
były się w podziemiach gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego z udzia-
łem Pana Zbigniewa Piaseckiego 
– człowieka z Kresów, uczestnika 
Powstania Warszawskiego.
 Bardzo znaczącym elementem 
tej uroczystości była wystawa 
jaka została przygotowana przez 
członków Zarządu Okręgu Szcze-
cińskiego 27 WDPAK - Panią 
Szyłkowską Jolantę i Pana Muży-
ło Jerzego.

Wystawa, która pokazywała rów-
nież Polskie Państwo Podziemne 
na byłych terenach II Rzeczpo-
spolitej. Jak wiemy my kresowia-
nie  takie ujęcie PPP zdarza się 
bardzo rzadko. Ale powoli to się 
zmienia – i prawda – córka czasu 
przebija się powoli do przestrzeni 
publicznej w naszym kraju. Praw-
da historyczna i ta liczna rzesza 
bohaterów Ziem Kresowych w 
sztafecie pokoleń winna znaleźć 
sobie godne miejsce.
 Powyższa wystawa to oprócz 
zdjęć, to także bardzo patriotyczne 
teksty autorstwa prof. Filara, Pana 
Szarwiło Bogusława oraz  Pana 
Szychta Aleksandra. 
 

Liczne rzesze młodzieży jak i do-
rosłych miały przez 2 tygodnie 
okazję poszerzyć sobie horyzon-
ty wiedzy dotyczącej tragicznej 
historii kresów poprzez pryzmat 
PPP na tych ziemiach. , o których 
mówi się wciąż za mało.

Dzisiaj z perspektywy czasu mo-
żemy śmiało powiedzieć, że wy-
stawa cieszyła się sporym zainte-
resowaniem. Przez gmach Urzędu 
Wojewódzkiego przewija się spo-
ra liczba interesantów , którzy w 
prozie codziennego życia zała-
twiają w urzędzie swoje sprawy. 
Przy okazji oglądając wystawę. 
Ważnym elementem edukacyjnym 
poszerzającym wiedzę z zakresu 
dawnych Kresów i funkcjonują-
cego na tych ziemiach Polskiego 
Państwa Podziemnego – były dla 
młodzieży szczecińskich szkół or-
ganizowane wycieczki . 
Ziemia Szczecińska to liczne 

rzesze po II Wojnie Światowej 
Kresowian ludzi wygnanych z 
dawnych ziem II Rzeczypospoli-
tej- Wilna , Lwowa, Wołynia, Tar-
nopola, czy Stanisławowa. Dzisiaj 
wielu z nich jest już po tamtej 
stronie. W sztafecie pokoleń waż-
ne jest aby kultywować tradycje , 
kulturę , pamięć tak jak czynią to 
inne narody. Bo są to fundamen-
ty naszej narodowej tożsamości. 
Dbałość i budowanie patriotyzmu 
wśród następnego pokolenia po-
lek i polaków w oparciu o praw-
dę historyczną jest rzeczą ważną , 
może nawet strategiczną ,bowiem 
kształtujemy nasze młode poko-
lenie dla umiłowania i kochania 
swojej ojczyzny a nie tylko jej 
używania jak to się dzisiaj bardzo 
często dzieje.

Foto- Paweł Bendkowski

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Śp. kpt. Mirosław Reszko 
ps. „Żbik”, żołnierz Armii Krajowej 
na Wileńszczyźnie po wojnie żołnierz 
Narodowych Sił Zbrojnych
Maciej Prażmo   

Mirosław Reszko urodził się 5 
maja 1928r w folwarku Mariam-
pol, parafia Konwaliszki, w wo-
jewództwie nowogródzkim, w 
powiecie Lida, niedaleko Wilna. 
Jego ojciec Marian był lekarzem 
medycyny, matka zaś Maria z 
domu Kiersnowska zajmowała 
się domem. Miał dwie siostry, 
które również były członkiniami 
Armii Krajowej, jako łączniczki 
i sanitariuszki, Barbarę pseudo-
nim „Bajka” i Hannę pseudonim 
„Bratek”. Ojciec zmarł w 1934 
roku na gruźlicę, gdy Mirosław 
miał 6 lat. Od tego czasu rodziną 
Reszko zajmowało się rodzeń-
stwo jego mamy Anny – dwaj 
bracia oraz siostra. Jeden z braci 
Tadeusz Kiersnowski, był adwo-
katem w Wilnie i posiadał mają-
tek ziemski w Pod

weryszkach, gdzie w później-
szym czasie, już po wybuchu 
II wojny, Mirosław zamieszkał 
i właśnie tam zaczęła się jego 
współpraca z Armią Krajową.
Został zaprzysiężony w zimie 
1943r. zaprzysiężony przez po-
rucznika Stanisława Szabunię 
ps. „Licho”, w towarzystwie 
swoich dwóch starszych kuzy-
nów: Ryszarda Kiersnowskiego 
ps. „Puchacz” oraz Jerzego Kier-
snowskiego ps. „Kobuz” i przy-
jął  pseudonim „Żbik”. Przez 
Wielkanocą 1944 roku trafił do 
bojówek partyzanckich Armii 
Krajowej.
W początkowych miesiącach 
po zaprzysiężeniu Mirosław 
był członkiem 19-stej Dywi-
zji 5 batalionu 77-mego pułku 
piechoty 3-ciego plutonu 3-ciej 

kompanii pod dowództwem po-
rucznika Jana Bobina ps. „Ka-
lina”.  Dowództwo całego ba-
talionu powierzono kapitanowi 
Stanisławowi Truszkowskiemu 
ps. „Sztremer”. W późniejszym 
czasie Mirosław znalazł się w 
zwiadzie konnym. Uczestniczył 
w wielu bitwach i potyczkach z 
Niemcami i Litwinami, w tym w 
akcji „Burza” i jej kluczowej dla 
Wileńszczyzny operacji „Ostra 
Brama”. Po porażce i rozbroje-
niu większości oddziałów AK w 
lipcu dowódca „Żbika”  rozwią-
zuje oddział i nakazuje zaszyć 
się w domu i czekać na rozkazy. 
Wileńszczyzna i Nowogródczy-
zna staje się częścią ZSRR. So-
wieckie władze wyłapują żołnie-
rzy AK i wysyłają ich na Sybir. 
Żyjąc w ciągłym zagrożeniu Mi-
rosław Reszko decyduje się na 
wyjazd do Polski
Po uzyskaniu karty repatriacyj-
nej udaje mu się przedostać do 
kraju. Tu w kwietniu 1945 roku 
wstępuje w szeregi Narodowych 
Sił Zbrojnych komórki zwal-
czającej agentów Urzędu Bez-
pieczeństwa, milicji, działaczy 
partyjnych, itp. Aresztowany 
w połowie września 1948 roku. 
Osądzony w dniu 19 sierpnia 
1949 roku skazany na 6 lat wię-
zienia i osadzony w więzieniu. 
Staraniem siostry Barbary wy-
rok zrewidowano i w maju 1950 
roku ze względu na młody wiek 
w czasie jego działalności w 
konspiracji wypuszczono Miro-
sława na wolność.
Po wielu perypetiach osiada w 
Olsztynie, gdzie podejmuje pra-
cę zawodową. Tu żył do emery-
tury. 
Mirosław Reszko w roku 1989 
został prezesem Koła Armii 
Krajowej miasta Olsztyn i rok 
później wiceprezesem Zarządu 
Okręgu Warmińsko Mazurskie-
go Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej. Od roku 
2006 był prezesem w/w okręgu. 
W roku 2008 został awansowa-
ny do stopnia kapitana na wnio-
sek jednego z członków Armii 
Krajowej. We wrześniu 2013r. 
ze względu na stan zdrowia zło-
żył rezygnację ze stanowiska 
Prezesa Okręgu. Odtąd pełnił 
funkcję Honorowego Prezesa 
Okręgu Warmińsko-Mazurskie-
go ŚZŻAK.
Wyrok skazujący Mirosława na 
karę więzienia został w latach 

90-tych zgodnie z orzeczeniem 
sądu unieważniony, a sam były 
więzień polityczny otrzymał pie-
niężne odszkodowanie za pobyt 
w wiezieniu. 

Zmarł we śnie nad ranem 
06 października 2014r. 
Cześć jego pamięci!
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ROCZNICOWE OBCHODY W SZCZECINIE
Paweł Bendkowski tekst i zdjęcia.
75 lat temu  Polskie Państwo 
Podziemne rozpoczęło walkę w 
okupowanym kraju.  Rocznicę 
obchodzono także w Szczecinie.

Dzień 27 września 1939 był 
dniem powstania Służby 
Zwycięstwu Polski – organizacji 
służącej kontynuacji walki 
o niepodległość Polski po 
przewidywanej na dzień następny 
kapitulacji broniącej się od 
prawie 3 tygodni polskiej stolicy 
– Warszawy. Na jej czele stanął 
gen. bryg. Michał Tokarzewski. 
Decyzją gen. Wł. Sikorskiego  
na jej miejsce  w grudniu 1939 
r. powstał  Związek Walki 
Zbrojnej z gen. K. Sosnowskim 
na jego czele. 30 czerwca 1940 
r. ustanowiono Komendę Główną 
ZWZ w kraju i mianowano 
gen. Stefana Roweckiego 
Komendantem Głównym. 14 
lutego 1942 roku rozkazem 
Naczelnego Wodza, ZWZ 
został przemianowany na Armię 
Krajową, z tym samym dowódcą, 
czyli gen. Roweckim  Te 
wojskowe organizacje stanowiły 
zbrojne ramię Polskiego Państwa 
Podziemnego. Istniała również 
cywilna część tego podziemnego 
państwa obejmująca 
przedstawiciela polskiego 
rządu w Londynie, krajowy 
polski  podziemny parlament, 
podziemne sądownictwo, 
szkolnictwo i kulturę a także 
podziemną prasę i radiostacje 
i siec kurierów zapewniające 
łączność z Londynem. Sprawnie 
funkcjonująca struktura 
władz cywilnych i największe 
podziemne siły zbrojne w Europie 
organizowały szeroko rozumiany 
opór przeciwko Niemcom i 
Sowietom. Z perspektywy 
historycznej niewątpliwie 
Polskie Państwo Podziemne było 
fenomenem  na skalę światową, 

Wojewoda Zachodniopomorski  
p. Marek Tałasiewicz w 
dniu 26 września gościł 

kombatantów Szczecińskiego 
Okręgu Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej 

w Sali Rycerskiej Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie 
. W obecności przedstawicieli 
władz samorządowych  złożył 
kombatantom podziękowania za 
ich wojenny trud i przekazał im 
najlepsze życzenia. 

Kilku z nich na mocy decyzji  
Zarządu Okręgu Wołyńskiego 
ŚZZŻ Armii Krajowej zostało 
przez wojewodę udekorowanych 
Krzyżami Obrońców Wołynia. 
Byli to żołnierze 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty : pani porucznik 
Alicja Uczciwek ps. „Roma”, 
ur. w miejscowości Horodeć, 
wtedy sanitariuszka w kompanii 
łączności, pan porucznik 
Stanisław Pietrzykowski   ps. 
„Lis”, pan porucznik Kazimierz 
Lachiewicz, pochodzący z 
Wólki Sadowskiej na Wołyniu, 
pośmiertnie pan podporucznik 
Henryk Paszkowski, ps. 
„Wichura”,w okresie wojny w 
II/43 pp., odznaczenie odebrała 
córka – pani dr Paszkowska-
Szczur. Foto po prawej.

 Natomiast prezes Zarządu 
Okręgu Szczecińskiego 
ŚZŻAK pani kpt. Stanisława 
Kociełowicz wyróżniła 2 osoby 
za współpracę ze szczecińskimi 
kombatantami AK, odznaczając 
przyznanymi przez Zarząd 
Główny medalami  Za Zasługi 
dla ŚZŻAK. Osobami tymi były 

:pan ppłk Wojciech Kozdański, 
szef Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Szczecinie oraz 
pan mjr Robert Kopij – szef 
Klubu 12 Szczecińskiej Dywizji 
Zmechanizowanej. 

W części mniej oficjalnej jeden 
z kombatantów, powstaniec 
warszawski pan kpt. Zbigniew 
Piasecki ps. „Czekolada” 
przyprowadził  sporo młodzieży 
szkolnej z którą pod opieką ich 
nauczycielek prowadził gry 
konspiracyjne w podziemiach 
Urzędu Wojewódzkiego.

Za swoją aktywność 
młodzież została nagrodzona   
przygotowanymi przez 
Urząd Wojewódzki i IPN 
pamiątkowymi nagrodami. 
Urozmaiceniem uroczystości 
i wspaniałym prezentem dla 
przybyłych był koncert pieśni 
patriotycznych przedstawiony 
przez Chór „Frontowe Drogi” 
z Koszalina prowadzony przez 
p. Franciszka Huruka, który 
oprócz dyrygowania prowadził 
konferansjerkę. Godzi się 
wspomnieć, że odznaczony dziś 
pan por. Kazimierz Lachiewicz 
był jednym z założycieli tego 
chóru. Przedstawiciel środowisk 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK pan Jerzy Mużyło  zachęcał 
do obejrzenia przygotowanej 
przez niego z pomocą pani 
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Jolanty Szyłkowskiej – prezes 
Koła Żołnierzy Kresowych AK, 
wystawy poświęconej historii 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Eksponaty wystawione 
zostały w korytarzu Urzędu 
Wojewódzkiego, tak by przede 
wszystkim interesanci urzędu, 
mieszkańcy Szczecina mogli się 
z nią zapoznać. 

Moją uwagę zwróciła szczególnie 
postać ppor. Edwina Mikołaja 
Schellera – Cichociemnego, który 
po wojnie  studiował i pracował 
właśnie tu, w Szczecinie. Warto 
zapoznać się z jego życiorysem. 
W tym samym dniu, z pełnym 
ceremoniałem wojskowym dzięki 

żołnierzom 12 Szczecińskiej 
Dywizji WP , na szczecińskim 
Cmentarzu Centralnym pod 
pomnikiem poświęconym 
żołnierzom Polskiego Państwa 
Podziemnego poległym i 
pomordowanym w latach 1939 
– 1956 odbyła się druga część 
obchodów rocznicowych. 
Obecne były poczty sztandarowe 
szczecińskich okręgów Armii 
Krajowej i Narodowych Sił 
Zbrojnych, stowarzyszeń 
patriotycznych i szkół ze 
Szczecina. 

Przybyli kombatanci i 
mieszkańcy Szczecina wysłuchali 
przemówienia prezesa Zarządu 
Okręgu Szczecin ŚZŻAK pani 
kpt. Stanisławy Kociełowicz 
zawierającego zarys historyczny 
powstania i walki Polskiego 

Państwa Podziemnego w 
czasie II wojny światowej oraz 
okolicznościowe przemówienie  
Prezydenta Miasta p. Piotra 
Krzystka. Nawiązując w nim 
do obecnej sytuacji za naszą 
wschodnią granicą, na Ukrainie 
zwrócił uwagę na znaczenie 
dalszego rozwijania obronności 
naszego kraju. Ppor. Wierucki 
ze szczecińskiej Brygady 
WP odczytał uroczyście 
Apel Poległych poświęcony 
żołnierzom walczącym w kraju i 
na frontach II wojny światowej, 
a Kompania Honorowa oddała 
salwę honorową poświęconą 
ich pamięci. Pod pomnikiem 
Polskiego Państwa Podziemnego 
delegacje kombatantów, władz 
miasta, stowarzyszeń, szkół i 
mieszkańców złożyły kwiaty , 
zapalono znicze.
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Uroczystości odsłonięcia pomnika Armii 
Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego 
w Olsztynie – 27 września 2014r. 
Maciej Prażmo

Uroczystości odsłonięcia pomnika 
Armii Krajowej i Polskiego Pań-
stwa Podziemnego w Olsztynie – 
27 września 2014r.

Mniej więcej od 7 lat mówiło się w 
olsztyńskim środowisku komba-
tantów o wybudowaniu pomnika 
Armii Krajowej i Polskiego Pań-

stwa Podziemnego. Sam pomysł 
w miarę upływu lat ewoluował, 
by na koniec z obelisku stać się 8 
metrowym monumentem wybu-
dowanym w centrum miasta i od-
słoniętym uroczyście 27 września 
2014r. w 75 rocznicę powołania 
Służby Zwycięstwu Polski.
Jednak aby mogło dojść do tego 
wydarzenia, musiało nastąpić kil-
ka istotnych dla sprawy faktów 
przyspieszających proces powsta-
wania projektu oraz budowy sa-
mego pomnika.
Już jesienią ubiegłego roku odby-
ło się spotkanie części prezydium 

Okręgu W-M z prezydentem Olsz-
tyna Piotrem Grzymowiczem. To 
wtedy po raz pierwszy sygnali-
zowaliśmy datę 27 września jako 
dobry termin na odsłonięcie po-
mnika. Zaproponowaliśmy udział 
organizacyjny w tworzeniu uro-
czystości około pomnikowych. 
W grudniu 2013 roku złożyliśmy 
wniosek i uzyskaliśmy dotację od 
Samorządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego na realizację 
konferencji „75 rocznica powoła-
nia Służby Zwycięstwu Polski”. 
Kolejna odsłona to marzec 2014r., 
gdy na spotkanie prezydium 

przybył z makietą pomnika autor 
projektu artysta-rzeźbiarz Janusz 
Wierzyński wraz z przedstawicie-
lem miasta Jerzym Piekarskim. 
Grono wprowadza kilka zmian. To 
wtedy na wniosek prezesa Zarzą-
du Okręgu W-M  ŚZŻAK Macieja 
Prażmo na pomniku pojawia się 
orzeł AK (jak się później okazuje 
– serce pomnika). 
Następnie projekt był konsultowa-
ny z uczniami ZSB im. Żołnierzy 
Armii Krajowej oraz członkami 
Warmińsko-Mazurskiej Rada ds. 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych podczas posiedzenia 
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Rady. Szybko uzyskuje on akcep-
tację środowisk kombatanckich 
i trafia na stół Komitetu Hono-

rowego Budowy Pomnika Armii 
Krajowej z Prezydentem Olsztyna 
na czele. Tu kluczowa wydaje się 

wizyta prezesa Zarządu Okrę-
gu W-M Macieja Prażmo wraz z 
członkami Prezydium Czesławą 
Błaszczuk (AK Lubelszczyzny), 
Janina Bartnicką-Dębińską (AK 
Mazowsze, powstanie warszaw-
skie) i Zygmuntem Krzymowskim 
(AK Wileńszczyzny). Stąd po 
głosowaniu Komitetu (jednogło-
śna akceptacja) trafia do Woje-
wódzkiej Komisji Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w 
Olsztynie. Przy pełnej akceptacji 
zostaje podesłany do jej warszaw-
skiego odpowiednika. Wraca z 
drobnymi poprawkami i natych-
miast trafia do realizacji. Powoli 
znikają obawy co do dotrzymania 
terminu uroczystego odsłonięcia 
pomnika. W wydarzeniu potwier-
dzają swój udział AK-owcy, kom-

batanci i ich rodziny z Kresów 
(Litwa, Białoruś, Ukraina) oraz 
poszczególni oficjele. 
Uroczystości rozpoczęły się kon-
ferencją w Urzędzie Wojewódz-
kim gdzie poza wystąpieniami 
oficjalnymi odznaczono członków 
OWM ŚZŻAK. Byli to: 
- Bartnicka-Dębińska Janina c. 
Aleksandra;
- Błaszczuk Czesława c. Stanisła-
wa,
- Bubnowski Stanisław s. Alek-
sandra,
- Darula-Nahurska Danuta c. Ta-
deusza;
- Deniziak Lucjan s. Józefa;
- Józefczyk Mieczysław s. Jana;
- Karwowski Stefan s. Tadeusza;
- Koszczyc Jan s. Józefa; 
- Lessman Andrzej s. Stanisława; 

- Pietraszewski Wiesław s. Mie-
czysława;
- Sadowski Jan s. Stanisława;
- Ramińska Aleksandra c. Alek-
sandra,
- Rusak Józef s. Stanisława.
Poza przedstawicielami władz 
lokalnych z Marszałek WWM 
Anną Wasilewską wystąpili go-
ście Sekretarz Zarządu Głównego 
ŚZŻAK Łucjan Sokołowski oraz 
przedstawiciel Dyrektora Depar-
tamentu Kadr MON płk Jarosław 
Markowski. Z innych gości wy-
mienić należy Delegację Komen-
dy Głównej Straży Granicznej z 
płk Krzysztofem Gawędą, Żoł-
nierze AK z Grodzieńszczyzny, 
Stowarzyszenia Żołnierzy AK na 
Białorusi z kpt. Weroniką Seba-
stianowicz (zabrała głos w imie-
niu Kresowiaków), Żołnierze AK 
z Wileńszczyzny, Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów na Litwie 
z Panem Edwardem Klonowskim. 
Również przedstawicieli miejsco-
wych instytucji i urzędów oraz 
naszych partnerów jak Urząd Wo-
jewódzki w Olsztynie, Delegatura 
IPN w Olsztynie, Warmińsko-Ma-
zurskiego Kuratorium Oświaty, 
ZHP Chorągiew Warmińsko-Ma-
zurska i innych. Także uczniów 
i nauczycieli ZSB im. Żołnierzy 
Armii Krajowej w Olsztynie (tu 
nieoceniona praca wolontariu-
szy). Organizacji kombatanckich: 
Związku Kombatantów Rzeczpo-
spolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych, Związku In-
walidów Wojennych, Związku 
Sybiraków, Stowarzyszenia Ro-
dzina Katyńska w Olsztynie, Pol-
skiego Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Wię-
zień i Obozów Koncentracyjnych 
i innych.
Po konferencji pochodem z kom-
panią honorową Wojska Polskie-
go na czele, sztandarami związ-
kowymi i szkół zebrani udali się 
pod pomnik. Kolumnę prowadził 
dowódca uroczystości - Wojsko-
wy Komendantem Uzupełnień w 
Olsztynie ppłk Mariusz Sztorc. 
Pod pomnikiem uroczyste wystą-
pienia Prezydenta Olsztyna Piotra 
Grzymowicza i Prezesa ZOW-M 
ŚZŻAK Macieja Prażmo poprze-
dziły oficjalne odsłonięcie po-
mnika. Po czym głos zabrał abp 
senior Edmund Piszcz i poświęcił 
monument. Następnie zgodnie z 
procedurą wojskowa odbył się 
Apel Poległych. Delegacje złoży-
ły wieńce, kwiaty i znicze. Całość 
tej części uroczystości zamykało 
wystąpienie inicjatora budowy 
pomnika kolegi Zygmunta Krzy-
mowskiego.
 Po uroczystości wybra-
ni goście udali się do restauracji 
Staromiejska w Olsztynie na uro-
czysty obiad. Wzięło w nim udział 
118 osób w tym m.in. goście z 
Kresów, prezydent Olsztyna Piotr 
Grzymowicz, abp senior Edmund 
Piszcz oraz Szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego płk Andrzej 
Szczołek. Część gości - w tym na-
grodzeni w konkursach i wolon-
tariusze - udała się na seans filmu 
„Miasto ‘44”. Całość domknęła 
uroczysta kolacja.
Info OWM ŚZŻAK
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Z prasy polonijnej
Tylko tam jest ulica, gdzie jest 
litewska tablica.
KURIER WILEŃSKI

Nowa szata dla Ponar 
WILNOTEKA

Dzień Papieski w 
Kowlu
MONITOR WOŁYŃSKI

Ostatnio litewskie media, a za 
nimi też niektóre polskojęzyczne, 
triumfalnie donoszą o „kapitu-
lacji” tzw. polskich samorządów 
ws. usunięcia tablic z polskimi na-
zwami ulic z prywatnych posesji. 
Pierwszym rzekomo padł rejon 
solecznicki, a w tym tygodniu 
paść miał rejon wileński.
Z doniesień prasowych jednoznacz-
nie wynika, że administracje samo-
rządowe tych rejonów usunęły pol-
skie nazwy ulic z polskich domów 
na Wileńszczyźnie. Potwierdził to 
publicznie namiestnik rządu na po-
wiat wileński Audrius Skaistys, za 
sprawą którego sprawa tablic tra-
fiła do sądów. Oświadczył też, że 
wobec tej kapitulacji samorządów, 
gotów jest wycofać z sądów pozwy 
oraz odwołać egzekucję komorni-
czą orzeczeń sądowych o ukaraniu 
horrendalnymi grzywnami dyrekto-
rów administracji samorządów tych 
rejonów za niewykonanie nakazu 
sądowego usunięcia polskich tablic.
„Druga strona przedstawiła dowo-
dy, że w pełnym zakresie wykonała 

decyzję sądu. Cały dzień osobiście 
jeździliśmy po rejonie solecznickim 
i rzeczywiście trzeba stwierdzić, że 
orzeczenie sądu zostało wykonane” 
— powiedział dziennikarzom na-
miestnik rządu po niedawnym po-
siedzeniu sądu ws. polskich tablic w 
rejonie solecznickim. Uznał też, że 
decyzja solecznickiej administracji 
jest jej wyrazem zrozumienia, „że 
nie warto sprzeczać się tam, gdzie 
są oczywiste naruszenia”.

„Nie trzeba być wielkim prawni-
kiem, żeby zrozumieć, że te dwuję-
zyczne tablice są sprzeczne z usta-
wą” - konstatował Skaistys.
W poniedziałek, 13 października, 
sytuacja powtórzyła się w sądzie 
ws. tablic w rejonie wileńskim. Po-
siedzenie zostało odroczone, żeby 
namiestnik rządu również „osobi-
ście” mógł przekonać się, że także 
w rejonie wileńskim administracja 
usunęła polskie nazwy ulic.

16 października To-
warzystwo Kultury 
Polskiej w Kowlu 
zorganizowało spo-
tkanie dla swych 
członków, uczniów i 
wszystkich sympaty-
ków szkoły i języka 
polskiego
Tym razem wspo-
minaliśmy naszego 
wielkiego rodaka Jana Pawła II. Na 
wstępie posłuchaliśmy oryginalnej 
wypowiedzi z płyty CD, którą pa-
pież wypowiedział 2 czerwca 1979 
roku na placu Zwycięstwa (dziś 
jest to plac Piłsudskiego):
«Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a 
zarazem ja, Jan Paweł II, papież. 
Wołam z całej głębi tego Tysiąc-
lecia, wołam w przeddzień Świę-
ta Zesłania, wołam wraz z wami 
wszystkimi: Niech zstąpi Duch 
Twój! Niech zstąpi Duch Twój i 
odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!».

Potem nauczyciel przedstawił w 
kilku słowach jak przebiegało ob-
chodzenie Dnia Papieskiego w 
Polsce. Mówił o zbieraniu fundu-
szy dla młodzieży uzdolnionej z 
małych miejscowości, nagrodach 
Totus 2014 dla ludzi, którzy dzia-
łają na rzecz człowieka w różnych 
dziedzinach, happeningach w róż-
nych miastach, mszach świętych.
Nauczyciel przypomniał, dlacze-

go wspominamy Jana Pawła II. 
Mówił o tym jak On pomógł nam 
przejść z epoki komunistycznej 
do wolnej Polski. To dzięki nie-
mu w tym roku możemy obcho-
dzić 25 lat wolnej Rzeczpospolitej 
Polskiej. On uczył nas czym jest 
miłość człowieka. Rozmawiał z 
każdym bez względu na wyznanie, 
kolor skóry, narodowość. Uczył 
jak można dążyć do pokoju na 
świecie i prowadzić dialog mię-
dzy różnymi religiami, by wyzna-
nie już nie stanowiło powodu dla 
wojny. Uczył nas gorącej wiary w 
Boga i w człowieka. Wspomniał 
swoim udziale w pielgrzymkach 
papieskich w Gnieźnie w 1979 i w 
Poznaniu w 1983 roku.

Następnie uczestnicy spotkania 
obejrzeli film obrazujący działal-
ność Jana Pawła II podczas swego 
długiego pontyfikatu. Film opo-
wiedział o najważniejszych wyda-
rzeniach od wyboru 16.10.1978 do 
chwili śmierci 2.04.2005.

Ponary, miejsce masowych mor-
dów z czasów II wojny światowej, 
mają zyskać nowy wygląd, godny 
pamięci prawie stu tysięcy ofiar 
Holocaustu i zbrodni hitlerowskich. 
Taki na miarę XXI wieku. Historia 
Ponar wkrótce zostanie opowie-
dziana na nowo, tym razem przez 
architektów i autorów nowoczesnej 
ekspozycji. Jaka to będzie historia? 
Czy będzie w niej miejsce także dla 
tysięcy Polaków, których prochy, 
razem z żydowskimi, spoczęły w 
ponarskich dołach?

Pojedyncze pomniki, ustawiane w 
Ponarach po wojnie, ale w różnych 
okresach i z różnej perspektywy 
mówiące o tej samej historii, to 
zbyt mało, by dotrzeć do dzisiej-
szego odbiorcy, zwłaszcza młode-
go, który dopiero ma poznać bole-
sną historię własnego narodu. Tak 
uważają organizatorzy międzyna-
rodowego konkursu na projekt 
uporządkowania miejsca pamięci 
oraz budowy nowoczesnego cen-
trum edukacyjnego w Ponarach: 
Państwowego Muzeum Żydowskie 
im. Gaona w Wilnie i Ministerstwo 
Kultury Litwy.

„Miejsce tej tragicznej, masowej 
zbrodni powinno być upamiętnione 
w taki sposób, aby człowiek wy-
chodził stąd zmieniony, z pełnym 
uświadomieniem tego, co się stało 

i że to nie może się powtórzyć”- 
podkreślił na konferencji w Wilnie 
Markas Zingeris, dyrektor Pań-
stwowego Muzeum Żydowskiego 
im. Gaona w Wilnie.
Do konkursu zgłoszono 16 projek-
tów, które zostały poddane ocenie 
litewskich architektów oraz mię-
dzynarodowej komisji. W wileń-
skim Centrum Tolerancji zorgani-
zowano ich publiczną prezentację. 
W składzie wspomnianej komisji 
znaleźli się także kurator Muzeum 
Holocaustu w Waszyngtonie Jacek 
Nowakowski oraz dyrektor Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau Piotr 
Cywiński. 

Uważają oni, że najważniejsze jest 
zachowanie i zabezpieczenie auten-
tycznych elementów w ich praw-
dziwym otoczeniu. „Zbrodnia wy-

darzyła się w lesie i to musi być las, 
a nie park” - zaznacza Jacek Nowa-
kowski. Wskazuje on również na 
nowe możliwości techniczne, które 
pozwalają minimalnie ingerować 
w pozostałości historyczne, w zasa-
dzie całość przekazu pozostawiając 
środkom multimedialnym.

Pozostaje pytanie o polski wątek w 
Ponarach. Autorzy projektów albo 
zupełnie go pominęli, albo zawęzili 
jedynie do pomordowanych żoł-
nierzy Armii Krajowej, co jest bez 
wątpienia niebezpiecznym uprosz-
czeniem, wręcz zakłamaniem hi-
storii, gdyż wśród tysięcy Polaków, 
którzy zginęli w Ponarach, było 
wielu przedstawicieli polskiej in-
teligencji, młodzieży i duchowień-
stwa. To był kwiat Wileńszczyzny. 

Ministerstwo Obrony poinformo-
wało, że na ćwiczenia na Litwę 
przyjeżdża niemiecka technika 
wojskowa.

Ćwiczenia „Żelazny miecz 2014” 
będą się odbywały od 2 do 14 li-
stopada.

Na Litwę Niemcy przywiozą 70 
wojskowych środków transpor-

tu oraz 14 kontenerów sprzę-
tu: transportery opancerzone 
FUCHS, lekko opancerzone 
wozy rozpoznawcze FENNEK i 
EAGLE IV, wojskowe ciężarów-
ki i inn.

Na poligon w Podbrodziu nie-
miecka technika wojskowa ma 
zostać dostarczona 28 paździer-
nika.

Niemiecka technika 
wojskowa przybywa na Litwę
 DELFI
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Nauczyciele też się 
uczą…
MONITOR WOŁYŃSKI

Problemy dotyczące oryginalnej 
pisowni nazwisk czy dwujęzycz-
nych nazw ulic mają być rozwią-
zane, ale obecnie mamy do omó-
wienia o wiele ważniejsze kwestie 
w obustronnych relacjach — po-
wiedział dla BNS wiceprzewod-
niczący Sejmu z ramienia partii 
socjaldemokratycznej Gediminas 
Kirkilas. Natomiast w rozmowie 
z „Kurierem” Kirkilas zaprzeczył, 
że tak mówił.

— Problem oryginalnej pisowni 
nazwisk czy dwujęzycznych nazw 
ulic ma być rozwiązany, gdyż 
obecnie jest to bardzo ważne, ale 
nie mniej ważne dla Polski i kra-
jów bałtyckich są kwestie bezpie-
czeństwa – powiedział dla „Kurie-
ra”  Kirkilas.
Jak mówi, kwestia pisowni na-
zwisk polskich na Litwie jest od 
wielu lat jednym z najbardziej 
drażliwych tematów w stosunkach 
polsko-litewskich. Właśnie z tego 
powodu są napięte stosunki z są-
siadem.

— Wprowadzenie oryginalnej pi-
sowni nazwisk polskich na Litwie 
z użyciem wszelkich koniecz-
nych znaków przewiduje Traktat 
Polsko-Litewski z 1994 r. Skoro 

na Litwie mniejszość narodowa 
nie ma prawa używać oryginal-
nej pisowni to oznacza, że Litwa 
nie wywiązuje się z zapisów tego 
Traktatu – zaznaczył wiceprze-
wodniczący Sejmu.
W ubiegłym tygodniu Państwo-
wa Komisja Języka Litewskiego 
przedstawiła wniosek o pisow-
ni nazwisk. Nie zgodziła się, by 
nazwiska litewskich Polaków w 
litewskich dokumentach były za-
pisywane w formie oryginalnej. 
Zdaniem komisji, nielitewskie 
nazwiska mogą być zapisane w 
paszportach w formie oryginal-

nej tylko w przypadku zawarcia 
związku małżeńskiego obywatela 
Litwy z obcokrajowcem lub gdy 
obcokrajowiec nabył obywatel-
stwo litewskie.

— Nie zgadzam się z taką de-
cyzją. Złożę kolejny wniosek 
do Państwowej Komisji Języka 
Litewskiego, gdyż być może w 
poprzednim niewystarczająco 
wyraźnie zostało sformułowana 
kwestia dotycząca pisowni na-
zwisk przedstawicieli mniejszości 
narodowych w formie oryginalnej 
– twierdzi Kirkilas.

23 października w Gimnazjum 
im. Jana Śniadeckiego w So-
lecznikach odbyły się rejonowe 
eliminacje Konkursu Recytator-
skiego im. Adama Mickiewicza 
„Kresy 2014”. Konkurs, celem 
którego jest popularyzacja litera-
tury pięknej, rozwijanie uzdolnień 
twórczych, doskonalenie umiejęt-
ności recytatorskich, rozbudzanie 
wrażliwości na piękno poezji oraz 
upowszechnianie kultury żywego 
słowa wśród dzieci i młodzieży, 
odbywa się już po raz 23.

Do zmagań o tytuł najlepszego 
recytatora rejonu solecznickiego 
stanęło ogółem 47 osób, w trzech 
kategoriach wiekowych: do 12 
lat, 12-16 lat i powyżej 16 lat. Po 
wysłuchaniu 47 recytacji komi-
sja konkursowa, w skład której 
weszły: Lilia Kutysz, nauczyciel 
ekspert języka polskiego (Gim-
nazjum im. Jana Śniadeckiego w 
Solecznikach), Wacława Iwanow-
ska, nauczyciel metodyk języka 
polskiego (Gimnazjum w Ejszysz-
kach), Janina Snarska, starszy na-
uczyciel języka polskiego (Szkoła 
Średnia im. Elizy Orzeszkowej w 
Białej Wace), Iwona Nowikiewicz, 
starszy nauczyciel języka polskie-
go (Gimnazjum im. Jana Śnia-
deckiego w Solecznikach), Edyta 
Jasielionis, nauczyciel metodyk 
języka polskiego (Gimnazjum im. 
Anny Krepsztul w Butrymańcach), 
Regina Szyłobritienė, starszy na-
uczyciel języka polskiego (Szkoła 
Średnia im. Adama Mickiewicza w 
Dziewieniszkach), Janina Kuryło, 

nauczyciel metodyk języka pol-
skiego (Gimnazjum im. Michała 
Balińskiego w Jaszunach) wyty-
powała na ogólnolitewskie elimi-
nacje Konkursu Recytatorskiego 
„Kresy 2014” 10 osób - laureatów 
eliminacji rejonowych.
W grupie wiekowej do lat 12 naj-
lepsze były: Gabriela Mockutė 
(Gimnazjum im. Jana Śniadec-
kiego w Solecznikach - nauczy-
cielka Iwona Nowikiewicz), Syl-
wija Mikutaititė (Gimnazjum w 
Ejszyszkach - nauczycielka Geno-
efa Paszkiewicz), Emilia Iwanow-
ska (Gimnazjum w Ejszyszkach 
- nauczycielka Czesława Roma-
nowska), Dominika Narkiewicz 
(Szkoła Średnia im. Ludwika Na-
rbutta w Koleśnikach - nauczyciel-
ka Teresa Bogdiun).

W grupie wiekowej od lat 12 do 16 
zwyciężyli: Ewald Chaiłow (Gim-
nazjum im. Jana Śniadeckiego w 
Solecznikach - nauczycielka Li-
lia Kutysz), Ewa Grabsztunowicz 

(Gimnazjum w Ejszyszkach - na-
uczycielka Wacława Iwanowska), 
Daniela Czajko (Gimnazjum w Ej-
szyszkach - nauczycielka Wacława 
Iwanowska).

W kategorii wiekowej powyżej 
lat 16 zwycięstwo odniosły: Lo-
reta Bogdanowicz (Gimnazjum w 
Ejszyszkach - nauczycielka Alicja 
Turowska), Dorota Sinkiewicz 
(Gimnazjum im. Jana Śniadeckie-
go w Solecznikach - Lilia Kutysz), 
Dorota Skarina (Szkoła Średnia 
im. Elizy Orzeszkowej w Białej 
Wace - nauczycielka Janina Snar-
ska).

Uczestnicy Konkursu i zwycięz-
cy otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe.

Eliminacje ogólnolitewskie Kon-
kursu Recytatorskiego „Kresy 
2014” odbędą się 13 listopada br., 
w Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie.

XXIII edycja „Kresów” w Solecznikach
WILNOTEKA

Polski Klub Dyskusyj-
ny. Podejście drugie. 
„Zombowanie rosyj-
skiej telewizji”
DELFI
Polski Klub Dyskusyjny po raz 
drugi zaprosił na dyskusję na 
tematy mniejszości narodowych 
na Litwie. Drugie podejście za-
tytułowano „Litewska lewica a 
mniejszości narodowe”, jednak 
jak i poprzednio zebrani zbyt 
nie przytrzymywali się tematu.

Wcześniej zapowiadano, że goście 
Klubu miał być wiceprzewodni-
czący Sejmu Gediminas Kirkilas, 
jednak w związku „pobytem” 
Służby ds. Spraw Specjalnych w 
siedzibie partii „Porządek i Spra-
wiedliwość” odwołał swoją wizy-
tę. Jego miejsce zajął Remigijus 
Motuzas, przyszły ambasador Li-
twy w Moskwie, litewski filolog, 
nauczyciel, działacz oświatowy, 
dyplomata, polityk, minister edu-
kacji i nauki w latach 2004–2006, 
ambasador w Szwecji w latach 
2006–2011.

Właśnie ze Szwecją Motuzas po-
równywał sytuację mniejszości 
narodowych na Litwie.

„U nas ludzie głosują na partie. W 
Szwecji natomiast w grupki zbie-
ra się młodzież, emeryci. Każda 
grupka studiuje programy wybor-
cze partii nie uwzględniając ich 
nazw. Porównują programy, ob-
liczają, gdzie najwięcej zyskają, 
gdzie wzrośnie emerytura i tylko 
wtedy idą głosować. Natomiast u 
nas politycy chcą przypodobać się 
wszystkim” - porównywał Motu-
zas. 

Kwestia pisowni polskich na-
zwisk (nie)ważna
KURIER WILEŃSKI

Nauczyciele języka 
polskiego w Łucku 
wzięli udział w zaję-
ciu szkoły bazowej z 
metodologii naucza-
nia języka polskie-
go. Gimnazjum nr 4 
gościnnie powitało 
uczestników imprezy 
w miesiącu paździer-
niku.
Uczenie się języków  bcych jest 
obecnie jednym z kluczowych ele-
mentów kształtowania młodzieży. 
Nauczyciele stają więc przed nieła-
twymi, ale i ciekawymi zadaniami. 
Współczesna rzeczywistość szkol-
na wymaga bowiem, aby młodzi 
ludzie byli pewni siebie, ale także 
wrażliwi i otwarci na świat. Dlatego 
nauczyciele stale doskonalą swój 
warsztat zawodowy.
W związku z tym, na kolejnym spo-
tkaniu w szkole bazowej z metodo-
logii nauczania języka polskiego, 
zgromadziło się wielu uczestników. 
Tutaj wzbogacali swe doświadcze-
nie nauczyciele prawie wszystkich 
szkół Łucka, w których język pol-
ski jest nauczany jako drugi język 
obcy; a takich szkół w mieście jest 
obecnie 14.

Warsztaty prowadziła pani Jadwi-
ga Demczuk, nauczycielka języka 
polskiego, delegowana przez Ośro-
dek Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą. Zaprezentowała ona 
różne interaktywne metody pracy, 
które zachęcają uczniów do komu-
nikowania się w języku polskim. 
«Główne zadanie lekcji polega na 
tym – powiedziała pani lektorka – 
aby uczeń zapamiętał i zrozumiał 
coś, czego wcześniej nie rozumiał, 
zrobił dobrze to, czego wcześniej 
zrobić nie potrafił. W tym celu na-
leży stosować różne metody…» 
Wszyscy obecni, zarówno młodzi, 
jak i doświadczeni nauczyciele, 
chętnie brali udział we wszystkich 
«uczniowskich» zabawach. Pozy-
tywny i przyjazny klimat towarzy-
szył całemu zajęciu. 
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Środowiska Kresowe na pięknej  
Ziemi Szczecińskiej powołały do 
życia nowe stowarzyszenie; 

,,Kresy Wschodnie- Dziedzictwo 
i Pamięć’’. 

Nie chcieliśmy  czekać aż wy-
gasną(z przyczyn naturalnych 
oczywiście) poszczególne środo-
wiska wywodzące się z dawnych 
Kresów II Rzeczypospolitej. Sza-
nujemy każdą organizację która 
jest jeszcze mobilna niczego nie 
odbieramy ani nie rozwiązujemy. 
A tylko nie chcemy dopuścić do 
pustki czy spalonej ziemi. Dla-
tego przejmujemy pałeczkę w 
sztafecie pokoleń od tych którzy 
pochodzą min. z Wilna, Wołynia, 
Lwowa, Stanisławowa czy Tarno-
pola. Dziedzictwo Kresowe jest 
tak samo ważne dla nas jak dla 
naszych matek i ojców. Tak jak w 
słynnym zwrocie,

 „Kto nie zna przeszłości nie jest 
godzien przyszłości” 

Fakt rejestracji naszego stowarzy-
szenia to dopiero pierwszy mały 
krok w celach i zadaniach które 
zostały uwypuklone w statucie;

- zachowanie pamięci o Kresach i 
ich kulturze

- upamiętnianie rocznic historycz-
nych i wydarzeń związanych z 
Kresami oraz ludzi zasłużonych 
dla Kresów – np. poprzez;

a) fundowanie pomników i tablic

b) organizowanie konferencji , 
wykładów, sesji naukowych

- upamiętnienia historii i kultury 
Kresów np. poprzez; wystawy, 
filmy, 

 Koncerty, spotkania z młodzieżą

- zabezpieczenia przed zniszcze-
niem zabytków i reliktów związa-
nych z  Kresami

- stworzenie archiwum , biblioteki 
i czytelni wydawnictw dot. Kre-
sów

- wydawania wydawnictwa  pod 
nazwą,, Biuletyn Kresowy’’

, organu informującego o działal-
ności Stowarzyszenia

- prowadzenia edukacji społe-
czeństwa, pogłębiającej wiedzę o                 
Kresach i ich kulturze

- współpracy w realizacji przed-
sięwzięć o tematyce , min.

a) ze szkołami i uczelniami

b) z organami i ośrodkami Admi-
nistracji Państwowej i 

Samorządowej, IPN, Radą Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa                    
oraz Organizacjami Pozarządo-
wymi

- z Kurią Metropolitarną Szcze-

cińsko-Kamieńską

- z Kościołami wszelkich wyznań

- ze środkami społecznego 
przekazu

- z Ośrodkami Kultury Polskiej 
istniejącymi na Kresach

- z innymi organizacjami o podob-
nych celach działania

- pozyskiwania środków finanso-
wych, dokumentacji projektów,

 Akceptacji prawnych nie-
zbędnych do realizacji celów                                                       
Statutowych

-prowadzenia przekazu pokole-
niowego w sprawach etosu Armii

 Krajowej i Polskiego Państwa 
Podziemnego

-sprawowanie opieki prawno-
-technicznej nad miejscami Pa-
mięci

 Narodowej na Kresach i w Polsce 
oraz ufundowanymi przez

 Stowarzyszenie pomnikami i ta-
blicami

- inicjowanie i prowadzenie in-
nych form działalności w celu            
popularyzowania i realizacji ce-
lów działania Stowarzyszenia

Jak widzimy obszar działania 
Stowarzyszenia  to szerokie spek-
trum obejmujące całość zagadnień 
związanych z Kresami. Nikt z 
członków 

Zarządu nie mówi , że będzie ła-
two i lekko ale podjęliśmy to dzie-
ło .

Bo jesteśmy to winni naszym po-
przednikom.

Po wypracowaniu wszystkich nie-
zbędnych szczegółów  do działal-
ności Stowarzyszenia powiadomi-
my redakcję KSI o jej wynikach.

W SZCZECINIE PAMIĘĆ O KRESACH 
NIE ZAGINIE

Jerzy Mużyło

FUNDACJA   DLA   POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
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Już po raz 33 w Międzyzdrojach 
odbył się Zjazd Kresowych Żoł-
nierzy AK. Była to kolejna oka-
zja do spotkań żyjących i wspo-
mnień o tych którzy już odeszli do 
,,Domu Pana’’.
Międzyzdroje to specyficzne miej-
sce na ziemi w naszym kraju. To 
jest miejsce gdzie od ponad 30. 
lat nieprzerwanie odbywają się  
Kresowe spotkania. Tutaj wszyscy 
się dobrze czują. Jest to zapew-
ne zasługą Państwa Czesławy i 
Andrzeja Tomczaków właści-
cieli ośrodka którzy  niewątpli-
wie stwarzają szczególny klimat. 
Wielkie zasługi dla organizacji 
Zjazdów przysparza każdego roku  
Burmistrz Pan Leszek Dorosz 
czujący i rozumiejący znakomicie 
ludzi z Kresów. Ale szczególnym 
bohaterem tych zjazdów jest Pani 
Danuta Szyksznian- łączniczka 
Armii Krajowej Garnizonu Wilno. 
Pomimo już wielu wiosen prze-
żytych Pani Danusia wciąż ma 
nowe pomysły. Wciąż patrzy do 
przodu i już dzisiaj planuje kolej-
ny zjazd. Ponownie jak co roku 
zacznie się szukanie środków od 
sponsorów i współorganizatorów 
tych uroczystości jak mówi Pani 
Danusia. W tym miejscu należy 
zaznaczyć o znaczącym wspar-
ciu w organizację tych zjazdów 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Zachodniopomorskiego, lokalnej 
Władzy Samorządowej Międzyz-
droji i Kamienia Pomorskiego a 
także licznych organizacji i ludzi 
dobrej woli. Szczególne miejsce 
odgrywa przy organizacji Szcze-
ciński Oddział IPN-u.
Wszystkim wymienionym jak i 
nie wymienionym należą się wy-
razy szczególnego podziękowania 
bowiem bez nich organizacja tych 
zjazdów byłaby nie do wykonania.
29 Września o godz.11.00 – Od-
było się spotkanie uczniów szkół 
w Międzyzdrojach z Panem Ry-
szardem Staszkiewiczem, żołnie-
rzem 6 Wileńskiej Brygady Armii 
Krajowej, Żołnierzem Wyklętym, 
więźniem Centralnego Więzienia 
we Wronkach.
Podczas tego spotkania wykład 
o Żołnierzach Wyklętych wygło-
sił Michał Ruczyński-pracownik 
Szczecińskiego Oddziału IPN. W 
tym dniu także w centrum miasta 
odsłonięto Kamień ufundowany 
przez Państwo Tomczaków na XX 
Zjazd-Aktu odsłonięcia dokonała 
Pani Danusia Szyksznian, która 

później w budynku miejscowej 
biblioteki promowała swoją naj-
nowszą książkę pt.,,281 dni w 
szponach NKWD.
30 września o godz.10.00 Odpra-
wiona została Msza Św. W ko-
ściele pw. Św. Pawła Apostoła w 
Międzyzdrojach- Mszę odprawił 
Ks.kanonik kapelan Kresowian 
Kazimierz Łukjaniuk
O godz.11.30 Główny moderator 

uroczystości Paweł Knap-pra-
cownik IPN-u przekazał mikrofon 
Pani Danusi Szyksznian pełnią-
cej honorowe obowiązki gospo-
dyni ,która dokonała oficjalnego  
otwarcia XXXIII Zjazdu. Po prze-
mówieniach okolicznościowych i 
wspomnieniach o tych którzy ode-
szli przystąpiono do miłej części 
uroczystości- odznaczeń.
Odznaczeniem Pamiątkowym Za 

Zasługi Dla Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej 
odznaczono min; Ks. kanonika 
Kazimierza Łukjaniuka, Ks. Wi-

plera -proboszcza parafii w Mię-
dzyzdrojach, Dyr. Szczecińskiego 
Oddziału IPN Marcina Stefaniaka, 
wieloletniego prezesa Towarzy-

XXXIII ZJAZD KRESOWYCH 
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ  

W MIĘDZYZDROJACH
29.09-02.10.2014

Jerzy Mużyło
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stwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Połud.- Wsch. dr Krzysztofa 
Szczura a także innych zasłużo-
nych dla ŚZŻAK. Aktu dekoracji 
dokonała Pani kpt. Stanisława Ko-
ciełowicz- Prezes Okręgu Szcze-
cińskiego ŚZŻAK. Tradycyjnie  
został wygłoszony na uroczystej 
gali wykład inauguracyjny któ-
ry tym razem został poświęcony 
Akcji Burza(obchodzimy przecież 
70-tą rocznicę) .Wygłosił go ppłk 
Dariusz Faszcza który przedstawił 
i zilustrował Akcję Burza w ujęciu 
całościowym. Od momentu rozka-
zu z listopada 1943r aż do kapitu-
lacji Powstania Warszawskiego 
które było końcowym akordem 
tego zrywu zbrojnego. W progra-
mie artystycznym wystąpił Zespół 
,,Serduszka’’ śpiewając pieśni 
patriotyczne, partyzanckie które 
wciągnęły zebranych do wspólne-
go śpiewania. Również w tym dniu 
zostały otwarte dwie wystawy dot. 
Akcji Burza. Wystawa Pana posła 
Leszka Dobrzyńskiego dotyczyła 
Powstania Wileńskiego i udziału 
Brygad Wileńskich w Akcji Bu-
rza. Natomiast do drugiej wystawy 
słowo wstępne wygłosił autor tej 
wystawy Pan dr Krzysztof Szczur. 
Mówiąc przy okazji o innych dzia-
łaniach na Ziemi Szczecińskiej 
gdzie pokazywano szerokie aspek-
ty Akcji Burza zwłaszcza na Kre-
sach.
1 października kolejny dzień zjaz-
dowy rozpoczął się od Spotkania 
Pokoleń z udziałem młodzieży. 
To już taka tradycja zjazdowa. Do 
młodzieży o Operacji Burza i Po-
wstaniu Wileńskim mówił Michał 
Ruczyński –IPN. Druga część Spo-
tkań Pokoleń z udziałem młodzie-
ży poprowadził pracownik działu 
edukacyjnego Muzeum Powstania 
Warszawskiego Pan Michał Komo-
da. Obydwie części były niezwykle 
ciekawe nie tylko dla młodzieży ale 
i dla pozostałych zgromadzonych  
również. W drodze powrotnej mło-
dzież ze szkół szczecińskich zło-
żyła kwiaty i zapaliła znicze pod 
Krzyżem Katyńskim na cmentarzu 
w Miedzyzdrojach. Młodzież z 
miejscowych szkół złożyła kwiaty 
na Kawczej Górze.
2 październik to sympatyczne wy-
cieczki do Świnoujścia, Wolina i 
okolic. Był to dzień  także dla nie-
których już pożegnań. Już siły nie 
te choćby się chciało więcej to siły 
i ciało już dla wielu odmawiało. 
Pozostały niezapomniane wspo-
mnienia i życzenia zarazem do zo-
baczenia na XXXIV już zjeździe. 
Słychać było wielokrotnie z ust 
kombatantów a może dociągnę do 
XXXV.

ŻYCZYMY TEGO WAM 
WSZYSTKIM KOCHANI NIE-
STRUDZENI ŻOŁNIERZE KRE-
SOWI AK.

PS. Szczególne wyrazy szacun-
ku i podziękowania  za wkład w 
organizację zjazdu za wszystko                
czego dokonała Pani Jolanta Szył-
kowska i bez której ten zjazd nie 
byłby tak udany.
Wszystkiego najlepszego Pani Jolu 
- do zobaczenia na XXXIV Zjeź-
dzie.
Foto: Paweł Bendkowski
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Ludobójstwo na Kresach    
70 ROCZNICA - ZBRODNIA WO-
ŁYŃSKA 1943 – 2013  (1)
Aleksander Szumański

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Instytut Pamięci Narodowej 
„Gość Niedzielny”
http://ipn.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0005/114836/GN_doda-
tek_IPN_2013_Wolyn.pdf

Zbrodnia wołyńska pozostaje 
najmniej znaną częścią tragedii 
Kresów Wschodnich II Rzeczy-
pospolitej. O zbrodniach niemiec-
kich mówiło się w czasach PRL, 
sowieckie przypomniała III RP, 
natomiast pamięć o zbrodniach 
nacjonalistów ukraińskich długo 
pozostawała zamknięta wyłącznie 
w kręgu rodzin oraz środowisk 
kresowych. Tymczasem zagłada 
polskiej społeczności na Wołyniu 
nie ma precedensu, nawet w tra-
gicznych latach II wojny świato-
wej. Zgromadzone w tym zeszycie 
teksty przedstawiają genezę kon-
fliktu na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej, jego przebieg oraz 
skalę ludobójczej czystki etnicznej, 
wykonanej przez oddziały UPA. 
Wraz ze swoimi parafianami ginęli 
tam często duchowni obu obrząd-
ków Kościoła katolickiego, a także 
prawosławni. Byli zabijani tylko 
dlatego, że nie chcieli opuszczać 
swoich zagrożonych owczarni. Im 
wszystkim należy się szczególny 
hołd, bez względu na narodowość 
i wyznanie. Podobnie jak tym, któ-
rzy w tym piekle ratowali swoich 
sąsiadów, narażając własne życie. 
Ofiarom zbrodni wołyńskiej na-
leży się prawdziwa opowieść o 
ich tragicznej historii oraz trwałe 
miejsce w naszej pamięci. Dopiero 
wtedy będziemy gotowi do proce-
su, który Jan Paweł II nazwał we 
Lwowie „oczyszczaniem pamięci 
historycznej”.

ANDRZEJ GRAJEWSKI 
NIEPAMIĘĆ WOŁYNIA

Za sprawą politycznego sporu 
wokół projektów uchwały Sejmu 
sprawa zbrodni wołyńskiej stała 
się w ostatnich tygodniach przed-
miotem zainteresowania mediów. 
Wydawać by się mogło, że ozna-
cza to, iż wiedza o tej jednej z naj-
większych zbrodni popełnionych 
na Polakach w czasie II wojny 
światowej jest już powszechna.
Nic bardziej mylnego. W przepro-
wadzonych 5 lat temu badaniach 
CBOS 39 proc. ankietowanych 
stwierdziło, że „coś o tym słysza-
łem, ale niewiele”, zaś 20
proc. twierdziło, że słyszało „wie-
le”. Jednakże bardziej szczegóło-
we pytania ujawniły rzeczywisty 
brak wiedzy zdecydowanej więk-
szości uczestników sondażu. Tylko 
co trzeci z nich prawidłowo wska-
zał, kto padł ofiarą zbrodni, zaś co 
piąty mniej lub bardziej precyzyj-
nie był w stanie określić spraw-
ców. Sondaż pokazał znaczący 
spadek wiedzy przeciętnego Pola-
ka na temat zbrodni wołyńskiej w 
porównaniu

z badaniem przeprowadzonym w 
2003 roku.

STAN NIEWIEDZY

Przyczyn takiego stanu rzeczy za-
pewne jest wiele, począwszy od 
pomijania tego trudnego tematu 
w edukacji, skończywszy na jego 
nieobecności w kulturze masowej. 
Stan wiedzy Ukraińców jest jesz-
cze gorszy, co wykazało badanie z 
2003 roku (później, jak się wyda-
je, już ich nie prowadzono). Dialog 
polsko-ukraiński związany z trud-
ną przeszłością toczy się już ponad 
ćwierć wieku. Zapoczątkowało 
go spotkanie biskupów polskich 
i greckokatolickich hierarchów 
z ukraińskiej diaspory w Waty-
kanie w 1987 roku. Arcybiskup 
Myrosław Lubaczywśkyj i kard. 
Józef Glemp mówili wówczas o 
pojednaniu i odpuszczaniu win. 
Dialog ten po latach wznowiono 
i kontynuowano pod patronatem 
Jana Pawła II. Jego zwieńczeniem, 
już po śmierci polskiego papie-
ża, stał się wspólny list biskupów 
(polskich rzymskokatolickich i 
ukraińskich greckokatolickich). 
Wspominano w nim o akcie „wza-
jemnego przebaczenia”.
Po powstaniu niepodległej Ukra-
iny szybko nawiązano także dialog 
polityczny. Polska stała się głów-
nym sprzymierzeńcem Ukrainy w 
jej proeuropejskich aspiracjach. W 
2003 roku, w 60. rocznicę zbrod-
ni, doszło do historycznego spo-
tkania prezydentów obu państw w 
Pawliwce (Porycku), parlamenty 
przyjęły jednobrzmiącą deklara-
cję. Zarówno w przemówieniach 
głów państw, jak i w uchwałach 
parlamentów znalazły się słowa 
wzywające do przebaczenia i po-
jednania.
Wydawać by się mogło, że sprawa 
została zamknięta. Tymczasem w 
przededniu 70. rocznicy zbrodni 
wołyńskiej sytuacja nie skłania do 
optymizmu. Przygotowanego listu 
Wołyńskiej Rady Kościołów nie 
podpisał biskup rzymskokatolic-
ki, nie będzie żadnych wspólnych 
uroczystości państwowych na wy-
sokim szczeblu. Czy to oznacza, 
że po ponad 20 latach dialog pol-
sko-ukraiński powrócił do punktu 
wyjścia?
Zapewne aż tak radykalny sąd nie 
jest uprawniony, mówić jednak 
możemy o poważnym impasie, 
aczkolwiek nadzieję rozbudza 
podpisanaw momencie kierowania 
tego dodatku do druku wspólna 
deklaracja Kościołów.
WSPÓLNE ZADANIE
Jedną z  najistotniejszych odpo-
wiedzi na to pytanie upatruję w 
opisanej powyżej powszechnej 
niewiedzy Polaków i Ukraińców. 
Nie można doprowadzić do po-
jednania między narodami w sy-
tuacji, gdy większość obywateli 
nie orientuje się, o jakich wyda-

rzeniach mowa. Polacy i Ukraińcy 
potrzebują wiedzy o przeszłości, 
nawet jeśli jest to wiedza bardzo 
bolesna. Oba narody muszą sobie 
odpowiedzieć na pytanie,
jakie miejsce w ich historii zajmu-
je zbrodnia sprzed 70 lat. Wiele dla 
poznania przeszłości i upamiętnie-
nia ofiar można zrobić wspólnie – 
począwszy od pracy nad imienny-
mi listami ofiar z obu stron, przez 
poszukiwanie i godne oznaczenie 
mogił, po wspólne projekty eduka-
cyjne. Wydając ten dodatek, przy-
gotowany przez Instytut Pamięci 
Narodowej i redakcję „Gościa 
Niedzielnego”, czynimy mały, ale 
niezbędny krok na drodze do upo-
wszechnienia wiedzy o zbrodni 
wołyńskiej. Jestem przekonany, że 
jest to jednocześnie krok na dro-
dze do trwałego pojednania mię-
dzy dwoma sąsiednimi narodami, 
albowiem jego fundamentem jest 
prawda.
 
ŁUKASZ KAMIŃSKI
PREZES IPN
 
PRÓBA KWALIFIKACJI
W OCENIE PRAWNEJ WY-
DARZENIA NA WOŁYNIU 
WYCZERPUJĄ ZNAMIONA 
ZBRODNI LUDOBÓJSTWA.
 
„Gość Niedzielny” 14 lipca 2013 
„Zbrodnia wołyńska 1943-2013”
Prokuratorzy pionu śledczego 
Instytutu Pamięci Narodowej 
(IPN) prowadzili  prowadzą wiele 
śledztw dotyczących zbrodni po-
legających na zabójstwach osób 
narodowości polskiej, dokonanych 
przez ukraińskich nacjonalistów 
na terenie przedwojennych woje-
wództw wschodnich II Rzeczypo-
spolitej. Przedmiotowe zbrodnie 
miały miejsce na okupowanym 
przez Niemców Wołyniu i w Gali-
cji Wschodniej, w okresie od lute-
go 1943 roku do lutego 1944 roku, 
i powszechnie nazywane są rzezią 
wołyńską. Opisane czyny, jako za-
istniałe na obszarze II Rzeczypo-
spolitej w okresie II Wojny Świa-
towej, na mocy Ustawy z dnia 18 
grudnia 1998 roku o  Instytucie Pa-
mięci Narodowej – Komisji Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu należą do właściwości 
rzeczowej pionu śledczego IPN.

CELEM BYŁO ZNISZCZENIE 
POLSKIEJ GRUPY

Zbrodnicze działania, które zo-
stały podjęte przez sprawców w 
ramach zaplanowanej akcji ukra-
ińskich nacjonalistów, miały na 
celu zniszczenie w całości polskiej 
grupy narodowościowej, zamiesz-
kującej na opisanych terenach. W 
tym miejscu wskazać należy na 
uregulowania zawarte w art. 6 pkt 
c statutów norymberskich, które 
zawierają definicję tego rodzaju 
naruszeń prawa międzynarodo-

wego. W rozumieniu wskazanych 
uregulowań, zbrodnie przeciwko 
ludzkości obejmują morderstwa, 
eksterminację i inne nieludzkie 
czyny popełnione w stosunku do 
ludności cywilnej przed lub pod-
czas wojny z przyczyn politycz-
nych, rasowych lub religijnych, 
pozostających w zakresie właści-
wości Międzynarodowego Trybu-
nału Wojskowego. Wskazane czy-
ny przestępne, charakteryzujące 
się zamiarem ludobójczym (dolus 
specialis), wyczerpują znamiona 
zbrodni ludobójstwa, określonej w 
„Konwencji w sprawie zapobiega-
nia i karania zbrodni ludobójstwa”, 
uchwalonej przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych 
9 grudnia 1948 roku, ratyfikowa-
nej przez Polskę 22 września 1950 
roku (Dz. U. 1952. 2.9). Artykuł 
II Konwencji zawiera definicję 
zbrodni ludobójstwa, wskazując, 
że polega ona na podejmowaniu 
czynów (w tym zabójstw, poważ-
nego uszkodzenia ciała lub roz-
stroju zdrowia psychicznego) w 
zamiarze zniszczenia w całości lub 
części grup narodowych, etnicz-
nych, rasowych lub religijnych 
jako takich. Artykuł V Konwencji 
nałożył na Umawiające się Strony 
obowiązek wydania „przepisów 
prawnych koniecznych dla wy-
konania postanowień niniejszej 
Konwencji, a w szczególności do 
skutecznego karania winnych lu-
dobójstwa…”.
 
W ŚWIETLE PRAWA POL-
SKIEGO

Polski system prawa karnego, aż 
do czasu wejścia w życie obecnie 
obowiązującego kodeksu karnego, 
nie zawierał norm specjalnych, 
regulujących odpowiedzialność 
karną za zbrodnie przeciwko ludz-
kości. Powyższe rodziło skutki 
tego rodzaju, że do czasu wydania 
takich przepisów (Kodeks karny z 
1997 roku), zakazy i nakazy okre-
ślone w prawie międzynarodo-
wym znalazły swoje odniesienie 
jedynie w znamionach przestępstw 
„pospolitych”. Kodeks karny z 
1932 roku nie zawierał przepisów 
penalizujących działanie tego ro-
dzaju (zbrodnie przeciwko ludzko-
ści, w tym zbrodnie ludobójstwa). 
W tym miejscu podnieść należy, 
że twórcą pojęcia „ludobójstwo” 
oraz jednym z projektodawców 
ww. Konwencji był polski praw-
nik Rafał Lemkin. Pionierskie roz-
ważania dotyczące tego rodzaju 
zbrodni zostały przez niego zawar-
te w opracowaniu „The Axis Rule 
in Occupied Europe”, wydanym w 
1944 r. w USA. W toku prac kody-
fikacyjnych, poprzedzających wej-
ście w życie Kodeksu karnego z 
1969 roku, przewidywano objęcie 
omawianych zbrodni odrębnym 
rozdziałem. Postulaty tego rodzaju 
zawierały projekty kodeksu karne-

go z 1956 oraz 1963 roku. W toku 
ówczesnych prac sejmowych nad 
projektem ustawy karnej uzna-
no, że problematyka omawianych 
zbrodni, określonych w prawie 
międzynarodowym, powinna być 
uregulowana w odrębnej usta-
wie, lecz do uchwalenia tego ro-
dzaju aktu prawnego nie doszło. 
Zauważyć jedynie należy, że art. 
109 kodeksu karnego z 1969 r. 
wyłączał zastosowanie instytu-
cji przedawnienia w odniesieniu 
do zbrodni wojennych i zbrodni 
przeciwko ludzkości. W aktualnie 
obowiązującym Kodeksie karnym 
w rozdziale XVI, zatytułowanym 
„Przestępstwa przeciwko poko-
jowi ludzkości oraz przestępstwa 
wojenne”, w art. 118, spenalizo-
wano zbrodnię ludobójstwa, w 
tym, w postaci stadialnej, przygo-
towania (art. 118 par. 3). Dla okre-
ślenia możliwości zastosowania 
uregulowań zawartych we wska-
zanej Konwencji, implementowa-
nych do polskiego systemu praw-
nego – mając przy tym na uwadze 
kwalifikację prawną przestępstw 
popełnionych przez nacjonalistów 
ukraińskich, polegających na za-
bójstwach lub spowodowaniu 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
osób narodowości polskiej – za-
sadnicze i pierwszorzędne znacze-
nie mają reguły gwarancyjne, za-
warte w polskiej ustawie karnej, a 
w szczególności zakaz działania 
wstecz ustawy wprowadzającej 
lub zaostrzającej odpowiedzial-
ność karną.
W tym stanie rzeczy stwierdzić 
należy, że przepis art. 118 kk. nie 
znajduje zastosowania dla praw-
no-karnej oceny przedmiotowych 
zbrodni. Omawiane zabójstwa, a 
także spowodowanie poważnego 
uszczerbku na zdrowiu, wypeł-
niające znamiona zbrodni ludo-
bójstwa, należy kwalifikować na 
podstawie przepisów części szcze-
gólnej kodeksu karnego, opisują-
cych wskazane zbrodnie w typie 
podstawowym lub kwalifikowa-
nym. W realiach przedmiotowych 
śledztw, przy uwzględnieniu re-
guły względności, określonej w 
art. 4 par. 1 kk., zasadne wydaje 
się przyjęcie, że omawiane czyny 
wyczerpały znamiona przestępstw 
z art. 225 kk. z 1932 roku, art. 235 
kk. z 1932 roku, będących rów-
nocześnie zbrodniami ludobój-
stwa. Dla pełnego opisu znamion 
tych zbrodni niezbędne jest zatem 
uwzględnienie w procesie sub-
sumpcji przepisu art. 3 Ustawy o 
IPN. Wskazany przepis stanowi, że 
zbrodniami przeciwko ludzkości 
są w szczególności zbrodnie ludo-
bójstwa w rozumieniu Konwencji 
w sprawie zapobiegania i kara-
nia zbrodni ludobójstwa (zobacz 
także, R. Ignatiew „Kilkauwag o 
kwalifikacji zbrodni zabójstwa w 
praktyce śledczej IPN” – „Zbrod-
nie przeszłości, t. 4, Ściganie” IPN 
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WALDEMAR SZWIEC
NACZELNIK ODDZIAŁO-
WEJ KOMISJI ŚCIGANIA
ZBRODNI PRZECIWKO NA-
RODOWI POLSKIEMU W 
KRAKOWIE
 
GENEZA I PRZEBIEG
LUDOBÓJCZA CZYSTKA
 
Historia stosunków polsko-ukraiń-
skich aż nadto obfituje w krwawe 
zatargi i dramatyczne wydarzenia. 
Dla Polaków szczególnie tragicz-
nym fragmentem
historii jest ludobójcza czystka 
etniczna, przeprowadzona w la-
tach 1943–1945 przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukra-
ińską Powstańczą Armię.
 
Genezy tych wydarzeń można do-
szukiwać się w drugiej połowie 
XIX w., kiedy to doszło do pol-
skiego i ukraińskiego przebudze-
nia narodowego. Czynnikiem
wywołującym konflikt był pro-
blem granic pomiędzy przyszłymi 
państwami, gdyż Polacy i Ukraiń-
cy rościli pretensje do tych samych 
ziem. Do najostrzejszego sporu 
doszło w Galicji Wschodniej, 
gdzie w latach 1918–1919 miała 
miejsce polsko--ukraińska wojna, 
zakończona zwycięstwem Polski. 
Jednak społeczność zachodnio 
ukraińska nigdy się z tą przegraną 
nie pogodziła i nie zrezygnowała z 
walki o niepodległość.

BALAST MIĘDZYWOJENNE-
GO XX-LECIA

W latach 30. XX w. w podziemiu 
ukraińskim działającym w Polsce 
zaczęli dominować ludzie mło-
dzi, którzy w wojnie 1918–1919 
nie zdążyli wziąć udziału. Byli 
oni wyznawcami skrajnie nacjo-
nalistycznej ideologii płynącej z 
zachodniej Europy i zafascyno-
wani poglądami Dmytro  Don-
cowa, człowieka, który stworzył 
ukraińską wersję integralnego 
nacjonalizmu. Grupa zwolenni-
ków tej ideologii, skupiona w po-
wstałej w 1929 roku Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, była 
gotowa na wszelkie poświęcenia 
w imię uzyskania niepodległości, 
ale też na popełnienie zbrodni. Na 
wzrost poparcia dla OUN miała 
też wpływ niesprawiedliwa wobec 
mniejszości narodowych przedwo-
jenna polityka państwa polskiego. 
Narodowi demokraci wręcz uwa-
żali, że Ukraińcy nie są narodem. 
Ich zdaniem, istniała jedynie wą-
ska grupa ukraińskiej inteligencji, 
jaką należało izolować, oraz masa 
etniczna, z której można uformo-
wać „dobrych Polaków”. Także 
piłsudczykom, realizującym pro-
gram asymilacji państwowej, zda-
rzało się podejmować działania co 
najmniej nieszczęśliwe.
W 1930 r. w odpowiedzi na sabo-
taże i prowokacje OUN władze sa-
nacyjne przeprowadziły pacyfika-
cje – co prawda bez rozlewu krwi, 
ale z pobiciami, przeszukaniami 
i niszczeniem dobytku. Te do-
kuczliwe i upokarzające działania 
wywołały oczywiście niechęć do 
państwa polskiego. Wielu Ukraiń-
ców czuło się obywatelami drugiej 
kategorii. Wybuch II wojny świa-
towej wielu Ukraińców odebrało 
jako szansę na zdobycie niepod-
ległego państwa. OUN, od 1940 
r. podzielona na dwie frakcje, od 
nazwisk przywódców nazywane 

banderowcami i melnykowcami, 
za głównych wrogów uznawała 
ZSRS i Polskę, natomiast w III 
Rzeszy widziano państwo, które 
jako jedyne w Europie jest zain-
teresowane powstaniem niepodle-
głej Ukrainy. Uderzenie Niemiec 
na ZSRS w 1941 r. przyniosło jed-
nak ukraińskim nacjonalistom roz-
czarowanie. Niemcy nie tylko nie 
stworzyli państwa ukraińskiego,a-
le w dodatku wprowadzili na oku-
powanych terenach bezwzględny 
system okupacyjny.

FORMOWANIE UPA

W tej sytuacji na przełomie 
1942/1943 r. OUN--Bandery po-
stanowiła przystąpić do tworze-
nia oddziałów partyzanckich i 
rozpoczęcia walki jednocześnie 
z Niemcami, Sowietami i Pola-
kami. W ciągu 1943 r. oddziały 
leśne OUN-Bandery, używające 
nazwy Ukraińska Powstańcza Ar-
mia, odniosły szereg sukcesów w 
walkach z Niemcami i partyzant-
ką sowiecką, szybko stając się na 
Wołyniu liczącą się, kilkunastoty-
sięczną siłą zbrojną. Banderowcy 
jeszcze w 1942 r. podjęli decyzję, 
by w momencie przystąpienia do 
otwartej walki zbrojnej jednocze-
śnie rozpocząć akcję wysiedlania 
pod groźbą śmierci wszystkich 
Polaków i Żydów, przy czym za-
kładano, że od razu wymorduje 
się tzw. polski aktyw (czyli lokal-
nych przywódców – księży, na-
uczycieli itp.). Na początku 1943 
r. kierownik wołyńskiej OUN-B i 
dowódca UPA Dmytro Klaczkiw-
ski „Kłym Sawur” rozkazał wręcz, 
aby na Wołyniu dokonać pełnej 
fizycznej eksterminacji Polaków. 
9 lutego 1943 r. oddział UPA wy-
mordował pierwszą polską wieś 
Parośle. Za nią poszły następne 
– do czerwca 1943 r. zginęło 9 
tys. Polaków. Te pierwsze napady 
często były okrutne, dokonywane 
np. siekierami. Prawdopodobnie 
banderowcy czynili tak świadomie 
– chcieli bowiem poprzez punkto-
we wymordowanie wiosek skłonić 
pozostałych Polaków do ucieczki, 
a jednocześnie ukryć z premedy-
tacją organizowaną ludobójczą 
czystkę pod pozorem rzekomego 
buntu ludowego. Dlatego od sa-
mego początku do udziału w na-
padach – np. na Janową Dolinę w 
kwietniu 1943  roku, gdzie zginę-
ło około 600 osób – przymusowo 
mobilizowano chłopów.

TRAGICZNE LATO 1943 
ROKU

Masowy charakter antypolskie 
czystki przybrały w niedzielę 11 
lipca 1943 r. Tego dnia na Wołyniu 
upowcy ogółem zaatakowali 99 
miejscowości. Ślady tej masowej 
zbrodni możemy odnaleźć nawet 
w opublikowanych dokumentach 
ukraińskich. W sprawozdaniu „Z 
bojów zahonu Siczi” czytamy: „11 
VII 43 r. na Byskupczyn (Biskupi-
cze) z bojówki nr 6 wyjechało 30 
ludzi, żeby prowadzić likwidację 
seksotów [czyli tajnych współpra-
cowników; poprzez stawianie ta-
kich zarzutów banderowcy chcieli 
usprawiedliwić swoje działania 
– dopisek G. M.] rekrutowanych 
spośród ludności polskiej. Znisz-
czono około 2000 osób. Po naszej 
stronie ofiar nie było”. W lipcu 
i sierpniu 1943 r. zginęło na Wo-
łyniu co najmniej około 20 tys. 
Polaków. Ciekawe, że kierownic-
two OUN nakazywało również 

niszczenie wszelkich świadectw 
polskiej obecności na terenach ob-
jętych czystkami. W jednym z roz-
kazów polecano:
„Likwidować ślady polskości”:
a) Zniszczyć wszystkie ściany ko-
ściołów i innych domów modli-
tewnych.
b) Zniszczyć drzewa rosnące przy 
domach, tak żeby nie pozostały 
znaki, że kiedyś mógł tam ktoś 
żyć (nie niszczyć drzew owoco-
wych przy drogach).(...) Zniszczyć 
wszelkie polskie domy, w których 
wcześniej żyli Polacy (jeśli w tych 
budynkach mieszkają Ukraińcy 
– należy je koniecznie rozebrać 
i zrobić z nich ziemianki); (…). 
Zwrócić uwagę jeszcze raz na to, 
iż jeśli ostanie się cokolwiek pol-
skiego, to Polacy będą zgłaszali 
pretensje do naszych ziem”. W 
dniach 21–25 sierpnia 1943 roku 
w województwie tarnopolskim od-
był się III Zjazd OUN-B, zwołany 
z inicjatywy nowego kierownika 
organizacji Romana Szuchewycza. 
W jego trakcie doszło do sporu po-
między zwolennikami i przeciwni-
kami poczynań „Kłyma Sawura”.
Choć pojawiały się głosy, „że UPA 
skompromitowała się swoimi ban-
dyckimi działaniami przeciwko 
polskiej ludności, tak jak OUN 
skompromitowała siebie współ-
pracą z Niemcami”, to jednak 
większość delegatów, w tym sam 
R. Szuchewycz, stanęła po stronie 
Klaczkiwskiego.

CZYSTKI W GALICJI

Jednocześnie kierownictwo OUN 
postanowiło przeprowadzić anty-
polską akcję także na terytorium 
Galicji, choć w tym wypadku za-
miast eksterminacji polskiej lud-
ności zamierzano – zgodnie z pla-
nem z końca 1942 r. – „jedynie” 
wypędzić ją pod groźbą śmierci. 
OUN-B w Galicji Wschodniej już 
w drugiej połowie 1943 r. przystą-
piła do wybijania tzw. polskiego 
aktywu (księży, nauczycieli, le-
śników). W kolejnym etapie napa-
dano na wybrane polskie wioski, 
przede wszystkim te, w których 
istniała silna samoobrona. Naj-
później w marcu 1944 r. Główne 
Dowództwo UPA wydało rozkaz, 
aby na początku kwietnia w ca-
łej Galicji Wschodniej przystąpić 
do masowej akcji wypędzania 
Polaków. W maju 1944 r. rozkaz 
ten z instrukcją, jak ma wyglądać 
wypędzanie Polaków, ponownie 
rozesłano do dowódców UPA. 
Czytamy tam: „Z uwagi na oficjal-
ne stanowisko polskiego rządu w 
sprawie współpracy z Sowietami 
należy Polaków z naszych ziem 
usuwać. Proszę to tak rozumieć: 
dawać polskiej ludności polece-
nia wyprowadzenia się w ciągu 
kilku dni na rdzenne polskie zie-
mie. Jeśli tego nie wykona, wtedy 
wysyłać bojówki, które mężczyzn 
będą likwidować, a chaty i majątek 
palić (rozbierać). Jeszcze raz zwra-
cam przy tym uwagę na to, żeby 
Polaków wzywać do opuszczenia 
ziemi i dopiero później likwido-
wać, a nie na odwrót (proszę na to 
zwrócić szczególną uwagę)”.
Nawet z tekstu rozkazu widać, że 
niższe komórki organizacji czę-
sto go nie przestrzegały, zabijając 
wszystkich napotkanych Polaków. 
Masową antypolską akcję rozpo-
częto w Galicji w rzymskokato-
licką Wielkanoc – w pierwszych 
dniach kwietnia 1944 r. Do końca 
czerwca antypolskie czystki objęły 
już całą Galicję Wschodnią. Po-

mimo oficjalnych rozkazów UPA, 
przebieg antypolskiej akcji w Ga-
licji nierzadko był tak okrutny, że 
nawet niektórzy nacjonaliści nie-
śmiało sugerowali, by wstrzymać 
dalsze napady. Jeden z działaczy 
OUN tak uzasadniał podobną 
propozycję: „opór polskich samo-
obron zmalał do tego stopnia, że 
ukraińskie środki robią wrażenie 
niemieckich akcji przeciwko Ży-
dom(..). „Uważam, iż osiągnęli-
śmy wszystko, czego potrzebo-
waliśmy. Czy z Galicji wyjedzie 
jeszcze 1000 Polaków, mniej czy 
więcej, nie gra już roli”.

SAMOOBRONA

W obronie polskiej ludności sta-
nęło polskie podziemie, organizu-
jąc bazy samoobrony i oddziały 
partyzanckie prowadzące walkę z 
UPA. Tylko w grudniu 1944 roku 
miało miejsce co najmniej 55 ata-
ków na polskie wioski, m.in. na 
Ihrowicę, gdzie zabito w wigilię 
Bożego Narodzenia około 80 Po-
laków.  Na podstawie istniejących 
danych naukowych można stwier-
dzić, że w wyniku akcji OUN – B 
i UPA poniosło śmierć około 100 
tysięcy Polaków ( najwięcej, bo aż 
60 tysięcy na Wołyniu). Niektórzy 
badacze potwierdzają śmierć oko-
ło 200 tysięcy Polaków w wyniku 
zbrodni ludobójstwa OUN – UPA).

WIERNI DO KOŃCA

Kościół rzymskokatolicki na Kre-
sach poniósł ogromne ofiary z rąk 
okupantów sowieckiego i niemiec-
kiego oraz w wyniku zbrodniczej 
akcji ukraińskich
nacjonalistów. Tereny te pod 
względem kościelnym podlegały 
Metropolii Lwowskiej, w skład 
której wchodziły: archidiecezja 
lwowska, diecezja łucka oraz die-
cezja przemyska. Metropolia stra-
ciła 167 księży diecezjalnych, 59 
członków różnych zakonów tam 
działających oraz 29 kapelanów 
wojskowych. W archidiecezji 
lwowskiej zginęło 90 księży oraz 
43 zakonników, w diecezji łuckiej 
– 41 księży i 11 zakonników, na-
tomiast w przemyskiej – 36 kapła-
nów i 5 zakonników. Księża ginęli 
na skutek prześladowań ze strony 
wszystkich trzech wrogów. Śmierć 
z rąk niemieckich poniosło 59 
duchownych, z sowieckich – 62, 
natomiast skutkiem działań nacjo-
nalistów ukraińskich życie straciło 
łącznie 75 księży i zakonników.
W wyniku działań wojennych zgi-
nęło 24 kapłanów, nie znamy do 
dziś okoliczności śmierci 6 księży.

OFIARY NA WOŁYNIU

Wrogie działania nacjonalistów 
ukraińskich rozpoczęły się już w 
1939 r. – wtedy to we Lwowie zgi-
nął kleryk Józef Janas. Na Wołyniu 
jesienią zamordowano też fran-
ciszkanina z Niepokalanowa, brata 
Kazimierza Fidelisa Świeżewskie-
go. Wraz z grupą młodych zakon-
ników szukał tu schronienia przed 
Niemcami. Kolejnych 4 kapłanów 
poniosło śmierć od czerwca do 
października 1941 r. na terenie ar-
chidiecezji lwowskiej.
W Komarnie (diecezja przemyska) 
21 lipca Ukraińcy zamordowali 
brata Jana Franciszka Ksawere-
go Gałka, bernardyna z klasztoru 
lwowskiego. Tragiczne były lata 
następne, gdy nasiliły się masowe 
mordy przeprowadzane przez na-
cjonalistów ukraińskich na ludno-

ści polskiej. Na Wołyniu (diecezja 
łucka) w 1943 r. zginęło 12 księży 
diecezjalnych oraz 5 zakonników. 
W jedną niedzielę, 11 lipca 1943 r., 
zamordowano ok. 10 tys. Polaków 
w 99 miejscowościach, głównie 
w kościołach, w czasie Mszy św. 
Ksiądz Bolesław Szawłowski, pro-
boszcz w Porycku, został ostrze-
żony o napadzie planowanym na 
uczestników kolejnej Mszy św. 
Polecił ministrantom, by uprze-
dzili parafian o zagrożeniu. Wielu 
jednak nie uwierzyło i przyszło do 
kościoła. Zginęło około 200 osób, 
głównie kobiety i dzieci, a także ks. 
Szawłowski. W podobnych oko-
licznościach wraz z parafianami 
zginęli: ks. Józef Aleksandrowicz 
w Zabłotcach, ks. Jan Kotwicki w 
Chrynowie, ks. Konstanty Turzań-
ski w Wyszogródku.
 
30 sierpnia 1943 r. przeprowadzo-
na została likwidacja wsi Ostrówki 
i Wola Ostrowiecka. Zamordowa-
no ponad tysiąc osób. Zginął też 
proboszcz ks. Stanisław Dobrzań-
ski oraz brat Józef Harmata, chry-
stusowiec, który w rodzinnej wsi 
chciał przetrwać wojnę. W grud-
niu we wsi Okopy zamęczono w 
okrutny sposób ks. Ludwika Wro-
darczyka, oblata rodem z Radzion-
kowa (trwają obecnie starania o 
jego beatyfikację).

W ARCHIDIECEZJI LWOW-
SKIEJ

W tym samym 1943 r. w archidie-
cezji lwowskiej z rąk ukraińskich 
straciło życie 9 kapłanów. Śmierć 
poniósł także ks. Władysław Kla-
kla. 14 września jechał on do Lwo-
wa, z misją przekazania arcybisku-
powi pisemnego sprawozdania o 
mordowaniu ludności polskiej w 
dekanacie Trembowla. Został za-
mordowany w pociągu, z wyroku 
UPA.
Prześladowania ludności polskiej 
na terenie archidiecezji lwowskiej 
nasiliły się w 1944 r. Nacjonaliści 
ukraińscy zamordowali tu w ciągu 
tego jednego roku aż 18 kapłanów. 
W lutym z rąk Ukraińców zginęło 
też 4 bernardynów z klasztoru we 
Fradze. W marcu ofiarą mordów 
padła ludność, która schroniła 
się w klasztorze dominikanów w 
Podkamieniu. Zginęło ponad 300 
osób, 3 zakonników, a także para-
fianie z Poczajowa (diecezja łucka) 
z proboszczem, ks. Stanisławem 
Fijałkowskim. Tu szukali schro-
nienia przed Ukraińcami. W ko-
ściele poryckim 16 stycznia 1944 
r. został zastrzelony ks. Stanisław 
Grzesiak. Podczas ewakuacji lud-
ności polskiej ze Skurcza do Wło-
dzimierza poszedł on jeszcze do 
świątyni w Porycku, by pomodlić 
się za zamordowanego tam ks. B. 
Szawłowskiego. W 1944 r. zginęło 
też 4 kapłanów diecezji przemy-
skiej. Ostatni rok wojny przyniósł 
śmierć 6 kapłanom archidiecezji 
lwowskiej. Ksiądz Stefan Jurasz 
zginął 2 lutego 1945 r. we wsi 
Czerwonogród, gdy Ukraińcy na-
padli na przygotowujących się już 
do ekspatriacji mieszkańców.
Natomiast ks. Józef Skrabalak 
zginął już po zakończeniu wojny. 
Przetrwał on spalenie przez Ukra-
ińców 20 kwietnia 1944 roku, w 
święta Wielkanocne, parafii Bud-
ki Nieznanowskie w dekanacie 
Gliniany, gdzie był proboszczem 
od 1935 roku. Wyjechał na teren 
diecezji przemyskiej, zamieszkał u 
matki przebywającej w rodzinnej 
miejscowości Temeszów. Tu posłu-
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giwał jako duszpasterz w parafii w 
Dydni. W Temeszowie został ran-
ny w czasie napadu UPA, w nocy 
z 27 na 28 maja; zmarł następnego 
dnia w szpitalu w Sanoku. Kapłani 
metropolii lwowskiej z rąk ukraiń-
skich ginęli podczas napadów, gdy 
sprawowali czynności liturgiczne, 
również w czasie Mszy świętej. 
Kościół nie był już tradycyjnym 
miejscem schronienia, azylem, stał 
się miejscem śmierci. Kilku księży 
zamordowanych zostało podczas 
pogrzebu lub gdy wracali od po-
sług kapłańskich. Ojciec Jan Bor-
rell, pijar z Lubieszowa, poszedł 
na cmentarz, gdzie znajdował się 
masowy grób pomordowanych w 
okolicy Polaków.
Według zeznań świadków, „staru-
szek ks. Jan poszedł się nad tym 
grobem pomodlić.
Ale jego otoczenie było zamino-
wane. Ksiądz stanął na minie, któ-
ra mocno zraniła mu nogi”. Zmarł 
po 4 dniach, w wieku 76 lat.

TORTURY I ŚMIERĆ

Księża byli również mordowa-
ni na plebaniach, wywabiani pod 
różnymi pretekstami, porywani po 
drodze, wyciągani do lasu – ginę-
li okrutną śmiercią. Nacjonaliści 
stosowali często tortury, ranili, ob-
dzierali ze skóry, polewali wrząt-
kiem, bili pałkami, kijami, rzucali 
w poranionych nożami, cięli sie-
kierami. Ksiądz Karol Baran zo-
stał przepiłowany. Zdarzało się, że 
gdy kapłan zdołał umknąć, szuka-
no go i zabijano.
Umęczonych, lecz jeszcze żywych 
księży Hieronima Szczerbickiegoi 
Jerzego Cimińskiego wrzucono 
do studni w pobliżu Wołkowyjów. 
Podobnie postąpiono z ks. Piotrem 
Walczakiem, kapłanem diecezji 
sandomierskiej, który jako emeryt 
zamieszkał w rodzinnym majątku 
na terenie parafii Nieświcz w de-
kanacie łuckim. Księża ginęli z rąk 
nacjonalistów ukraińskich, nieraz 
mieszkańców miejscowości, w 
których posługiwali lub z okolicz-
nych. Jednak czasem to właśnie 
sąsiedzi Ukraińcy ostrzegali przed 
niebezpieczeństwem, pomagali 
lub też informowali o losie kapła-
nów. Różna była też postawa du-
chownych greckokatolickich.
Według zeznania Hrycia Me-
dyńskiego, rozstrzelanego przez 
Niemców w Stanisławowie, ini-
cjatorem mordów ludności z oko-
lic Skoromoch (także księży Anto-
niego Wierzbowskiego i Tadeusza 
Strońskiego) byli greckokatolicki 
proboszcz oraz wójt.
W styczniu 1944 roku zamordo-
wano w Markowej ok. 40 Polaków 
oraz administratora parafii, ks. Mi-
kołaja Ignacego Ferenca. Pogrzeb 
ofiar w ukraińskie Święto Jordanu 
19 stycznia ściągnął 3 tys. wier-
nych i 8 księży z okolic. Ksiądz 
Szczurowski na znak protestu nie 
urządził święcenia Jordanu, ale 
odprawił Mszę św. za pomordo-
wanych. 30 stycznia zaś opuścił 
parafię, oświadczając swoim wier-
nym: „Nie chcę umierać wśród 
bandytów. Szkoda mojej 30-letniej 
pracy”. Losy niektórych księży nie 
zostały dokładnie poznane, wielu 
z nich nie ma swoich grobów, ich 
ciał bowiem nie udało się odna-
leźć. Niektóre groby zostały zapo-
mniane bądź zniszczone. Dlatego 
tak ważne jest dokumentowanie 
działalności tych księży. To swego 
rodzaju pomniki, którymi ich upa-
miętniamy.

WERONIKA PAWŁOWICZ
 
NIEUKARANY POLSKI HO-
LOCAUST
ZBRODNIE LUDOBÓJSTWA 
NA NARODZIE POLSKIM
SUTANNA UMACZANA W 
KRWI

Artykuł „Sutanna umaczana we 
krwi” (podstawowy dokument tek-
stu) jest zbiorem cytatów z książek 
różnych autorów przedstawiają-
cych zachowanie duchowieństwa 
ukraińskiego w stosunku do Po-
laków, Żydów i innych mniejszo-
ści narodowych zamieszkujących 
Wołyń i Małopolskę Wschodnią w 
czasie II RP.
 
W oparciu o posiadany przeze 
mnie zbiór książek historycznych 
uznanych historyków polskich, 
ukraińskich (Wiktor Poliszczuk 
„Ludobójstwo nagrodzone”, 
„Gorzka prawda”), amerykańskich 
( Richard C. Lukas „Zapomniany 
Holocaust) poruszających m.in. 
problemy polsko – ukraińskie 
starałem się przedstawić różne 
zachowania duchowieństwa ukra-
ińskiego na dawnych Kresach po-
łudniowo - wschodnich II RP.
Najczęstszą jednak reakcją ducho-
wieństwa, która nieodłącznie towa-
rzyszyła odbywającym się mordom 
dokonywanym przez SB - OUN i 
UPA oraz przez inne organizacje 
nacjonalistyczne na Polakach, była 
milcząca zgoda.
Być może jedną z przyczyn była 
troska o własne bezpieczeństwo. 
Część duchowieństwa grecko – ka-
tolickiego i część prawosławnego 
była zaangażowana w kształtowa-
nie nienawiści Ukraińców do Po-
laków, również i Żydów (swoich 
sąsiadów) którzy zamieszkiwali te 
same ziemie co Ukraińcy.
Niekiedy duchowieństwo ukraiń-
skie występowało czynnie w doko-
nywanych zbrodniach na Polakach, 
zdarzało się że wręcz nimi kiero-
wało i w nich uczestniczyło.
Były przypadki uczestnictwa w 
mordach na Polakach dzieci du-
chownych ukraińskich.
Ale też nieliczną grupę stanowili 
duchowni ukraińscy, którzy sprze-
ciwiali się mordom na Polakach w 
kazaniach jak też w sposób czyn-
ny pomagali Polakom i Żydom w 
przetrwaniu eksterminacji prowa-
dzonej przez Ukraińców na ludno-
ści polskiej i żydowskiej.
Często duchowni ci, nierzadko 
wraz z rodzinami zostali zamordo-
wani w sposób wyjątkowo okrutny, 
przez co nacjonaliści ukraińscy sta-
rali się zastraszyć duchowieństwo 
ukraińskie i zmusić do zaniechania 
jakiejkolwiek pomocy (w tym du-
chowej) mordowanym Polakom.
W opinii ocalałych Polaków wy-
wodzących się z Wołynia i Mało-
polski Wschodniej jak również ich 
rodzin, postawa duchowieństwa 
ukraińskiego, w tym szczególnie 
greckokatolickiego sprzyjała po-
stępowaniu nacjonalistów ukraiń-
skich związanych z OUN – UPA i 
z pozostałych organizacji nacjona-
listycznych, przyczyniła się do re-
alizacji niczym nieskrępowanych 
planów nacjonalistów ukraińskich 
poprzez usunięcie (wymordowa-
nie) Polaków i innych narodów, jak 
również usunięcie (zamordowanie) 
Ukraińców myślących inaczej niż 
banderowcy.
Banderowcy praktycznie nie liczyli 
się z nikim i z niczym, najważniej-
szym ich celem realizowanym w 
sposób bezwzględny i wyjątkowo 

okrutny było stworzenie Ukrainy 
zgodnie z ich ideami.
Wszyscy inni, którzy nie podziela-
li ich poglądów byli ich wrogami 
i należało ich zniszczyć. Ofiarami 
realizacji ich idei były tysiące ofiar 
(w tym Ukraińców), ginęli za to, że 
myśleli inaczej niż nacjonaliści z 
OUN – UPA.
Polacy wywodzący się z dawnych 
Kresów południowo –wschodnich 
II Rzeczpospolitej są przekonani, 
że za rozlew polskiej krwi i innych 
narodów zamieszkujących te zie-
mie ponosi winę także duchowień-
stwo ukraińskie i jego ręce są też 
splamione krwią Polaków.
Wskazują oni, że samo ducho-
wieństwo nie przestrzegało zasad 
głoszonych przez kościół grecko-
katolicki, czy też prawosławny i 
nie podejmowało kroków w celu 
powstrzymania swych wiernych od 
dokonywania mordów na ludności 
polskiej, ukraińskiej i na innych 
narodach, a w niektórych przypad-
kach wręcz je usprawiedliwiało. 
Zdarzały się też przypadki nawoły-
wania do mordów.
Nacjonalizm ukraiński powstał w 
Galicji, a więc tam, gdzie domino-
wała cerkiew grekokatolicka. Po 
1918 r. po pokoju brzeskim nastąpił 
wzrost agitacji antypolskiej ducho-
wieństwa ukraińskiego, odezwy 
kapłanów ukraińskich nawołujący 
ten lud do barbarzyńskich gwał-
tów. Trybunałami agitacyjnymi dla 
duszpasterzy ukraińskich były z re-
guły cerkiewne ambony.
Wg. Z. Koniecznego dużą rolę na 
wzrost świadomości narodowej 
Ukraińców miała wojna polsko- 
ukraińska z lat 1918/1919.
Prawie cały kler ruski szedł jak-
by zwartą ławą przeciwko ludno-
ści łacińsko – polskiej. Już wtedy 
pojawiły się nawoływania księży 
greckokatolickich w Grochowcach 
i Cisowej do rzezi Polaków.
Już wtedy dokonywano mordów 
ludności cywilnej i jeńców wojen-
nych, prześladowano księży rzym-
skokatolickich, więziono bez pod-
staw ludność cywilną i inteligencję 
polską.
Profanowano kościoły. Nienawiść 
Ukraińców do Polaków w Mało-
polsce Wschodniej to w znacznej 
mierze owoce pracy przeważnej 
części duchowieństwa ruskiego.
Wasyl Iwaniszyn pisze, że bez-
spornym faktem jest iż „OUN była 
dzieckiem greckokatolickiej cer-
kwi, ale dzieckiem, któremu było 
za ciasno w ramach polityki metro-
polity”.
Inny Ukrainiec prof. Witalij Ma-
słowśkyj ze Lwowa twierdzi 
„hierarchowie greckokatolickiej 
cerkwi na czele z metropolitą A. 
Szeptyckim aprobują działalność 
OUN – banderowców”.
„Duchowni cerkwi greckokatolic-
kiej, poza nielicznymi wyjątkami 
nie znaleźli się na wysokości wy-
maganego zadania. Nie wyłączam 
z tego zarzutu metropolity Szep-
tyckiego, ani późniejszego kardy-
nała Slipyja. Księża greckokato-
liccy łatwo zapominali o swoich 
obowiązkach chrześcijańskich, a 
nawet stawali na czele oddziałów 
rezunów.”
Wiktor Poliszczuk twierdzi:
„…Powiem tylko, że gdyby wier-
ni prawosławni i greckokatoliccy 
przestrzegali nauk Chrystusa za-
wartych w Nowym Testamencie, 
to by nie doszło do tragedii w po-
staci zbrodni ludobójstwa. Powtó-
rzę tylko, że nie powstrzymały one 
swych wiernych od dokonywania 
mordów na ludności polskiej i 

ukraińskiej, a w niektórych przy-
padkach popi prawosławni i grec-
kokatoliccy sprzyjali im, usprawie-
dliwiając je, a były też przypadki 
nawoływania do mordów”.
Nie było więc jasnego, zdecydo-
wanego wyraźnego sprzeciwu 
cerkwi prawosławnej ani cerkwi 
greckokatolickiej co do mordowa-
nia ludności polskiej Wołynia, a w 
1944 r. w Halicji (Galicja).
Cerkiew greckokatolicka mogła 
wiele uczynić w sprawie pojed-
nania obu narodów i w sprawie 
rozładowania nacjonalistycznych 
i faszystowskich nastrojów w Ma-
łopolsce Wschodniej. Zachowanie 
księży greckokatolickich miało 
wpływ na postępowanie bande-
rowców, którzy likwidowali du-
chownych sprzeciwiających się 
akcji.
Banderowcy bowiem nie liczyli się 
z nikim i z niczym, gdy tylko uzna-
li, że istnieje zagrożenie dla ich 
sprawy. Dlatego na swoje sumienie 
wzięli śmierć ponad 50 kapłanów 
polskich i 2 biskupów prawosław-
nych z Wołynia.
Aleksander Korman, autor licz-
nych publikacji oraz szkiców hi-
storycznych opisujących masowe 
zbrodnie dokonane na ludności 
polskiej na Wołyniu i w Małopol-
sce Wschodniej przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów OUN 
- UPA, odznaczony m.in. Orderem 
Odrodzenia Polski oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi uważa, iż istotną 
siłą napędową eskalacji ludobój-
stwa ludności polskiej stanowiło 
wielu księży unickich cerkwi grec-
kokatolickiej – którzy udzielali 
błogosławieństwa członkom bo-
jówek OUN –UPA udającym się 
na rzeź, odprawiali nabożeństwa 
dziękczynne po zbrodni, święci-
li narzędzia mordu, oddawali dla 
użytku dla bojówek z OUN – UPA 
pomieszczenia na plebaniach przy 
cerkiewnych. Szantażowali wier-
nych, że nie dostaną rozgrzeszenia 
jeśli nie będą „rizaty Lachiw”.
Zasiadali w sądach rewolucyjnych 
i skazywali Polaków na śmierć. 
Duchowni greckokatoliccy i pra-
wosławni, którzy nawoływali 
wiernych do „wyrywania kąkolu 
z pszenicy” w podtekście przez 
kąkol rozumieli Polaków, których 
trzeba oddzielić (wyrwać i spalić) 
od pszenicy, czyli Ukraińców.
Toteż zdarzało się, że Ukraińcy 
powoływali się nawet na Biblię 
dla wytłumaczenia konieczności 
wymordowania Polaków. Głosili 
hasła „wyrzucenia warszawskiego 
śmiecia z ukraińskich podwórek”, 
oraz wzywali „do oczyszczenia 
naszej ukraińskiej ziemi” a póź-
niej już głosili wprost: „Rizaty La-
chiw”.
Działalność ukraińskich nacjona-
listów cieszyła się dużym popar-
ciem kleru greckokatolickiego, 
który udzielał im swego wsparcia 
i to nie tylko duchowego. To kler 
nawoływał do wszelkich działań, 
które zmierzają i mogą przyczynić 
się do powstania samodzielnego 
państwa ukraińskiego, w tym też 
nawoływano do nienawiści prze-
ciwko Polakom i mniejszościom 
narodowym zamieszkujących Kre-
sy II RP.
Według autorów Władysława Sie-
maszko i Ewy Siemaszko „Lu-
dobójstwo”, (o czym pisze też 
Edward Prus) niekiedy podżegając 
do zbrodni duchowieństwo ukra-
ińskie czyniło to wraz z poświęce-
niem siekier, noży, wideł i innych 
narzędzi w celu bezgrzesznego 
mordowania, bo narzędzia są po-

święcone.
Ci duchowni ukraińscy, którzy w 
myśl zasad moralnych i religij-
nych odmawiali święcenia narzę-
dzi mordu, przeważnie ginęli z rąk 
swoich rodaków upowców.
Częstokroć wraz z poświęceniem 
w cerkwiach noży i innych przed-
miotów służących do zabijania Po-
laków, święcono również bochenki 
chleba, służące jako wici do rzezi 
polskich współmieszkańców, prze-
nosząc je sztafetowo z wioski do 
wioski przez tzw. „pielgrzymów”.
Podczas uroczystości święcenia 
odczytywano list zapowiadający 
wypełnienie polską krwią rzek i 
jezior, bo Ukraina musi być czysta 
jak łza, lub szklanka wody.
Po wsiach krążył poświęcony w 
cerkwi chleb „objednania” (zjed-
noczenia), który miał jednoczyć 
lud ukraiński do usunięcia Lachów 
z Gończy Bród (pow. Kowel) i 
Nowa Dąbrowa (gmina Hołuby), 
Stare Koszary (gm. Stare Koszary).
Nie wszyscy duchowni prawosław-
ni uczestniczyli w „uświęcaniu” lu-
dobójstwa, niektórzy czynili to pod 
terrorem z obawy o własne życie, o 
czym świadczą występujące w tej 
grupie ofiary śmiertelne.
Znakiem gotowości do rzezi Po-
laków w wiosce było postawienie 
na skraju wsi krzyża, przy którym 
ukryta była lista osób przeznaczo-
nych do mordowania.
Cerkiew stała się instrumentem 
politycznym ukraińskich szowini-
stów – była systematycznie wpa-
jana wiernym w wielu cerkwiach 
grekokatolickich na Podolu, a 
niekiedy i prawosławnych na Wo-
łyniu.
W Galicji doszło do prawie całko-
witego zespolenia unickiej cerkwi 
z OUN, wielu licznych działaczy 
OUN pochodziło z rodzin duchow-
nych (S. Bandera, J. Stećko), a nie-
kiedy nawet byli duchownymi (o. 
Iwan Hrynioch).
Metropolita greckokatolicki abp 
Andrzej Szeptycki, odegrał zasad-
niczą rolę w kształtowaniu stosun-
ków polsko- ukraińskich.
W podziemiach cerkwi greckoka-
tolickiej pod wezwaniem św. Jura 
we Lwowie, będącej pod zarzą-
dem metropolity JE. abpa Andrzeja 
Szeptyckiego w 1939 r. ujawnio-
no m. in. nielegalne składowanie 
znacznej ilości broni i amunicji 
pochodzenia niemieckiego.
Metropolita greckokatolicki we 
Lwowie ks. abp. Andrzej Szeptyc-
ki zajmował stanowisko inspirują-
ce w zakamuflowanej formie anty 
lechicką nienawiść. Po tragedii 
wrześniowej w 1939 r. zalecał sta-
wianie kurhanów (mogił) w każdej 
wsi wraz z przemówieniami i te-
atralnymi uroczystościami pogrze-
bowymi zmarłej Polski.
W 1941r. w lipcu po napaści III 
Rzeszy na ZSRS stanął jako pre-
zydent na czele powołanej przez 
OUN we Lwowie samozwańczej 
Ukraińskiej Rady Narodowej.
Hierarchowie greckokatolickiej 
cerkwi na czele z metropolitą An-
drzejem Szeptyckim aprobowali 
działalność OUN – banderowców” 
witając „zwycięską armię niemiec-
ką”.
To samo czynili kierownicy cerkwi 
prawosławnej na Wołyniu.
Zarządził modły dziękczynne we 
wszystkich cerkwiach archidiece-
zji w niedzielę 6 lipca 1941r. za 
wyzwolenie Ukrainy i w intencji 
„zwycięskiej hitlerowskiej armii”.
Gdy Niemcy zdobyli Kijów, A. 
Szeptycki wysłał nawet gratulacje 
do Hitlera.
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List metropolity Andrzeja Szep-
tyckiego do Adolfa Hitlera - 
23.09.1941 r.
Jego Wysokość Führer Wielkiej 
Rzeszy Niemieckiej – Adolf Hitler
Wasza Ekscelencjo!
„Jako zwierzchnik katolickiej 
Cerkwi, przekazuję Waszej Eks-
celencji serdeczne poważania z 
okazji zajęcia stolicy Ukrainy, zło-
towierzchniego miasta nad Dnie-
prem – Kijowa....
Widzimy w Panu, niezwyciężone-
go wodza niezrównanej i sławnej 
Armii Niemieckiej. Sprawa znisz-
czenia i wykorzenienia bolszewi-
zmu, jaką Pan, jako Führer Wiel-
kiej Rzeszy Niemieckiej przyjął 
za cel w tym pochodzie, zaskarbia 
Waszej Ekscelencji wdzięczność 
całego chrześcijańskiego świata.
Ukraińska Cerkiew grekokatolicka 
wie o historycznym znaczeniu po-
tężnego ruchu Narodu Niemieckie-
go pod Pańskim kierownictwem. 
Będę się modlił do Boga o błogo-
sławieństwo zwycięstwa które się 
stanie rękojmią trwałego pokoju 
dla Waszej Ekscelencji, Armii Nie-
mieckiej i Niemieckiego narodu.
Z osobistym szacunkiem. Andrzej 
hrabia Szeptycki – metropolita.”
Metropolita Szeptycki udzielał 
audiencji wysokim funkcjonariu-
szom hitlerowskim, SS i Abwery, 
delegacji specjalnego ukraińsko 
– niemieckiego batalionu „Na-
chtigall”(„Słowiki”), który 4 lipca 
1941 r. wymordował 45 profeso-
rów lwowskich wyższych uczelni 
na stoku Góry Kadeckiej – Wzgó-
rzach Wuleckich we Lwowie.
Uważany jest za współodpowie-
dzialnego za śmierć tysięcy Pola-
ków, Żydów, Ormian, Czechów, 
Rosjan i innych narodów, którzy 
zginęli na Kresach i w Małopolsce 
Wschodniej II RP.
W „Liście Pasterskim” metropolity 
z dnia 10 sierpnia 1945 roku – A. 
Szeptycki nie ustosunkowywał się 
do planowanych, doktrynalnych 
mordów masowych, które były 
dziełem OUN- UPA na Wołyniu. 
W czasie pisania listu nie potępiał 
tych mordów ani ich sprawców.
Inicjatywa tej ohydnej akcji padła 
od kleru ukraińskiego, z krzyżem 
w ręku nawoływano do tych mor-
dów, a duchowym inspiratorem 
był metropolita lwowski, Andrzej 
Szeptycki.
Wg. ks. Tadeusza Isakowicza – 
Zaleskiego błędem było też udzie-
lenie poparcia dla zbrodniczej 
Dywizji SS „Galizien”, która 23 
kwietnia 1943 r. świętowała swoje 
powstanie w lwowskiej katedrze 
greckokatolickiej.
Msze święte celebrował wówczas 
biskup Józef Slipyj (późniejszy 
kardynał), a kazanie wygłosił ks. 
dr Wasyl Łaba, kanonik kapitu-
ły, referent duszpasterstwa owej 
formacji (za zgodą metropolity) a 
dwunastu innych księży unickich 
zostało kapelanami esesmańskimi.
Oddelegowano jako kapelana do 
zbrodniczego batalionu Abwery 
„Nachtigall” ks. dr Iwana Hry-
niocha, proboszcza katedralnego i 
duszpasterza akademickiego, zna-
nego ze swych nacjonalistycznych 
poglądów.
Przede wszystkim jednak prawdzi-
wą tragedią było „kapłaństwo” w 
oddziałach UPA niektórych księży 
greckokatolickich, którzy nie tyl-
ko święcili narzędzia zbrodni i do 
mordów zachęcali, ale i mordami 
tymi wręcz kierowali (np. w Koro-
sciatynie i Kutach).
Metropolita Andrzej Szeptycki w 
październiku 1944 r. wysłał list 

hołdowniczy do Józefa Stalina, w 
którym dziękował za przyłączenie 
Lwowa i Kresów Wschodnich do 
ZSRR.
W owym liście napisał m.in.:
„Po zwycięskim pochodzie od 
Wołgi do Sanu, przyłączyliście na 
nowo zachodnie ukraińskie ziemie 
do Wielkiej Ukrainy (USRR). Za 
spełnienie tych testamentalnych 
pragnień i zmagań „Cały świat 
chyli czoło przed Wami (...)
Ukraińcy, którzy od wieków uwa-
żali się za jeden naród i chcieli być 
zjednoczeni w jednym państwie 
(*), składa Wam naród ukraiński 
serdeczne dzięki. Te światłe po-
ciągnięcia wywołały i w naszej 
Cerkwi nadzieję, że Cerkiew jak i 
cały naród znajdzie w ZSRR pod 
Waszym przewodem pełną swo-
bodę pracy i rozwoju w dobroci i 
szczęściu (...)”
(*) (chodzi o polskie terytoria siłą 
przyłączone do USRR i wcielone 
do ZSRR na mocy paktu Ribben-
trop-Mołotow).
Szeptycki przechowywał lidera 
OUN Andrija Melnyka w swoim 
pałacu świętojurskim, a następnie 
ułatwił mu ucieczkę ze Lwowa w 
stroju duchownego.

WYKAZ DUCHOWNYCH 
PRAWOSŁAWNYCH I ROLA 
JAKĄ ODEGRALI W MOR-
DOWANIU POLAKÓW:

 - Metropolita prawosławny Poli-
karp w kazaniu zachęcał do rżnię-
cia Polaków (m. Łuck), współpra-
cownik nacjonalistów ukraińskich 
( Krzemieniec).
 - Pop Petroszczuk wygłosił kaza-
nie(…) Lachiw i Żidiw wyryzaty 
(w czasie otwarcia cerkwi w Chor-
łupach 20 lipca 1942r.).
 - Na każdą wyprawę przeciw Po-
lakom, lub Żydom święciłem broń, 
noże, siekiery, widły, oraz udziela-
łem błogosławieństwa.
 - 29 sierpnia 1943r. we wsi Szuń, 
gm. Bereżce, pow. Luboml, pra-
wosławny duchowny Pokrowskyj 
w miejscowej cerkwi urządził akt 
poświęcenia noży, kos, siekier i 
sierpów, jako narzędzi mordów i 
rozdał je parafianom, aby mordo-
wali „Lachów”.
- Ukraińskie wioski wrogo na-
stawione do ludności polskiej … 
wieś Bielicze, gm. Grzybowica, na 
czele której stał pop prawosławny 
Robotnicki , wieś Zabłoćce, gm. 
Grzybowica również na czele z po-
pem Kwaśnyckim Teodorem.
 - Na Lachów nasz pop Stepan uro-
czyście poświęcił nam broń, tzn. 
karabiny, kulomioty, bagnety oraz 
siekiery, widły i jakieś inne samo-
róbki wykonane chłopskim sposo-
bem i pomysłem. W wielu wsiach 
popi święcili taką broń, a bywało 
że zachęcali do wybierania kąkolu 
z pszenicy „czyli do bicia Polaków 
za nic”.
 - Nie wykluczone, że część szko-
lenia bulbowscy podchorążowie 
odbywali w Monastyrze Poczajow-
skim, pisze o tym z resztą, podając 
jako pewnik „Samoistijna Ukraji-
na”. (lipiec -wrzesień 1994r.)
 - Wieś Tylawka –„w 1943 r. w cer-
kwi duchowny prawosławny Du-
byćkyj (drugi syn popa z Szumska) 
święcił noże i siekiery służące do 
mordowania Polaków.”
 - Zalipie – „W naszej wsi probosz-
czem miejscowej cerkwi prawo-
sławnej był Potockij, który pod-
czas kazań podjudzał miejscowych 
Ukraińców do mordowania Pola-
ków, używając często przysłowia 
biblijnego o plewieniu pszenicy z 

kąkoli. Tym kąkolem byli Polacy. 
On też święcił członkom band UPA 
broń, karabiny, siekiery i noże.”
 - Wg. Jurija Kurylczuka w jednej 
z miejscowości (Czortoryźk – ob-
wód wołyński) księża prawosławni 
własnoręcznie stracili 17 Polaków.
 - Wieś Huta Stepańska – „19 
lipca 1943 r. po napadzie i spale-
niu większości siedzib, okoliczni 
duchowni prawosławni odprawi-
li przed kościołem dziękczynne 
nabożeństwo za zwycięstwo nad 
Polakami, potem Ukraińcy spalili 
drewniany kościół pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Jezusowego 
wybudowany w 1927 r.
 - Ks. greckokatolicki Stepan 
Kłeparczuk (w Antonówce, pow. 
Brody) nawoływał z ambony do 
mordowania Polaków. Miał współ-
udział w zorganizowaniu zbrojnej 
bojówki.
 - Ks. greckokatolicki Walnicki 
(m. Jezierzany, pow. Borszczów) 
w przemówieniu w cerkwi i przed 
magistratem mówił „Kochani bra-
cia i siostry, gdyby krew polska 
płynęła rzekami, a łzy potokami- 
nie zważajcie na to, oczyszczając 
naszą ukraińską ziemie”.
 - Ks. greckokatolicki Ołeksiuk (in) 
(m. Wojniłów, pow. Kałusz) gło-
sił „Musimy tutaj przysiąc że nie 
spoczniemy aż wszystkie korzenie 
wrogie, łącznie z małym dzieciąt-
kiem zniszczymy (…). Nie trzeba 
zważać na nic i nie kierować się 
sumieniem (…).
 - Ks. greckokatolicki Michał Ho-
łowiej (parafia Olszaniak, dekanat 
Sambor) plebania była miejscem 
ugrupowań upowskich i ich zaopa-
trzenia w żywność.
 - Pod cerkwią w Koniuchach, pow. 
Brzeżanych mieściły się sale wy-
kładowe podchorążówki UPA.
 - W 1939 r. ujawniono m.in. niele-
galne składowanie broni i amunicji 
pochodzenia niemieckiego w pod-
ziemiach greckokatolickiej katedry 
pod wezwaniem św. Jura we Lwo-
wie, będącej pod zarządem metro-
polity abpa A. Szeptyckiego.
 - Ks. greckokatolicki Holinka z 
Wielkich Oczu „mówił o koniecz-
ności prowadzenia radykalnej wal-
ki z Polakami i Żydami. Wezwał 
ich, aby dobrze naostrzyli swoje 
topory i noże”.
 - W plebanii greckokatolickiej 
(Miłków-Wola Miłkowska) miał 
siedzibę sąd UPA i tam zapadały 
okrutne wyroki.
 - Ks. greckokatolicki Piotr Sawrij 
(wieś Torskie, pow. Zaleszczyki) 
podczas kazania w lipcu 1941 r. 
wezwał do mordowania Polaków.
 - Ks. greckokatolicki NN(w Medy-
nie) na kazaniu w cerkwi w sierp-
niu 1942 r. oświadczył : „współist-
nienie Polaków i Ukraińców jest 
wrzodem który należy koniecznie 
rozciąć”.
 - Ks. greckokatolicki Jacyszyn 
(i.n) (Toki) zachęcał z ambony do 
mordowania Polaków.
 - Ks. greckokatolicki (dziekan) 
Tretiak aktywnie pomagał w Zło-
czownie 3 i 4 lipca 1941 r. OUN i 
policji ukraińskiej w zorganizowa-
niu pogromu Żydów, zginęło 1000 
osób.
 - Ks. greckokatolicki (proboszcz) 
Pałahyćkyj w Monasterzyskach, 
stał na czele bojówek OUN – UPA, 
które 28 lutego 1944 r. napadły 
na ludność wsi Korościatyn (pow. 
Buczacz). Brał udział w masowym 
zabójstwie. Razem z nim w bojów-
ce była jego córka i kilka zakonnic. 
Twierdził m.in. że „za zabicie La-
chów w tworzeniu wolnej Ukrainy 
grzechu nie będzie”.

 - Ks. greckokatolicki Romano-
wyśkyj ( był współorganizatorem 
mordu w wiosce Byczkowce, w 
której zabito 63 Polaków i Żydów.
 - Ks. greckokatolicki Wasyl Man-
dziuk był w składzie komendy sta-
nicy OUN we wsi Synków(pow. 
Zaleszczyki, woj. Tarnopolskie), 
brał udział w mordowaniu Pola-
ków, Żydów i Ukraińców.
- Ks. greckokatolicki Iwan Hry-
nioch w Pawłowie kierował z lasu 
na Mielnikach bojówkami UPA 
przy mordowaniu Polaków.
 - Ks. greckokatolicki Wasyl Dawy-
dowycz budził z ambony cerkiew-
nej w Pawłowie od lipca 1941r. 
nienawiść do Polaków posługując 
się hasłem „Ukraina bez Polaków”, 
”Ukraina tylko dla Ukraińców”.
 - Ks. greckokatolicki N.N. we wsi 
Słupki poświęcił w cerkwi narzę-
dzia zbrodni.
 - Ks. greckokatolicki NN – w 
Isypowicach odprawił „sąd” na 
Polakami na swojej plebanii, za 
umieszczanie na krzyżu napisu w 
języku polskim.
 - Ks. proboszcz greckokatolicki 
Korduba we wsi Hlibów zasiadał 
w „rewolucyjnym sądzie” i fero-
wał wyroki śmierci po uprzednim 
torturowaniu skazanych Polaków.
 - Ks. greckokatolicki NN we wsi 
Chmieliska już w lipcu 1941 r. na-
woływał w kazaniach do rozprawy 
nad Żydami i Lachami.
 Ks. greckokatolicki Kunićkyj we 
wsi Czerniszówka święcił w cer-
kwi noże banderowcom.
Ks. greckokatolicki Iwan Diduch 
w Draganówce podczas kazania w 
cerkwi denerwował się że nic się 
we wsi nie dzieje a powinno paść 
w jego parafii przynajmniej 100 
Polaków.
 
Ks. greckokatolicki Rajich we wsi 
Iławcze był jednym z głównych 
organizatorów mordu ludności pol-
skiej, a jego 2 synów brało bezpo-
średni udział w grabieżach i mor-
dach Polaków.
- Ks. greckokatolicki Kozanecki w 
Głęboczku wzywał do niszczenia 
Polaków i Żydów wrogów Ukra-
iny.
- Ks. greckokatolicki Walnicki 
wzywał z ambony do mordowania 
Żydów i Polaków.
- Ks. greckokatolicki Kleparczyk 
w Czernicy nawoływał do przemo-
cy i mordowania Polaków i Żydów.
 - Diak. Duliba N. w Majdunie i 
jego syn byli organizatorami napa-
du na wieś w której Ukraińcy wy-
mordowali 154 Polaków.
 - Ks. greckokatolicki NN w Sła-
wentynie święcił przeznaczone do 
mordowania Polaków karabiny, 
noże, siekiery, kosy i widły pod ha-
słem z ambony: „ Aby żniwa były 
obfite”.
- Ks. greckokatolicki NN. W Chle-
bowicach Świrskich nawoływał 
do mordowania Polaków słowa-
mi: „Ukraińcy nie mogą przyjść 
na święcone, jeżeli nie zlikwidują 
Lachów”.
- Greckokatolicki proboszcz 
Sawczuk Jurij z Piątkowej ściśle 
współpracował z bandami UPA i 
był kapelanem w Sotni „Burłaka”.
- Ks. greckokatolicki proboszcz 
Bury Jan ściśle współpracował z 
OUN i UPA. Pod koniec 1939 r. i 
w lipcu 1941 r. dwukrotnie cele-
brował „pogrzeb Polski”. Wyko-
rzystywał uczucia religijne do sze-
rzenia nienawiści do Polaków.
- Ks. greckokatolicki proboszcz 
Smolka Włodzimierz w Manaste-
rzu (pow. jarosławski), znany był z 
antypolskich wystąpień i szerzenia 

nienawiści do Polaków. Na swoich 
kazaniach nieraz mawiał : „Kiedyś 
święty Piotr zapyta ciebie o dobre 
uczynki, ileś wyplenił polskiego 
kąkolu? I co ty na to, skoro tak bez-
czynnie czekasz aż inni to za ciebie 
zrobią.”
- Ks. greckokatolicki proboszcz 
Sterczuk Włodymyr w Swarycze-
wie - przywódca duchowy, organi-
zator i prowodyr terenowej organi-
zacji OUN i UPA. Nawoływał on 
w kazaniach swych wiernych do 
mordowania Polaków. Był on or-
ganizatorem różnych ćwiczeń mi-
litarnych bojówek UPA na terenie 
wsi. On też głosił na swoich kaza-
niach nienawiść do Polaków m.in. 
takie hasła jak: Musimy zakasać 
rękawy i brać się do roboty, kon-
tekstem tego hasła było wezwanie 
do mordowania Polaków.
 - Ks. greckokatolicki Kisielewski 
Stefan z parafii w Dobrownanach 
i proboszcz greckokatolicki Pidi-
sieki Emanuel z Podnichala byli 
głównymi szerzycielami nienawi-
ści do Polaków, duchowymi przy-
wódcami rzezi Polaków.
 - Ks. greckokatolicki Radio Kry-
we ad Tworylne „zabronił pod karą 
śmierci dawać cokolwiek czerwo-
nym partyzantom, Lachom, Żydom 
i komunistom”. Był on zagorzałym 
zwolennikiem OUN – banderow-
cem i polakożercą”.
 - W szerzeniu nienawiści do Pola-
ków brali niestety udział dalsi księ-
ża greckokatoliccy” :
- Ks. Lew Salwicki, kleryk Hryc 
Drozd z Terki, ks. Andrzej Dorosz 
z Daszówki (na jego plebani szko-
liły się bojówki UPA) ks. Michał 
Suchy z Łobozwi (3 jego synów 
było w UPA, swoich synów w UPA 
mieli też księża Mikołaj Milanicz z 
Moczar i Iwan Ezop z Ustianowej), 
ks. Dymitr Panasiewicz z Ustrzyk 
Dolnych nawoływał do mordowa-
nia Polaków.
- Ks. greckokatolicki, proboszcz 
Tomaszewski Iwan i wikariusz Ks. 
Rybałt Włodzimierz z Krzywczy 
„współpracowali z UPA i wyko-
rzystywali religię do podburzenia 
Ukraińców przeciwko Polakom. 
Ks. Tomaszewski Iwan uciekł ra-
zem z Niemcami.
 - Leszków – „30 grudnia 1942 r. 
zostali aresztowani przez Gestapo 
na terenie Warszawy w wyniku 
donosu księdza grekokatolickie-
go Józefa Kładocznego, bliskiego 
współpracownika (sekretarza) ar-
cybiskupa Szeptyckiego”, Polacy 
biorący udział w pertraktacjach z 
metropolitą Szeptyckim.
 
Polaków wydał Niemcom ks. 
Kłodocznyj, zadenuncjował też 
Delegata Rządu Na Kraj Jana Pie-
kałkiewicza, aresztowanego przez 
Gestapo w lutym 1943 r.
 - Wieś Hłudno – „Aktywnym dzia-
łaczem OUN był Wikariusz ks. Mi-
chaiło Hajduk, przyjaciel nauczy-
ciela Lewickiego, kunowskiego 
aktywisty z Pawłokomy. Podczas 
rewizji w cerkwi i dzwonnicy zna-
leziono broń i amunicję należącą 
do sotni UPA.
 - Żabcze Murowane – „W pierw-
szą niedzielę po napadzie bande-
rowców na Ostrów, ks. Ołyjnyk 
przyjechał odprawić mszę świętą 
do miejscowej cerkwi. Przejeżdża-
jąc koło kościoła spotkał 2 kobiety, 
które pozdrowiły go po ukraińsku 
słowami: „Sława Jizusu Christu. 
W odpowiedzi usłyszały od niego: 
„Toj bunkier treba bude rozwałyty” 
wskazując na kościół.
 - Wśród schwytanych napastni-
ków był również pop z dużą różną 
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ilością szat liturgicznych zrabowa-
nych w polskich kościołach. Miał 
odprawić dziękczynne modły w 
zdobytym zasmyckim kościele.
 Wieś Skomorochy- „We wsi była 
cerkiew, w której miejscowy pop 
Hełebej był wyjątkowo aktywnym 
szerzycielem nienawiści do Pola-
ków. W swoich kazaniach często 
mówił „o kąkolu w pszenicy który 
trzeba zniszczyć”.
 Czerwonogród – „Księża grec-
kokatoliccy i prawosławni popi 
poświęcali w cerkwiach broń prze-
znaczoną do mordowania Polaków. 
Takie zdarzenie miało miejsce m. 
in. W Nynkowie, gdzie poświęca-
li broń, diak. Jacko Stachera, oraz 
popi: Swistol i Dmytro Wytry-
kusz.”
 - Wieś Dylągowa –„W lipcu 1944 
roku, kierownictwo podziemne AK 
z Dynowa wydało wyrok śmierci 
na unickiego księdza – Ukraińca 
Michajło Hajdiuka z Hłudna za 
współpracę z okupantem niemiec-
kim i OUN – UPA, oraz podburza-
nie miejscowych Rusinów (Ukra-
ińców) do mordowania Polaków i 
Żydów. Wyrok wykonano”.
 - Wieś Końskie - „W okresie oku-
pacji miejscowy unicki proboszcz 
ks. Józef Krysa, razem ze swoim 
wikariuszem (Ukraińcem), na-
zwiska nie ustalono, podburzali 
miejscowych Rusinów przeciwko 
Polakom”.
 - Wieś Brzuska – „miejscowy 
greckokatolicki ksiądz Bilik Olek-
sy przed dokonanym napadem so-
lennie zapewniał Polaków, że im 
nic nie grozi, że mogą pozostać we 
wsi. Obietnica okazała się bez po-
krycia, a on jak się później okazało 
ściśle współpracował z UPA”.
- Wieś Grązowa –„miejscowy pro-
boszcz greckokatolicki ks. Michał 
Zaworatiuk uchodził za aktywne-
go nacjonalistę, wykorzystującego 
ambonę do szerzenia nienawiści do 
Polaków.”
- „Miejscowy proboszcz greko-
katolicki ks. Aleksander Steranka 
odnosił się wrogo do Polaków, 
współpracował z UPA i wykorzy-
stywał uczucia religijne do szerze-
nia nienawiści do Polaków”.
 - Wieś Polana - „W latach 1943 
– 1944 miejscowy proboszcz 
greckokatolicki, Ukrainiec, ks. 
Włodzimierz Wesoły znany był z 
antypolskich poglądów, w swych 
kazaniach budził nienawiść spo-
łeczności ukraińskiej do Polaków.
 - We wsi Chmieliska- „w lipcu 
- sierpniu 1941 r. miejscowy ks. 
greckokatolicki o nazwisku Karo-
łek nawoływał w swych kazaniach 
Ukraińców do rozprawy z Żydami 
i Polakami”.
-Kokoszyńce – „natomiast ide-
owym i organizacyjnym przywód-
cą był miejscowy ksiądz greckoka-
tolicki o nazwisku Procyszyn.”
 - Bucniów – Ks. greckokatolicki, 
Kurytas (i.n)„następnego dnia w 
czasie rewizji w cerkwi i na pleba-
ni znaleziono broń, za co areszto-
wano księdza i jego starszego syna, 
natomiast młodszy zdołał zbiec.”
 „Duchowym i religijnym przy-
wódcą ukraińskich nacjonalistów 
spod znaku OUN i UPA na terenie 
wsi i parafii Giernakówka był pop 
Iwan Wołoszyn, który wykorzy-
stywał religijne uczucia do podsy-
cania nienawiści do Polaków, np. 
poświęcał broń i odprawiał do tego 
stosowne nabożeństwo do walki „z 
kąkolem w pszenicy”.
-„miejscowy ksiądz greckokato-
licki Pasiecznik pochodził ze wsi 
Popowce.
 

Powszechnie był znany ze swych 
antypolskich poglądów i aktywnej 
działalności w szerzeniu nacjo-
nalistycznych poglądów i ścisłej 
współpracy z OUN i UPA. Na ka-
zaniach w cerkwi w Litowisku na-
woływał otwarcie do mordowania 
Polaków i wykorzystywał w tym 
celu uczucia religijne.”
 - Tuczna- haniebną rolę odegrał 
ksiądz greckokatolicki NN z Chle-
bowic Świrskich, który nawoływał 
do mordowania Polaków, wołając 
do Ukraińców z ambony: - „Bierz-
cie się do dzieła, bo pieczone go-
łąbki nie polecą same do gąbki”, 
„Ukraińcy nie mogą przyjść na 
święcone, jeżeli nie zlikwidują La-
chów”.
 - Wieś Gaje Wielkie – „W lipcu 
1943 r. w miejscowej cerkwi grec-
kokatolickiej odbyły się religijno 
- nazistowskie uroczystości na któ-
re zjechało się wielu ukraińskich 
księży. Pod cerkwią dokonano po-
święcenia broni przeznaczonej do 
mordowania Polaków”.
 - Trembowla - „Na terenie mia-
sta i powiatu Trembowelskiego w 
latach 1941 – 1944 bardzo aktyw-
nie działali dwaj ukraińscy kapłani 
grekokatoliccy, Stefan Mochnac-
kyj i Iwan Wesołowskyj. Byli oni 
głównymi duchownymi organi-
zatorami ludobójczej zbrodni. To 
oni, z ambon cerkwi nawoływali 
do masowych mordów ludności 
polskiej.
Organizowali misje religijne, pod-
czas których podsycali nienawiść 
do Żydów i Polaków.
Mordy uważali za czyn zgodny z 
wiarą i boskimi przykazaniami, 
polegające na usuwaniu kąkolu z 
pszenicy. Tym kąkolem byli Żydzi 
i Polacy, a pszenicą ludność ukra-
ińska.” „Świaszczennyk” Stefan 
Mochnackyj udzielał daleko idą-
cej pomocy banderowcom, za jego 
zgodą i wiedzą ukrywali oni spore 
ilości broni w cerkwi, przy ul. Tara-
sa Szewczenki w Trembowli. Brał 
on też udział w poświęceniu broni 
mogącej służyć do mordowania 
Polaków.”
„Istotnie w niedługim czasie tę 
święconą broń i noże często wyko-
rzystywano do zadawania męczeń-
skiej śmierci niewinnym ludziom. 
Pop Wołoszyn i jego zięć Słobo-
dian władali w odpowiedni sposób 
i sterowali umysłami i nastrojami 
Ukraińców w Germakówce. To 
oni są głównie odpowiedzialni za 
ludobójcze zbrodnie na Polakach i 
Żydach w Germakówce i okolicy.”
- W Kokoszynie komendantem 
bandy UPA był ukraiński ksiądz 
parafii Kokoszyńce o nazwisku 
Procyszyn , pochodzący z Czernie-
szowiec koło Tarnopola.”
- Dnia 12.10.1943 r. na dom w 
którym mieszkał ksiądz, sześcio-
osobowa bojówka UPA dokonała 
napadu na Polaków tam mieszka-
jących. W jej skład wchodzili m.in. 
Hryć Medynśkyj i Sławko Nymyj, 
syn miejscowego popa grekokato-
lickiego Wasyla Nymyja, główne-
go organizatora ludobójczych mor-
dów na ludności polskiej w tym 
regionie.
- Miasto i okolice Doliny – „Bodak, 
pop w głównej cerkwi w Dolinie w 
swych kazaniach podczas nabo-
żeństw głośno krzyczał z mówni-
cy: „Będziemy mordowali Lachów 
do pnia i do korzenia”. Nawoływał 
swoich wiernych, by przynosili na-
rzędzia zbrodni - noże siekiery, ka-
rabiny, itp. do poświęcenia” .
-Duchowny Dymitr Bandera szcze-
gólnie się wsławił w swojej parafii 
w szerzeniu nienawiści do Pola-

ków i nawoływaniu w imię Boga 
do zbrodni. Jego kazania były bar-
dzo głośne, z użyciem biblijnego 
przysłowia o kąkolu w pszenicy”.
- „Stoję wśród tłumu w cerkwi i 
słucham przemowy popa do wier-
nych i to w ten sposób: „Bracia 
chrystijany, Ukraińcy, waszym 
obowiązkiem jest rżnąć Polaków, a 
będzie niepodległa Ukraina. I na tę 
rzeź wam błogosławię”.
- „Byli wśród popów i nie stanowi-
li wyjątku, tacy którzy całkowicie 
popierali rzeź Polaków, podburzali 
do aktów terroru, a nawet święci-
li noże na których było napisane 
smert – Lachom. Byli też tacy, któ-
rzy odżegnywali się od tych okru-
cieństw. Niektórzy z nich stali się 
ofiarami morderstw.”
- Przywódca duchowy bandytów 
ks. greckokatolicki z Kut Zakrzew-
ski święcił noże, którymi później 
mordowano Polaków..
We Lwowie działała wyższa uczel-
nia greckokatolicka, w której wy-
kładowcą był ks. dr Iwan Hrynioch 
„Harasymowśkyj” będąc jednocze-
śnie od czasów lwowskich poprzez 
Wołyń, Halicję, tzw. Zacurzonie, 
z emigracją powojenna włącznie 
– członkiem Prowyduł OUN Ban-
dery.
 Miłków, pow. Lubaczów- zostały 
zamordowane przez UPA 23 osoby 
narodowości polskiej zamieszku-
jące tę miejscowość, na podstawie 
wyroku sądu UPA obradującego w 
miejscowej plebanii greckokatolic-
kiej.
- We wsi Biała dowódcą bojów-
ki UPA był Dubec N. syn księdza 
greckokatolickiego.
- Wieś Sołoniów, pow. Horochów: 
„pop NN poświęcając noże naka-
zywał by były ostre i dobrze „Riza-
ły Polachiw”
- W Tokach ks. greckokatolicki Ja-
cyszyn zachęcał z ambony do mor-
dowania Polaków.
 REPRESJONOWANI I MORDO-
WANI DUCHOWNI PRAWO-
SŁAWNI ZA:
 - odprawianie mszy dla Polaków 
w kościele rzymskokatolickim,
- za odmowę współpracy z UPA,
- potępianie podczas nabożeństw w 
kazaniach zbrodni banderowskich,
- sprzyjanie Polakom i Żydom,
- zdradę sprawy ukraińskiej,
- publiczne potępianie napadu ban-
derowców,
- udział w pogrzebie Polaków,
- nawoływanie do opamiętania,
- ostrzeganie i pomoc Polakom i 
Żydom w ocaleniu życia,
- odmowę osobistego udziału w 
przygotowaniach do mordowania 
Polaków i Żydów
- nawoływanie do zgody.
 - Egzarcha Aleksiej Hromadskyj 
„Ołeksa” potępiał mordy i rzezie, 
zginął 8 maja
1943 r. w zasadzce pod Smygą. 
Był archimandrytą Ławry Pocza-
jowskiej autonomicznej cerkwi 
prawosławnej, metropolita wołyń-
sko- żytomierski). Zbrodni doko-
nała bojówka OUN.
- Duchowny prawosławny Hawry-
ło Bogusławśkyj, odmówił święce-
nia noży do mordowania Polaków 
i nawoływał Ukraińców do opa-
miętania się. Wobec gróźb uciekł z 
rodziną.
- Zimno, pow. Włodzimierz Wo-
łyński, zastrzelili duchownego pra-
wosławnego episkopa Emanujiła 
Tarnawśkiego który odmówił do-
wodzenia bojówką i następnie po-
wieszone zostały zwłoki na przy-
drożnym drzewie.
- Kaszówka, pow. Kowel, zamor-
dowano duchownego prawosław-

nego NN wraz z rodziną za odmo-
wę święcenia noży.
 
- Pow. Dubno, pop Konoplanko 
został zamordowany za karę, że 
odmówił święcenia broni i noży 
przed rzezią.
 - W mieście Kowel, w lipcu 1943 
r. duchowny prawosławny Czer-
wynśkyj nie przyjął do cerkwi 
wici chlebowych (…) i podczas 
niedzielnego nabożeństwa wystą-
pił przeciwko mordowaniu nie-
winnych ludzi. Został zastrzelony 
przez bojówkarzy SB, OUN i UPA 
kilka dni później.
- Zabito biskupa Manuiła przez 
OUN - UPA
- Pop Fiodor Cichoćkyj w para-
fii Nowysłąw (Nowy Staw), gm. 
Dederkały, pow. Krzemieniec w 
1943 roku pobity ze skutkiem 
śmiertelnym (wraz z ojcem, rów-
nież popem), gdyż obaj odmówili 
nabożeństwa podczas którego mie-
li święcić w cerkwi noże i topory 
przeznaczone do mordowania Po-
laków.
 - Wieś Drańcza Polska „miejsco-
wy duchowny prawosławny Fiłyb 
Boryćkyj został powieszony za 
sprzyjanie ludności polskiej.
 - Protorej prawosławny Fiodor 
Jurkewycz, sekretarz abpa Alek-
sieja Hromadskiego, parafia Krze-
mieniec zginął w 1943 r. z abp 
Hromadskim zamordowani przez 
OUN – UPA.
- Pop prawosławny NN, parafia 
Wielick - wieś, pow. Kowel, za-
mordowany ze swoją rodziną przez 
bojówkarzy OUN i UPA za to że 
nawoływał do zaprzestania za-
bójstw Polaków i Żydów i potępiał 
mordy.
 - Pop prawosławny NN, parafia 
Baszuki, pow. Krzemieniec, za-
mordowany przez bojówkarzy 
UPA w maju 1943 r. za nawoływa-
nie do zaprzestania mordów.
- Pop prawosławny NN, parafia 
Pełcza, pow. Dubno, we wrześniu 
1943 r. zamordowany przez bo-
jówkarzy UPA za to, że uprzedził 
polskiego księdza Bolesława Mu-
rarskiego o grożącym mu niebez-
pieczeństwie ze strony UPA.
 - Ks. greckokatolicki Serafin Ho-
rosiewycz – proboszcz parafii gre-
kokatolickiej, w Żabczu pow. Łuck 
zginął z rąk UPA, spalony żywcem 
26 lipca 1943 r. z 4 Polakami w 
cerkwi oblanej benzyną i podpalo-
nej, za potępianie zbrodni bande-
rowskich na Polakach i za przyjaźń 
z polskim księdzem.
- Ks. greckokatolicki Śliwiński (, 
Ukrainiec pochodzenia polskiego 
wraz z synem w marcu 1944 r. zo-
stali zamordowani przez bojówkę 
SB – OUN za sprzyjanie Polakom 
(parafia m. Tiudiów, pow. Kosów 
Huculski).
- Ks. greckokatolicki Ślusarczyk 
Antoni –wikariusz unicki, Ukra-
iniec, został zastrzelony na po-
czątku 1945r. przez bojówkarzy 
SB –OUN za tzw. „Zdradę sprawy 
ukraińskiej”, ponieważ pożyczył 
zagrożonemu Polakowi sutannę i 
kapelusz, aby ten mógł w tym prze-
braniu uciec do polskiej wsi Rudy 
Różanieckiej (m. Lubliniec Stary).
 Ks. greckokatolicki Michajło Te-
łep – proboszcz w Rogóźnie został 
zamordowany w kwietniu 1944 r. 
wraz z rodziną (cztery osoby) przez 
bojówkarzy SB – OUN – UPA, za 
publiczne potępianie napadu ban-
derowców na Pyszówkę.
 - Ks. greckokatolicki Tereszkun , 
Ukrainiec, powieszony za „zdradę 
Ukrainy”, za odmowę udziału w 
działaniach UPA i za potępienie 

mordowania Polaków (parafia Zu-
brzec, pow. Buczacz).
- Ks. greckokatolicki Panasiuk 
ożeniony z Polką, uprowadzony 
i utopiony w rzece Seret. Zamor-
dowany za potępianie w swoich 
kazaniach zbrodni dokonywanych 
przez UPA. Zamordowano również 
jego żonę, która była w zaawanso-
wanej ciąży (m. Strusów).
 - Ks. greckokatolicki Wołoszczuk 
uprowadzony we wrześniu 1944 r. 
do lasu i powieszony przez bande-
rowców za karę, że brał udział w 
pogrzebie i potępienie zbrodni na 
Polakach (m. Hostów, pow. Tłu-
macz)
 - Ks. greckokatolicki Dymitr Ur-
synowicz – w styczniu 1945r. 
miejscowi chłopi ukraińscy, ban-
derowcy, napadli na plebanię i za-
mordowali księdza za potępianie 
na kazaniach mordowania Polaków 
przez banderowców (m. Gruszka)
 - Ks. greckokatolicki Kruszyń-
ski – zamordowany za potępianie 
(sprzeciw) przeciwko mordowaniu 
Polaków.
 - Ks. greckokatolicki Roman Kru-
szelnyćkyj, zamordowany przez 
bojówkarzy SB – OUN i UPA, 
3.04.1944 r. za potępienie zbrod-
ni dokonywanych przez UPA na 
Polakach, ostrzeganie i pomoc są-
siadom Polakom w ocaleniu życia 
(parafia Bonów, pow. Jaworów).
 - Za pomoc ludności polskiej ks. 
greckokatolicki Nifont Medwe-
dew, został pod koniec 1942 r. 
zamordowany przez bojówkarzy 
UPA za odmowę osobistego udzia-
łu w przygotowaniach do mordo-
wania Polaków (m. Antonówka 
Szepelska, pow. Łuck).
 - Ks. greckokatolicki Piotr Wujto-
wycz, zamordowany za odmowę 
współpracy z UPA (parafia Neh-
rypka, pow. Przemyśl).
 - Ks. greckokatolicki Baka , za-
mordowany przez UPA wraz z 
żoną, córką i Polakami, gdy od-
prawiał dla nich mszę świętą w ko-
ściele rzymskokatolickim (parafia 
Śliwnica, pow. Przemyśl).
 - Ks. greckokatolicki NN, w 
Urlowie, Ukrainiec, został zamor-
dowany w listopadzie 1943 r. za 
potępianie na kazaniu mordów na 
Polakach na Wołyniu i nawoływa-
nie do zgody.
 - Alumn teologii grekokatolickiej, 
Ukrainiec, NN, został zamordo-
wany przez banderowców w lipcu 
1944 r. w Lastowicach za odmowę 
wstąpienia do UPA.
 - Ks. greckokatolicki NN parafia 
w Czernichowie, pow. Tarnopol, 
w kwietniu 1944r. potępił w czasie 
kazania UPA za zbrodnie na Pola-
kach. Został zamordowany przez 
bojówkarzy SB OUN i UPA.
- Ks. greckokatolicki NN (parafia 
Bełżec, pow. Złoczów), zamordo-
wany ze swoją rodziną i znajomymi 
w 1944r. za odmowę współpracy i 
potępienie zbrodni dokonywanych 
przez UPA.
 
- Ks. greckokatolicki NN (para-
fia Milno, osiedle Podliski, pow. 
Złoczów) został zamordowany w 
listopadzie 1944 r. przez bojów-
karzy UPA, za to że po masowym 
mordzie potępił działania UPA.
- Ks. greckokatolicki NN (pow. 
Zborów) w lipcu 1943 r. został za-
mordowany przez bojówkarzy SB 
- OUN - UPA, za to że w kazaniach 
potępiał zbrodnie UPA dokonywa-
ne na Polakach na Wołyniu.
- NN dwaj zakonnicy zakonu Ba-
zylianów, Ukraińcy grekokatolicy 
(parafia Lubieszów, pow. Kamień 
Koszycki) zamordowani razem z 
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około 200 Polakami podczas napa-
du bandy UPA 9.11.1943 r.
 - W Zalesiu za sprzyjanie Polakom 
poniosła śmierć cała rodzina księ-
dza greckokatolickiego.
- Ks. greckokatolicki Skorohida w 
Koropcu za nawoływanie w cerkwi 
do zaprzestania mordowania braci 
Polaków został przez banderow-
ców wygnany ze wsi.
 - Ks. greckokatolicki Stanisław 
Soprokowski, proboszcz (Krywe 
ad Tworylne) w 1944 r. za prze-
chowywanie na plebanii 16- letniej 
Żydówki Bliny Meyer ocalałej z 
pogromu, oraz za życzliwość i 
pomoc miejscowym Polakom był 
szykanowany przez banderow-
ców. W obawie o swoje i swoich 
najbliższych życie uciekł z parafii 
do miasta Skole w województwie 
Stanisławowskim.
 - Ks. greckokatolicki NN (m. 
Tumirz), proboszcz cerkwi, po 
potępieniu zbrodni a następnie 
otrzymanie listu od SB- OUN z 
nakazem opuszczenia parafii pod 
groźbą kary śmierci opuścił para-
fię.
 - Ks. greckokatolicki NN, z Miel-
na, który krytykował działania 
OUN – UPA otrzymał za to wyrok 
śmierci.
 - Ks. greckokatolicki NN We wsi 
Lipowce odmówił pogrzebania po-
mordowanych Polaków obawiając 
się, że banderowcy mogą z nim 
zrobić to samo co z Polakami.
 
UDZIELANIE POMOCY PO-
LAKOM PRZEZ DUCHOW-
NYCH GRECKOKATOLIC-
KICH

 - W Starym Zbarażu nie doszło do 
masakry dzięki ks. greckokatolic-
kiemu Bohatiukowi i diakonowi 
Diduchowi.
 - We wsi Krasny ks. greckokatolic-
ki NN w lipcu 16/17 1944r. ukrył 
ks. rzymskokatolickiego Łukasza 
Makolądra.
 - We wsi Sorocko ks. greckoka-
tolicki (proboszcz) NN ostrzegł 
przed napadem ks. Adama Dżyzge.
 - W Nadkwaszy ks. greckokato-
licki NN udzielał ukrywającym się 
Polakom skutecznej pomocy.
 - W Busku proboszcz greckoka-
tolicki Kałyniewicz N. i ks. Wania 
N. pomagali Polakom w ocaleniu 
życia.
 - W Ryszkowej Woli „część miej-
scowych Ukraińców wraz z ks. 
greckokatolickim Teodorem Le-
wickim ostrzegała Polaków przed 
planowanymi napadami UPA i była 
życzliwa.
 - W Baligrodzie –członkowie UPA 
zamierzali wejść do kościoła, ale 
nie dopuścił do tego miejscowy 
ksiądz greckokatolicki o nazwisku 
Ołenko , który w ten sposób ocalił 
życie polskiemu księdzu Józefowi 
Miezin i grupie mężczyzn obec-
nych na niedzielnej mszy świętej.
 - W Polańczyku, miejscowy ks. 
greckokatolicki Anton Bronowski 
okazywał życzliwość i pomoc lud-
ności polskiej.
- W Rajskim – napastnicy wypro-
wadzili na rozstrzelanie wszystkie 
siostry zakonne, razem z ich kape-
lanem, wikarym z parafii Wołko-
wyja ks. Kazimierzem Kramarczy-
kiem. W ostatniej chwili wstawił 
się za nimi i uratował od śmierci, 
ks. greckokatolicki proboszcz z 
Rajskiego, ks. Boziuch.
 - W Lataczu – kilkanaście osób, 
Polaków ukrywało się w piwnicy 
ukraińskiego ks. NN, za jego wie-
dzą pomógł wywiezieniu furman-
kami do Tłustego.

- „Z kolei w marcu 1944 r. w pow. 
Bubreckim ks. Bereziuk wraz z 
grupą świeckich Ukraińców „po 
długich pertraktacjach” wykupił 
uprowadzonych przez oddział UPA 
kilkudziesięciu Polaków z Rakow-
ca „za cenę 10 tyś. zł i 4 świnie”.
- Brat metropolity ojciec Klemens 
Szeptycki w swoim greckokatolic-
kim klasztorze ukrywał żydowskie 
dzieci.
 - Ks. greckokatolicki Michał 
Szczurowski parafia Markowa, 
pow. Podhajce, ostrzegł przez na-
padem ks. rzymskokatolickiego 
Mikołaja Ferensa.
 - Zaleska Wola, pow. Jarosław, 
zamordowani zostali pochowani w 
Zalewskiej Woli przez ks. Grecko-
katolickiego NN.
 - Ks. greckokatolicki Tysowski 
(i.n) proboszcz w Kałuszu wystę-
pował w obronie Polaków.
 Według Stowarzyszenia Upamięt-
niania Ofiar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów we Wrocławiu w 
latach 1939 – 1947 z rąk nacjonali-
stów ukraińskich zginęło 160 księ-
ży, 17 zakonników i 22 zakonnice, 
ponad 20 zostało rannych, a ponad 
sto ratowało się ucieczką przed 
niechybną śmiercią. Ustalono rów-
nież, że z rąk SB – OUN i UPA zgi-
nęło 10 ukraińskich duchownych, 
a 5 zostało zmuszonych do opusz-
czenia swoich parafii.
 Opinię o roli duchowieństwa ukra-
ińskiego potwierdził Instytut Pa-
mięci Narodowej, który stwierdził 
wręcz, że:
 
”Jak wynika z analizy zeznań 
świadków, niejednokrotnie do ata-
ków podżegali księża greckoka-
toliccy, którzy w treści wygłoszo-
nych kazań odnosili się wrogo do 
ludności polskiej”.
 wg Stanisława Woczeja:
„Powyższy artykuł jest próbą do-
kładniejszego przyglądnięcia się 
postawie duchowieństwa ukra-
ińskiego i jego reakcji na mordy 
dokonywane przez SB – OUN i 
UPA, oraz przez inne organizacje 
nacjonalistyczne na Polakach za-
mieszkujących Wołyń i Małopol-
skę Wschodnią w czasie II RP”.
Stanisław Woczeja obficie korzy-
stał z posiadanej przez niego lite-
ratury, czerpiąc z niej cytaty wie-
lokrotnie, jak również podając w 
rozdziale „Literatura” pełny wykaz 
źródeł z których czerpał.
NIEUKARANY POLSKI HO-
LOCAUST ZBRODNIE LUDO-
BÓJSTWA NA NARODZIE POL-
SKIM
SUTANNA UMACZANA W 
KRWI
opracował Aleksander Szumański 
„Głos Polski” Toronto

Dokumenty, źródła, cytaty:
STOWARZYSZENIE KRESO-
WIAN w Kędzierzynie - Koźlu ul. 
SKARBOWA 10
wg Stanisława Woczeja „Sutanna 
umaczana we krwi”
http://www.kresykedzierzynkozle.
home.pl/page43.php
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/
dzieje/rus/cerkwie1.html
http://www.pogonowski.com/di-
splay_pl.php?textid=82

ZAGŁADA OSTRÓWEK LU-
DOBÓJSTWO

W ciągu zaledwie kilku godzin 
Ukraińcy wymordowali 30 sierp-
nia 1943 r. w Woli Ostrowieckiej 
oraz w Ostrówkach około  1050 
osób.
Już z chwilą rozpoczęcia II wojny 

światowej do mieszkańców do-
cierały informacjo skrytobójczych 
mordach Polaków, dokonywa-
nych przez bojówki ukraińskie. 22 
czerwca 1941 r. wybuchła wojna 
niemiecko-radziecka i nastąpiła 
zmiana okupanta. W październiku 
1942 r. Niemcy z policją ukraińską 
wymordowali kilkanaście tysięcy 
Żydów z komisariatu okręgowego 
Luboml.
Od wiosny 1943 r. przez wsie 
przechodziły patrole UPA i pe-
netrowały teren w poszukiwaniu 
broni u Polaków oraz dopytywa-
ły się o organizacje AK, rabując 
przy tej okazji gospodarzy. Były 
też przypadki pobić i ostrzeliwa-
nia domów. 5 lipca 1943 r. ban-
derowcy pod dowództwem Petra 
Gusara „Maśluka” zorganizowali 
zasadzkę na Niemców na moście 
między Ostrówkami i Borową, w 
wyniku której zginął oficer i kilku 
żołnierzy niemieckich. W odwecie 
Niemcy postanowili spacyfikować 
Ostrówki. Ostatecznie pacyfikację 
odwołano, ale na skutek strzela-
niny spłonęło gospodarstwo Wik-
torii Ulewicz i zginęła jej córka 
Agnieszka, a z odniesionych ran 
zmarła sąsiadka Helena Kuwałek. 
28 i 29 sierpnia 1943 r. w oko-
licznych wsiach: Równo, Połapy, 
Sokół odbyła się mobilizacja Ukra-
ińców przez przybyłe z terenów 
Galicji oddziały UPA.

W BANDEROWSKIM KOR-
DONIE
O świcie 30 sierpnia 1943 roku po 
wymordowaniu Polaków w nie-
dalekich wsiach Kąty i Jankowce, 
kureń UPA Iwana Kłymczaka „Ły-
sego” oraz sotnia Iwana Zareczniu-
ka „Worona” ruszyły na Ostrówki i 
Wolę Ostrowiecką. Banderowców 
wspierali niektórzy mieszkańcy 
z sąsiednich wsi (Sokół, Poła-
py, Zapole, Przekurka, Huszcza), 
uzbrojeni w większości w widły, 
siekiery i pałki. Wsie zostały oto-
czone szczelnym kordonem przez 
uzbrojonych banderowców. Odcię-
to wszelkie drogi ucieczki. Scena-
riusz mordów w Ostrówkach i Woli 
był niemal identyczny. Ludność 
została podstępnie zapędzona na 
plac szkolny, gdzie na rzekomym 
zebraniu miały być przekazane 
mieszkańcom ważne wiadomości. 
Cała wieś została dokładnie prze-
szukana, by uniemożliwić ukrycie 
się. Ze zgromadzonych na placu lu-
dzi wpędzono do szkoły mężczyzn, 
a kobiety z dziećmi i starców wpro-
wadzono do kościoła (tak było w 
Ostrówkach).
W międzyczasie w kilku miejscach 
Ukraińcy kopali duże doły na 
zwłoki. Szkoła, gdzie było ponad 
200 mężczyzn, została przez nich 
otoczona i zamknięta. Następnie 
oprawcy, bijąc kolbami znajdu-
jących się najbliżej wejścia, wy-
prowadzali mężczyzn grupami po 
10: do zabudowań Jana Trusiuka 
oraz za stodołę gospodarza Suszki, 
gdzie ich mordowano strzałem z 
broni palnej lub uderzeniami w tył 
głowy siekierą lub wielkimi drew-
nianymi maczugami. Wyprowa-
dzani mężczyźni zaczęli śpiewać 
„Kto się w opiekę odda Panu swe-
mu”. W miejscach powyższych za-
budowań pozostały w wykopanych 
pośpiesznie dołach-rowachwspól-
ne mogiły, liczące: około 100 osób 
„u Suszka”, 81 osób „u Trusiuka”, 
25 osób przy kuźni Bałandy. Wiele 
osób zostało też zamordowanych 
w mieszkaniach, w obejściach go-
spodarskich, na drodze lub zostało 
wrzuconych do studni.

TRUPIE POLE
Zgromadzone w kościele kobiety 
z dziećmi prawdopodobnie za-
mierzano spalić żywcem, ale nie 
zdążono, bowiem około południa 
nadjechali samochodami Niemcy. 
Wywiązała się strzelanina. Wów-
czas w wielkim pośpiechu wypro-
wadzono kobiety z dziećmi z ko-
ścioła, w liczbie około 250 osób, i 
popędzono (4 km)pod wieś ukraiń-
ską Sokół. Idące na śmierć modliły 
się i śpiewały pieśni religijne, za co 
były poganiane biciem i wyzwiska-
mi. Próby ucieczek w drodze koń-
czyły się zamordowaniem.
Na rżysku pod wsią Sokół kaza-
no kłaść się twarzami do ziemi i 
mordowano kolejno strzałami oraz 
uderzeniami bagnetów. Po egzeku-
cji upowcy sprawdzali, czy wszy-
scy są zabici i dobijali rannych. 
Mimo to ocalało kilkanaście osób.
Część z nich zmarła w wyniku ran 
w pobliżu miejsca masakry. Po 
kilkunastu dniach zwłoki pomor-
dowanych zostały zakopane przez 
Ukraińców z Sokoła. Miejsce to 
jest nazywane przez miejscowych 
„Trupim polem”.
W Woli Ostrowieckiej zgroma-
dzono niemal wszystkich miesz-
kańców w szkole i na placu szkol-
nym. Następnie oprawcy najpierw 
wyprowadzali mężczyzn, grupami 
po 10 osób, do pobliskich zabu-
dowań Strażyca. Tam za stodołą 
mordowali uderzeniami w tył gło-
wy siekierami, młotami do uboju 
bydła lub wielkimidrewnianymi 
maczugami. Tak zginęły 243 oso-
by. Gdy do Ostrówek nadjechali 
Niemcy i rozpoczęła się strzelani-
na, banderowcy zamknęli pozosta-
łych (głównie kobiety i dzieci, w 
liczbie ok. 200 osób), oblali drew-
niany budynek benzyną i podpali-
li. Następnie przez okna wrzucili 
granaty. Próbujących ratować się 
ucieczką, wyskakując przez okna 
z płonącego budynku, zabijano z 
broni palnej. Z tej grupy zdołało się 
uratować zaledwie kilka osób i to 
najczęściej jako ranni. Podpalono 
również, znajdującą się po drugiej 
stronie drogi, stodołę u Jesionków, 
gdzie spłonęło ok. 30 osób – głów-
nie kobiet.
Napadu na Ostrówki i Wolę Ostro-
wiecką dokonano w ramach sze-
roko zakrojonej akcji ekstermina-
cyjnej ludności polskiej w ponad 
30 miejscowościach powiatu lubo-
melskiego. W ciągu zaledwie kilku 
godzin Ukraińcy wymordowali w 
obu wsiach około 1050 osób. W 
1943 r. w Ostrówkach mieszkały 
co najmniej 664 osoby – 121 ro-
dzin. Z ponad 100 rodzin zginęło 
co najmniej 474 osób, tj. ok. 70 
proc.
W liczbie tej było na pewno: 145 
mężczyzn, 125 kobiet i 204 dzie-
ci (do lat 14). 6 kobiet było w za-
awansowanej ciąży.
Sposób i okoliczności przeprowa-
dzenia mordu wskazują, że jego 
celem było fizyczne wyniszczenie 
całej ludności Ostrówek i Woli 
Ostrowieckiej – w tym także dzie-
ci, kobiet i starców. To było zapla-
nowane i zrealizowane ludobój-
stwo.
W 1943 r. w Woli Ostrowieckiej 
mieszkało co najmniej 866 osób – 
197 rodzin.
Ze 169 rodzin zginęło co najmniej 
575 osób, tj. ok. 70 proc. W tej licz-
bie było na pewno: 161 mężczyzn, 
185 kobiet (w tym co najmniej 5 
w zaawansowanej ciąży) i ok. 230 
dzieci. Z 79 rodzin nikt nie ocalał 
– zginęli wszyscy.Pozostały po za-
bitych majątek zrabowano, zaś za-

budowania spalono. Zginął zamor-
dowany razem z wiernymi ostatni 
proboszcz ostrowiecki ks. kan. Sta-
nisław Dobrzański oraz brat Józef 
Harmata (T. Chr). Ksiądz Dobrzań-
ski, któremu oddział AK z Jagodzi-
na proponował wcześniej uciecz-
kę, został z parafianami i razem z 
nimi poniósł męczeńską śmierć. 
Został wyciągnięty ze sterty słomy, 
gdzie się ukrył,i zamordowany w 
zabudowaniach Trusiuka, praw-
dopodobnie przez obcięcie głowy 
siekierą.
19 września 1943 r. banderow-
cy spalili również pochodzący z I 
połowy XIX wieku drewniany ko-
ściół parafialny pw. św. Andrzeja 
Apostoła. Dziś na miejscu Ostró-
wek i Woli Ostrowieckiej roz-
ciągają się byłe kołchozowe pola 
uprawne, pastwiska, lasy i łąki. Tak 
naprawdę to tereny obu tych wsi są 
wielkim cmentarzem!

EKSHUMACJE

W 1992 roku,  w Ostrówkach i Woli 
Ostrowieckiej, dokonano częścio-
wej ekshumacji ofiar OUN-UPA. 
Z mogiły w Woli Ostrowieckiej 
wydobyto szczątki nie mniej niż 
243 osób. Z mogiły w Ostrówkach 
ekshumowano szczątki nie mniej 
niż 81 osób (łącznie 324 osób). 
Dokładnie w 49. rocznicę mordu, 
30 sierpnia 1992 roku, na dawnym 
cmentarzu rzymskokatolickim w 
Ostrówkach odbyły się z udziałem 
duchowieństwa rzymskokatolic-
kiego, byłych mieszkańców, oko-
licznej ludności ukraińskiej, władz 
polskich i ukraińskich uroczystości 
pogrzebowe.
W lipcu i sierpniu 2011 roku była 
prowadzona kolejna ekshumacja. 
W pobliżu ukraińskiej wsi Sokół 
na tzw. Trupim polu odkryto ma-
sowy grób mieszkańców Ostrówek 
i Woli, który krył szczątki co naj-
mniej 231 osób – głównie kobiet i 
małych dzieci.
Kolejna ekshumowana mogiła z 
terenów dawnej szkoły w Woli 
Ostrowieckiej zawierała szczątki 
co najmniej 79 osób (również ko-
biet i dzieci).
DR LEON POPEK
IPN LUBLIN

 Źródła:
- 70 rocznica „Zbrodnia wołyńska 
1943 – 2013 dodatek specjalny do 
„Gościa Niedzielnego” przygoto-
wany przez IPN i zespół „GN”. Re-
daktor wydania Andrzej Grajewski 
http://ipn.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0005/114836/GN_doda-
tek_IPN_2013_Wolyn.pdf
- Instytut Pamięci Narodowej – 
Komisja Ścigania Zbrodni Prze-
ciwko Narodowi Polskiemu 2013
- STOWARZYSZENIE KRESO-
WIAN w Kędzierzynie - Koźlu ul. 
SKARBOWA 10 według  Stanisła-
wa Woczeja „Sutanna umaczana 
we krwi”

http://www.kresykedzierzynkozle.
home.pl/page43.php
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/
dzieje/rus/cerkwie1.html
http://www.pogonowski.com/di-
splay_pl.php?textid=82
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Poroszenko w Babim Jarze
Bohdan Piętka
28 września wiodące polskie 
media od prawa do lewa solidar-
nie zachwycały się zburzeniem 
przez „społeczeństwo” najwięk-
szego pomnika Lenina na Ukra-
inie. Problem jednakże w tym, 
że liczący 8,5 m postument w 
Charkowie został zrzucony z co-
kołu nie przez „społeczeństwo”, 
ale przez członków neonazistow-
skiego batalionu ochotniczego 
„Ajdar”. Wiodące polskie media 
albo nie mają jakiegokolwiek 
pojęcia o sytuacji na Ukrainie, 
albo zajmują się cyniczną dezin-
formacją swoich odbiorców. Od 
początku kryzysu ukraińskiego 
nie mam wątpliwości, że w grę 
wchodzi ta druga ewentualność. 
Dowodem na to jest chociażby 
to, że wiodące media polskie 
zupełnie nie zauważyły bardzo 
ważnego wydarzenia, które mia-
ło miejsce prawie w tym samym 
czasie, kiedy w Charkowie spa-
dał z cokołu pomnik Lenina. 

Hucpa w Babim Jarze

Babi Jar to miejsce znajdujące się 
dziś w granicach administracyj-
nych Kijowa. W 1941 roku był to 
wąwóz położony między dawny-
mi osadami Łukianowka i Syriec 
nieopodal Kijowa. 29 września 
1941 roku – w żydowskie święto 
Jom Kippur (Dzień Pojednania) 
– niemieckie formacje SS roz-
poczęły w tym wąwozie masowe 
egzekucje Żydów. Ofiary do-
prowadzano pieszo pod eskortą 
SS i Ukraińskiej Policji Pomoc-
niczej z Kijowa i okolicznych 
miejscowości. Przed egzekucją 
oprawcy dokonywali rabunku 
posiadanych przez Żydów kosz-
towności i pieniędzy. Według ra-
portów kierujących egzekucjami 
oficerów SS, do 3 października 
1941 roku rozstrzelano w Babim 
Jarze 33771 Żydów obojga płci 
od niemowląt po starców. Cho-
ciaż nie był to pierwszy masowy 
mord na Żydach dokonany przez 
Niemców podczas drugiej wojny 
światowej, ani nawet po agresji 
22 czerwca 1941 roku na ZSRR, 
zbrodnię w Babim Jarze uważa 
się za początek holokaustu. 
Egzekucje w Babim Jarze trwały 
jednak aż do wyzwolenia Kijowa 
6 listopada 1943 roku. Zabijano 
tam ofiary represji SS i Policji 
Bezpieczeństwa skierowanych 
przeciw ludności okupowanej 
Ukrainy. Wśród zamordowanych 
znajdowali się Żydzi, Ukraińcy, 
Rosjanie, Ormianie, Polacy, Ro-
mowie i in. Łącznie z ofiarami 
egzekucji na Żydach z przełomu 
września i października 1941 
roku podczas okupacji niemiec-
kiej (1941-1943) rozstrzelano 
w Babim Jarze ok. 70 tys. osób 
różnych narodowości. Na tere-
nie Babiego Jaru od październi-
ka 1941 do września 1943 roku 
funkcjonował też obóz koncen-
tracyjny, w którym więziono 

komunistów, jeńców wojennych 
i członków ruchu oporu. Licz-
bę ofiar tego obozu szacuje się 
na ok. 30 tys. zamordowanych 
i zmarłych z wycieńczenia. W 
sumie zatem podczas dwóch lat 
okupacji Niemcy zgładzili w Ba-
bim Jarze ok. 100 tys. osób róż-
nych narodowości. 
29 września 2014 roku – w 70. 
rocznicę rozpoczęcia masowych 
egzekucji Żydów – do Babiego 
Jaru przybył prezydent Ukra-
iny Petro Poroszenko, by uczcić 
zamordowanych tam Żydów i 
osoby innych narodowości. Jed-
nakże ukraiński prezydent uho-
norował w Babim Jarze również 
członków Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów Melnyka 
(OUN-M). Mają oni swój krzyż 
i tablicę pamiątkową w miejscu, 
gdzie w czasie drugiej wojny 
światowej dokonano ludobój-
stwa w pierwszej kolejności na 
ludności żydowskiej. To było 
najważniejszym celem wizyty 
Petro Poroszenki w Babim Jarze 
w 70. rocznicę zagłady kijow-
skich Żydów. Dał temu wyraz 
na swoim oficjalnym profilu w 
serwisie twitter, gdzie napisał: 
„Złożyliśmy kwiaty pod pamiąt-
kowym krzyżem członków pod-
ziemia Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów. Bohaterowie nie 
umierają. Sława Ukrainie!” 
Trzeba w tym miejscu wyjaśnić, 
że OUN-M razem z OUN-B 
(Bandery) współtworzyła ko-
laboracyjne bataliony „Nachti-
gall” i „Roland”, a niezależnie 
od tego tzw. grupy pochodne i 
wojskowe oddziały OUN-M, 
które w lipcu 1941 roku razem 
z niemieckimi formacjami SS i 
ludnością ukraińską dokonały 
we Lwowie dwóch pogromów na 
Żydach (ok. 9 tys. ofiar). Melny-
kowcy współtworzyli też Ukra-
ińską Policję Pomocniczą, która 
współuczestniczyła w zbrodni w 
Babim Jarze poprzez wyłapywa-
nie i ograbianie ofiar, a następ-
nie eskortowanie ich na miejsce 
egzekucji. Do konfliktu melny-
kowców, a także banderowców 
z Niemcami doszło w związku z 
nieuznaniem przez Hitlera tzw. 
rządu Stećki, proklamowanego 
we Lwowie 30 czerwca 1941 
roku. Melnykowcy jednakże byli 
mordowani głównie przez swo-
ją konkurencję polityczną, czyli 
banderowców. Z rąk Niemców 
zginęło ich niewielu, ponieważ 
podobnie jak banderowcy Andrij 
Melnyk i jego ludzie uważali III 
Rzeszę Niemiecką nie za wroga, 
ale za pożądanego sojusznika. W 
lutym 1942 roku melnykowcy 
ponownie pomagali Niemcom 
w tworzeniu Ukraińskiej Policji 
Pomocniczej (Ukrainische Hil-
fspolizei). W kwietniu 1943 roku 
zaangażowali się natomiast w 
utworzenie zbrodniczej 14. Dy-
wizji Grenadierów SS (1. ukra-
ińskiej dywizji SS), czyli dywizji 

SS-Galizien. Taki był ich udział 
w antyniemieckim ruchu oporu. 
Wytrwale czekali na zmianę ko-
niunktury, co nastąpiło w drugiej 
połowie 1944 roku, kiedy w obli-
czu klęsk na froncie wschodnim 
Berlin poczynił szerokie kon-
cesje na rzecz ukraińskich na-
cjonalistów. Ich rezultatem było 
utworzenie 17 marca 1945 roku 
Ukraińskiego Komitetu Narodo-
wego i Ukraińskiej Armii Naro-
dowej u boku III Rzeszy. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, 
że w 1941 roku melnykowcy 
(jak również banderowcy) byli 
sojusznikami Niemiec hitlerow-
skich i współsprawcami zbrodni 
na Żydach, w tym w Babim Jarze. 
Uhonorowanie OUN-M jako rze-
komego antyhitlerowskiego ru-
chu oporu w miejscu, gdzie jego 
członkowie współuczestniczyli 
w zbrodni ludobójstwa pokazuje 
dobitnie oblicze ukraińskiej poli-
tyki historycznej. Tym obliczem 
jest kpina z prawdy i ofiar. Zło-
żenie kwiatów pod krzyżem upa-
miętniającym OUN-M w Babim 
Jarze w 70. rocznicę tego ludo-
bójstwa przez prezydenta Ukra-
iny pokazuje też prawdziwe ob-
licze Petro Poroszenki. Tak samo 
jak wcześniej Wiktor Juszczenko 
wszedł on w buty ukraińskiego 
nacjonalizmu. Partie nacjonali-
styczne („Swoboda”, Prawy Sek-
tor, Partia Radykalna) wcale nie 
muszą wygrywać wyborów do 
Werchownej Rady, zapowiedzia-
nych na 26 października. Mogą 
je zupełnie przegrać, co media w 
Polsce odnotują z zadowoleniem 
jako rzekomy dowód słabości 
ukraińskiego nacjonalizmu. Pro-
gram, cele, ideologia, a nawet 
retoryka i rytuał ukraińskiego 
nacjonalizmu są przejmowane 
przez Petro Poroszenkę i two-
rzony wokół jego osoby obóz 
polityczny. Dokładnie tak samo 
postępował Wiktor Juszczenko 
podczas swojej prezydentury w 
latach 2005-2010, wspieranej 
przez główne siły polityczne 
Polski. 
Zagrywkę z OUN-M należy 
uznać za bardzo sprytną. Przy-
puszczam, że obliczona została 
na usprawiedliwienie Poroszenki 
w oczach polskiej opinii publicz-
nej przez warszawskie i krakow-
skie salony. Polscy admiratorzy 
antyrosyjskiej Ukrainy będą 
mogli powiedzieć: ależ Poro-
szenko uczcił nie banderowców, 
tylko melnykowców, którzy byli 
umiarkowani. Gdyby ktoś nie 
wiedział na czym polegało ich 
umiarkowanie, to informuję, iż 
na tym, że melnykowcy do swo-
ich ofiar strzelali, podczas gdy 
banderowcy ćwiartowali je na 
kawałki, nabijali na widły, roz-
rywali końmi, palili żywcem itd. 
Jest jeszcze jeden aspekt incy-
dentu z 29 września 2014 roku. 
W moim przekonaniu prezydent 
Ukrainy sprofanował żydowskie 

ofiary niemieckiego i ukraiń-
skiego ludobójstwa. Jednakże 
ze strony zawodowych tropicieli 
antysemityzmu w Polsce, Euro-
pie Zachodniej, USA i Izraelu nie 
padły żadne słowa oburzenia, ani 
nawet protestu. O czym to może 
świadczyć? O tym, że odrodze-
nie tzw. integralnego nacjonali-
zmu ukraińskiego, który w wersji 
banderowskiej był czystej wody 
nazizmem, ma zielone światło 
ze strony lobby żydowskiego w 
USA, ponieważ służy realizacji 
celów polityki amerykańskiej 
wobec Europy Wschodniej. W 
czerwcu br. „Der Spiegel” podał 
informację, że prezydent Poro-
szenko, premier Arsenij Jaceniuk 
i wicepremier Wołodymyr Hroj-
sman mają żydowskie pochodze-
nie. Z kolei finansowy sponsor 
rewolty kijowskiej 2013/2014 
roku – oligarcha Ihor Kołomoj-
ski (obywatel Ukrainy, Izraela i 
Cypru) – ma nie tylko żydowskie 
pochodzenie, ale jest czołowym 
działaczem społeczności żydow-
skiej na Ukrainie i w Europie. Ci 
ludzie są równocześnie protek-
torami nacjonalizmu ukraińskie-
go. Nie wahają się nawet przed 
gloryfikacją OUN na grobach 
Żydów rozstrzelanych w Babim 
Jarze. 

Gloryfikacja UPA 

Hucpa w Babim Jarze nie jest 
jedynym dowodem na to, że Po-
roszenko wpisuje nacjonalizm 
ukraiński w ideologię i poli-
tykę kierowanego przez siebie 
państwa. Od wielu lat dzień 14 
października – uważany przez 
propagandystów neobanderow-
skich za rocznicę powstania 
Ukraińskiej Powstańczej Armii 
– jest hucznie czczony na Ukra-
inie przez pogrobowców OUN/
UPA. Faktycznie banderowcy 
przejęli dla swoich band nazwę 
UPA od tzw. bulbowców (margi-
nalny odłam nacjonalistów ukra-
ińskich, który rzeczywiście wal-
czył z Niemcami), a właściwie 
im tę nazwę ukradli na początku 
1943 roku. 14 października jako 
rzekoma data powstania UPA – 
jak prawie wszystko w oficjalnej 
historii OUN/UPA – jest zatem 
fałszywką. Datę 14 października 
preparatorzy historii nacjonali-
zmu ukraińskiego uznali za do-
mniemaną rocznicę utworzenia 
UPA, ponieważ tego dnia przy-
pada greckokatolickie Święto 
Pokrowy, uważane też za święto 
Kozactwa. 
Od wielu miesięcy partie nacjo-
nalistyczne ze „Swobodą” na 
czele żądały uchwalenia ustawy 
uznającej UPA za bojowników o 
niepodległość Ukrainy, a 14 paź-
dziernika za ich święto. Od 10 do 
14 października trwały, głównie 
w zachodniej Ukrainie, obchody 
ku czci UPA, organizowane nie 
tylko przez partyjne struktury 

„Swobody” i zdominowane przez 
nią samorządy, ale także Kościół 
greckokatolicki i lokalną admini-
strację państwową. Szczególnie 
hucznie świętowano we Lwowie, 
gdzie odbyły się okazałe uroczy-
stości kościelno-państwowe na 
Polu Marsowym. 14 październi-
ka w Kijowie Werchowna Rada 
nie uchwaliła jednak żądanej 
przez nacjonalistów ustawy i 
w związku z tym gmach parla-
mentu został zaatakowany przez 
uczestników wielotysięcznej ma-
nifestacji zorganizowanej przez 
neobanderowską „Swobodę”. 
W stronę parlamentu poleciały 
kamienie, a na funkcjonariuszy 
policji neobanderowcy ruszyli z 
pałkami i łańcuchami. 
Jak wypadki te skomentowały 
polskie media? Np. na onet.pl 
mogłem poczytać o rosyjskiej 
prowokacji. To agenci Putina 
przebrani za „Swobodę” atako-
wali policję i Werchowną Radę. 
Poza tym onet.pl uraczył swoich 
czytelników bredniami o rzeko-
mej walce UPA z Niemcami. Pan 
Tiahnybok był bardziej rzetelny 
od onet.pl, bo przemawiając do 
tłumu stwierdził, że „UPA wal-
czyła z Niemcami, Rosjanami 
i Polakami”. Nie dodał tylko, 
że walka z Polakami polegała 
na wyrzynaniu ludności cywil-
nej. Szczytem bezczelności ze 
strony onet.pl było zacytowanie 
90-letniego zbrodniarza z UPA, 
niejakiego Wasyla Kyryliuka z 
Równego na Wołyniu, który po-
wiedział Polskiemu Radiu, że 
najważniejszym wrogiem UPA 
był Związek Sowiecki. Otóż ten 
człowiek, który niewątpliwie 
brał udział w rzezi wołyńskiej, 
dobrze wie kto był najważniej-
szym wrogiem UPA w 1943 i 
1944 roku, kto za takiego wroga 
został uznany na III. konferen-
cji OUN-B (17-21 lutego 1943 
roku). 
O ile tegoroczny 14 października 
był już na Ukrainie oficjalnym 
świętem UPA, to w Polsce był to 
dzień oswajania Polaków z UPA. 
Takie zadanie zostało najwidocz-
niej postawione przed wiodący-
mi mediami polskimi. Te media 
zupełnie nie zauważyły, że dzień 
14 października został uzna-
ny na Ukrainie za święto pań-
stwowe, pomimo nieuchwalenia 
przez parlament Ukrainy żądanej 
przez nacjonalistów ustawy. Za-
mieszanie wokół tej ustawy jest 
wewnątrz-ukraińską rozgrywką, 
która z polskiego punktu widze-
nia nie powinna mieć żadnego 
znaczenia. Z polskiego punktu 
widzenia znaczenie ma to, że 
prezydent Poroszenko przeniósł 
państwowe święto Dnia Obrońcy 
Ojczyzny z 23 lutego (rocznica 
powstania Armii Czerwonej) na 
14 października (rzekoma data 
utworzenia UPA). 
„W celu uhonorowania męstwa 
i heroizmu obrońców niepodle-
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głości i integralności Ukrainy, 
wojskowych tradycji i zwycięstw 
ukraińskiego narodu, a także 
dalszej budowy mocnego pa-
triotycznego ducha w społeczeń-
stwie, postanawiam ustanowić na 
Ukrainie święto – Dzień Obrońcy 
Ojczyzny, który obchodzony bę-
dzie corocznie 14 października” 
– napisał w stosownym rozpo-
rządzeniu Poroszenko. Narzucił 
nacjonalistom zaproponowaną 
przez siebie formę święta pań-
stwowego 14 października, żeby 
pokazać im miejsce w szeregu. 
Ale czy 14 października będzie 
się nazywał Dniem Obrońcy Oj-
czyzny czy Świętem Bojowni-
ków o Niepodległość Ukrainy, 
to nie ma większego znaczenia. 
Faktycznie będzie to państwowe 
święto UPA, bo nikt na Ukrainie 
nie będzie tego rozumiał inaczej. 

UPA-elementarz 

Najbardziej drastycznym przy-
kładem wpisywania ideologii 
nacjonalizmu ukraińskiego w 
polityczną rzeczywistość Ukra-
iny pod patronatem prezydenta 
Petro Poroszenki jest tzw. „Po-
wstańczy alfabet” („Powstanśka 
abetka”), oficjalnie wprowadzo-
ny do szkół publicznych na razie 
na zachodniej Ukrainie. Jest to 
elementarz do nauczania języka 
ukraińskiego. Od normalnego 
elementarza różni się tym, że za-
miast Ali i Asa są w nim Jarema 
i inni bojcy UPA maszerujący 
przez złocone łanami zbóż pola 
Ukrainy, z karabinami i kozac-
kimi szablami, czerwono-czar-
ną flagą OUN-B i śpiewem na 
ustach. Ukraińskie dzieci mają 
się uczyć alfabetu na podstawie 
spreparowanej historii OUN/
UPA. Książka jest nasycona 
treściami szowinistycznymi i 
antyrosyjskimi. Autorem tego 
niezwykłego podręcznika jest 
niejaki Ołeh Witwićkyj, które-
go ukraiński portal Doba.te.ua 
reklamuje jako historyka i dzia-
łacza społecznego. „Powstańczy 

alfabet” – jak donosi Doba.te.ua 
– został wydany już po raz drugi. 
Do poprzedniego wydania doda-
no fragmenty poświęcone „Nie-
biańskiej sotni” z kijowskiego 
„majdanu”. Poza portalem kre-
sy.pl nie znalazłem w polskich 
mediach informacji o „Powstań-
czym alfabecie”. Na temat tego 
osobliwego elementarza nie wy-
powiedział się ani minister edu-
kacji Polski ani komisarz UE ds. 
edukacji, kultury, wielojęzycz-
ności i młodzieży. To milczenie 
dziwi, bo przecież Ukraina ma 
być członkiem Unii Europejskiej 
i chce wychowywać dzieci i mło-
dzież w kulcie UPA – organizacji 
faszystowskiej, terrorystycznej i 
odpowiedzialnej za ludobójstwo. 
To tak jakby w Niemczech wy-
dano elementarz przedstawiają-
cy Horsta Wessela i innych faj-
nych chłopaków z SA i SS. 

Kto strzelał na „majdanie”? 

A’ propos „Niebiańskiej sotni” 
z kijowskiego „majdanu”. Jest 
coraz bardziej prawdopodobne, 
że to właśnie „niebiańska” albo 
piekielna sotnia zrobiła sław-
ną jatkę na „majdanie” w lutym 
tego roku. Xportal.pl poinformo-
wał 11 października o śledztwie 
dziennikarskim agencji Reutera 
w sprawie lutowych wypadków 
w Kijowie. Śledztwo to wykaza-
ło, że obecne władze ukraińskie 
fałszują materiały, przygotowu-
jąc pokazowe procesy oficerów 
jednostki specjalnej „Berkut”. 
W świetle informacji zebranych 
przez dziennikarzy Reutera, kie-
rowane pod adresem milicjantów 
oskarżenia o niesprowokowane 
otwarcie ognia do antyrządo-
wych demonstrantów na placu 
Niepodległości w Kijowie i ich 
umyślne zabójstwo są najpraw-
dopodobniej bezpodstawne. Pra-
cownicy agencji Reutera ujawni-
li, że jeden z oskarżonych jeszcze 
sześć lat temu stracił rękę, więc 
nie mógł strzelać i brać aktywne-
go udziału w walkach ulicznych. 

Ponadto okazało się, iż z dowo-
dów rzeczowych w nieznanych 
okolicznościach zniknęła broń, 
z której rzekomo strzelano, oraz 
amunicja, którą zostali zabici de-
monstranci. Z dokumentacji zdo-
bytej przez dziennikarzy Reutera 
wynika także, że 20 lutego w Ki-
jowie pierwszymi ofiarami uży-
cia broni palnej byli milicjanci. 

Chocholi taniec w Polsce

To oczywiście nie jest temat dla 
wiodących polskich mediów. 
Od miesięcy cały kraj pogrą-
ża się w chocholim tańcu, do 
którego grają wszystkie onety 
i TVN-y, „Gazeta Wyborcza”, 
„Gazeta Polska” i TV Republi-
ka. Bronisław Wildstein ogłosił 
w tygodniku „Do Rzeczy”, że 
jest Polakiem i dlatego poma-
ga Ukrainie. Bo Ukraińcy jego 
zdaniem walczą o „wolność, 
godność i uczciwość” przeciw 
strasznej Rosji. Zagrożeniem ze 
strony odradzającego się „impe-
rium” moskiewskiego wiodące 
media karmią polskiego odbior-
cę 24 godziny na dobę. Żadne-
mu celebrycie dziennikarstwa 
nadwiślańskiego nie wymknie 
się jednak refleksja, że jeżeli za-
grożenie rosyjskie nagle się po-
jawiło, to musiało zostać czymś 
sprowokowane. Zostało spro-
wokowane niewątpliwie przez 
współczesny polski prometeizm 
– politykę „jagiellońską”, szcze-
gólnie na kierunku ukraińskim, 
która w założeniu miała odsunąć 
od Polski zagrożenie rosyjskie, 
a faktycznie je przybliżyła. Śro-
dowiskom liberalnym, sterowa-
nym przez „Gazetę Wyborczą”, 
oraz prawicowym, sterowanym 
przez „Gazetę Polską”, wydaje 
się, że jeżeli tradycja banderow-
sko-upowska jest antyrosyjska, 
to jest godna pobłażliwości, 
a nawet poparcia. Ale jeszcze 
bardziej niż antyrosyjska jest to 
tradycja antypolska. Ze Stepa-
nem Banderą żartów nie było i 
nie ma. Dlatego zagrożenie ze 

Wschodu przyjdzie, jednak nie 
będzie to zagrożenie rosyjskie. 
Na razie polityczni spadkobier-
cy Stepana Bandery ze wzglę-
dów taktycznych, tzn. z powodu 
zapotrzebowania na poparcie 
pożytecznych idiotów z Polski, 
wyciszyli antypolską retorykę. 
Jednakże, jak pokazują przyto-

czone powyżej przykłady, nie 
zapomnieli o swojej ideologii i 
wytyczonych przez nią celach. 
Dlatego, gdy ich Ukraina okrzep-
nie i dorosną dzieci wyedukowa-
ne na „Powstańczym alfabecie” 
zmienią również język rozmowy 
z Polską. 

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Strona tytułowa „Powstańczego alfabetu”. Fot. kresy.pl

/ Jedna ze stron „Powstańczego alfabetu” – oddział UPA z banderowską flagą. Fot. kresy.pl

/ Jedna ze stron „Powstańczego alfabetu” – opowieść o bojcu UPA Jaremie. Fot. kresy.pl

/ Ołeh Witwićkyj – autor „Powstańczego alfabetu” – ze swoim dziełem. Fot. kresy.pl

/ Wpis prezydenta Poroszenki na twitterze 29 września 2014 roku.
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Władcy Węgier, Czech i Polski znaj-
dowali się w trudnej sytuacji geo-
politycznej. Mając w pobliżu dwa 
rywalizujące ze sobą politycznie 
cesarstwa i wybór między ofertami 
ideologicznymi dwóch konkuren-
cyjnych kościołów chrześcijańskich 
(przy wciąż jeszcze silnym pogań-
stwie), a odziedziczywszy bardzo 
zróżnicowane tradycje kulturowe, 
musieli balansować wśród tych 
różnorodnych opcji, tworząc struk-
turę geopolityczną, której zręby 
przetrwały do dzisiaj– to fragment 
książki profesora Przemysława 
Urbańczyka, Rok 1000 Milenijna 
podróż transkontynentalna. „Miesz-
ko I  utrwalił i poszerzył zdobycze 
swoich poprzedników na tyle, że 
stał się uczestnikiem gry geopoli-
tycznej wykraczając poza obszar 
ograniczony Odrą, Bałtykiem, Wi-
słą i Sudetami. W tej grze wykazał 
wiele sprytu i zdolności przewi-
dywania długofalowych  skutków 
swoich decyzji. …Na wielkanoc-
nym zjeździe w Kwedlinburgu w 
991 roku Mieszko wystąpił już jako 
równy innym panom Rzeszy z tytu-
łem „księcia słowiańskiego” (dux 
Sclavonicus)”.
Historia początków państwa pol-
skiego może  być również częścią 
polskiej polityki historycznej, na-
zywanej inaczej polityką pamięci, 
pomyślanej jako przeciwieństwo 
polityki zapomnienia, polityki nie 
ruszania pewnych sfer życia, a które 
powinny być naturalnym obszarem 
aktywności państwa (Maciej Kor-
kuć). O tym, co stanowi  politykę 
historyczną a co jest jej manipula-
cją, jak prowadzą ją nasi niemieccy 
sąsiedzi, którzy podczas plebiscytu 
na najpopularniejszego Niemca w 
historii musieli zrobić zastrzeżenie, 
że nie może to być  Adolf Hitler a 
termin „duma narodowa” umieścili 
w słowniku terminów zakazanych, 
a jak my możemy ją realizować, 
dyskutowali uczestnicy spotkania 
Krakowskiej Loży Historyków, 
które odbyło się w Centrum Edu-
kacyjnym IPN - Przystanek Histo-
ria. Zaproszeni goście , Jan Rydel, 
Maciej Korkuć , Wojciech Frazik 
dokonali analizy sytuacji geopoli-
tycznej Polski, Niemiec i Rosji  w 
XX wieku, czyli 1000 lat po sukce-
sie Mieszka I. Profesor Jan Rydel, 
wieloletni dyplomata niemiecki,  
mówił o metodach działania pań-
stwa niemieckiego na rzecz interesu 
narodowego Niemiec,  tak by po-
prawić „brzydki” obraz historii  XX 
wieku w oczach świata zewnętrz-
nego. Tezy o wyzbyciu się narodo-
wości są nieprawdziwe, Niemcy po 
prostu dbają inaczej o swój narodo-
wy interes. Maciej Korkuć udzielił 
uczestnikom wspaniałej lekcji, jak 

postrzegać naszą historię i jak jej 
uczyć. Szkoda, że nie było na tej 
lekcji polityków, dziennikarzy jak i 
pisarzy, którzy próbują bez rzetelne-
go oparcia w faktach interpretować 
decyzje i działania z okresu II wojny 
światowej i sprzedawać swoją ama-
torską narrację historyczną jako fakt 
historyczny. 
Żyjemy w świecie, w którym istnie-
ją polityki historyczne pojmowane 
jako polityki manipulacji historycz-
nej. My nadal nie musimy wstydzić 
się swojej państwowości w prze-
ciwieństwie do naszych sąsiadów, 
którzy mają problem ze swoją hi-
storią, bo to są historie  totalitarne. 
Niemcy sami stworzyli sobie tota-
litaryzm, Rosja również ma swój 
własny model totalitaryzmu, swój 
bolszewizm. Do nas totalitaryzm 
został przyniesiony na obcych ba-
gnetach, to nie był nasz produkt. 
Ważne, byśmy w narracji historycz-
nej duży nacisk kładli na to, co jest 
dorobkiem naszej państwowości, 
którą odzyskaliśmy  w 1918r.,  która 
nie została skażona totalitaryzmem, 
która z II wojny światowej może 
wyszła pokonana, nie mogła odbu-
dować się jako niepodlegle  pań-
stwo ale zostawiła nam olbrzymi  
kapitał dumy  właśnie z tego, co na-
zywamy Rzeczpospolitą Polską. Tę 
Rzeczpospolitą Polską  należało z 
punktu widzenia Moskwy czyli Sta-
lina,  zniszczyć po to,  by zbudować 
sowiecką wersje totalitaryzmu na tej 
ziemi. Szczególnie ważne byśmy 
dostrzegali gigantyczną różnicę 
miedzy polskim dziedzictwem pań-
stwowości polskiej a dziedzictwem 
państwowości niemieckiej, czy 
sowieckiej. My nie potrzebujemy 
polityki  manipulacji historycznej, 
my możemy oprzeć się na promocji 
prawdy historycznej, prawdy o na-
szym państwie,  na polityce faktów 
historycznych. 
Janusz Krasiński, warszawiak, 
11-letni chłopiec w  chwili wybu-
chu II wojny światowej, harcerz 
Szarych Szeregów, zapędzony z 
ocalałą ludnością Warszawy do 
niemieckiego obozu Dulag 121 w 
Pruszkowie. Nieletni świadek pie-
kła w Oświęcimiu skąd w marszu 
śmierci, w 200-osobowej grupie 
Polaków, trafił do  Dachau i tam 
doczekał wyzwolenia przez amery-
kańskich żołnierzy. Do Polski wró-
cił w 1947 roku. Fotografując wraz 
z koleżanką leżący w gruzach ro-
dzinny dom w Warszawie, uchwycił 
także przypadkowo w kadrze ruiny 
mostu Kierbedzia. Zdjęcie to posłu-
żyło znajomemu  koleżanki, który 
był agentem, do  oskarżenia Janusza 
o szpiegostwo. Ze względu na mło-
dy wiek oskarżonego, sąd skazał go 
“jedynie” na karę piętnastu lat wię-

zienia. 
„To tu zamordowano ponad pół ty-
siąca ludzi strzałem w tył głowy” 
– w celi więzienia na Mokotowie 
zaczyna filmową opowieść  Janusz 
Krasiński, wspaniały pisarz, drama-
topisarz, dziennikarz, poeta, filmo-
wiec a przede wszystkim człowiek, 
narrator w filmie Joanny Żamojdo 
pt. „Janusz Krasiński. Cenzurowa-
ny życiorys”.  „W czasach Solidar-
ności kupiliśmy z żoną tę chatę w 
lesie. Ukrywałem się w tej chacie ze 
swoim pisaniem, bałem się, okrop-
nie się bałem, że mogą tutaj wpaść, 
zrobić rewizję, zabrać tę książ-
kę, która miała być świadectwem 
o moim świecie.  A mój świat to 
byli bohaterowie, Polacy niszczeni 
najrozmaitszymi sposobami przez 
komunę w więzieniach, rozstrzeli-
wani, wieszani, ginący w lesie, to 
wszystko był mój świat”. Tworzył 
świadectwo niszczenia dumy naro-
dowej Polaków tak jak Aleksander 
Sołżenicyn ukrywający się w tajdze 
podczas pisania Archipelagu Gułag.
Czteroksiąg Janusza Krasińskiego 
napisany doskonałym, bogatym 
językiem literackim to dojrzała, 
poetycko zapisana analiza prawdzi-
wych i bogatych intelektualnie oraz 
duchowo sylwetek polskiej elity 
niszczonej po II wojnie światowej. 
Niszczonej  wraz z  państwowo-
ścią Rzeczypospolitej Polskiej, na 
której zgliszczach miała powstać 
nowa, sowiecka. Fakt historyczny 
jak i jego narrator mieli być unice-
stwieni lub choćby tylko odrzuceni, 
zapomnieni. Co prawda wyrokiem z 
25.08.1998 roku ( sic! dopiero po 10 
latach „wolności”) Janusz Krasiński 
przestał być amerykańskim szpie-
giem ale „czułem się jakby moje 
ksiązki były wydawane nadal niele-
galnie” –wspomina w filmie Joanny 
Żamojdo. Nie mylił się, zakradzio-
no się do jego domu i wyjęto z tap-
czana kilka płyt CD z powieścią, na 
szczęście były to niepełne wersje, 
pełna leżała już u wydawcy. Pienię-
dzy leżących obok nie zabrano. 
Kilka dni temu mieliśmy okazję 
uczestniczyć w spotkaniu z tymi, 
którzy znali naszego pisarza a na-
wet obejrzeć te fragmenty filmu, 
które cenzura w 2007 roku wycięła. 
No cóż, czas ojca redaktora,  twór-
cy imperium „mediów” i indoktry-
nacji ideologicznej pokolenia wy-
chowanego na komunistycznych 
wartościach rozpoczął się dawno i 
trwa, manipulowanie polityką histo-
ryczną zostało wszczepione wraz z 
sowiecką państwowością przez jej 
zwolenników.

Poniżej niektóre fragmenty wycięte 
z filmu, który mógł powstać dopie-
ro wtedy, gdy prezesem TVP był 

Bronisław Wildstein. Scena z filmu, 
pisarz stoi w miejscu spalonej  ka-
mienicy przy ul. Senatorskiej 26. To 
tu w gruzach leży maszyna do szy-
cia mojej mamy, tutaj pogrzebani 
są moi ołowiani  żołnierze. Koniec 
sceny. A co zawierał wycięty kawa-
łek? „Ale urodziłem się nie w tym 
domu, tego domu już nie ma, to są 
budy gomułkowskie, w których 
mój ojciec nigdy by nie zamiesz-
kał . A po drugiej stronie ulicy 
kościół, miałem do niego blisko „.
Kolejny fakt , o którym mówił pi-
sarz, a który został wycięty z filmu: 
„Potem zamieszkaliśmy przy Ma-
riensztacie 20. Tego domu też nie 
ma, z okna było widać tył kościoła 
św. Anny, siadałem i malowałem, 
służyłem tam do mszy”.
Jeszcze jedno znamienne zdanie, 
którego nie wolno było  wypowia-
dać w 2007 roku a obecnie można 
za nie stracić wolność, pracę, być 
nazwanym faszystą przez watahę 
wychowanków komunizmu sieją-
cych nienawiść i szydzących z tych 
wartości, którym wierni byli nasi 
Rodacy z Rzeczypospolitej Pol-
skiej, obywatele świata, absolwenci 
najznakomitszych uniwersytetów, 
laureaci światowych nagród, bu-
downiczy wspaniałej państwowości 
okresu niepodległości, znani światu 
ludzie nauki, kultury, biznesu, za-
praszani przez inne  narody Europy 
by służyli tam swą wiedzą. Bo w 
Europie byliśmy zawsze, o czym 
możemy przeczytać w wymienio-
nej na wstępie książce. To wycięte 
zdanie brzmiało: Mój ojciec nie 
cierpiał bolszewizmu i bolszewi-
ków. .Inne zdanie usunięte z filmu  
przez chyba tych samych, którzy 
wydawali wyroki śmierci na tysiące 
naszych Rodaków, to czytany przez 
pisarza napis na pomniku ofiar w 
Dachau: Kto nie chce pamiętać o 
tym co tu było, będzie musiał to 
jeszcze raz przeżyć. 
„ Niezależnie od pogody całymi 
dniami trzymano ich przed bara-
kiem. Nad nimi snuł się dym z kre-
matorium, po sąsiedzku, za linią 
drutów widział podobnie wygnane 
kobiety….Wkrótce po tym do dy-
goczących z zimna i strachu kobiet 
przychodziła esesmanka, w zsunię-
tej na bakier furażerce, z pioruni-
kami na kołnierzu, w butach z cho-
lewami, z pejczem zakończonym 
kawałkiem ołowiu i żądnym krwi 
pyskiem sadystycznej kurwy, która 
może zaznać zaspokojenia tylko w 
mordzie, wywoływała je po  jednej 
z szeregu. Po czym biła do krwi i 
deptała w błocie. Szymon stojąc jak 
i one na nie kończącym się apelu 
i bacząc, by samemu nie podpaść 
pod kije, chwytał uchem świst jej 
pejcza, jęki ofiar i pisk rozkoszy z 

okrucieństwa, cienki pisk orgazmu 
pod pozorem wydawanego rozkazu 
- Twarzą do ściany, Janusz Krasiń-
ski.

Na zajęciach prowadzonych  na 
kierunku gender, badaczki gender, 
na ogół tzw. „literaturoznawczy-
nie”, przygotowały zestaw lektur i 
szukały odpowiedzi na pytanie, czy 
mężczyźni, którzy piszą powieści, 
reportaże, są nieprzychylni dla ko-
biet a może  nienawidzą kobiet? No 
i wyrok padł  na Jerzego Pilcha , w 
jednej ze swoich powieści na końcu  
uśmiercił bohaterkę. Wyrok niczym 
ten z procesu Janusza Karsińskiego 
oskarżonego na podstawie zdjęcia 
ze zburzonym mostem Kierbedzia o 
szpiegostwo na rzecz imperializmu 
amerykańskiego: Pilch nienawi-
dzi kobiet i tę nienawiść w swoich 
książkach sączy. Moi bohaterowie 
to urodzeni i wychowani w poczu-
ciu godności i  szacunku dla warto-
ści , zgodnie  z którymi kobiety go-
towały krupnik czekając na powrót 
mężczyzn całujących ich dłonie . A 
tych wartości nie wszczepiono  25 
tys. przyuczonych do pracy w UB w 
1947 r.  młodych mężczyzn, którzy 
znaleźli upodobanie w strzelaniu w 
tył głowy by potem czcić to szczyt-
ne zajęcie litrami samogonu. Stąd 
może frustracja potomków. 
Co powiedzą badaczki gender po 
przeczytaniu opisu zachowania nie-
mieckiej  kapo z obozu w Oświęci-
miu? Jaką ma „tożsamość płciową” 
i czy nienawidzi? A co z powieścia-
mi Agaty Christe? Czy z uwagi na 
parytet, bo zapewne uśmierciła w 
swych kryminalnych powieściach 
tę samą  liczbę mężczyzn i kobiet 
zostanie jej to darowane ? A skoro 
dzisiaj badaczki gender uważają 
balet,  za dyskryminację osób bez 
nóg, to czy niedługo doczekamy się 
konkluzji, iż posiadanie mózgu jest 
dyskryminacją  tych co nie myślą? 
Nie bacząc na karkołomne, pseu-
donaukowe teorie profesorskiego 
gremium prowadzącego przez me-
andry życia  grono zauroczonych i  
sfrustrowanych kobiet oraz na nie-
nawiść pogrobowców bolszewi-
zmu i komunizmu,  zapalę znicze 
na grobach Polaków w  Święto 
Zmarłych i udam się na Marsz 
Niepodległości by demonstrować 
dumę z moich wspaniałych Roda-
ków, którzy tak wiele wnieśli do 
rozwoju cywilizacji.  Dumna je-
stem z osiągnięć  Polaków pocho-
dzących z  Polski w jej obecnych 
granicach, z ziem zabranych Pol-
sce w wyniku 3-ch totalitaryzmów  
i z różnych zakątków świata, do 
których zmuszeni byli emigrować.
B. R.

Kto nie chce pamiętać o tym co 
tu było, będzie musiał to jeszcze 
raz przeżyć.
Bożena Ratter
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Drodzy Przyjaciele, Szanowni Pań-
stwo, w dystrybucji jest nr 3/59, 
poniekąd jubileuszowy, z okazji 
25-lecia ZNAD WILII
ISSN 1392-9712 cena 15 PLN (lub 
12 LT)
Zapraszam do nabywania kwartal-
nika w salonikach RUCHu, w sieci 
Garmond Press (markety itp.). Pro-
szę pytać, bywa w niektórych!

Ponadto:

w Księgarni Naukowej im. Prusa 
w Warszawie (Krakowskie Przed-
mieście 7), w Domu Spotkań z Hi-
storią (Warszawa, ul. Karowa 20)
Kolportaż Olsztyn/Wybrzeże i 
in.: Krzysztof Jankowski, tel.89 
5344878

Wysyłamy pismo pocztą i to naj-
lepszy sposób jego posiadania!

Wystarczy wysłać maila ZNA-
DWILI@WP.PL lub zadzwonić: 
48 508764030

ZNAD WILII najlepiej oczywiście 
zaprenumerować!
www: facebook/com/znadwilii, 
znadwiliiwilno.lt
 
ZNAD WILII w Wilnie:
w Domu Kultury Polskiej (ul. Na-
ugarduko 76), księgarni ELEPHAS 
(Olandu 11), AKADEMINE KNY-
GA (Universiteto 4),KATALIKU 
PASAULIS (Sventaragio 5, przy 
Pl.Katedralnym),RUDNINKU 
KNYGYNAS (Rudninku 20).
Zamówić pismo na Litwie można 
mailem albo telefonicznie: (370 5) 
2478921

ZNAD WILII to 160 stron fascy-
nującej i niepublikowanej gdziein-
dziej lektury. W numerze m.in.:

25-LECIE „ZNAD WILII” - 
WSPOMNIENIA, REFLEKSJE, 
POSUMOWANIA

Romuald Mieczkowski: 
Wzorem Edwarda Raczyńskiego i 
nie tylko. 
Ludzie, którzy na emigracji kształ-
towali naszą świadomość 
Danuta Piotrowicz: Pierwsze kroki
Wojciech Piotrowicz: W głąb z i 
bliska dr Józef Szostakowski:Ła-
my otwarte na twórczość
Aleksander Borowik: Wypłynąć na 
bezkresy „Znad Wilii” fal ZNAD 
DNIEPRA

Maciej Mieczkowski, reportaż Ży-
cie codzienne w Kijowie dzisiaj
PIŁSUDSKI A LITWA

dr Zenowiusz Ponarski,  Rozterki 
Michała Romera

WSCHODNIE LOSY

Grzegorz Żukowski, Ewakuacja

Zbigniew Jędrychowski, Likwida-
cja sceny polskiej Grodnie i Wilnie

PASJE

Zapiśnik działań twórczych: Ener-
gia i Kultura Leonard Drożdże-
wicz, Viktoria patriotyzmu pejzażu 
(o malarstwie i konserwacji zabyt-
ków Wiktorii TołłoczkoTur)

Poczet twórców literatury wileń-
skiej od XVI wieku do roku 1945, 
drukowany alfabetycznie w odcin-
kach  

KAWIARNIA LITERACKA:

W 10. ROCZNICĘ ŚMIERCI 
CZESŁAWA MIŁOSZA

Andrzej Sznajder, Ambasador 
obojga narodów

Christan Medard Manteuffel, 
...gdy jeszcze nic nie było pewne, 
a wszystko możliwe

200-LECIE URODZIN TARASA 
SZEWCZENKI

prof. Mieczysław Jackiewicz, 
Piewca narodu ukraińskiego w 
Wilnie

 WIERSZE PO POLSKU I PO LI-
TEWSKU

Leokadia Komaiszko, Pożegnanie 
lata, Wiersz dla cioci Haliny i in.

PRZECZYTANE
 Prof. Władysław Zajewski, Stu-
dium o „Grekach Europy” z 1863/4
Leonard Drożdżewicz, Wielcy Po-
lacy z Kresów Północno-Wschod-
nich Program II Festiwalu Filmów 
Emogracyjnych EMiGRA 2014 i
II etapu „Maja nad Wilią i Wisłą w 
Wilanowie

LISTEM i MAILEM
Korespodencje m.in. Tadeusza 
Pardeja (Tęsknota do świętego 
gaju), Julii Kryszewskiej, Andrze-
ja Sikorskiego, Konrada Kostki, dr 
Małgorzaty Bojarskiej

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA 
NA MIESIĄC.

WYDARZENIA, FAKTY, OPI-
NIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak 
obiektywnej i żywej kroniki rela-
cji polsko-litewskich, z udziałem 
mniejszości polskiej na Litwie i 
litewskiej w Polsce, jak też dzia-
łalności odrębnych instytucji (In-
stytut Polski w Wilnie, Litewskie 
Centrum Kultury w Warszawie, 
Dom Kultury Polskiej itp.).

Ponadto sygnalizowane są naj-
nowsze wydawnictwa w tym 
zakresie. Dział szczególnie przy-
datny dla zainteresowanych regio-
nem, badaczy, studentów.

Pismo jest bogato ilustrowane, po-
siada kolorowe wklejki.
------------ 

Przypominam, 
że można za-
mówić nume-
ry archiwalne, 
wydawnictwa z 
serii Biblioteka 
Znad Wilii:
R o m u a l d 
Mieczkowski , 
Na litewskim 
paszporcie, Bi-
blioteka Znad 
Wilii (4), Wyd. 
Znad Wilii, Wil-
no 2011, s. 160, 
ISBN 978-9986-
532-06-4
W 5 rozdziałach: 
Canaletto maluję 
Wilno, Pytanie o 
korzenie, Poko-
chać Warszawę, 
Białe i czarne 
oraz Dwa miody. 
Ze 134 wiersza-
mi z ostatnich 
2-3 lat.

Na planie pierw-
szym są kwe-
stie tożsamości, 
spuścizny dzie-
jowej, szukania 
ojczyzny przez 
tych, których 
dzisiejsze uwa-
runkowania usi-
łują odciąć od 
wielowiekowych 
korzeni. Z echa-
mi WKL, któ-
re kształtowało 
charakter Wilna. 
Z szukaniem 
odpowiedzi na 
pytanie: co dziś 
oznacza pisać po 
polsku na Litwie 
i gdziekolwiek 
bądź poza Polską. W wydaniu 28 
fotografii Wilna. Książka jest do 
nabycia w księgarniach wileń-
skich, w Warszawie w Księgarni 
Naukowej im. B. Prusa na Kra-
kowskim Przedmieściu, w Domu 
Spotkań z Historią na Karowej. 
Można ją zamawiać bezpośrednio 
u autora/wydawcy.
---
Przenieść Wilno do serca. Portret 
Miasta
Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 
2009, ISBN 978-9986-532-05-7
Poezja Polaków (z Wilna, Polski 
i na emigracji), Litwinów, Biało-
rusinów, Tatara, Rosjanina, Cze-
cha i Estończyka tworzy unikalny 
Portret Miasta z najpiękniejszymi 
wierszami 50 autorów. Są to m.in.: 
Ihar Babkou, Tadeusz Chabrow-
ski, Leszek Długosz, Vytautas 
Landsbergis, Marcelijus Martina-
itis, Henryk Mażul, Zianon Paź-
niak, Wojciech Piotrowicz, Alicja 
Rybałko, Ramute Skucaite, Józef 
Szostakowski, Tomas Venclova, 
Sławomir Worotyński. W opra-
cowaniu zamieszczono oddzielne 
wklejki z 24 fotografiami Wilna.
---------

Romuald Mieczkowski, Nikt nie 
woła, Biblioteka Znad Willi nr 2,
Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-
04-0
82 wiersze ukazują Wilno, widzia-
ne przez Polaka, mocno związa-
nego z tym Miastem. Dostrzega 
on złożoność nieodwracalnych 
zmian, stara się uzmysłowić sens 
wielkich i małych, straconych 
i pozyskanych Ojczyzn. Wilno 
w tych wierszach bywa zawsze, 
nawet gdy mowa jest o czymś 
innym. To widzenie świata dopeł-
niają fotogramy autorstwa poety, 
którymi szkicuje Miasto, potrak-
towane jako otoczka zawartych 
przeżyć.

Romuald Mieczkowski, Objazdo-
we kino i inne opowiadania wileń-
skie
Biblioteka Znad Willi nr 1, Wilno 
2007, ISBN 978-9986-532-03-31
Literatury o Wilnie i Wileńszczyź-
nie powstało niemało. Cieszyła się 
ona sympatią przed wojną, istniała 
w ocenzurowaniu w PRLu, temat 
podejmowano na emigracji. Po 
wojnie w większości opisywała 
wojenną gehennę, życie na ob-
czyźnie. A co działo się na tere-

nach na Wschodzie, na których 
pozostali Polacy? Świadectw ta-
kich niewiele. Szczególnie, jeśli 
chodzi o dokonania, tworzone 
przez naocznych świadków. Nie-
które moje opowiadania obrazują 
trudny świat człowieka, wycho-
wanego w polskiej tradycji, ale 
żyjącego w twardych sowieckich 
realiach. Zdarzenia, mimo fabu-
ły literackiej, są rodzajem doku-
mentu, bowiem ludzie noszą swe 
prawdziwe nazwiska. To hołd, 
który oddałem rodzinie, krew-
nym. Dzięki jednemu opowiada-
niu moi dziadkowie Piotrowscy 
pośmiertnie zostali upamiętnieni 
za uratowanie podczas wojny ro-
dziny żydowskiej. Jest to próba 
przypomnienia o nas, Polakach 
na Wileńszczyźnie. W książce za-
warłem drogie dla mnie zdjęcia z 
archiwum rodzinnego (RM).
---
Zapraszam serdecznie!
Przepraszam, jeśli komuś z Pań-
stwa zaśmiecam e-skrzynkę. Pro-
szę napisać o tym, nie będę prze-
syłał tych anonsów. 
Pozdrawiam Romuald Miecz-
kowsk 48 508764030
 

Nowy numer ZNAD WILII 3/59
Romuald Mieczkowski

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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Podole, Słobódka Dżuryńska. 
Najdalej na zachód wysunięta 
miejscowość powiatu czortkow-
skiego, ówczesnego województwa 
tarnopolskiego. Jedna z najbogat-
szych wsi w tym regionie z polską 
ludnością. 
Położona na Płaskowyżu Podol-
skim, gdzie nad dwoma strumie-
niami okalającymi z dwóch stron 
małe wzgórze rozpoczyna swój 
bieg rzeka Dżuryn. Wieś leży jak-
by na uboczu,3 kilometry od głów-
nego traktu Czortków - Buczacz i 
dalej na Stanisławów, zwanego 
„drogą cesarską”. Droga ta została 
zbudowana na cześć cesarza Fran-
ciszka Józefa, ponieważ tędy w 
czasie pobytu w Galicji Wschod-
niej miał przejeżdżać. Dawniej ze 
Słobódki do Czortkowa i Bucza-
cza prowadziły dwie drogi polne, 
które łącząc się ze wspomnianym 
gościńcem stanowiły doskonały 
skrót do owych miast. W tej oto 
podolskiej wsi w „pięknym pa-

łacu” krytym strzechą, zwanym 
lepianką, dnia 9 lipca 1930 roku 
przychodzi na świat Bronisława 
Gabrowska, córka Józefa Koli-
weszko i Józefy zd. Semcyszyn. 
”Pałac” zbudował dziadek Broni-
sławy - Michał z babcią Rozalią. 

Mieszkali w nim rodzice Józefa i 
jego rodzeństwo - siostra Maria i 
brat Leon. Rodzinny dom został 
postawiony za kościołem i cmen-
tarzem we wsi w kierunku wsi Ro-
maszówka. Dzisiaj po nim nie ma 
już nawet śladu. Ostatnią budow-
lą w tym kierunku jest zarośnięty 
do granic  możliwości krzakami 
cmentarz, na którym pochowani 
są moi przodkowie. Tato służył w 
wojsku w Trembowli - opowiada 
Bronisława i tam w nieznanych 
mi okolicznościach poznał moją 
mamę Józefę. Mama pochodziła z 
Żabińców pow. husiatyński. 
Wychowana po miejsku nie przy-
padła od razu do gustu teściowej 

(mojej babci),bo inaczej gotowała, 
piekła, chciała się inaczej ubierać. 
Młodzi po ślubie od razu postano-
wili, że chcą iść na swoje i zaczną 
się budować. 
Na drugim końcu wsi przy drodze 
do Buczacza nabyli pole i rozpo-
częli budowę swojego gniazdka. 
Budowy niestety nie zakończyli, 
bowiem tragicznie potoczyły się 
losy moich rodziców. Mama 6 lat 
po ślubie w 1935 roku umiera. 
Miała wtedy 25 lat, ja natomiast 
5.Umiera z błahego wydawałoby 
się powodu, jakby na własne ży-
czenie. Przed wojną mówili na to 
galopujące suchoty. Oszczędzając 
lub może nie mając odpowiednie-
go obuwia, poszła nad strumień 

wpadający do rzeki Dżuryn zbie-
rać jajka od kaczek. Teren był ba-
gnisty, torfiasty i wiosenna woda 
jeszcze bardzo zimna o tej porze. 
Przeziębiła się, dostała zapalenia 
płuc i zmarła. Tato rozpaczał, pła-
kało pół wsi, ale cóż było robić? 
Byli chłopami, mieszkali na wsi, 
opieki lekarskiej prawie żadnej, 
musieli ciężko pracować na roli. 
Ziemia dawała im życie. Tato w 
każdej wolnej chwili chodził na 
budowę, murował, stawiał i tak 
życie szło do przodu. Wstawał o 
świcie i szedł oporządzać bydło, 
potem siadał do śniadania. Brał 
drewnianą łyżkę, pajdę chleba i 
z głębokiej miski zajadał barszcz 
lub cokolwiek innego co przygo-

towała mu moja babcia Rozalia. 
Potem jadł kuleszę okraszoną 
skwarkami z zabitej wcześniej na 
Wielkanoc, czy Boże Narodzenie 
świni. Zaprzęgał konia i jechał w 
pole orać, siać lub kosić. Wracał 
najczęściej wieczorem i nie odpo-
czywał, bo czekała dalsza robota 
- rąbanie drzewa, obrządek bydła. 
Trzeba było narżnąć sieczki dla 
krów, dopiero potem siadał do ko-
lacji. 
W roku 1936 zaczęłam chodzić 
do szkoły w Słobódce. Budynek 
szkoły był opodal kościoła. Reli-
gii uczył mnie ksiądz Franciszek 
Sudoł, który na parafię przybył 
w 1933 roku i był proboszczem 
aż do wybuchu II wojny świato-
wej.24 sierpnia 1939 roku został 
powołany do wojska jako kapelan 
i w stopniu kapitana wyruszył na 
swój wojenny szlak. Internowany 
na Węgrzech, w obozie przebywał 
aż do końca 1945 roku. Potem po 
2 lipca 1957 był proboszczem „u 
swoich” w Koskowicach k. Le-
gnicy. W czerwcu 1938 roku przy-
stąpiłam do Pierwszej Komunii 
Świętej w kościele Michała Ar-
chanioła w Słobódce. Szkoda, że 
mama tego nie doczekała. Byłam 
pięknie ubrana, ciocia uszyła mi 
białą sukienkę z 3 falbankami. Na 
nogach białe patentowe (grube) 
pończoszki i oczywiście buciki 
-białe tenisówki. Aby mogły przez 
cały czas być białe, codziennie 
czyściłam je kredą. 
Któregoś dnia po mszy w „białym 
tygodniu”, by mieć jeszcze biel-
sze, wyprałam je. Guma oderwa-
ła się od reszty i po paru dniach 
użytkowania na niedzielną mszę 
nie miałam w czym iść do kościo-
ła. Bywało i tak, że inne dzieci, by 
obuwia nie zniszczyć szły boso, 
dopiero pod kościołem buty za-
kładano. Całe szczęście, że ja do 
kościoła miałam blisko. W lipcu 
1939 roku zostaliśmy z bratem 
Kazimierzem, urodzonym w 1932 
roku, sierotami. Tato wracając z 
placu budowy na drodze przed 
wsią został skrycie zastrzelony. 
Natychmiast wozem został prze-
transportowany do szpitala w 
Czortkowie, zmarł na stole ope-
racyjnym. Na miejscu zbrodni 
stawili się funkcjonariusze Policji 
Państwowej, lecz sprawców nie 
wykryto. Pewne może być to, że 
sprawca pochodził ze Słobódki. 
O krewkich mieszkańcach wsi 
pisał ksiądz Wacław Szetelnicki 
w swej książce ”Parafia rzymsko-
-katolicka w  Słobódce Dżuryń-
skiej” wydanej w Rzymie w 1979 
roku.”Zadzierżystość  i fantazja  
słobódczan objawiała się nie za-
wsze w pozytywnej formie, bywa-
ły nierzadkie wypadki, że jeszcze 
w pierwszej połowie XIX wieku 
niebezpiecznie było udawać się 
wieczorem przez wieś wozem lub 
piechotą”. Największy dramat jaki 
może się zdarzyć dwojgu nielet-
nim dzieciom. Siostra taty Maria 
mówiąc ”a kto przyjdzie na cu-
dze dzieci robić”, wzięła nas na 
wychowanie. Poświęciła dla nas 
krótkie zresztą, swoje życie. Po-
tem biorąc przykład z niej, już 
tutaj na Ziemiach Zachodnich w 
Brzegu, zrobiłam to samo, lecz o 
tym później. 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Moje Kresy 
- Bronisława Gabrowska
Eugeniusz Szewczuk

/ 1938r.Słobódka Dżuryńska I Komunia Święta / Brzeg ul.Dluga Boże Ciało 1956r.

/ 1961r.Bronisława z koleżanką na grzybach w Lubszy
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Dwa miesiące po tej tragedii 
przyszli ruscy, wybuchła wojna. 
Szkoła dalej funkcjonowała, ale 
zmieniły się w niej rządy. Dyrek-
torem został Ukrainiec, niejaki 
Wonyszczuk, który znęcał się nad 
dziećmi. Mieszkaliśmy pomiędzy 
Ukraińcami i trzeba było z nimi 
żyć w zgodzie i żyliśmy. Miałam 
nawet dobrą ukraińską koleżankę 
Anię Ostapów, której ojciec wiele 
nam później pomógł. 

Pod koniec czerwca 1941 roku 
przyszli Niemcy. Na potrze-
by wojska zaczęli rekwirować 
wszystko co dało się nam zabrać, 
krowy, konie, zboże. Pamiętam 
jak w czerwcu 1942 na placu za 
kościołem (teraz jest tam boisko 
sportowe) Niemcy wyznaczyli 
miejsce zbiórki bydła zabranego 
mieszkańcom Słobódki. Ciocia 
Marysia schowała nasze dwie kro-
wy na słobódczańskim cmentarzu. 
Niemcy z Ukraińcami szukali 
wszędzie, tylko nie tam. W ten 
sposób uratowała nas przed całko-
witą biedą. Rok 1942, zwłaszcza 
1943 były latami wzrastającego 
napięcia i nienawiści ze strony 
ukraińskich nacjonalistów, skiero-
wanych przeciwko Polakom. 
Wielkim wstrząsem dla całej wsi 
był mord na ośmiu zakonnikach 
- dominikanach w Czortkowie. 
Ludność Słobódki była uczucio-
wo związana z klasztorem oo. Do-
minikanów, którzy byli częstymi 
gośćmi we wsi głosząc kazania i 
rekolekcje.18 listopada 2006 roku 
kardynał Marian Jaworski uroczy-
ście otworzył w lwowskiej kate-
drze proces beatyfikacyjny mę-
czenników dominikańskich. 
Zbliżał się koniec wojny. 
Na początku kwietnia 1944 do 
Słobódki przyszedł front. O zdo-
bycie i utrzymanie w swych rę-

kach odcinka gościńca z Dżuryna 
do Buczacza trwały kilkudniowe 
zacięte walki. W Wielki Czwartek 
6 kwietnia 1944 roku, gdy linia 
frontu zbliżyła się do Dżuryna, 
rozpoczęły się zacięte walki na 
linii: Dżuryn – Słobódka - Pysz-
kowce. Wieś wielokrotnie prze-
chodziła z rąk do rąk. W Niedzielę 
Wielkanocną 9 kwietnia, gdy wieś 
była w rękach sowieckich, nastąpił 
niszczycielski nalot 24 niemiec-
kich bombowców. Zginęło wiele 
żołnierzy i 82 osób cywilnych. 
Cerkiew i kilkanaście domów 
znikło z powierzchni ziemi. Od 
pocisków zapalających spłonęło 
wiele domów. Pomimo wielu tra-
fień, mury i wnętrze świątyni wraz 
z organami, dzięki Bogu ocalały. 

Po tym wszystkim wróciliśmy do 
Słobódki, bo wcześniej ruscy w 
czasie walk frontowych zgroma-
dzili nas w Hadyńkowcach k.Ko-
pyczyniec,35 km za linią frontu. 
Walki przeniosły się dalej na za-
chód, wtedy nastały mordy ban-
derowców. Pamiętam doskonale 
jak któregoś dnia pod nasz dom 
przywlókł się ranny Ukrainiec.
Слава Ісусу Chrysus - Pochwa-
lony Jezus Chrystus, zagadał po 
drzwiami chałupy. Ciocia Marysia 
opatrzyła mu ranną rękę i nakar-
miła. Zapamiętała, że temblak na 
rannej ręce miał zrobiony z żółtej 
chustki. To go w późniejszym cza-
sie zgubiło. Ranny pytał o drogę 
w kierunku Buczacza. Następne-
go dnia wyprowadziła go za wieś 
drogą w kierunku na Buczacz. 
Ciekawość dzieci sprawiła, że był 
on przez cały czas pobytu przez 
nich obserwowany i gdy został 
wyprowadzony za wieś, dzieci 
powiadomiły hołowę wsi (sołty-
sa),a ten ruskich i banderowiec w 
polu został schwytany. Okazało 

się, że sowiecki wywiad zrobił w 
Dżurynie pod mostem kolejowym 
zasadzkę na banderowców i część 
bandy pojmali. Ów nieszczęśnik 
został wcześniej postrzelony przez 
swoich, bo pomylił hasła odzewu. 
Ukraińska banda poprzedniego 
dnia w Dżurynie zamordowa-
ła polską rodzinę, ocalała tylko 
dziewczynka, która później rozpo-
znała żółtą chustkę swojej mamy, 
tą którą posiadał schwytany pod 
Słobódką banderowiec.15 stycz-
nia 1945 roku mój stryj Leon Ko-
liweszko, jak co dzień rano wy-
bierał się z grupą chłopów ze wsi 
do lasu do Skorodyniec k. Czort-
kowa. Pracowali w lesie zbierając 
drzewo na opał. Mówi do stryjen-
ki - wiesz dzisiaj z nimi nie pój-
dę, odpocznę sobie, zrobię coś w 
gospodarstwie. Stryjenka sprzeci-
wiła się. Rad nie rad stryj zaopa-
trzony w jedzenie na cały dzień 
wyszedł na miejsce wyjazdu. 
Tamtych już nie było, pojechali. 
Ten moment uratował stryjowi ży-
cie. Jak się później okazało, część 
tych ludzi wstąpiła do oddziału 
ochronnego Komendy Wojskowej 
w Białobożnicy. Była to służba 
zastępcza i jej uczestnicy zosta-
li zwolnieni z odbywania służby 
wojskowej. W ten dzień oddział 
złożony w większości z żołnierzy 
pochodzących ze Słobódki i pobli-
skiego Kosowa, udał się do Sko-
rodyniec. Tam został napadnięty 
przez banderowców i w okrutny 
sposób w lesie siekierami pomor-
dowany. Zginęli  wówczas: Józef 
Andruchów, Jerzy Andruchów, 
Michał Bojczuk, Michał Sobków, 
Franciszek Kaszczyszyn, Kazi-
mierz Seredyszyn i Piotr Tymków. 
Zwłoki pomordowanych przywie-
ziono do Słobódki. 
We wsi wrzask i ogólny lament 
słyszany chyba w oddalonym o 3 
kilometry Dżurynie. Po sprowa-
dzeniu do kościoła i odprawieniu 
żałobnej mszy świętej, pogrze-
bano ich we wspólnej mogile na 
naszym cmentarzu. Ten nad wyraz 
bolesny i tragiczny fakt nie tylko 
powiększył rozpacz, ale również 
przyśpieszył naszą decyzję wy-
jazdu na Ziemie Odzyskane w 
ramach tzw. repatriacji. Ze stacji 
kolejowej w Dżurynie wyjechali-
śmy pierwszym transportem, któ-
ry wyruszył 3 czerwca 1945 roku 
i po kilku tygodniach dotarł do 
stacji kolejowej w Mąkoszycach. 
Razem z 75 rodzinami osiedlili-
śmy się z ciocią Marysią w Micha-
łowicach, stryj Leon zamieszkał 
w Myśliborzycach powiat Brzeg. 
Byłam nieletnia, trzeba było z cze-
goś żyć. 
Ciocia poszła na tydzień do pra-
cy w pobliskiej brzeskiej Gar-
barni. Po tygodniu poszłam w jej 
miejsce. Pracowałam w ogrodach 
Garbarni roztaczających się wo-
kół istniejącego do dziś pałacyku. 
Niestety w 1948 umiera ciocia 
Marysia nasza „druga mamusia”, 
zostaliśmy z bratem sami. W Gar-
barni pracowałam razem Józe-
fem Solińskim, to on wynajmuje 
mi u siebie mieszkanie i od tego 
momentu zamieszkuję w Brzegu. 
Kiedy ogrody w  Garbarni zostają 
zlikwidowane, przenoszę się do 
pracy na budowie w cukrowni. 

Potem w tym miejscu z rozebranej 
poniemieckiej cukrowni powstaje 
brzeska Olejarnia. To właśnie w 
niej produkowano potem słynną 
z reklamy margarynę „Kama”, 
bo miała serce jak dzwon. Jakiś 
czas pracuję w WPHS i Zieleni 
Miejskiej na ul. Słonecznej. Pan 
Soliński przenosi się do pracy w 
browarze. Mieszkając u niego po-
znaję pracującego z nim Andrzeja 
Gabrowskiego. 

Uroczystość ślubna odbywa się w 
1950 roku w kościele Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. Moja wiara 
w Boga i drugiego człowieka, reli-

gijność, sprawiła, że dom nasz sta-
je się otwarty dla wszystkich. Od-
wiedza nas wiele ludzi, m.in. tak 
przed laty poznałam ks. Edwarda 
Dudka. Zaczynają nazywać mnie 
„nasza babcia”. 

W 1951 roku przychodzi na świat 
nasz jedyny syn –Tadeusz. Brat 
Kazimierz Koliweszko osiada w 
Czepielowicach, tam zakłada ro-
dzinę i tam układa swoje życie 
(zm. w 2009).Pamiętając co zro-
biła dla mnie i mojego brata cio-
cia Marysia, zrobiłam to samo. 
Oprócz syna wychowałam jeszcze 
dwoje obcych dla siebie ludzi. Z 
jednym z nich z Czesławem Buler, 
mieszkamy razem od 40 lat. Cze-
sław urodził się w 1949 roku, po-
chodzi z Gdańska. Mając 3 latka 
spadł ze schodów i od 7 roku życia 
w ogóle nie chodzi, porusza się na 
wózku inwalidzkim. W przypad-
kowy sposób w 1963 roku zosta-
je przewieziony przez rodziców 
do brzeskiego szpitala na oddział 
ortopedyczny. Jako tzw. „dziecko 
brzeskiego szpitala”, inwalida, 
pozostaje w nim przez okres 10 

lat! Opuszczony, nie odwiedzany 
przez rodziców, zapomniany przez 
rodzinę. Zostaje przeze mnie za-
proszony do naszego rodzinnego 
domu na Święta Wielkanocne w 
1973 roku. 
Od tej pory pozostaje z nami, 
na dobre i na złe. To jest moja 
wdzięczność dla cioci Marysi, za 
to co dla nas zrobiła. Ostatnie 9 
lat swojej pracy zawodowej po-
święciłam Spółdzielni Inwalidów 
„Zwycięstwo”. Renty i emerytury 
nie otrzymałam, ponieważ zabra-
kło mi lat pracy do wysługi  eme-
rytalnej. 
Jestem zatem na utrzymaniu męża 
- emeryta, który z kolei  całe swoje 
życie poświęcił na pracę w jednym 
zakładzie – Zakładach Piwowar-
skich Browar Brzeg. W tym roku 
obchodziliśmy 64 -lecie naszego 
małżeństwa.
       
 Eugeniusz Szewczuk
 Osoby pragnące by napisano o 
ich życiu na Kresach, proszone są 
o kontakt ze mną tel.607    565 427 
lub e-mail pilotgienek@wp.pl                                                

/ Rzeka Dżuryn pod Słobódką

/ Typłyczyna - bajorko,w którym przed wojną kobiety robiły pranie

/ Zbiorowa mogiła pomordowanych mieszkańców Słobódki

/ Podopieczny Czesław Buler

/ 2012r Bronisława w rodzinnej wsi
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Nazywam się Adela Roch, mam 
77 lat, mieszkam we wsi Gajów 
9, gmina Radków, powiat Nowa 
Ruda, woj. Dolnośląskie. Urodzi-
łam się 07 maja 1927 r. we wsi 
Swojczów, gm. Werba, pow. Wło-
dzimierz Wołyński na Wołyniu. 
Mój tatuś nazywał się Jan Rusiec-
ki, jego rodziców nie pamiętam. 
Moja mamusia miała na imię 
Zofia z d. Kalinowska, jej mama 
miała na imię Petronela, a imienia 
dziadzia nie pamiętam. Miałam 
zaledwie 3 latka kiedy rodzice 
opuścili Swojczów i przenieśli 
się do nowej kolonii Teresin. Tam 
nasz tatuś wybudował nowy dom, 
ale na początku spaliśmy w stodo-
le przez całe lato. Dopiero na zimę 
wprowadziliśmy się do nowego, 
pięknego, drewnianego i dużego 
domu. Duży pokój nie był jeszcze 
wykończony, chociaż byłam ma-
lutka pamiętam to doskonale. W 
rodzinie było nas sześć sióstr: Le-
okadia, Antonina, Michalina i Ha-
linka i dwóch braci: Leonard i Sta-
nisław. Rodzice dbali o to, abyśmy 
byli najedzeni i nie marzli. Trzeba 
było od najmłodszych lat poma-
gać w gospodarstwie. Ja pasłam 
gęsi, a potem krowy. Zimą wy-
plataliśmy koszyki. Miałam dużo 
starsze rodzeństwo, to musiałam 
pilnować ich dzieci. W 1939 roku 
w marcu poszłam na trzy miesiące 
do szkoły, żeby nauczyć się czytać 
i pisać. Razem ze mną chodziła 
do szkoły Kazia Świstowska i jej 
kuzyn, Tońka Wawrynowicz, in-
nych nie pamiętam. W tym roku 
w czerwcu byłam u I Komunii Św. 
a w sierpniu poszłam do Sakra-
mentu Bierzmowania. Ksiądz tak 
zarządził w obliczu zbliżającej się 
groźby wojny. We wrześniu 1939 
roku przyszli do nas „ruskie”. 
Przez zimę siedziałam w domu 
wyplatając koszyki pod piecem, a 
także z konieczności, bo nie wy-
starczyło dla wszystkich butów. 
We wrześniu 1940 roku Rosjanie 
ponownie otworzyli w Teresinie 
szkołę, ale uczyli nas po rusku. 
Nie umiałam dobrze wymawiać 
i dzieci się ze mnie śmiały. Nie 
chciałam chodzić do takiej szkoły 
i nikt mnie do tego nie zmuszał. 
Ukończyłam dwa razy pierwszą 
klasę, raz po polsku, a drugi raz 
po rusku. Nauczyłam się czytać 

i pisać, a liczenie opanowałam 
podczas sprzedaży jaj. Liczyłam 
szybko i bezbłędnie. Do kościoła 
w Swojczowie było 5 km i uczęsz-
czałam do niego tylko podczas 
wielkich świąt kościelnych. Cho-
dziliśmy latem pieszo, ale zimą 
często brak ciepłej odzieży unie-
możliwiał mi uczestnictwo we 
Mszy św. Od czternastego roku 
życia musiałam już pracować, naj-
częściej była to praca w polu. A 
potem przyszło to najgorsze...Póki 
co moje dzieciństwo było weso-
łe i beztroskie w naszej kolonii, 
było bowiem dużo dzieci, niemal 
w każdym domu, było pięcioro, 
sześcioro, ośmioro dzieciaków. 
Dlatego było się z kim bawić i nie-
kiedy robiliśmy, taki harmider, jak 
trza. Najczęściej lubiliśmy się ba-
wić w naszym ogródku. Tam były 
dwie ławeczki i tam schodziło się 
wiele dzieci, a do moich starszych 
braci i sióstr wiele młodzieży. Do 
lasu chodziłam rzadko ponieważ 
z naszego domu, przynajmniej 1 
km do lasu kohyleńskiego. Tylko 
niekiedy chodziłam z Halinką do 
lasu wolańskiego, było to oko-
ło 3 km, aby przyciągnąć klocki. 
Miałam już wtedy około 11 lat. W 
naszej kolonii nie było właściwie 
Ukraińców, to była duża kolonia 
polska, mieszkało tu tylko dwóch 
Ukraińców: z rodziny Środa i Sto-
laruk oraz jeden Żyd o nazwisku 
Herszko i naturalnie jego rodzina.

OPIEKA I MIŁOŚĆ NIEPO-
KALANEJ

Dla Królestwa Niebieskiego na-
rodziłam się w kościele pw. Na-
rodzenia NMP w Swojczowie. 
Moim ojcem chrzestnym był Po-
lak o nazwisku Kubiak, był ko-
mendantem policji w Swojczowie. 
Mamą chrzestną była zaś Helena 
Wawrynowicz, moja ciotka z Te-
resina. Gdy byłam mała rodzice 
zabierali mnie do naszego kościo-
ła w niedzielę i na większe święta, 
a jak już byłam większa sama cho-
dziłam na nauki przed I Komunią 
świętą. Moja pierwsza Komunia 
św. wypadła w Swojczowie w 
czerwcu 1939 r., zatem tylko na 
dwa miesiące przed straszną II 
wojną światową, a już 05 września 
1939 r. otrzymaliśmy tam wielki 

dar Sakramentu Bierzmowania.  
Pamiętam że Sakramentu udzielił 
nam nasz proboszcz ks Franciszek 
Jaworski z upoważnienia ks Bp 
dr Adolfa Szelążka z Łucka. Było 
nas dużo dzieci i gości też było b. 
dużo może dlatego, że wojna się 
zaczęła i ludzie od razu więcej za-
częli wołać do Boga. Chociaż w 
naszej parafii i przed wojną, był b. 
pobożny lud choć ubogi, ale wie-
rzył w Boga i do kościoła chodził. 
Lubiłam się modlić, a sympatia 
ta ogromna i chęć szczera, nawet 
radość płynąca z modlitwy, były 
w naszych stronach b. powszech-
ne. Dziś w początkach 21 wieku, 
coraz częściej powtarza się, że do 
kościoła chodzą ludzie w pode-
szłym wieku. I rzeczywiście trud-
no oprzeć się wrażeniu, że gdy 
się jest w kościele, to większość 
stanowią babcie i dziadkowie, a 
naszej młodzieży, to jak na lekar-
stwo. Nieraz z troską myślę o mo-
ich wnukach, o mojej rodzinie i o 
naszym narodzie, gdzie to nasze, 
nowe pokolenie zaprowadzi nas w 
przyszłości. Czy aby nie daj Boże 
nie okryje naszego narodu, jako-
wąś straszną hańbą w oczach na-
rodów świata, bo przecież Bóg nie 
rychliwy, ale sprawiedliwy i z sie-
bie szydzić nie pozwoli. Niestety 
u naszych sąsiadów Czechów, 
tuż za miedzą chyba jest jeszcze 
gorzej, tam właściwie to już pra-
wie nikt nie chodzi do kościoła, 
dosłownie pojedyncze osoby. 
Tymczasem u nas na Wołyniu i w 
Swojczowie także kościoły w nie-
dzielę były pełne, niemal pękały 
mury. Wszyscy chcieli się modlić, 
radośnie śpiewali, a każde spo-
tkanie w kościele wyglądało, jak 
prawdziwe święto dziś. Urodziwe 
dziewuchy potrafiły zasuwać na 
bosaka po pięć km na nabożeń-
stwo i nikt się tego ubóstwa nie 
wstydził, nie było też przypadków 
wyszydzania młodzieży z tego 
powodu. Po prostu leciało się do 
kościoła i to było powszechne w 
tamtym czasie i było to wspania-
łe. Po temu prawdziwym okazuje 
się w moim życiu stare, ludowe 
przysłowie: „Czym skorupka za 
młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci”, bowiem w moim wieku 
złotym b. kocham modlitwę, jest 
mi prawdziwie ucieczką od trosk 

wieku tego. Modlitwa sprawia mi 
codziennie wiele radości, a serce 
moje przepełnia nadzieja, która 
umacnia wiarę, że może być w 
mojej rodzinie, parafii i w Polsce 
jeszcze kiedyś, taka miłość i wia-
ra, jaka była w Swojczowie, jaka 
była tam w naszych sercach do 
Matki Bożej Swojczowskiej. [1] 
[Całościowe i piękne spojrzenie 
na życie mieszkańców Swojczo-
wa i okolic, zawdzięczamy pani 
Petroneli Władyga z d. Rusieckiej. 
Przenikanie się kultur, beztroskie 
dzieciństwo, szczęście wielodziet-
nej rodziny, rozmodlone grupy 
wiernych, patriotyczne wychowa-
nie dzieci i młodzieży w lokalnej 
szkole oraz wojskowe tradycje 
II Rzeczypospolitej Polskiej, to 
wszystko znajdziemy na kartach 
tychże wspomnień. Najcenniejsze 
są jednak wierne ralacje z czasów 
demonicznej II wojny światowej, 
obrazujące narastającą z wolna 
wśród Ukrainców, nienawiść do 
Żydów i Polaków oraz do innych 
mniejszości. Poraża podłość i za-
kłamanie ukraińskich nacjonali-
stów, względem swoich polskich 
sąsiadów. Wstrząsający jest opis 
lipcowej zagłady starej, polskiej 
wsi Dominopola, a w końcu i 
samego Swojczowa. A pomimo 
to ponad tą bezduszną czeluścią 
okrucieństwa i rozlanego szeroko 
zła, rozbłyska z całą mocą świa-
tło Niepokalnej Maryi. Historia 
ta została dokładnie opisana w b. 
bogatych i cennych wspomnie-
niach pani Petroneli Władyga z 
d. Rusiecka ze wsi Swojczów na 
Wołyniu (68 stron), opublikowa-
nych 02 maja 2012 r. na stronie o 
Wołyniu, oto adres: http://wolyn.
btx.pl/index.php/wolyn-wola-
o-prawde/411-wspomnienia-
petroneli-wadyga.html , Dodane 
przez autora opracowania S. T. 
Roch]. Jako mała dziewczynka 
lubiłam szczególnie majowe na-
bożeństwa, kiedy śpiewaliśmy li-
tanię do Matki Bożej. W naszym 
Teresinie nabożeństwo majowe, 
śpiewane było codziennie w domu 
starej panny Marceliny Wawry-
nowicz. Tam był ładny ołtarzyk i 
figurka Matki Bożej Niepokala-
nej. Przychodziło dużo ludzi, a li-
tanię zawsze śpiewał Mieczysław 
Kisielewicz, który miał mocny i 

piękny głos. Czasami śpiewaliśmy 
majówkę w środku kolonii przed 
figurą Matki Bożej, która stała tuż 
obok domu rodziny Terleckich. 
Dwa razy w tygodniu wraz z Mi-
chalinką oraz Eugeniuszem Bort-
nowskim przez Teresin do nasze-
go kościoła, chodziły też Rochy z 
Zastawia. I czasami na majówkę 
szedł z nami Tadeusz Roch oraz 
Bolesław Roch, przeważnie w so-
boty. Na majówkach widywałam 
także Mariana Rocha z żoną Anną 
i dziećmi. 
Nabożeństwo czerwcowe na na-
szej kolonii, było odprawiane, ale 
cieszyło się mniejszym zaintere-
sowaniem. O ile pamiętam wte-
dy właśnie w czerwcu, wypadały 
sianokosy oraz liczne prace w 
ogrodach, ludzie zatem zaczynali 
ciężko pracować i już nie było tyle 
czasu na modlitwę. Miło wspomi-
nam także pokutne nabożeństwo 
Gorzkich Żali. Nasi ludzie spo-
tykali się u kogoś w domu, prze-
ważnie młodzi i wspólnie śpiewali 
wszystkie trzy części. Osobiście 
b. lubiłam tę formę modlitwy i 
Gorzkie Żale śpiewam niekiedy, 
po dziś dzień. Bywa i tak że mi się 
dłuży i nawet wyczekuję nowego 
okresu postu, by sobie w tym kli-
macie znów pośpiewać.

ODPUST W SWOJCZOWIE

Nasz kościół był duży i murowa-
ny, piękny. Bardzo mnie zawsze 
ujmowało, że stał na takim wzgór-
ku, a do koścoła wprost wcho-
dziło się przez dużą bramę. W 
kościele były organy oraz śpiewał 
pięknie nasz rodzimy, parafialny 
chór. Niemal każda uroczystość 
w Swojczowie, gromadziła praw-
dziwe łumy wiernych, a podnio-
sła atmosfera sprawiała, że nogi 
same niosły do naszego Sanktu-
arium Matki Bożej Przeczystej. 
Jednak największą uroczystością 
w roku był oczywiście Odpust, 
który trwał trzy dni i przypadał 
08 września na Narodzenie NMP 
zwany również potocznie Matki 
Bożej Siewnej. W tym dniu nie-
którzy szli nawet kilkanaście km 
drogi, choć byli i tacy, którzy na 
wozach przybywali nawet z bar-
dziej odległych miejscowości. 
Poza tym Swojczów był celem 

WSPOMNIENIA ADELI ROCH Z 
D. RUSIECKA Z KOLONII 

TERESIN W POW. WŁODZIMIERZ 
WOŁYŃSKI NA WOŁYNIU 1935 

- 1947. Część I
Sławomir Tomasz Roch
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wielu pieszych pielgrzymek, któ-
re przybywały pieszo do tronu 
naszej Matki i Królowej Swoj-
czowskiej. Osobiście widziałam 
przychodzące pielgrzymki ze wsi 
Sielec, Łokacze i Horodło. Bardzo 
lubiłam Odpusty, gdyż jako dziec-
ko mogłam pobiegać pomiędzy 
straganami, gdzie zawsze było b. 
dużo przeróżnych zabawek, w tym 
lalek i kolorowych wiatraczków. 
A słodycze były takie kuszące, że 
aż chciało się zjeść i choć miałam 
na to ubogie fundusze, ale zawsze 
coś się tam kupiło. Jarmark przy 
kościele, był w tych dniach na-
prawdę wielki, dzieci biegały i 
piszczały, starsi rozmawiali żywo 
i śmiali się. Wszyscy byli pięknie 
poubierani, czysto i odświętnie, a 
radość gościła na każdej twarzy. 
W kościele modlili się ludzie, a 
msza święta była na dworze przy 
tzw. letnim Ołtarzu. Ludzie modli-
li się gorąco i szczerze. Dookoła 
kościoła, był jakby wysoki mur z 
zadaszeniem, tam stały konfesjo-
nały i klęczniki i tam ludzie się 
spowiadali. Po końcowym bło-
gosławieństwie, była jak zawsze 
uroczysta procesja dookoła naszej 
świątyni, w której brałam udział. 
Podczas tej procesji noszone były 
nasze sztandary kościelne. [2] 
[Piękne świadectwo o życiu wier-
nych w parafii Narodzenia NMP w 
Swojczowie, pozostawił pan An-
toni Sienkiewicz z kolonii Piński 
Most na Wołyniu. Jako ministrant 
przy Ołtarzu i młodzieniec miał 
wiele okazji, by przeżywać wraz 
z innymi nie tylko rozmodlone i 
barwne odpusty swojczowskie, 
ale także wszelkie inne religijne 
uroczystości. Jest tu opis polskiej 
szkoły i bogatych tradycji kulturo-
wych mieszkańców Ziemi Swoj-
czowskiej. Jest to zarazem mocne, 
osobiste świadectwo ludobójstwa 
dokonanego na ludności polskiej 
w roku 1943 we wsi Dominopol 
i na kolonii Piński Most oraz w 
całej okolicy przez zdegenerowa-
nych banderowców z Wołczaka i 
Świnarzyńskiego lasu. Występują 
także relacje innych naocznych 
świadków, tych krwawych zapu-
stów. Wspomnienia te (17 stron), 
dostępne na wielu stronach w in-
ternecie można przeczytać także 
na stronie naszych braci Czechów 
wołyńskich, pod tym adresem: 
http://www.scvp.eu/downloads/
roch/SIENKIEWICZ%20AN-
TONI.pdf , Dodane przez autora 
opracowania S. T. Roch].

NA WOŁYNIU ŚPIEWALI 
WSZYSCY

Właściwie każde święta w Swoj-
czowie miały b. radosny i napraw-
dę szczególny charakter. A w na-
szym domu najmilej wspominam 
święta Bożego Narodzenia bo-
wiem tatuś przynosił z lasu dużą 
choinkę, która mocno pachniała 
świeżym lasem. I chociaż nie 
mieliśmy kolorowych bombek, 
to radości było co nie miara, przy 
strojeniu drzewka. Robiliśmy bo-
wiem różne ozdoby z kolorowego 
papieru oraz wieszaliśmy dużo 
różnych ciastek. W mojej rodzinie 
była przepiękna tradycja śpiewa-
nia wspólnie kolęd przy choince. 

Tatuś Jan wieczorami wyciągał 
kantyczkę i zaczynał pięknie śpie-
wać. Śpiewaliśmy z nim wszyscy, 
mamusia Zofia, ja i moje siostry, 
nawet nasi goście chętnie z nami 
siadali i wspólnie śpiewaliśmy. 
Lubiliśmy kolędować, podobnież 
wszyscy nasi sąsiedzi z Teresina, 
nasi parafianie i cały chyba Wo-
łyń. Tradycją były także wizyty 
kolędników z gwiazdą i szopką. 
Nas najbardziej cieszyły przebra-
nia kolędników, były takie różne 
i fikuśne. Ja pamiętam janioła z 
takimi dużymi skrzydłami, diabła 
z b. długim ogonem, a na końcu 
jeszcze zakrzywionym, króla co 
chodził w ornacie i śmierć co to 
dzierżyła kosę. To byli zwykle 
chłopcy z naszej kolonii, przeważ-
nie Mieczysław Zieliński i Tadeusz 
Kasperski. Nawet nasz tatuś Jan 
miał swoją dużą szopkę, a w niej 
św. Rodzinę, Pastuszków i Trzech 
Króli. Stawiał ją na wóz i podjeż-
dżał pod domy i razem z innymi 
niósł szopę pod dom gospodarza, 
a jak było miejsce, to i do domu, a 
potem śpiewali gromko kolędy, aż 
się chaty trzęsły. Ja sama nigdy nie 
chodziłam kolędować, gdyż było 
przyjęte, że kolędują wyłącznie 
mężczyźni. Na Wołyniu śpiewali 
chyba wszyscy i przy każdej moż-
liwej okazji, a śpiewali przy tym 
pięknie i z sercem, taki to był po 
prostu śpiewny, wołyński naród. 
Śpiewano wdzięcznie na Teresinie 
i kochano śpiewać u Rochów na 
Zastawiu w Kohylnie. Do nas na 
Teresin najczęściej przychodziła 
Zosia Roch ze swoją mamą Ame-
lią, zatrzymywały się na przeciw 
naszego domu, u bratowej Heleny. 
I Helenka i Zosia pięknie potrafiły 
śpiewać, lubiłam i ja z nimi śpie-
wać, choć nie miałam tak ładnego 
głosu jak one miały. Ulubione pio-
senki Zosi to: „Podolanka”, „W 
sadzie liście padają” i „Przez Ko-
hylno wieś”.

Podolanka
I Na Podolu leży kamień, 
Podolanka siedzi na nim
 Przyszedł do niej Podole-
niec, daj mi droga, daj mi wieniec.
 Ja bym Tobie wieniec 
dała, żebym brata się nie bała.
Utruj. Utruj brata swego, będziesz 
miała mnie młodego
Jak ja nie wiem kiedy umrę, tak ja 
nie wiem, co mam bratu dać.
 
II Idź do sadu wiśniowego, 
znaleźć węża zjadliwego
 Pokraj jego na drobniuś-
ko i ugotuj na słodziuśko
 Gdy przyjdzie brat z My-
ślina, podaj siostro bratu wina
 A brat pije z konia leci, 
siostro, siostro dbaj o moje dzieci.
 Gdybym ja o dzieci dba-
ła, to bym trutki nie dawała.

III Pisze liścik do miłego, 
już utrułam brata swego
 I miły jej odpisuje:
 Jak utrułaś brata swego, 
to utrujesz mnie miłego.

 Przez Kohylno wieś
I  Przez Kohylno wieś jest 
ścieżeczka jest
Wydeptała ją Kasieńka, jak nosiła 
jeść

Jak jeść nosiła, to Boga prosiła
Dopomóż mi mocny Boże, bym 
Twoją była.  X2

II Kiedy lata przyszły 
chłopca poznała
 Tak się dziewcze zako-
chała, że serce mu dała.
 On zazdrosny był i tego 
nie krył
 Rzucił Kasię swe kocha-
nie, w swoim świecie żył.

III Chodzi i puka, swego 
szczęścia szuka
 Kiedy już je spotkać 
może z oczu płynie łza
 Bo mu Kasia w sercu z 
miłością została
 I to szczęście, niepojęte 
na czas zatrzymała.

IV Tak skruszony rzekł, co 
ja robić mam?
 Wrócę ja do swej dzie-
weczki i jej radość dam.
 Wrócił chłopiec blady do 
kochanej stóp
 Proszę Kasiu weź ró-
życzkę i coś ze mną zrób.

V Gdy miłego widzi serce 
jej się kraje
 Ale jemu zbiedzonemu, 
poznać się daje
 I tak rzecze srodze, ku 
jego przestrodze
 Zraniłeś mi serce draniu, 
to i teraz odejdź.

VI Ty będziesz moja, a ja 
będę Twój
 Tylko proszę Cię Kasień-
ko z innymi nie stój
 A ja będę stała i rozma-
wiała
 Bo od Ciebie mój Jasień-
ku słówka nie miałam.

VII I Jaś chodził do stóp Kró-
lowej, w Swojczowie
 I tam Boga prosił, za 
dziewczyny duszę
 Tam klęczał i tam wołał
 Daj mi proszę Matko Ka-
się, niech moją zostanie.

AMELKA I ZOSIA ZOSTAŁY 
MI W SERCU

 Jeszcze jako mała dziewczynka 
chodziłam niekiedy z moją bra-
tową Heleną Rusiecką z d. Roch 
do wsi Kohylno na Zastawie. Tam 
mieszkała duża rodzina Rochów 
i też było dużo dzieci i młodzie-
ży. Mama bratowej miała na imię 
Amelia Roch, była osobą szczerą 
i otwartą. Nie lubiła plotkować, 
ale jeśli trzeba było, to mówiła 
wprost. Poza tym była pracowita 
i gospodarna. Wyszła wcześnie za 
mąż mając zaledwie lat 17 i to nie-
całe. Władek Roch miał już dwoje 
dzieci: Helenkę i Kazimierę, opie-
kowała się nimi jak prawdziwa 
matka i była dla nich b. dobra. 
Sama miała jeszcze troje własnych 
dzieci: Romana, Tadeusza i Zo-
się, przy czym mąż jej zmarł, jak 
miała zaledwie 28 lat. Od tej pory 
była młodą wdową i sama musiała 
sobie radzić. Z tego co mi wiado-
mo, radziła sobie b. dobrze i choć 
była uboga, obie przybrane cór-
ki, zdołała wychować i wydać za 

mąż. Lubiłam chodzić do niej na 
Zastawie i widziałam, jak Amelia 
ciężko pracowała. Uderzało mnie, 
że choć w jej domu ubogo, to jed-
nak zawsze było czysto, schludnie 
i zawsze przyjmowała b. gościn-
nie. Uśmiechnięta, była po prostu 
dobra, choć na zewnątrz wydawa-
ła się być sroga. Myślę, że to samo 
życie nauczyło ją być, tak mocną 
i stanowczą. Zawsze ją żałowałam 
bowiem po ludzku rzecz biorąc, to 
ona na tym świecie nic nie użyła. 
Bratowa Helenka opowiedziała mi 
raz pewne zdarzenie, mówiła tak: 
„Moja mama Amelia, była już wy-
soko w ciąży, ale mimo wszystko 
udała się w pole, by scinać sier-
pem zboże. Pole to było oddalone 
około 1km od domu na Zastawiu. 
Gdy tam sama pracowała, przy-
szedł na nią czas i rozpoczął się 
poród. Nawet nie próbowała wra-
cać do domu, tylko tam urodziła 
swego pierwszego syna Romana. 
Załatwiła sama co trzeba na miej-
scu. Jak już było po wszystkim, 
małego synka zawinęła w fartuch, 
który miała przy sobie i położy-
ła na miedzy. A potem jak gdyby 
nigdy nic poszła z powrotem do 
ciężkiej roboty, żniwiarskiej w 
polu. Urżnęła już nawet trzy kolej-
ne snopki zboża, gdy polną drogą 
nadjechał znajomy Ukrainiec i po-
słyszał płacz dziecka na miedzy. 
Schodzi z wozu patrzy, a to mały 
Romek, leży ledwo w fartuchu na 
miedzy. Pyta się zatem zmieszany 
Amelii, co to za dziecko, a ona do 
niego spokojnie, że właśnie go 
niedawno urodziła. To on do niej: 
‘Durnaja Amelka szo ty robisz? 
Dawaj ja cię zawiozę do domu.’. 
A ona mu na to: ‘Jedź, Jedź! A kto 
to za mnie tu zrobi.’. Ponieważ 
jednak ten Ukrainiec się uparł, że 
jej tu bez pomocy ot tak nie zosta-
wi, musiała wsiąść z nim na wóz z 
dzieckiem i tak szczęśliwie wróci-
li, cali i zdrowi do domu.”. Ogar-
nia mnie żal i współczucie, że na-
wet pod koniec jej, tak trudnego, 
wymagającego wielkich poświę-
ceń życia, nacjonaliści ukraińscy 
zadali jej śmierć męczeńską. Tym 
bardziej, że ona im tak ufała, była 
tak głęboko przekonana, że jej i jej 
dzieciom nic złego nie uczynią.

I WACUŚ CO BEZ PARDONU 
OBJEŻDŻAŁ KONIA

Zaprzyjaźniłam się z Zosią Roch 
ponieważ była tylko rok młod-
sza i była wesołą dziewczyn-
ką, serdeczną kleżanką. Z Zosią 
najczęściej chodziłyśmy na łąki 
nad duży staw i tam zrywałyśmy 
kwiaty, najbardziej lubiłyśmy żół-
te kaczeńce i stokrotki. Pletłyśmy 
wdzięczne wianuszki i tak przy-
ozdobione chodziłyśmy sobie w 
nich. Niekiedy przychodziła do 
nas Janina Roch, córka Grzego-
rza, była troszkę starsza ode mnie 
i mówiła: „Zrób mi wianuszek, 
a będę Cię bardziej lubiała.”. To 
była drobna i bardzo spokojna 
dziewczynka i właściwie lubiłam 
ją. Słyszałam od innych, że była 
niepełnosprawna umysłowo, ale 
chociaż widziałam ją wiele razy 
nie zauważyłam nic dziwnego, 
dlatego nie wiem dlaczego, tak o 
niej wtedy mówili. Nawet mi się 

skarżyła: „Zaproś mnie do siebie, 
bo mnie nie puszczają!”. Brat Le-
onarko wspominał mi, że w tym 
stawie, były drobne rybki, na 
moście widziałam dwóch chłopa-
ków młodych z wędkami, dwóch 
innych łaziło z siatką po wodzie. 
Często z Zosią bawiłyśmy się z 
małą Czesławą Rusiecką, córką 
Heleny. Kilka razy spotkałam też 
Zosię Szymanek, która przycho-
dziła z Kohylna, gdzie mieszkała, 
ale jakoś nie miałyśmy wspólne-
go języka. Poznałam też Wacka i 
Marysię, to były bliźniaki, dzieci 
Grzegorza i Staszki Roch. Do dziś 
pamiętam, jak Wacuś lubił po-
dejść konia starego, pasącego się 
na łące, a robił to tak: na początek 
zachodził od go od tyłu, następnie 
po ogonie wdrapywał się na konia, 
zaraz przechodził po jego grzbie-
cie i frywolnie zjeżdżał na dół po 
jego głowie. A koń o dziwo, ani go 
nie kopnął, ani nie wierzgnął, nie 
próbował zrzucić, a tym bardziej 
nie ugryzł, tylko wcale się nim nie 
przejmował i skubał sobie spokoj-
nie trawę, jak gdyby Wacka wcale 
tam nie było, jak gdyby był po-
wietrzem. [3] [Opis wołyńskiego 
gospodarstwa, praca w polu oraz 
uprawy rolne, a nawet dookładny 
opis produkcji konopi i lnu, mo-
żemy poznać poprzez lekturę oso-
bistych wspomnień pani Ludwiki 
Podskarbi z d. Szewczuk z kolonii 
Mohylno na Wołyniu. Znajdziemy 
tam także opisy zdrowej pobożno-
ści kresowej, tradycji minionych, 
pięknego dzieciństwa, pośród 
wielodzietnych rodzin i zielo-
nych sadów owocowych. A były 
to czasy, gdy pilność i zaradność, 
były w cenie. Niestety sowiecka 
opupacja, hitlerowska machina 
wojenna i banderowskie ludo-
bójstwo, zniszczyły to wszystko 
do gołej ziemi. Przeczytamy tam 
także o trwodze nocnej ucieczki, 
gdy płonęły polskie wsie i kolo-
nie, upokorzeniach, chorobach 
i głodzie, o niewolniczej pracy 
dla okupantów, o goryczy wielo-
letniej tułaczki i wszędobylskiej 
biedzie rodzin kresowych. To 
wszystko i jeszcze więcej, opisała 
z wielkim sercem pani Ludwika 
Podskarbi, po wojnie zamieszka-
ła w Darłowie na Pomorzu. Do 
końca nie mogła pogodzić się z 
przemilczaniem, ludobójstwa do-
konanego na ludności polskiej 
w kolonii Mohylno na Wołyniu i 
na Kresach. Pisała zatem mocno i 
bez owijania w bawełnę, ale przy 
tym z wielką klasą. Wspomnienia 
te (29 stron), opublikowane na 
stronie Stowarzyszenia Pamięć i 
Nadzieja w Chełmie są dostępne 
dla pod adresem: http://www.pa-
miec nadzieja.org.pl/pin1/articles.
php?article_id=33 Dod. autor opr. 
S. T. Roch]. Jako mała dziewczyn-
ka mając 10 lat, zaczęłam paść 
gęsi na Karczunku, tam właśnie 
był duży staw i gęsi miały wodę. 
Najczęściej chodziłam tam z sio-
strą Halinką, było tam też wiele 
innych dzieci z naszej kolonii. Raz 
spotkałam starszego pana, jak sie-
dział na wysokim pniaku i ostrzył 
nóż. Długo tak siedział i nic go 
więcej nie interesowało. Za to ja 
i Halinka przestraszyłyśmy się, 
pobiegłyśmy do naszego domu i 
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powiedziałyśmy do naszego tatu-
sia Jana: „Tato my nie będziemy 
tam paść gęsi, bo tam głupi chłop 
siedzi.”. A nasz tatuś poszedł i 
zdziwił się kiedy zobaczył, że to 
Michał Roch z Zastawia. Mówi 
zatem do niego: „Michał co ty 
dzieci straszysz?”. A on ze śmie-
chem: „Ani ja się do nich odzy-
wał, ani ja na nich patrzył. Siedzę 
tu i jedynie krowy swoje pilnuję.”. 
Śmiechu było z tego, co nie mia-
ra. Co ciekawe nawet na pastwi-
sku nie spotykałam ukraińskich 
dzieci, po temu w dzieciństwie nie 
spotykałam się z żadnymi przy-
kładami napaści na Polaków. Nie 
pamiętam nawet jednego przy-
kładu antyukraińskich zachowań 
u naszych dzieci, czy nawet u na-
szych starszych. Czegoś takiego 
po prostu nie było.

TO TYLKO JAKIŚ CZERWO-
NY SŁUP NA NIEBIE

Przed wybuchem II wojny świa-
towej, chodziłam przez trzy mie-
siące do I klasy, a potem miałam 
rok czasu przerwy. Po tym cza-
sie zakwalifikowali mnie od razu 
do klasy II i uczyłam się jeszcze 
przez około rok czasu, ale to była 
już wojna i czas okupacji. Jako 
beztroskie dziecko właściwie nic 
nie wiedziałam, że ma wybuchnąć 
wojna, choć niektóre zdarzenia 
mogły takie myśli sugerować. Dla 
przykładu latem 1939 roku, za-
pewne było to już po Wielkanocy 
nasz tatuś wszedł do naszego domu 
i powiedział głośno jakiś przejęty: 
„Chodźcie, zobaczcie chłopaki, że 
Włodzimierz Wołyński się pali!”. 
Było to już późnym wieczorem 
i na dworze było ciemno. W na-
szym domu był wtedy Zdzisław 
Wawrynowicz, Stefan Bojko i Eu-
geniusz Bortnowski. Na podwórze 
wyszedł wtedy sam Zdzisław i 
oglądał niebo nad miastem Wło-
dzimierzem. Zaraz przyszedł z po-
wrotem do domu i powiedział do 
nas wszystkich: „E pan Rusiecki 
coś bajdurzy, to nie Włodzimierz 
się pali, tylko jakiś czerowny słup 
na niebie!”. I znowu zaczęli grać 
w karty. Rano następnego dnia na 
nasze podwórko przyszła nasza 
ciocia Helena Wawrynowicz oraz 
nasz sąsiad Władysław Ożga. Cio-
cia pytała się tatusia tak: „Jasiek 
ty widział, co wczoraj było na nie-
bie?”. A tatuś zaraz odpowiedział: 
„Widział! Widział!”. Ciotka więc 
dopowiedziała: „No to się posu-
wało z zachodu na wschód”. A 
Władek Ożga, który się przysłu-
chiwał powiedział na to: „No tak 
to się przesunęło z tego miejsca 
w te!”. I ręką pokazał, jak mi sie 
wydaje z zachodu na południe. 
A ciotka za nim jeszcze dodała: 
„A to coś niedobrego, bo to takie 
krwawe było!”. Ale nasz tatuś 
tego nie komentował, tylko zabrał 
Władka i gdzieś się udali, a ciocia 
Hela poszła do naszej mamusi. 
Wiem o tym dobrze, bo sama by-
łam świadkiem tego wszystkiego, 
widziałam te rzeczy i słyszałam te 
rozmowy. Lecz sama się tym nie 
zajmowałam, jakoś mało mnie to 
interesowało, innych chyba też 
i więcej ta sprawa, już w rozmo-
wach nie wracała. [4] [W zamy-

śle Bożej Opatrzności znaki na 
wołyńskim niebie, miały jednak 
ogromne znaczenie, lecz o tym i 
w tamtym czasie nie mogli wie-
dzieć mieszkańcy kolonii Tere-
sin. Niezwykle bogatą relację o 
tych znakach, zawdzięczamy pani 
Kazimierze Kowalczyk z d. Czer-
wieniec, byłej mieszkance kolonii 
Karczunek Wołyński na Wołyniu. 
Wspomnienia te (11 stron) są za-
razem mocnym dokumentem o 
ludobójstwie, dokonanym na lud-
ności polskiej przez OUN-UPA w 
miasteczku Uściług nad Bugiem 
i w okolicach. Są także pewne 
informacje na temat polskiej sa-
moobrony, placówki AK, która 
stacjonowała w pobliżu i która 
przyszła z pomocą. Informacje 
przekazał po wojnie pan Józef 
Szewc, partyzant, uczestnik tej 
bitwy. Opublikowane 07 września 
2013 r. na stronie Krajowej Sek-
cji Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność, dostępne pod adre-
sem:http://www.solidarnosc.org.
pl/oswiata/attachments/1644_KO-
WALCZYK%20KAZIMIERA.
pdf , Dodane przez autora opra-
cowania: S. T. Roch] Tuż przed 
wojną w wojsku służył nasz brat 
Stanisław, był skoszarowany we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Jego 
uroczysta przysięga miała być 01 
września 1939 r., ale nieoczeki-
wanie tauś Jan dostał zaprosze-
nie, już na 25 sierpnia i udał się 
naturalnie na tę uroczystość. Gdy 
wrócił powiedział do nas wszyst-
kich w domu: „Coś szykuje się 
chyba na wojnę!”. Coś tam jesz-
cze z mamusią szeptali, ale ja już 
nie słyszałam tylko patrzyłam, czy 
tatuś ma jakieś prezenty z miasta 
dla nas.

WRZEŚNIOWE DNI KLĘSKI

Zaraz od 01 września 1939 r. na-
sza rodzina, była dobrze poin-
formowana o wojnie. Mieszkał 
bowiem na Teresinie pewien in-
walida wojenny o nazwisku Świ-
stowski, który posiadał własne 
radio, a spodziewając się że będą, 
u niego w domu robić przeszuka-
nia, oddał je na przechowanie do 
brata Leonarda. Tak oto b. dobrze 
byliśmy poinformowani, co dzieje 
się na froncie. Nasz brat również 
walczył na froncie, brał udział w 
zaciętych walkach nad rzeką Bzu-
rą. Tam został ranny i dostał się do 
niewoli niemieckiej. Przebywał 
w niej, aż do końca wojny, aż do 
wyzwolenia jego obozu jeniec-
kiego przez wojska sowieckie. 
Tymczasem do wojska zabrali 
także najstarszego brata Leonarda, 
który trafił ze swoim oddziałem, 
gdzieś w okolice Łucka na Wo-
łyniu. Kiedy jednak 17 września 
Sowieci zdradziecko przekroczyli 
granicę wschodnią II Rzeczypo-
spolitej Polskiej, to jego oddział 
został rozwiązany i każdy żołnierz 
na własną rękę wracał do swego 
domu. Brat po drodze napotkał 
grupy Ukraińców, takie luźne ban-
dy, które wysługiwały się Sowie-
tom i rozbrajały polskich żołnie-
rzy, wracających z frontu. Kiedy 
brat wrócił szczęśliwie do domu, 
to opowiadał nam wtedy, że i jego 
tak zatrzymano i wypytywano 

się skąd wraca. W naszej okolicy 
wrześniowe dni klęski, przebie-
gły b. spokojnie i właściwie nic 
się dziwnego nie działo. Gdzieś 
około 18 września zobaczyłam 
pierwszych żołnierzy sowieckich i 
wyglądali raczej b. marnie. Jeden 
z nich częstował mnie nawet cu-
kierkami, ale ja nie chciałam, bo 
były brudne. 

SOWIECKI RAJ OBIECANY

Od pierwszych do ostatnich dni 
okupacji sowieckiej, było u nas ci-
cho i spokojnie. Sowieci o dziwo 
okazali się dobrymi, życzliwymi 
ludźmi, a to co mnie w nich urze-
kło, to to że byli naprawdę otwarci 
i szczerzy. W lesie kohyleńskim 
urządzili potężne koszary dla b. 
dużej liczby wojska. W naszym 
domu mieszkało dwóch lejtnan-
tów i u nas się stołowali. Ukraińcy 
w tym czasie, też zachowywali się 
b. spokojnie i nie pamiętam, aby 
były z nimi w tym czasie, jakie-
kolwiek problemy. Nikt w tym 
czasie nie wzbraniał, chodzić lu-
dziom do kościoła, a w pokoju w 
którym spali Sowieci, nawet nie 
musieliśmy, zdejmować świętych 
obrazów ze ścian. Ojciec Jan miał 
w tym czasie, jeden nieprzyjemny 
zgrzyt z Żydem na targu we Wło-
dzimierzu Wołyńskim. Pojechał 
tam bowiem miał drzewo do 
sprzedania, lecz kiedy zobaczył go 
pewien Żyd, powiedział do tatusia 
bez pardonu: „Uciekaj stąd i nie 
stawaj mi tu! Wy już w worku, tyl-
ko was zawiązać!”. I nasz tatuś 
zmuszony był z drzewem wyje-
chać z ul. Farnej na inną ulicę i 
dopiero tam spokojnie sprzedał 
wszystko. Już w pierwszą zimę od 
stycznia 1940 r., zaczęło się wy-
wożenie polskich, pojedynczych 
rodzin na straszną Syberię. Na po-
czątek zabrali naszego stryja Sta-
nisława Rusieckiego i całą jego 
rodzinę ze Swojczowa. Sowieci 
przyszli po nich w nocy i mieli tyl-
ko 15 minut na zabranie, najbar-
dziej potrzebnych rzeczy ze sobą. 
Kiedy po latach wrócili znowu do 
Polski, to osiedli w Hrubieszowie 
i wszystko nam ze szczegółami 
opowiadali. Byłam w jego domu 
wiele razy, gdyż przyjaźniłam się 
z jego córkami z Antoniną i jesz-
cze z jej dwiema siostrami. One 
wszystkie po wielu dramtycznych 
przejściach, zdołały wrócić z 
mroźnej Syberii. Właśnie wtedy 
stryj Stanisław opowiadał nam 
wszystkim, jak to było w sowiec-
kim raju obiecanym i na sowiec-
kich, darmowych wczasach. Sta-
szek mówił zatem tak: „Przyszli 
do nas nocą, było już około półno-
cy. To było czterech żołnierzy 
NKWD i dali nam tylko 15 minut 
na zabranie najpotrzebniejszych 
rzeczy. Właściwie nic ze sobą nie 
zabraliśmy. Dzieci nam płakały, a 
żona ledwie dwa miesiące wcze-
śniej, urodziła bliźniaczki: Zosię i 
Kazimierę. Zabrali nas wszystkich 
i wsadzili na furmankę. Potem za-
wieźli nas do Włodzimierza Wo-
łyńskiego, a tam na torach stały, 
już wagony bydlęce i właśnie do 
jednego z nich zapakowali i nas 
wszystkich. Było tam już dużo lu-
dzi i było b. zimno, gdyż wagony 

były drewniane i nie były ogrze-
wane. A to przecież środek zimy, 
był styczeń i b. duże mrozy. Na-
wet nie było okien, tylko dziury 
zakratowane. Razem z nami jechał 
jeden enkawudzista, którego 
zmieniano na każdą dobę. Zimno 
było strasznie, a ten pociąg stawał 
na każdej stacji i stał tak niekiedy, 
dość długo. Przy tym wszystkim 
nie wolno nam było patrzeć do 
okna. Tak jechaliśmy dwa tygo-
dnie, byliśmy już b. umęczeni. W 
końcu wysadzili nas w Nowosy-
birsku. Tam trzymali nas w bara-
kach przez dwa miesiące, praco-
wałem przy drzewie. Następnie 
zawieźli nas dalej w tajgę. To już 
był obóz dla takich jak my za dru-
tami. Tam już naprawdę nie dało 
się żyć bowiem nie było co jeść, a 
ludzi było dużo i to z różnych na-
rodów. Ciężko pracowałem w le-
sie, ścinaliśmy drzewo, dostawa-
łem za to chleba, ale i tego nie 
starczało dla nas wszystkich. Sy-
tuacja z dnia na dzień stawała się, 
coraz trudniejsza i brakowało mi 
zwyczajnie sił, by temu sprostać. 
Nie miałem już w sobie siły, by to 
wszystko unieść i wtedy zaczęła 
nachodzić mnie myśl, by ze sobą 
skończyć, by popełnić samobój-
stwo. Wiele się nad tym nie zasta-
nawiałem, tylko czując się zała-
many, po skończonej pracy 
jednego dnia, udałem się do lasu z 
taką myślą, że się dziś powieszę. 
Gdy już byłem w lesie i szukałem 
odpowiedniego drzewa, zobaczy-
łem na przeciwko piękną, dużą ła-
nię. Nie uciekała, ale stała spokoj-
nie. Zbliżyłem się do niej wolno i 
widzę, że ma duże, piękne wymię. 
Tak sobie pomyślałem: ‘Boże że-
byś ty moim dzieciom, dała trochę 
mleka!’. I rzeczywiście łania, jak 
zaczarowana nadal stała w miej-
scu i dała mi się podejść. Wydo-
iłem ją spokojnie, sam się mleka 
napiłem i jeszcze zaniosłem swo-
im dzieciom w swojej skurzanej 
czapce. Następnego dnia znowu 
poszedłem w to miejsce, a łania 
znów tam stała. Tym razem mia-
łem jednak ze sobą garnuszek i 
nadoiłem dużo mleka, tak że moje 
dzieci trochę się nim wzmocniły, a 
mnie samemu wróciła chęć do ży-
cia. Już nie myślałem więcej o 
tym, aby popełnić samobójstwo. 
Tak chodziłem przez cały tydzień 
do lasu po mleko, a łania zawsze 
była w tym samym miejscu. Po 
tych dniach, tak dla nas szczęśli-
wych, po prostu znikła i już nigdy 
więcej, z pomocą się nam nie po-
kazała. Do mnie jednak w tym 
czasie dotarło, co też ja bym wła-
ściwie uczynił, gdybym się tamte-
go dnia powiesił, jak wielką szko-
dę wyrządziłbym swojej, 
utrudzonej małżonce i naszym 
dzieciom. Zostaliby oto sami, by 
dalej zmagać się z tą potworną 
biedą, głodem i strasznymi mroza-
mi. Bardzo żałowałem, żem taką 
piekielną myśl, ku sobie dopuścił.  
W tym obozie było wielu poboż-
nych ludzi, chętnie modliliśmy się 
wszyscy razem, nawet zrobiliśmy 
sobie kapliczkę ze śniegu i tam 
wspólnie modliliśmy się przed na-
szą Figurką ze śniegu. Kiedy nie 
mieliśmy znów co jeść, to ja i 
moja żona i dzieci nasze zbierali-

śmy korzenie i parzyliśmy liście. 
Dla przykładu po liście lipy trzeba 
było chodzić nawet 10 km, ugoto-
wane były gorzkie, ale moja żona 
Antosia robiła z nich placki. Dzie-
ci ich nie chciały i płakały, ale my 
starsi jedliśmy i to nawet z myślą, 
aby tylko przeżyć na tej nieludz-
kiej ziemi.  Tak było do 22 czerw-
ca 1941 r. do momentu kiedy Hi-
tler napadł na ZSRR bowiem już 
kilka dni później, dali wszystkim 
dość dużo prowiantu i nasza sytu-
acja uległa gwałtownej poprawie. 
Przynajmniej było teraz co jeść, a 
poza tym nic się nie zmieniło. Na-
dal trzymali nas za drutami pod 
strażą i co dzień gonili nas do 
ciężkiej, niewolniczej pracy. Oko-
ło 30 km dalej pracował mój syn, 
który potem trafił do Armii Pol-
skiej Gen. Władysława Andersa 
na zachodzie. Inni nasi chłopcy 
trafili potem z kolei do I Armii WP 
Gen. Zygmunta Berlinga i Wandy 
Wasilewskiej. Tuż przed naszym 
wyzwoleniem z obozu, zmarła 
jedna z naszych bliźniaczek, ale 
wszyscy pozostali zdołali przeżyć, 
tę wprost niewiarygodną gehennę 
polskich rodzin kresowych. Ja i 
moja rodzina, jak tylko Sowieci 
zdołali pokonać III Rzeszę, wróci-
liśmy do Polski, naturalnie za zgo-
dą władz sowieckich i osiedliśmy 
w Hrubieszowi. Wróciliśmy 
szczęśliwie do domu.”.  Niestety 
stryj Stanisław żył jeszcze tylko 
około pół roku i zaraz pomarł, tak 
mocno był schorowany, a właści-
wie to wycieńczony sowieckimi 
wczasami. Jego dzieci do dziś żyją 
ze swoimi rodzinami we wsi Czer-
niczyn k. Hrubieszowa. [5] [Cała 
historia zesłania na Syberię rodzi-
ny Stanisława Rusieckiego, jego 
żony Stefani z d. Antoniuk oraz 
ich dzieci z kolonii Czesnówka, 
została pięknie opisana przez ich 
córkę Jadwigę Grusiewicz z d. 
Rusiecka, która po wojnie osiadła 
w Mrągowie na Mazurach. Można 
tam znaleźć także pewne informa-
cje na temat mordów we wsi 
Twerdynie oraz w polskiej kolonii 
Ossa. Wspomnienia te (8 stron), 
opublikowane 14 października 
2012 r. są dostępne pod adresem: 
http://radio.radiopomost.com/ze-
swiata/772-wspomnienia-jadwigi-
grusiewicz-z-kolonii-czesnowka-
-na-wolyniu , Dod. autor opr. S. T. 
Roch] Słyszałam także od ludzi z 
naszej kolonii i nie tylko, że So-
wieci wywieźli na Syberię wiele 
innych polskich rodzin, ale już 
dziś nie pamiętam tych ludzi z 
imienia i nazwiska. Wiem nato-
miast, że NKWD planowała wy-
wiezienie, całej naszej kolonii Te-
resin na Syberię. Była już nawet 
wyznaczona data, a nawet dzień 
kiedy miało się to dokonać, to 
miało być 23 lub 25 czerwca 1941 
r.. Lista wszystkich mieszkańców 
kolonii Teresin, była już u Ukraiń-
ca, sołtysa sąsiedniej ukraińskiej 
wsi Kohylno.  Gdy na Wołyń 
wkroczyli Niemcy, mój brat Le-
onard jakimś sposobem zdobył, te 
papiery od sołtysa z Kohylna i 
cały ten plan wywózki nas wszyst-
kich. Cała nasza rodzina i ja także 
oraz wszyscy mieszkańcy naszej 
kolonii, mogliśmy osobiście oglą-
dać te papiery i zbrodnicze plany 
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Sowietów. Pamiętam że to był pa-
pier kancelaryjny, na którym był 
rozrysowany, dokładny plan 
wkroczenia do naszej kolonii, jed-
nocześnie z dwóch stron, a cała 
kolonia miała być w tym czasie 
szczelnie otoczona, tak by nikt nie 
zdołał uciec. Był tam też dołączo-
ny spis wszystkich mieszkańców 
polskiego Teresina. Na szczęście 
nie zdążyli bowiem 22 czerwca 
1941 r. na ZSRR, uderzył z całą 
mocą Hitler, odsuwając w czasie 
zagładę naszej kolonii o jakieś 
dwa lata, jak się miało wkrótce 
okazać.

NIEMIEC ŻELAZNĄ PIĘ-
ŚCIĄ ZAGARNIA KRESY

Nic nie zapowiadało, że ma wy-
buchnąć wojna, ale dosłownie 
nic. Jednej nocy do naszego domu 
przybiegł żołnierz z lasu, zastukał 
do okna i krzyknął przerażony: 
„Tawarisz Lejtnant balszaja trwo-
cha! Wojna!”. Sowieci zaraz po-
biegli do lasu, gdzie stało ich woj-
sko i już więcej ich u nas nie było. 
Zaraz za nimi pobiegła żona, ale 
nawet ona już ich tam nie zasta-
ła, tylko sama warta jeszcze tam 
stała. Wróciła więc do nas i tak 
powiedziała: „Tych naszych żoł-
nierzy, co to nad Bugiem na gra-
nicy stali, już Niemcy wzięli do 
niewoli, a nasi poszli na front.”. 
Spakowały się zatem te dwie 
żony i odjechały samochodem na 
wschód. Jedna z nich jeszcze wró-
ciła do nas i przez jakiś czas ukry-
wała się u nas, a potem wyjechała 
w październiku na wschód. Wi-
działam jak Niemcy jechali koło 
Tartaku kohyleńskiego, wojsko 
piękne, czyściutkie i zmotoryzo-
wane. Pili wodę na Teresinie i po-
jechali dalej. Nie słyszałam, aby 
ktoś ich witał kwiatami, lub żeby 
budował dla nich bramę powital-
ną. Zaraz na początku hitlerowcy 
ogłosili nabór do policji i wielu 
Ukraińców zgłosiło się na ochot-
nika. Hitlerowcy dali im broń i z 
tą chwilą, to Ukraińcy strzegli po-
rządku w naszych okolicach, jak 
się potem miało okazać, stało się 
to jedną z najważniejszych przy-
czyn ludobójstwa na Żydach i Po-
lakach na Kresach. W tych dniach 
Niemcy ogrodzili Tartak kohy-
leński i napędzili tam sowieckich 
jeńców. Codziennie też wyganiali 
ich pieszo do majątku do wsi Eli-
zabetpol. To był duży majątek i 
ci jeńcy sowieccy, tam cały dzień 
ciężko pracowali, a ukraińscy po-
licjanci ich pilnowali. Zdarzało 
się, że gonili tych jeńców przez 
nasz Teresin, oczywiście był to 
widok straszny. Było tych jeńców 
około 100, a samych pilnujących 
Ukraińców z bronią około 15. Nie 
mogę powiedzieć, by była tych 
jeńców wieksza liczba, a już na 
pewno kilkuset. Nic nie słyszałam 
o jakimś zbiorowym buncie w tym 
obozie jenieckim, ale doszło do 
mnie, że kilku z tych jeńców zdo-
łało uciec podziemnym tunelem 
przez kotłownię. Niemcy szukali 
ich potem z psami, po całej naszej 
kolonii Teresin i w całej okolicy. 
Zaraz po tej ucieczce Niemcy zli-
kwidowali ten obóz jeniecki na 
Tartaku, ale nic nam nie wiadomo, 

co stało się z tymi jeńcami. hitle-
rowcy gdzieś ich zabrali i gdzieś 
ich zgładzili zapewne. Z tym 
dniem na naszej kolonii i w całej 
okolicy, był względny spokój.

DEMON NIENAWIŚCI ROZ-
WIERA SWĄ PASZCZĘ

Już w marcu 1942 r. miejscowi 
Ukraińcy na własną rękę, zebrali 
wszystkich Żydów z Tartaku ko-
hyleńskiego i pogonili pieszo do 
Włodzimierza Wołyńskiego. Tym-
czasem to nie był jeszcze właści-
wy czas holocaustu i hitlerowcy 
naszych kohyleńskich Żydów, 
odesłali z powrotem i Żydzi miesz-
kali jeszcze na Tartaku do czerwca 
1942 r.. Latem hitlerowcy gonili 
tych Żydów do niewolniczej pra-
cy w tym samym majątku we wsi 
Elizabetpol, w którym wcześniej 
pracowali jeńcy sowieccy. A gdy 
prace zostały właściwie zakoń-
czone, już na jesień wszystkich 
Żydów zabrano do miasta. Hitle-
rowcy zaczęli masowo zwozić 
Żydów do Getta we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Wiem o tym dobrze 
ponieważ ja oraz wielu innych 
Polaków i Ukraińców również 
byliśmy w tym majątku, ale pra-
cowaliśmy w innych grupach, niż 
tamci Żydzi. I gdy Żydów już po-
mordowano, my pracowaliśmy aż 
do marca 1943 r., kiedy to skoń-
czyliśmy omłoty. Była to ciężka 
praca, niewolnicza bowiem nikt 
nam za tą pracę nie płacił. Jednak 
byliśmy zapisani i musieliśmy tam 
chodzić przymusowo. Ukraińcy 
zachowywali się podczas tych 
prac spokojnie i nie robli nam żad-
nych przykrości, nawet żyliśmy 
b. zgodnie.  W tym samym czasie 
trwały wywózki polskiej młodzie-
ży do niewolniczej pracy w III 
Rzeszy Niemieckiej. Roman Roch 
i wielu innych młodych chłopa-
ków z Teresina i z okolic zabra-
no już w czerwcu 1942 r., wśród 
nich byli: Józef Czamara, Tadeusz 
Krochmal, Zdzisław Kukułka, Jan 
i Stanisław Krakowiak. Co ja-
kiś czas na naszej kolonii głośno 
było, że znowu kogoś dopadli i 
wywieźli. Gdzieś od wykopków 
od października 1942 r. zauważy-
łam ja i inni Polacy, że Ukraińcy 
zaczynają od nas wyraźnie stronić 
i coraz częściej, przebywają tylko 
we własnym gronie. Co ciekawe 
zupełnie nagle przestali z nami 
rozmawiać w języku polskim, 
który doskonale znali, ale jedynie 
w języku ukraińskim, a i to było 
już raczej rzadkością. Z tą chwilą 
gołym okiem było, już widać roz-
dźwięk między nami, podział na 
Polaków i Ukraińców. Już byli dla 
nas niekoleżeńscy, ale jeszcze nie 
posuwali się do czynienia przy-
krości i napadów. W rezultacie 
jeszcze tej zimy było u nas spo-
kojnie, ale już po Wielkim Poście 
w roku 1943, osobiście widziałam 
jadących dwoma wozami Ukraiń-
ców, traktem tuż obok naszej ko-
lonii i słyszłam jak śpiewali: „Nie 
zabudem tego świta. Bude konec 
Żydam, Lacham i Moskiewskiej 
Komunie. Znajesz Sasza!”. Oni 
chyba jechali do Gnojna i było to 
już późnym wieczorem, ale noc 
była jasna. Mój mąż Roman Roch 

opowiadał mi, że także osobiście 
spotkał się ze śpiewaniem przez 
Ukraińców, wrogich piosenek na 
Polaków we wsi Kohylno i to już 
w maju w roku 1942. Był właśnie 
na okolicznościowej zabawie u 
Ukraińców, z których wielu było 
jego bliskimi kolegami. Niektó-
rzy z nich, jak popili sobie dobrze 
wódki, to zaczęli głośno śpiewać 
wrogie piosenki właśnie na Po-
laków. Romek jak to osobiście 
usłyszał, to się zasmucił i był b. 
zaskoczony. Tymczasem jeden 
z jego bliższych kolegów, Ukra-
iniec rzekł do niego: „Ej Romek 
idź do domu. Oni się popili. Nie 
słuchaj durnych.”. I mąż opowia-
dał, że wrócił na Zastawie, ale od 
tej pory, już tam nie chodził i ra-
czej stronił od Ukraińców z Ko-
hylna. Niedługo później zabrali 
go na roboty do Niemiec, skąd 
wrócił dopiero po klęsce III Rze-
szy. Józefa Pieczonka z d. Roch 
mieszkała ze swoim mężem Eu-
geniuszem i trójką dzieci: Danu-
sią, Eugeniuszem i Marianem na 
Tartaku kohyleńskim. Razu pew-
nego wybrałam się wraz z moim 
tatusiem Janem oraz z bratem Le-
onardem po białą glinę, a miejsce 
to było b. blisko domu Pieczon-
ków. Działo się to zaraz po ukra-
ińskich świętach Wielkiej Nocy. 
Tam spotkaliśmy Józię, która 
właśnie stała przy drodze i zaczę-
ła z nami rozmowę. Mówiła tak: 
„Ciekawe dlaczego to Ukraińce 
święcili kosy zamiast ciasta?”. I 
zaraz dodała: „Szłam z Kohylna 
od mojej rodziny na Zastawiu i 
zobaczyłam, że Ukraińcy święcą 
ostre narzędzia w tym kosy, e tam 
i siekiery i noże. Wszystko tam 
było w tym koszu, zamiast ciasta. 
To była Wielka Sobota ukraińska 
i oni święcili to przy dużym sta-
wie od strony Kohylna, ale ja się 
nawet nie zatrzymywałam, tylko 
zdziwiona poszłam dalej. Narzę-
dzia święcił pop ukraiński, który 
był wśród Ukraińców.”. Ale mój 
brat Leonard to zbagatelizował i 
powiedział tylko: „Oj Józia, Jó-
zia! Ciebie to zawsze coś się trzy-
ma!”. I my pojechaliśmy wozem 
dalej, zostawiając ja samą z tymi 
pytaniami. [6] [Tymczasem sytu-
acja była już niezwykle groźna i 
był to ostatni moment, by się obu-
dzić i podjąć zdecydowane dzia-
łania. Potwierdza to wielu innych 
świadków naocznych. Wierny i 
bogaty opis życia wielodzietnej, 
polskiej rodziny Karbowiaków w 
zacisznej leśniczówce Budki Ko-
hyleńskie oraz polskich rodzin w 
całej okolicy, zawdzięczamy pani 
Helenie Wójtowicz z d. Karbo-
wiak, żołnierzowi 27 Wołyńskiej 
DP AK ps. „Dama”. Jest to za-
razem dokument o ludobójstwie 
dokonanym przez ukraińskich 
nacjonalistów na kolonii Tere-
sin i w całej okolicy. Szczegól-
nie ważne są opisy narastającej 
wśród Ukraińców w Kohylnie 
nienawiści do swoich sąsiadów 
Polaków, jeszcze na wiele lat 
przed rzezią. Na uwagę zasługują 
także wspomnienia pani Heleny z 
czasów walk w partyzantce, jaki 
i po wojnie, gdy b. czynnie bra-
ła udział w przeróżnych wyda-
rzeniach, organizowanych przez, 

byłych żołnierzy 27 Wołyńskiej 
DP AK. Te piękne, osobiste wspo-
mnienia z Wołynia (26 stron), 
opublikowane 13 czerwca 2011 r. 
od kilku lat można przeczytać na 
stronie: http://wolyn.org/index.
php/wolyn-wola-o-prawde/251-
wspomnienia-heleny-wojtowicz-
z-d-karbowiak-z-osady-budki-
kohyleskie-w-pow-wodzimierz.
html , Dod. autor opr. S. T. Roch].

CZERWONE ŁUNY NA WO-
ŁYŃSKIM NIEBIE

W Wielki Czwartek 1943 r. przed 
naszym domem na trawniku ze-
szło się trochę naszych sąsiadów, 
w tym Helena Wawrynowicz i 
Władysław Ożga oraz nasza ro-
dzina. Siedzieliśmy. Siedzieli-
śmy wszyscy na ziemi i rozma-
wialiśmy, o tych pożarach, które 
dzisiaj w nocy, tak baardzo były 
widoczne na choryzoncie. Wszy-
scy byli bardzo zaniepokojeni i 
pytali zwyczajnie, co to ma niby 
znaczyć i co się właściwie w tych 
okolicznych wsiach wydarzyło. 
Do tej pory bowiem, takie poża-
ry zdarzały się tylko w pojedyń-
czych gospodarstwach, a ostatniej 
nocy paliły się niemal całe wsie 
i to z wielu stron. Ponieważ jed-
nak wciąż nie wiedzieliśmy, co 
się dzieje tatuś namawiał swoją 
rodzoną siostrę Helenę Wawry-
nowicz, aby pojechała do Polaka 
Kędzierskiego ze wsi Mikołajpol, 
który jeździł niekiedy do młyna 
w Dominopolu. Miał nadzieję, 
że tam więcej wiedzą, co to za 
łuny ognia od strony Świnarzy-
na. Zaraz też mamusia nasza, taka 
zrezygnowana powiedziała do 
nas: „Nie mam chęci nic robić i 
nie będę nic piekła!”. A wtedy 
Halinka powiedziała tak: „Niech 
mamusia piecze, jak Wy nie prze-
żyjecie, to ja przeżyję i wszyst-
ko pozjadam!”. Tak to spotkanie 
dobiegło końca i wróciliśmy do 
domu. Po południu mamusia po-
szła z ciotką Helenką do Kędzier-
skiego, ale on także nic właściwie 
nie wiedział, mówił: „Nic nie 
wiem, bo most na Turii spalony, 
do młyna mnie nie puścili. Dobre-
go nic się tam nie dzieje, tyle wam 
powiem.”. [7] [Dokładny i wier-
ny opis życia we wsi Dominopol 
oraz w parafii Narodzenia NMP w 
Swojczowie, można doczytać we 
wspomnieniach Kazimierza i An-
toniny Sidorowicz z d. Turowska. 
Wspomnienia tego pobożnego, b. 
poczciwego, kresowego małżeń-
stwa (22 strony), zawierają także 
liczne świadectwa innych naocz-
nych świadków ludobójstwa, któ-
re miało tam miejsce w Krwawą 
Niedzielę 11 lipca 1943 r.. Poza 
tym można tam znaleźć także 
wiele cennych informacji o życiu 
rodziny Roch w Kohylnie na Za-
stawiu oraz o dramatycznych lo-
sach polskich rodzin w sąsiedniej 
wsi Smolarnia. Wspomnienia te 
opublikowane 11 maja 2011 r., do-
stępne są dla zainteresowanych na 
stronie: http://btx.home.pl/kresy/
menu-serwisu/wspomnienia/11-
wspomnien ia -kaz imierza- i -
antoniny-sidorowicz-  , Dod. au-
tor opr. S. T. Roch]. To była już 
połowa kwietnia i było bardzo 

ciepło. Póki co trwały porządne 
przygotowania do Świąt Wielka-
nocnych. A podobnych dziwacz-
ności na niebie nie było ani w 
piątek, ani w sobotę, ani podczas 
samych Świąt, takich pożarów 
już nie było. W Kohylnie miało 
miejsce jednak niezwykle ważne 
zdarzenie, które nam Polakom na 
długo pozostało w pamięci. Otóż 
Ukraińcy przed Wielkanocą świę-
cą nad wodą ciasto, to ich taki sta-
ry zwyczaj religijny. W roku rzezi 
w Kohylnie razem z ciastem, pop 
poświęcił im również noże i sie-
kiery. Jakaś kobieta powiedziała 
o tym Leonardowi Rusieckie-
mu, ale jej nie uwierzył. Póź-
niej potwierdziły to inne osoby. 
Wiadomość ta okazała z czasem 
prawdziwa, także przez nieludz-
kie ludobójstwo jakiego ukraiń-
scy nacjonaliści, dopuścili się na 
niewinnej ludności polskiej na 
Ziemi Swojczowskiej i na całym 
Wołyniu. Istnieje tu niestety silny 
związek przyczynowo-skutkowy, 
który pozwala nam przypuszczać, 
że owe poświęcone noże i siekie-
ry, były potem używane podczas 
demonicznych pogromów na lud-
ności polskiej.
 
REZUREKCJA W SWOJCZO-
WIE POD LUFĄ BANDE-
ROWCÓW
W niedzielę raniutko, już robi-
ło się na dworze widno, nasz ta-
tuś nas pobudził i pojechaliśmy 
na rezurekcję do Swojczowa. W 
domu została tylko Halinka i Ja-
nina z 3-letnią Marysią. Dzień 
był mglisty i była mżawka. W 
kościele było raczej mało ludzi, 
ale odprawiało się pięknie. Ja sta-
łam w środkowej części kościoła 
za filarem. Podczas nabożeństwa, 
gdzieś w połowie do kościoła 
weszli Ukraińcy z bronią na ra-
mieniu, a za pasem mieli granaty. 
Mineli mnie i podeszli pod Oł-
tarz. Ksiądź Franciszek gdy ich 
zobaczył zmieszał się, zatrzymał 
modlitwę, ale po chwili jak gdy-
by nigdy nic, zaczął modlitwę 
i odprawiał dalej. Tymczasem 
Ukraińcy postali tam chwilkę, 
zawrócili z powrotem i wyszli ze 
świątni. Było ich tylko dwóch, 
w każdym razie widziałam tylko 
dwóch, ale muszę przyznać, że 
nie patrzyłam co się dzieje za mną 
więc możliwe że było ich więcej. 
Ukraińcy jeszcze widać chcieli 
zachowywać pozory, gdyż w ko-
ściele zachowali się spokojnie. 
Po nabożeństwie i po końcowym 
błogosławieństwie nie było już 
procesji dookoła świątyni. Zatem 
zaraz wróciliśmy do domu i świę-
towaliśmy, były to już jednak inne 
święta. Smutniejsze niż w po-
przednich latach, odczuwało się 
narastający strach przed Ukraiń-
cami. Atmosfera była już wprost 
pogrzebowa. Na dodatek Niemcy 
przyszli do wsi kupić jajka, a lu-
dzie zrobili z tego groźną łapankę, 
tak że trafiłam do dziury w oborze. 
Tam przesiedziałam z siostrą Mi-
chaliną prawie cały I dzień Świąt. 
[8] [Bardzo dokładny i cenny opis 
z tamtych dni i w ogóle z ludobój-
stwa na kolonii Teresin i na całym 
Wołyniu, zawdzięczamy pani Ja-
ninie Topolanek z d. Rusiecka, 
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która jest starszą siostrą Adeli 
Roch. Wspomnienia te (45 stron), 
niezwykle bogate we wszelkie 
informacje, są prawdziwą kopal-
nią wiedzy o tamtych czasach, 
ludziach i o tamtych tragicznych 
wydarzeniach. Znajdziemy tam 
opis swojczowskich odpustów 
parafialnych, lokalnych tradycji, 
niezmąconej niczym młodości 
na kolonii Teresin. Jest tam także 
wiele cennych informacji odno-
śnie rodziny Roch w Kohylnie 
na Zastawiu. Opublikowane na 
wielu stronach w internecie w 
tym 26 marca 2011 r. pod adre-
sem: http://wolyn.btx.pl/index.
php/wolyn-wola-o-prawde/100-
wspomnienia-janiny-topolanek.
html , są dostępne dla każdego ba-
dacza i dla wielu poszukujących 
śladów o swoich przodkach na 
Ziemi Swojczowskiej. Dod. autor 
opr. S. T. Roch].

KRWAWE PORACHUNKI

Na trzeci dzień do naszych sąsia-
dów przyjechali uzbrojeni Ukra-
ińcy i wypytywali się o Włady-
sława Ożgę, a ponieważ go nie 
zastali, wstąpili do nas, ale ojciec 
ich odprawił, mówiąc że nie wie 
gdzie on przebywa. Tymcza-
sem Władek siedział właśnie w 
naszym domu. Poza tym już w 
pierwsze dni po świętach, znów 
pojawiły się łuny ognia na niebie. 
I znać było wyraźnie, że paliły się 
domy, domyślaliśmy się tylko, że 
to się palą polskie gospodarstwa. 
Zaraz po świętach nasza rodzina 
i większość mieszkańców Teresi-
na, już powszechnie rozmawiało o 
tym, że Ukraińcy mordują skryto-
bójczo Polaków. Tłumaczyliśmy 
sobie pamiętam, że to porachunki 
sąsiedzkie. W pierwszych dniach 
maja gruchnęła wiadomość, że 
rodzina polska Wilów, mieszka-
jąca na skraju wsi Chobułtowa, 
została napadnięta i bestialsko 
zamordowana przez Ukraińców. 
Kazimierz Zymon opowiedział mi 
po wojnie w naszej wsi Gajów, że 
Wil to była jego bliska rodzina, że 
mianowicie żona Wila była z Rud-
nickich. Właściwie to nie wiem 
już dziś, czy on się nazywał Wil, 
czy Rudnicki, a Wil to było takie 
potoczne przezwisko. W każdym 
razie tak o nim mówili wszyscy 
w naszej kolonii. Wiem o tym 
bowiem na miejsce tej tragedii, 
chodził osobiście nasz rodzony 
brat Leonard i oglądał uważnie to 
miejsce. Zastał tam matkę, której 
córka właśnie od wczoraj zaczęła 
w tej nieszczęsnej rodzinie pracę. 
Zachowywała się jak oszalała, 
krzyczała i darła włosy, nie mogła 
odżałować dziecka, tym bardziej 
że sama namawiała córkę, by się 
udała do Wilów, jeszcze w sobo-
tę. Leonard próbował jakoś jej 
pomóc, ulżyć, coś w tej sytuacji 
zaradzić. Poszedł zatem do piw-
nicy i otworzył drzwi, a gdy zo-
baczył pełno krwi i trupów, prze-
konał się że to prawda. Matka zaś 
krzyczała w rozpaczy: „Ja! To ja 
ją zabiłam. Ona nie chciała iść w 
sobotę, ale ja ją namówiłam, aby 
jednak poszła. Ja tego nie prze-
żyję!”. Tymczasem dom się już 
dopalał. Leonard odprowadził tę 

kobietę do jej rodziny, aby się nią 
zaopiekowała, wrócił do domu i 
wszystko nam opowiedział. Gdy 
nasz tatuś Jan to usłyszał, powie-
dział tak: „A on był zadziorny, 
miał porachunki z Ukraińcami, 
nam to nie grozi.”. [9] [Nieste-
ty jak b. w swych nadziejach, 
przypuszczeniach, zacny pan Jan 
Rusiecki się pomylił, pokazała 
dosłownie najbliższa przyszłość. 
Później co prawda pan Jan zmie-
nił zdanie, ale na działanie, było 
już za późno i pozostała, już tyl-
ko ucieczka. Niestety poskie na-
dzieje składane w dawnych wie-
kach w Rusinach, a w ostatnich 
czasach w Ukraińcach, często i 
trzeba to powiedzieć, nawet wy-
krzyczeć, co niektórym do ucha, 
zbyt często, kończyły się nie-
zwykle krwawymi pogromami, a 
czterokrotnie: 1648, 1652, 1768 i 
1943 r. nawet okrutnym ludobój-
stwem. Ginęły wtedy całe lokalne 
społeczności i niewinne rodziny. 
O goryczy z ostatniego ludobój-
stwa, pisze w swoich krótkich, ale 
treściwych wspomnieniach pani 
Leokadia Pawłowicz z d. Gaczyń-
ska z kolonii Mohylno na Woły-
niu. Wspomnienia te (3 strony), 
opublikowane 03 czerwca 2012 
r. na stronie pana Ryszarda An-
tolaka „Kresy”, można przeczy-
tać pod adresem: http://antolak-
-kresy.blogspot.co.uk/2012/06/
wspomnienia-pani-leokadii-paw-
lowicz-ze.html#!/2012/06/wspo-
mnienia-pani-leokadii-pawlo-
wicz-ze.html , Dod autor opr. S. 
T. Roch].

BLEF BANDEROWCÓW

W krótkim czasie po mordzie na 
Wilu i jego rodzinie, w maju 1943 
r. na naszą kolonię przyjechało 
trzech Ukraińców z bronią i czte-
rech młodych Polaków bez broni. 
W tym dwóch braci z okolic Piń-
skiego Mostu, na jednego mówili 
potocznie: „cyćko” Omańskich. 
Na Teresinie mieszkała ich ciotka 
Maria Omańska i to ona właśnie 
namówiła swoją córkę Zofię lat 16, 
aby zrobiła bilety z zaproszeniem 
dla naszej młodzieży na wspól-
ną potańcówkę. Jej młody brat 
Franciszek przyniósł zaproszenie 
także dla mnie. Do mojej siostry 
Michaliny przyjechał w tym cza-
sie narzeczony Eugeniusz Bort-
nowski i wspólnie udaliśmy się na 
zabawę do Marii Omańskiej. Było 
tam raczej mało młodzieży. Mie-
czysław Buczko przygrywał na 
skrzypcach, a inni tańczyli. Ja też 
tańczyłam z Janem Bojko z Mi-
kołajpola, ale jaakoś od początku 
nie było między nami przyjaznej 
atmosfery. Ci goście nie budzili 
w nas większego zaufania i nie 
bardzo mogliśmy się dogadać. W 
pewnym momencie Omańska po-
stawiła wódkę i gdy Ukraińcy się 
napili i mieli już trochę w czubie, 
to zaczęli śpiewać swoje ulubione 
piosenki. Oczywiście nie obeszło 
się i bez tej, którą już nie raz mo-
głam osobiście usłyszeć, choćby 
i na naszej kolonii, oto jej słowa: 
„Smert Żydam i moskiewskiej 
komunie......(tu było b. znaczące 
pomrukiwanie ‘yhymm’, które 
miało zwyczajnie oznaczać La-

chów)”, ale tego oczywiście, już 
na takiej imprezie nie śpiewali. 
Po czym jeden z Ukraińców po-
wiedział do drugiego znacząco: 
„Ty Waśka nie zaczynaj, jak nie 
umiesz tych słów.”. Po tych sło-
wach jeden z tych Ukraińców wy-
szedł na środek pokoju, zakręcił 
się dookoła i powiedział do nas na 
głos: „Jak bym ja chciał, to bym 
tu na środku najlepszą dziewczy-
nę wykorzystał seksualnie wobec 
wszystkich!”. Jak on tylko to po-
wiedział, to ja i inne dziewczyny 
przestraszyłyśmy się i zaraz po 
cichu uciekłyśmy do naszych do-
mów. Natomiast tych chłopaków, 
już więcej nie widziałam. [10] 
[Degeneracja młodych banderow-
ców na Wołyniu, sięgała samego 
dna piekła. Kłamstwo i skrytobój-
cze mordy, dokonywane na wio-
snę 1943 r., miały oczyścić teren z 
młodych ludzi, którzy jeszcze mo-
gliby ewentualnie stawić opór w 
dniach, zbliżającego się wielkimi 
krokami lipcowego i sierpniowe-
go ludobójstwa. Od wiosny nasi 
chłopcy zapadali się pod ziemię, 
pisze wprost pani Leokadia Mi-
chaluk z d. Południewska z kolo-
nii Jesionówka na Wołyniu. Dalej 
wiernie opisuje tragedię Domino-
pola oraz ucieczkę własnej rodzi-
ny z rodzinnego domu, a w końcu 
i samą rzeź ryzunów na kolonii 
Jesionówka. Jak wszyscy Kreso-
wianie, miała zaznać goryczy tu-
łaczki. Po wojnie pani Leokadia 
osiadła wraz z mężem Edwardem 
we wsi Gdeszyn na Zamojszczyź-
nie, lecz nigdy nie porzuciła w pa-
mięci, tych wszystkich, którzy na 
Wołyniu, pozostali już na wiecz-
ną wartę. Kiedy w lipcu 1992 r. 
powstało w Zamościu Stowarzy-
szenie Upamiętnienia Polaków 
Pomordowanych na Wołyniu w 
latach 1939 - 1945, natychmiast, 
jak wielu innych Wołyniaków, 
nawiązała kontakty. Szczególnie 
mocno przeżywała poświęcenie 
krzyża w Swojczowie, w miej-
scu zburzonej w sierpniu 1943 r. 
przez Ukraińców świątyni, którą 
tak bardzo kochała. Wspomnie-
nia te (17 stron), dostępne są dla 
zainteresowanych pod adresem: 
http://www.nawolyniu.pl/wspo-
mnienia/leokadia.htm . Dod. autor 
opr S. T. Roch]. Życie toczyło się 
nadal tak samo, co wieczór cho-
wałam się z Michaliną do naszej 
dziury bowiem w nocy przycho-
dzili Ukraińcy z Niemcami i za-
bierali naszą młodzież na roboty 
do III Rzeszy. Właściwie można 
się było ich spodziewać w każdej 
chwili, gdyż sołtysem wsi, był 
już wtedy Ukrainiec o nazwisku 
Środa. Władysław Bortnowski 
Polak, był jego zastępcą. Właśnie 
to Władek wraz z ukraińskimi po-
licjantami przychodzili przeważ-
nie do polskich domów. Ponieważ 
jego syn Eugeniusz zalecał się do 
naszej Michalinki, ostrzegał nas 
którego dnia mają przyjść do nas 
i tak udało nam się umknąć, za-
brania na te roboty przymusowe. 
CDN.

Opracował: Tomasz Sławomir 
Roch   07. 10. 2014 Watford, Lon-
dyn
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  Listopad to dla Polaków niebez-
pieczna  pora - słowa Wielkie-
go Księcia Konstantego z Nocy 
Listopadowej  Stacha Wyspiań-
skiego  nie ja pierwszy przywo-
łuję.  Zaproponujemy Państwu w 
kolejnych, miesięcznych odsło-
nach pisma bliższe  przyjrzenie 
się  Obronie  Lwowa  1918-19 
i wydarzeniom  niesłusznie  i z  
premedytacją  w pamięci   po-
wszechnej zacieranym. Jedno-
cześnie podkreślam, że  opisywa-
nie tych wydarzeń w oderwaniu 
od tła  sytuacji  w której znalazła 
się  Polska i Polacy  pod koniec 
„wielkiej wojny”  powoduje wie-
le nieporozumień. Znajdą więc 
tu Państwo kalendarium Obrony 
Lwowa  i  Przemyśla, ale dopiero 
po  opisaniu  wydarzeń i działań 
politycznych je   poprzedzają-
cych. I proszę  się  nie obawiać, 
nie będzie  to  suchy wykład hi-
storyczny najeżony w  szkolny 
sposób datami. . Bo  postaram  
się spojrzeć na temat  z  pozycji   
przeciętnego  zjadacza chleba. A 
zatem…
Wielka  wojna  zmierzała do ry-
chłego końca. W Kijowie zwoła-
no Ukraiński Kongres Narodowy, 
którego  delegaci uchwalili przez 
aklamację  adres z  postulatami  
do Rządu Tymczasowego w Pio-
trogrodzie.  Żądali  w nim zgody 
na utworzenie niezależnego pań-
stwa ukraińskiego  z ziem oku-
powanych przez Rosję. Na czas  
potrzebnej transformacji postu-
lowali  stworzenia  osobnego re-
feratu ukraińskiego  przy rządzie 
rosyjskim. Pismo z postulatami  
podpisało  ciało  o nazwie   Ukra-
ińska  Centralna Rada powstałe  
z połączeń Towarzystwa Ukraiń-
skich Postępowców (na czele z 
Jewhenem Czykałenką, Serhijem 
Jefremowem i Dmytrem Doro-
szenką) i Ukraińskiej Socjal-De-
mokratycznej Partii Robotniczej 
(pod przewodnictwem Wołody-
myra Wynnyczenki i Symona 
Petlury) oraz przedstawicieli in-
nych grup narodowych. Obecnie 
historycy  piszą  o przedstawi-
cielach „elit” – ciekaw jestem na 
jakiej podstawie  nie mając moż-
liwości przytoczyć nazwisk. 

Na  przewodniczącego tego gre-
mium  wybrano nacjonalistę   
Mychajła Hruszewskiego, który 
żeby było ciekawiej  nie ukrywał 
swych sympatii  prorosyjskich.  
Wkrótce dołączyła  efemeryda -  
utworzona w kwietniu 1917 

Ukraińska Partia Socjalistów-
-Rewolucjonistów. Bolszewicy 
szykujący się  do przejęcia wła-
dzy w Rosji ogłosili zaś, że  ( 
uwaga ! ) uznają Ukraińską  Radę 
za swą przedstawicielkę w pięciu 
guberniach - kijowskiej, podol-
skiej, połtawskiej, wołyńskiej i 
części czernihowskiej. Zarządza-
li w ten sposób terenami ściśle 
polskimi,(częścią  Polski histo-
rycznej). Trudno nam Polakom 
nie wyśmiewać  tej Rady  skoro 
Ukraińcy podpisali zgodę na żą-
dania  Rosjan. Zresztą i obecni 
historycy  ukraińscy piszą  o 
członkach tego gremium jako  o 
doktrynerach i teoretykach  bez 
wyobraźni i zdolności działania .  
Jednak  już w listopadzie,  gdy  
bolszewicy błyskawicznie  za-
częli wprowadzać terror, , a kraj   
ogarnęła wojna domowa, Cen-
tralna Rada –– postanowiła od-
dzielić całkowicie Ukrainę  od 
Rosji. 17 listopada  1917 prokla-
mowano  utworzenie Ukraińskiej 
Republiki Ludowej - organizmu 
odrębnego od Rosji zasadniczej, 
chociaż pozostającej częścią 
państwa rosyjskiego na zasadzie 
federacji. Na terytorium URL 
składały się gubernie: kijowska, 
podolska, wołyńska,czernihow-
ska, połtawska, charkowska, ka-
terynosławska, chersońska , tau-
rydzka bez Krymu ( zgadzano się 
na odrębność półwyspu -  a pro-
pos dzisiejszych wydarzeń ), 
oraz  cały  zabór  Austriacki do  
linii Sanu.  .Miesiąc później,  17 
grudnia 1917 Rada Komisarzy 
Ludowych Rosji wysłała do Cen-
tralnej Rady pismo, w którym 
choć  chwilowo  uznała pełne 
prawa samostanowienia  Ukra-
iny, to w tonie ultymatywnym 
zażądała  podporządkowania się 
Rosji.   Centralna Rada odrzuciła 
ultimatum. Wówczas  ukraińscy  
delegaci bolszewiccy opuścili 
zjazd, zebrali się w Charkowie i 
ogłosili powstanie Ukraińskiej 
Ludowej Republiki Rad której 
nazwa była kopią nazwy Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej  i do 
dziś  miesza  w głowach osobom 
nie do końca znającym szczegó-
łów tamtejszych wydarzeń.. Jed-
nocześnie  oddziały bolszewickie 
ruszyły  na Kijów – tym samym 
Rosja sowiecka  de facto wypo-
wiedziała wojnę Ukrainie. Przy 
tym rosyjski rząd bolszewicki 
twierdził, że nie jest to wojna, 
gdyż bolszewicy reprezentują 
rząd ukraiński (charkowski), i 

chcą  uporządkować sytuację  za-
pewniając  bezpieczeństwo 
swym obywatelom. Historia jak 
widać lubi się  powtarzać. W 
starciu z bolszewicką inwazją 
wyszła na jaw cała słabość przy-
gotowań Centralnej Rady do 
wojny o utrzymanie ( deklarowa-
nej )  niepodległości, a zwłaszcza 
jej niezrozumiałe bagatelizowa-
nie spraw związanych z tworze-
niem własnych wojsk. W tym 
czasie dysponowała ona jedynie 
około 15- tysięczną armią, którą 
dowodził Symon Petlura. Ata-
man  nie do końca  określił swe 
stanowisko i cele. Tymczasem 
wojska bolszewickie cały czas 
posuwały się naprzód. W stycz-
niu zajęły Odessę, Chersoń i 
Aleksandrowsk. 9 lutego 1918 
bolszewicy wkroczyli do Kijo-
wa. Rząd URL przeniósł się na 
Wołyń. Parcia armii bolszewic-
kiej nie mogły powstrzymać 
styczniowe działania Centralnej 
Rady. W styczniu 1918 roku 
ogłosiła ona swój IV Uniwersał - 
deklarację niepodległości Ukra-
iny: (…) od dzisiaj Ukraińska 
Republika Ludowa staje się nie-
podległym, od nikogo niezależ-
nym, wolnym, suwerennym Pań-
stwem Narodu Ukraińskiego. . I 
chciałoby się cynicznie  powie-
dzieć  - to by było na tyle, jeśli 
chodzi o zdolność do samodziel-
nego bytu. Ale przecież  Ukraiń-
cy  zwrócili  się wówczas w  
swym mniemaniu  przeciw  
„prawdziwym ciemiężcom”  czy-
li Polsce. Choć przecież   w obli-
czu nacierających wojsk bolsze-
wickich, ostatnią nadzieją na 
utrzymanie władzy było dla Cen-
tralnej Rady uzyskanie pomocy z 
zewnątrz.  A naturalnymi  sojusz-
nikami  byli walczący o  wolność  
Polacy. Bo przecież trwała wojna  
- śmiertelne zmaganie  mocarstw. 
Mieli  jednak  szczęście bo w tym 
czasie zaległa  zupełna cisza  na 
froncie  niemiecko- austriacko – 
rosyjskim. Trwały  rozmowy w 
Brześciu Litewskim.  Przybyli tu 
też  przedstawiciele  UCR  My-
koła  Łewyćkyj  i Ołeksandr  
Sewrjuk. 9 lutego 1918 doszło do 
podpisania aneksu  traktatu brze-
skiego pomiędzy URL,  a Niem-
cami i Austro-Węgrami. Pochyli-
my się teraz  wspólnie nad tym 
fatalnym dla  Polaków  wydarze-
niem.  Przede wszystkim trzeba 
podkreślić ,że przedstawiciele  
polskiej Rady Regencyjnej nie 
zostali zaproszeni do obrad.  

Brześć  jest słusznie postrzegany 
jako  próba  ( na papierze doko-
nana )  mutacji  kolejnego IV już 
rozbioru Polski.  Wśród osób  - 
architektów przyszłego  porozu-
mienia  nad naszymi głowami 
wymienić chciałbym trzech 
przedstawicieli Rosji Sowieckiej  
Lwa  Bronsztajna Trockiego  
Adolfa Joffe i Aleksandrę Koł-
łontaj.  Równie  nieprzejedna-
nym wrogiem Polski  był nie-
miecki gen, Max Hofmann  
którego wypowiedź wryła się 
szczególnie  w  pamięć  czytają-
cym  stenogram  z obrad. To  z 
nim Ukraińcy złapali najlepszy 
kontakt.  Ale teraz  charaktery-
styczny cytat  z wypowiedzi ge-
nerała (…) Zawsze uważałem i 
nadal uważam za  utopię, tworze-
nie niepodległego Państwa  Pol-
skiego  i nie waham się  oferować 
Ukraińcom swego poparcia(…)  
W rezultacie oddano URL 
Chełmszczyznę  i Podlasie , nie 
mówiąc o całej reszcie  Małopol-
ski Wschodniej.  Pozostałe pol-
skie ziemie  podzielono na strefy 
wpływów (północną – niemiecką 
i południową – austro-węgier-
ską). Gorące oburzenie kół pol-
skich nie miało precedensu.  Za-
gotowało się  w Wiedniu. Prezes 
Koła  Polskiego w tamtejszym 
parlamencie  znany piwowar  i 
baron  Jan Goetz  Okocimski  ( 
już  spolonizowany całkowicie )  
wypowiedział  posłuszeństwo ce-
sarzowi. Płk. Stanisław Szeptyc-
ki  - gubernator  wojskowy  Lu-
blina  złożył dymisję. Podobnie  
były proniemiecki rząd w War-
szawie.  15  lutego  Józef Haller  
zarządził atak  na zdrajców  czyli  
na Austriaków. Pod Rarańczą ich 
pokonał,   lecz  pod Kaniowem  
sukcesu nie  powtórzył  walcząc 
przeciw  zjednoczonym siłom  
austriacko niemieckim. Z grupą  
ocalałych żołnierzy i  oficerów  
zawędrował  aż  do Paryża  gdzie  
wkrótce stworzył  słynną „błękit-
ną armię”. A Ukraińcy ?  Zacznę 
może od tego ,że inny Andrij 
Szeptyckij ,przyrodni brat płk  
Stanisława Szeptyckiego – me-
tropolita lwowski,  ustalenia 
Brześcia  przyjął z entuzjazmem  
chcąc  nawet 9 lutego ogłosić 
świętem. I może  by ogłosił, gdy-
by nie jednoczesna chwilowa   
utrata  Kijowa. Dodatkowo  zrze-
dła  mu mina gdy Niemcy wy-
straszeni polskim buntem ,wyłu-
dzili oryginał dokumentu od 
Sewjuka i go  zniszczyli . Au-

striacy  z kolei hallerczyków  z 
Żelaznej Brygady wziętych do 
niewoli  oddali  „pod opiekę” 
Węgrów,  co było widomym zna-
kiem  łagodzenia sytuacji. W Ki-
jowie  tymczasem zwołano pod 
koniec kwietnia  1918 roku ko-
lejny , tym razem Zjazd Wło-
sciański który  byłego gen. car-
skiego i byłego osobistego  
adiutanta cara Mikołaja II   Paw-
ła Skoropadskiego  obwołał na-
czelnym wodzem. Ów rozpędził 
na cztery wiatry Centralną  Radę  
bo nijak nie mógł się  porozu-
mieć  z cialem w którym ścierała 
się  wzajemnie niezliczona  ilość  
przepoczwarzających się ciągle 
wrogich frakcji.  29 kwietnia 
1918 Pawło Skoropadski zdele-
galizował  Ukraińską Republikę 
Ludową, mianował się hetma-
nem i proklamował powstanie 
hetmanatu Ukrainy w postaci po-
wołanego przez niego do życia 
Państwa Ukraińskiego ( Ukra-
jinśkiej Derżawy ). I teraz  się 
proszę Państwa zacznie…. Z lo-
giką  procesów  dziejowych  ma-
jąca mało wspólnego historia. 
Bezhołowie  i totalna anarchia,  
te słowa  najdobitniej charaktery-
zują tamtejszy czas. Rabunki, re-
kwizycje, mordy i pogromy- to 
szczegółowiej. Sytuację  próbo-
wali wykorzystać bolszewicy. 
Oblegli Kijów  i po prawie dwóch 
tygodniach zajęli miasto. Porzą-
dek  przywrócili  Niemcy wypie-
rając Rosjan , ale  zaczęli się  za-
chowywać jak typowi okupanci. 
Rozbroili armię ukraińską  z ta-
kim trudem sformowaną, a po-
tem się zabrali za oddziały pol-
skie.  Przede wszystkim  udało 
się im po  krwawych walkach    
rozpędzić  Korpus  gen. Dowbora 
Muśnickiego  (na terenie dzisiej-
szej   Białorusi )  a  potem  III 
Korpus Polski na Ukrainie.  I te-
raz  pozostawimy na czas  dłuż-
szy odległe  dalsze Kresy  i wró-
cimy na tereny Galicji –późniejszej  
Małopolski Wschodniej konkret-
nie. Wszystko trzeba sobie opo-
wiedzieć  dokładnie, nie idąc na 
skróty by dojrzeć dokładnie 
przyczyny  wojny polsko ukraiń-
skiej  - choć  jak się  pozornie 
wydaje są oczywiste.  Pozornie 
podkreślam ,  bo i dziś politycy  
wycierający sobie twarze termi-
nem patriotyzm stają  pod portre-
tami  bohaterów Ukrainy wywo-
łując hasła do  których  
stosowanie się wówczas   nigdy  
nie mogłoby   pozwolić na odbu-

OBRONA LWOWA, OBRONA  
PRZEMYŚLA, WOJNA  POLSKO 
UKRAIŃSKA  1918-1919.
Zamieszczony materiał jest fragmentem książki  Kresy. „Opowieść niedokończona”.
Ryszard Jan Czarnowski
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dowę  niepodległej Rzeczypo-
spolitej. Chciałbym na początek  
przypomnieć, śmieszna z per-
spektywy wieku  lecz jakże  bolą-
cą  Polaków  propagandę „nie-
podległościową”  polityków 
ukraińskich. Przystawała  jako 
żywo  do  wizji wiedeńskich re-
alizowanych przez Wasyla Wy-
szywanego. Najlepiej  zrobi to 
cytat. Opierając się  - a nawet 
również  cytując  ówczesne do-
kumenty  prof. Czesław Partacz  
w swej książce  o wojnie polsko 
ukraińskiej pisze: (…) Antypol-
skie oskarżenia podnoszone przez  
działaczy ukraińskich często były 
zupełnie  absurdalne.  Podnosili 
oni np. .,iż posiadają dokument 
zawarty między prezydentem 
Lwowa Tadeuszem Rutowskim a 
gubernatorem Galicji z czasów  
okupacji rosyjskiej gen. G. Bo-
brińskim, dotyczącym  planowa-
nej polsko rosyjskiej  zagłady  
Ukraińców w Galicji. Wobec ta-
kich dokumentów dialog nie był 
możliwy. (…) Pod koniec lata  
1918 sytuacja wymagała przy-
śpieszenia. Bodźcem dla polity-
ków ukraińskich była zmiana po-
lityki Rady Regencyjnej wobec 
Niemiec i Austrii. Trzy  czynniki 
zmobilizowały polityków ukraiń-
skich: 1. Odejscie Austrii od zo-
bowiązań traktatu brzeskiego, 
przewidującego wydzielenie  Ga-
licji Wschodniej. 2. Widoczna 
klęska w wojnie  monarchii habs-
burskiej,. 3. Proklamowanie  nie-
podległości Królestwa Polskie-
go. Mimo tego część działaczy 
ukraińskiej z Jewhenem Petru-
szewyczem i posłami Ukraińskiej 
Reprezentacji Parlamentarnej 
łudziła  się do ostatniej chwili iż 
rząd austriacki podzieli Galicję i 
część wschodnią  odda im we 
wladanie. (…)  Ostatnie zdanie 
cytatu wymaga wyjaśnienia  Pań-
stwu pewnej kwestii. Powiedzieć  
trzeba   o ukraińskich posłach  w 
sejmie wiedeńskim  i podkreślić, 
że działalność  owej reprezenta-
cji  zasadzała się  wyłącznie  na 
blokowaniu  polskich inicjatyw  
dotyczących  ulżenia doli wło-
ścian  tudzież  pogłębiania auto-
nomii  wobec zaborcy. I taka jest 
prawda. I nie ma się więcej  nad 
czym w tym temacie  rozwodzić.  
Pozwalam sobie skruszyć kopię  
z prof. Partaczem  - w innej kwe-
stii. Cytuję fragmenty jego  zna-
komitych artykułów  i prac  ( i 
robił będę  to dalej  z   racji  pod-
kreślania  prawdopodobieństwa 
mych opinii ) ale  nie mogę się 
zgodzić  z ugruntowanym  w gło-
wach wielu historyków  twier-
dzeniem o istnieniu takiego two-
ru  jak „Galicja Wschodnia”. Jest 
to przeniesienie nazewnictwa  z 
czasów zaborów, a  moim zda-
niem chodzi o Małopolskę 
Wschodnią. W każdym razie w 
październiku  wojna  była przez 
Austrię  całkowicie przegrana. 
Cesarz  Karol próbował jeszcze 
ratować co się da  pomysłami fe-
deracyjnymi  niepodległych  
państw  w ramach monarchii. W 
odpowiedzi polscy posłowie 
oświadczyli, że są przedstawicie-
lami  obcego niepodległego pań-
stwa.  Nie musze chyba  w tym 

miejscu przypominać - posłowie 
ktorej mniejszości oprotestowali 
to oświadczenie. Uciekliśmy już 
z Kijowa,  ale skoro  zdarzało się  
tam „śmieszno i straszno”  - jak 
mówią  Rosjanie  wypada przy-
pomnieć co  się tam wówczas 
stało. Otóż  Ukraińcy -  nie wiem 
czy bardziej byli  umocowani  w  
walce ( dyplomatycznej ) o nie-
podległość  czy w walce  miedzy 
sobą. Bowiem rząd Skoropad-
skiego  w ramach tajnych poru-
czeń  polecił traktować Ukraiń-
ców z Małopolski  jako…. 
cudzoziemców. Powiedzą Pań-
stwo  ,że to nieprawdopodobne 
ale np.  dowództwo Ukraińskich 
Strzelców Siczowych zostało  
odwołane i oddane pod nadzór 
żandarmerii. Na deser dodam, że  
potem  Ukraińska Rada  Narodo-
wa  postanowiła swą siedzibę 
przenieść do …Wiednia. W tej 
sytuacji trudno się dziwić Au-
striakom ,że  skupili swe próby  
ratowania  co można na Małopol-
sce Wschodniej. A  rozsierdzo-
nych  Ukraińców  premier Austrii  
von Heinlein Hussarek  nakazał 
traktować  z  daleko idącą wyro-
zumiałością i nie prowokować.  
W  szpitalu  zamkniętym  nie  
podkreślamy  symptomów choro-
by, bo sprowadzimy na siebie 
atak  furii pacjenta. To chyba 
było  stosowanie się do tej zasa-
dy. Niech się babcia cieszy napi-
sał  w znanej  piosence  Wojciech 
Młynarski. To w tym czasie  cen-
trum działań ukraińskich ponow-
nie  stał się Lwów. Bo gdy Hus-
sarek złożył  dymisję przyjętą 
przez cesarza ( może zresztą wrę-
czoną ) Ukraińcy  zadrżeli. Za-
częli w tym wietrzyć działalność 
Polaków. Zwołali nadzwyczajne 
posiedzenie Ukraińskiej Rady 
Narodowej  w ostatnich  dniach 
października  - tym razem  we 
Lwowie. W Narodnym Domu  w 
centrum Lwowa  nieopodal  Cer-
kwi Uspieńskiej.  Uchwalono 
wówczas ,że należy się  przeciw-
stawić  polskiej próbie  przejęcia 
Lwowa  metodami  zamachu 
zbrojnego. Kolejny absurd pro-
szę Państwa. Jedynie  w   ujęciu 
propagandowym wymyka się  tej  
opinii. Bo jakże Polacy mieli za-
machem przejmować Lwów do 
nas należący. Miasto w którym 
ponad 70% mieszkańców stano-
wili Polacy  a jeszcze  kilka pro-
cent  byli to Ormianie  deklarują-
cy   dozgonne od wieków 
przywiązanie do Rzeczypospoli-
tej.  Całość Ukraińców  czyli Ru-
sinów nie przekraczała  11 %.  Z 
Żydami było różnie czego cały 
XX wiek miał dowieść. Jeśli mó-
wimy o zamachu  był on możliwy  
i został wkrótce przeprowadzony  
przez Ukraińców.  Tu odchodząc 
minimalnie od tematu  zająć  się 
musze pewną kwestią, dając  
Państwu  możliwość wyboru  
miedzy  mą racją  a wersją ofi-
cjalną. Otóż Ukraińcy do dziś ar-
gumentują, że Lwów  nie mógł 
być broniony przez Polskę,  bo 
państwo  to jeszcze  nawet dekla-
ratywnie nie istniało. I tu przez 
swą  niewiedzą  dla faktów  daje-
my im argument. Niezależnie  od 
powstań narodowych  czyli walki 

o „nieistniejące państwo”. Bo-
wiem  jako  dzień ogłoszenia 
Niepodległości uznajemy    czas 
przybycia Józefa Piłsudskiego  z  
twierdzy  magdeburskiej ( gdzie 
był internowany )   do Warszawy.  
No coż,   jako piłsudczyk  ze 
skruchą przyznaję  że  ogłoszenie 
owego 11 listopada  było propa-
gandowym przypodobywaniem 
się Marszałkowi. W  ten sposób 
data dzienna  podpisania   kapitu-
lacji Niemiec i Austrii  stała się 
polskim Dniem Niepodległości . 
Zmywamy w ten sposób z siebie 
splendor  walki o Najjaśniejszą, 
przyznając propagandowo w po-
wszechnym myśleniu ,że nieza-
wisłość została nam przez ob-
cych dana. Moim i nie tylko 
moim zdaniem  takim dniem wi-
nien być  6 października , kiedy 
to w 1918 roku Rada Regencyjna  
ogłosiła  Deklarację  o Niepodle-
głości  Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Podobnie  jest z hymnem, 
którym winna  być zgodnie z ty-
siącletnią tradycją Bogurodzica, 
a nie piękna rzecz jasna pieśń,  
lecz wynosząca pod niebiosa Na-
poleona, który nie miał w pla-
nach  prawdziwej poza propagan-
dową -  restytucji Polski. W 
czasach unijnych takie poglądy i 
twierdzenia nie mogą liczyć  na  
popularność, ale liczę , że może 
kiedyś  zmusza do choćby reflek-
sji,  I tyle mej dygresji. W każ-
dym razie we wspomnianym po-
siedzeniu URN  wziął udział 
metropolita A. Szeptyckij  i pro-
szę  nie słuchać i nie  dawać wia-
ry  rozmaitym propagandowym 
wynurzeniom ,że  z  dystansem  
traktował  nadchodzące wydarze-
nia, nie angażując się po żadnej 
ze stron. Podobnie było potem  w 
kwestii OUN UPA  . 21 paździer-
nika po zakończeniu obrad dele-
gacja ukraińska pod przewodnic-
twem Kostia Łewyćkiego  udała 
się  do namiestnika  ( Austriaka ) 
Karla von Huyna uprzedzając  o 
możliwości „polskiego przewro-
tu”. Wydaje się, że tworzyli sobie 
alibi dla własnego wystąpienia 
zbrojnego, przygotowywanego  
przez  UWO ( Ukraińską  Organi-
zację Wojskową – Ukrajińśka 
Wijskowa Orhanizacja ) będącą 
kopią   Polskiej Organizacji Woj-
skowej. Na czele UWO  stał  
młody  oficer  siczowy Dmytro 
Witowskyj, sotnik  i wielbiony  
przez żołnierzy  autor wielu pie-
śni wojskowych. Trudno  się nie 
zgodzić z prof. Partaczem, który   
wyśmiewa wręcz  oddanie akcji  
zdobycia miasta  ( i nie tylko )  w 
ręce  30 letniego  człowieka . 
Świadczy to również  o mizerii  
ukraińskich kadr dowódczych, 
adekwatnej dla wszystkich sfer 
życia tego narodu. Sytuacja co by 
nie mówić  wymagała działań na-
tychmiastowych.  Wspomnianą 
przeze  mnie deklarację Rady Re-
gencyjnej Ukraińcy oczywiście 
znali, a tu 28 października  nie-
podległość  ogłosiła Czechosło-
wacja. Nie chciałbym  zawracać 
Państwu głowy walkami na linii  
Ukraińcy - Rosjanie  o Kijów, z 
dodatkiem niemieckim na doda-
tek. Bo przecież Niemcy dogada-
li się z bolszewikami  za cenę  

bezpiecznej ewakuacji swych   
wojsk na północy. Jest jeszcze 
wątek ucieczki Skoropadskiego  
w ramach owej ewakuacji, doży-
wotnia emerytura  w Niemczech 
z nadania Hindenburga  i współ-
praca  z Niemcami hitlerowski-
mi.  Ale najważniejsze  ,że  trak-
tat bolszewicko ukraiński ze 
strony sowieckiej  podpisywali  
Dymitr Manuilski  i  Kristian Ra-
kowski - Żyd bułgarski , którzy  
w 1921  roku  reprezentowali już  
Ukrainę. No cóż  taki  naród, tacy 
bohaterowie, tacy reprezentanci. 
Na zakończenie powiem  że  ter-
ror  bolszewicki w Kijowie, za-
stąpiony został  bardziej okrut-
nym -  ukraińskim. Opisała to  
dokładnie  - znakomita  Zofia 
Kossak Szczucka,  świadek tam-
tejszych wydarzeń, jak i  Jaro-
sław Iwaszkiewicz oraz Jan Igna-
cy Paderewski  w Pamiętnikach,  
gdzie przytoczył relacje rodzin-
ne.
Tymczasem  Wincenty Witos   
działając na polecenie Rady Re-
gencyjnej  organizował  w Kra-
kowie  Polską Komisję  Likwi-
dacyjną. Stanisław Głąbiński  
szef  lwowskiej endecji  ( syn 
- dziennikarz peerelowskiego 
PAP i agent  KGB  straszliwie 
się sprzeniewierzył pamięci ojca 
)  alarmował  widząc narastanie  
bojowych nastrojów Ukraiń-
ców.  Wypowiedzi  niektórych 
polityków ukraińskich -  wcale 
nie  skrywane , że  w przypad-
ku   niemożności porozumienia 
( czyli rezygnacji  Polaków  z 
praw  do Małopolski Wschod-
niej chociażby )  może dojść do 
krwawej rozprawy , również nie 
napawały optymizmem. Sytu-
acja uległa nieodwracalnemu  
zaostrzeniu,  gdy ogłoszono po 
wizycie  Witosa  we Lwowie ,że  
Polska  Komisja Likwidacyj-
na  przejmie władzę  z rąk  na-
miestnika  von  Huyna  zaraz po 
święcie  1 listopada.  To  było już 
Państwo Polskie  czy nie było ? 
– zapytam powtórnie,  a propos  
wcześniejszych  rozważań   o 
dniu  11 listopada . W każdym 
razie  mimo ,że  nie zgadzam  się  
z tą  tezą    z racji spolegliwo-
ści wobec danych historycznych  
odnotować muszę opinię, że Wi-
towski  rozpoczął  rebelię o jeden 
dzień wcześniej niż  zaplanowa-
no. Zanim zaproszę Państwa do 
śledzenia  kalendarium Obrony 
Lwowa  jeszcze trochę  o sytu-
acji  w innych miejscach i  chwi-
lę na temat nieodpowiedzialności  
niemal zdrady  czynników woj-
skowych  polskich. Uprzedza-
łem już  na kartach tej książki, 
że nie sympatyzuję  z postacią  
( późniejszego generała Włady-
sława Sikorskiego )  i uważam 
,że powinien być zdegradowany 
wcześniej i zaraz swą rację  udo-
wodnię.   Nie  wpisuję się broń 
Boże  w  chór  tych którzy chcą 
( modne i nakazane  to obecnie 
) kompromitować zasłużone 
dla Polski postacie, lecz podam 
fakty, które z kolei  zmuszą Cię 
Czytelniku  do zastanowienia.  
Pewnym usprawiedliwieniem dla 
niego jest jedynie fakt ( Feliks 
Koneczny  to podaje) ,że  polskie 

koła  polityczne  tak naprawdę  
nie wierzyły w zdolność i deter-
minację  ukraińskich  polityków  
i nielicznych oficerów, oraz  ich  
zdolności organizacyjne. (…) 
Biorąc  pod uwagę  niski stopień 
świadomości narodowej (…) oraz 
stosunkowo nieliczną inteligen-
cję ukraińską, nie przywiązywały  
one większej wagi do otrzymywa-
nych informacji o przygotowa-
niach ukraińskich, zmierzających  
do przejęcia władzy  w Galicji 
Wschodniej. Poza Lwowem  pró-
by opanowania  miasteczek  nie 
szły tak gładko  jak Ukraińcy 
przewidywali. W Drohobyczu  
dała o sobie znać  zbolszewizo-
wana grupa wywodząca się  z 
diaspory żydowskiej ( głównie 
biedoty ), która niechcący  ogła-
szając  tam miejscowy system 
rad  zablokowała na pewien czas  
ukraińskich rebeliantów. W Prze-
myślu, przynajmniej początkowo 
wyglądało  to zgoła operetkowo.  
Powołany tamże ukraiński sztab  
nakazał  aresztować polskich ofi-
cerów, po czym … samorzutnie 
się  rozwiązał. W Samborze sta-
cjonujący tam  żołnierze węgier-
scy  zablokowali aresztowanie 
Polaków. Podobnie w Stryju  i 
Truskawcu. Udało się Ukraińcom  
opanować Kołomyję, Złoczów  i 
Stanisławów. Hetman Skoropad-
ski  odmówił pomocy ( wkrótce 
opowiedział się za zjednocze-
niem z Rosją ) , a nasz ulubiony  
Wasyl Wyszywany  nie grzeszył 
odwagą  i bardzo się  ociągał  z 
przyjściem z pomocą   Ukraińcom 
we Lwowie. Gdy  przyprowadził 
w końcu  z Bukowiny  swych 
Strzelców Siczowych  ( już   w 
trakcie ciężkich walk )  podzię-
kowano  mu odwołaniem ze sta-
nowiska  dowodzącego. Pierwsza 
rysa na  karcie „misji” Habsbur-
ga  pojawiła się    w świadomości 
Ukraińców  chyba wówczas i nic 
nie zmienią  pisane  obecnie apo-
logetyczne i kłamliwe biografie. 
A teraz do  rzeczy  jeśli chodzi  
o organizację  sił polskich, bo-
wiem  we Lwowie –bądź co bądź  
centrum  kresowej obrony  grozą 
w przededniu  ukraińskiej agre-
sji  wiało.  Gdy czujemy się  po 
stu latach zawstydzeni , że dali-
śmy się podejść Ukraińcom, jak 
dzieci bądź jak lwowscy batiarzy  
mówili  i śpiewali „ jak pijany 
Zagłoba  w chlewiku”  poznaj-
my sprawców  tegoż  bolesne-
go  zaskoczenia. I gdy stajemy  
miedzy rzędami białych krzyży 
kryjących szczątki  - głównie 
dzieci na Lwowskim Panteonie 
, gdy myślimy o rozsianych na 
Kresach dziesiątkach cmentarzy 
, często zapomnianych  nie mo-
żemy  niestety  traktować próby 
ukraińskiego  przewrotu w kate-
goriach  operetkowych.  A w in-
nych okolicznościach winniśmy. 
I jednym z głównych ludzi  od-
powiedzialnych za to  jest Wła-
dysław  Sikorski – nie boję  się 
tego powiedzieć  - zwykły samo 
uwielbiający  się tchórz. . Nie-
obiektywny powiedzą Państwo 
? A niech szlag trafi  obiekty-
wizm  Moi Drodzy  w  obliczu 
zagrożeń.  Obiektywnie  co piąty 
mieszkaniec Ziemi  ( w tym Pol-
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ski również )  jest Chińczykiem. 
Obiektywnie. Ale jak powiedzia-
łem do rzeczy. 
Wiemy już  ,że Dmytro Witowś-
kyj  29 października  przedstawił 
plan  opanowania Lwowa i  klu-
czowych miejscowości Małopol-
ski Wschodniej.  Niesprawdzone 
( bo jak ) pogłoski o zamiarach 
ukraińskich krążyły  po Lwo-
wie.  Najsilniejszą  siłą  polską  
w mieście była Polska  Organi-
zacja Wojskowa , dowodzona 
tutaj  przez  kapitana Zdzisława 
Tatar – Trześniowskiego. Liczyła 
ponad 400 członków ( w tym po-
nad stu studentów ) , a w końcu  
października dołączyła do niej 
grupa ponad 30 kobiet  skupio-
nych wokół studentki Uniwer-
sytetu -  Heleny Bujwid Trzebic-
kiej.  W Szkole Sienkiewicza  o 
której mówił będę jeszcze sporo 
na wpół konspiracyjna siedzibę 
miały  Polskie Kadry Wojskowe  
nad którymi dowództwo  objął 
wkrótce   szef magazynów woj-
skowych  na Dworcu Czernio-
wieckim  ( nieopodal Dw. Głow-
nego )  kpt. Czesław Mączyński.  
Organizacja  była ewidentnie 
zbrojnym ramieniem  endecji  
i  również  była aktywna wśród  
studentów i uczniów  z przewa-
gą  tych ostatnich. Początkowo  
organizacja powstała  w celu 
zasilania  polskich oddziałów 
walczących  na terenie zaboru 
rosyjskiego, bo idea Romana 
Dmowskiego  zasadzała się  na 
odbudowie Polski  w oparciu o 
Rosję.    Współdziałać miała  z 
„białymi” Rosjanami  w walce z 
bolszewikami. W połowie paź-
dziernika  przybył do Lwowa  kpt. 
Mieczysław Boruta Spiechowicz  
i wymógł  ( m in. na Sikorskim ) 
zaprzestanie wysyłania młodych 
ludzi na wschód, choć przyznać 
trzeba ,że proceder ów miał już 
wówczas  charakter  marginalny.  
To właśnie  z  inicjatywy  kpt. 
Spiechowicza zorganizowano 
30  października w mieszkaniu   
u majora Śniadowskiego  przy 
Łyczakowskiej  zebranie szefów 
organizacji.  Przybył jeszcze 
Bolesław Pieracki  z Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej (  repre-
zentant wojskowy ) i  kpt. Antoni 
Kamiński  z Polskiego Korpusu 
Posiłkowego grupującego byłych 
legionistów. Żaden z historyków  
nie podaje by w tym posiedzeniu 
uczestniczył  Władysław Sikor-
ski.  Podkreślam w tym miejscu, 
że płk Sikorski  był najwyższym 
przedstawicielem Rady Regen-
cyjnej  i jednocześnie ( wówczas 
) szefem sztabu  przy gen. Stani-
sławie Puchalskim nominalnym 
dowódcą wojsk  polskich w Gali-
cji. Piszę  to też dlatego ,że to na 
Sikorskim spoczywał obowiązek 
dopilnowania i  zabezpieczenia 
uzbrojenia sił  polskich we Lwo-
wie  w niepewnym czasie i sy-
tuacji możliwego zagrożenia. A 
jak to wyglądało  ? Przykładem   
zgromadzeni w Szkole Sienkie-
wicza żołnierze i oficerowie ( 
osiemdziesięciu ) , którzy uzbro-
jeni byli w 10  przestarzałych ka-
rabinów jednostrzałowych i kilka 
szabel. Wracając do  posiedze-
nia na Łyczakowskiej to  wbrew 

temu  co pisze prof. Czesław 
Partacz  twierdzę,  na podstawie  
materiałów  wspomnieniowych 
spotkanie  nie zakończyło się  
jakimikolwiek ustaleniami, co 
do  dalszego działania. Według 
moich danych zebrani rozeszli 
się  po burzliwej awanturze.  Gdy  
zgodzimy się za to, że siły pol-
skie  nie posiadały wspólnego  
dowództwa, nasuwa się oczy-
wiste  pytanie  , o  umiejętności 
organizacyjne i odpowiedzial-
ność  najwyższego  przedstawi-
ciela wojskowego we Lwowie.  I 
to jeszcze  nie koniec.  31  paź-
dziernika  po południu płk Wła-
dysław Sikorski  oświadczył  ku 
zaskoczeniu wielu, że  wyjeżdża 
ze Lwowa.. Na  zakończenie wąt-
ku   zacytuję właśnie  prof. Cze-
sława  Partacza (…) płk Sikorski 
mianował kpt. A. Kamińskiego 
swoim  zastępcą, zabraniając  
mu podejmowania jakichkolwiek  
samodzielnych działań podczas 
swej nieobecności. Późnym wie-
czorem 31 października  gdy dla 
wielu stało się jasne ,że zamach 
ukraiński jest nieunikniony, w 
Domu Akademickim przy ul. Ło-
zińskiego powtórzono  zebranie 
w składzie  z dnia poprzedniego, 
tyle że powiększone o oficerów 
legionowych.  Kpt. Kamiński  
przypomniał wówczas  zebra-
nym,  że  otrzymał jednoznacz-
ny zakaz  podejmowania jakich-
kolwiek samodzielnych działań. 
Miast podjąć się mobilizacji sił,  
zebrani ponownie się rozeszli. 
Bez wzajemnej sympatii. Zano-
towałem  tu tylko dwa zebrania  
z pięciu  o podobnym charakte-
rze  i skutkach.  Polskie  piekło  
zaglądało przez okna. Całkowity 
stan obsady  polskich organizacji 
wynosił niecałe  700 osób. Siły 
te były praktycznie nie uzbro-
jone  i rozbite na kilka różnych 
orientacji politycznych. Konsoli-
dacja i  to też nie zawsze pełna  
nastąpiła dopiero podczas ukra-
ińskiej rebelii . Wbrew temu co 
napisano po  dekadach żadna z 
polskich organizacji konspira-
cyjnych nie  posiadała realnego  
planu Obrony  Lwowa..I jeszcze  
jedno, a właściwie zbitek tema-
tów.   Określenie  Obrona  Lwo-
wa  - pewnego rodzaju eufemizm 
, bowiem utarło się tak nazywać  
przez  szacunek i  pamięć dla Or-
ląt głownie wojnę  którą Ukraiń-
cy  wypowiedzieli  odradzającej 
się Rzeczypospolitej. A przecież 
to  jeno wycinek. A przecież  
oprócz  Obrony ukochanego mia-
sta,  mieliśmy dziesiątki  przy-
kładów  męstwa, oddania  i po-
święcenia, na ichnich odcinkach 
tego frontu.  Pomijamy je patrząc  
tylko wycinkowo na Lwów.  Sta-
wiamy, w drugim rzędzie,  trak-
tujemy jakby  w sferze drugiej 
kategorii  bohaterów  z Przemy-
śla. Brodów, Dublan, Jazłowca… 
Piechociarzy, Ułanów, Ochotni-
ków, Orląt. Dlatego zapraszając 
Państwa  do następnego rozdzia-
łu nie kończę  rzeczonej Obrony 
Lwowa  i wojny na  symbolicz-
nie przyjętym 22 listopada 1918 
roku  gdy zatknięto na  wieży 
ratuszowej Biało Czerwoną. Po-
prowadzę  to kalendarium  dalej, 

bo przechodząc alejkami Lwow-
skiego Campo Santo, odwiedza-
jąc  inne cmentarze  na Kresach  
spotykamy  poległych  w innych  
miejscach  i prawie  dosłownie 
„nazajutrz”  po zakończonej w 
powszechnej świadomości  Obro-
nie. Bo  Obrona trwała dalej,  
walka  o  zachowanie przy życiu  
tego ze wszech miar  bezradnego 
dziecięcia,  jakim była rodząca 
się  od  początku Rzeczypospoli-
ta. Być może w tym co piszę  za 
dużo patetyzmu, ale wierzcie mi 
Państwo  mimo wieku co niemal 
mija  bardzo emocjonalnie  do  
przeinaczanego  przez wielu pi-
smaków i polityków tematu pod-
chodzę.
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Dzień  1 listopada,   jak i  na-
stępny,  zajmują  w polskiej kul-
turze  i obyczajowości miejsce 
szczególne.  Już  w jednej swych 
poprzednich książek pisałem  i   
powtórzę, że mało jest narodów 
na świecie przywiązujących  tak 
wielka wagę  do pamięci o tych 
co odeszli. Co „się minęli” jak 
powiadają górale. Norwidow-
skie Ojczyzna to ziemia i groby, 
jest  żywotnym nomen omen tej 
tradycji  przykładem. Ludzie 
zbierają się  w ciszy i w  skupie-
niu pielęgnują groby swych naj-
bliższych. Nie zapominają  też o 
„samotnych pielgrzymach” , gro-
bach odwiedzanych zbyt rzadko 
, bądź tych w ogóle nie odwie-
dzanych. Przez ten jeden dzień 
w roku powszechna  pamięć o 
zmarłych powraca. Nieprzypad-
kowo  Ukraińcy  tak propagando-
wo przewrażliwieni  na  punkcie  
poszanowania swych tradycji – 
ten dzień wybrali  na  rozpoczę-
cie   rebelii  i ataku na powstającą  
z martwych Rzeczypospolitą.
Lwów  tej nocy był  zimny,  mgli-
sty. Trawniki  i klomby zeszklił 
gdzieniegdzie zapowiadający 
zimę przymrozek.  Miasto spa-
ło, choć  wydawało się  ,że tylko  
w okolicach bram cmentarnych    
nad ranem ślady  zauważano  ja-
kiś ruch. To przekupki i przekup-
nie  jak co roku szykowali swe 
stragany, ze świecami , zniczami, 
wieńcami i kwiatami.

Około  2.00   w nocy oficer dy-
żurny  POW  otrzymał informację  
o  zajmowaniu przez  Ukraińców  
koszar  15 pułku piechoty, przy 
ul. Jabłonowskiego. Wysłano tam 
patrol  z  prowadzącym  go pod-
chorążym,  22 letnim  baronem  
Andrzejem  Battaglią.   W bramie 
koszar, żołnierze  zostali ostrzela-
ni. Śmiertelnie rannego Battaglię 
Ukraińcy oddali do szpitala woj-
skowego na Łyczakowie, gdzie po 
ciężkich cierpieniach zmarł dnia 
5 listopada 1918 r. - zapisano w 
Księdze Obrony Lwowa ( 1926 ). 
Był pierwszą ofiarą ukraińskiego 
zamachu. W katakumbach Pante-
onu Orląt  pokłonić się  możemy 
jego cieniom.  
Policjanci  austriaccy będący  w 
komendach  i komisariatach  nie 
reagowali  na  meldunki o rekwi-
rowaniu  pojazdów przez  grupy 
Ukraińców. Nie dowiemy się  

nigdy, czy robili to ze strachu  ( 
znaczy nic nie robili ) czy byli w 
zmowie, co jest bardziej praw-
dopodobne. Nie ulega za to wąt-
pliwości, że  obiekty wojskowe  
Ukraińcy od początku  zajmowali 
i obsadzali przy akceptacji a nie-
rzadko współudziale   austriac-
kich dowódców oraz oficerów. 
Tam gdzie Polacy  odmawiali  
podporządkowania się nowym 
rozkazom, w najlepszym razie 
byli bici,  rozbrajani i zamykani   
w aresztach.  Magazyny broni  
przy ul. Gródeckiej i Janowskiej  
obsadzone już wcześniej głownie  
przez Ukraińców automatycznie  
znalazły się pod  zarządem za-
machowców.   Podobnie było  w 
Cytadeli, gdzie wkrótce   wspól-
nie  z Austriakami  obsługiwali 
baterię artylerii ostrzeliwującą  
miasto i Obrońców. 
Około  4.00  nad ranem  Ukraiń-
cy bez strzału zajęli dworce kole-
jowe ( zamykając polskich kole-
jarzy w magazynach i aresztach 
) , Pocztę Główną  przy ul. Sło-
wackiego. Elektrownię na Per-
senkówce  i austriacką  Komendę 
Miasta  . Na wieży Ratusza za-
łopotała  żółto niebieska flaga. 
Do pierwszych walk doszło  w 
więzieniu  Brygidki  na  Kazi-
mierzowskiej. Polscy strażnicy 
i  reszta więziennej obsady mu-
siała jednak skapitulować  wobec 
wielkiej przewagi napastników.  
Pobudzeni mieszkańcy  ulicy  
słysząc odgłosy walki  przekona-
li się  naocznie, że plotki rozcho-
dzące się po Lwowie  w ostatnich 
dniach miały niestety uzasad-
nienie. I właśnie  mieszkańców 
miasta  zamachowcy  obawiali 
się  najbardziej. Jak pokazały 
najbliższe dni, jak najbardziej 
słusznie. Witowskyj nakazał   w 
newralgicznych punktach miasta  
utworzyć stanowiska  - ciężkich 
karabinów maszynowych , wy-
prowadzonych z austriackich ar-
senałów miejskich. W ten sposób 
narożniki Rynku Starego Miasta  
zostały  uzbrojone , a włamanie 
się  nad ranem do kawiarni Wie-
deńskiej pozwoliło Ukraińcom  
skierować  lufy na  Plac Św. Du-
cha i  część  Wałów Hetmańskich. 
Byłe klasztory  bernardynów  i 
dominikanów  ( Austriacy tam 
stacjonujący  ewidentnie  współ-
pracowali ) również zostały  na-
jeżone karabinami.  Dodatkowo  
przestrzeń  spacerową Wałów 
Hetmańskich  oraz Krakidały ( 
Plac Krakowski i Solski ) miały 
w swym zasięgu karabiny po-
mieszczone  w Teatrze Wielkim.
Wszystko  ( poza Brygidkami)  
odbywało  się  w ciszy   i nic  nie 
zapowiadało dramatu.  Wyru-
szyły poranne tramwaje, w ko-
ściołach odezwały się  dzwony 
na  świąteczną jutrznię. Pierw-
szymi którzy zauważyli  niepo-
kojące symptomy – były głów-
nie dzieci – uliczni gazeciarze. 
Szykowali  i roznosili w „swe” 
punkty świąteczne wydania  ga-
zet i zauważyli przemykających 
ulicami żołnierzy z żółto niebie-
skimi wypustkami na mundu-
rach, bądź przebiegających  ulice 
cywilów z takowymi opaskami 
na rękawach kurtek i płaszczy. 

Wkrótce centrum Lwowa poczę-
ły  przemierzać patrole piesze, a 
po całym mieście zaczeły krążyć  
samochody ciężarowe grupami  
uzbrojonych  Ukraińców. Ich za-
daniem było rozpraszanie ewen-
tualnych  manifestacji miesz-
kańców.   Rozlepiane na murach 
afisze informowały o powstaniu 
Państwa Ukraińskiego, którego 
stolicą ogłaszano Lwów. 
Nie było za to  policji ani patro-
lujących jak zwykle  ulice  au-
striackich żandarmów. Jak się  
wkrótce  okazało  - namiestnik 
płk Karl  von Huyn  wydał po-
przedniego dnia rozkaz podle-
głym sobie  oraz przebywającym 
w mieście żołnierzom i oficerom   
pozostania w koszarach oraz na 
kwaterach  przynajmniej do póź-
nych godzin  popołudniowych. 
Potem  , nie służący we Lwowie 
i okolicach  mieli dostosować się  
do adekwatnego dla specjalności 
przydziału. To jest ewidentny i 
niezaprzeczalny przykład  i do-
wód na  współdziałanie  Austria-
ków i Ukraińców  w zamachu 
na Lwów. Około południa  von 
Huyn złożył swój urząd na ręce 
Wołodymyra Decykewycza -  
swego dotychczasowego zastęp-
cy  i członka URN. 
Pierwsze informacje o ukra-
ińskich działaniach dotarły do 
przywódców polskich organi-
zacji konspiracyjnych dopiero 
około piątej . Już między godzi-
ną siódmą a ósmą w domu aka-
demickim  przy ul. Łozińskiego 
7 zaczęli zbierać się oficerowie 
legionowi i peowiaccy. W cy-
wilnych ubraniach ( na wszelki 
wypadek ) stawili się m.in. por. 
Kazimierz Świtalski, por. Antoni 
Jakubski, kpt. Władysław Rożen, 
pchor. Mieczysław Selzer-Sie-
leski, kpt. Karol Baczyński, kpt. 
Czesław Mączyński, por. Ludwik 
de Laveaux ( inicjator  zebrania 
) por. Adam Ajdukiewicz i inni. 
Po godzinie ósmej obie grupy 
połączyły się i przeniosły do pry-
watnego mieszkania dr. Wechsle-
ra przy ul. Fredry 3. Wybór ko-
mendanta i utworzenie sztabu nie 
było sprawą prostą. Po zażartej 
dyskusji, a nawet kłótni spowo-
dowanej  sprzecznymi często do-
niesieniami  na temat  rozmiarów  
ukraińskiej akcji dowództwo 
powierzono kpt. Władysławowi 
Różenowi  z POW.  Jednak kpt. 
Czesław Mączyński nie uznał 
tego wyboru i po zażegnaniu 
kolejnych   kolejnych sporów 
ostatecznie naczelne dowództwo 
powierzono właśnie jemu.   Nie 
wzięli udziału w tym posiedze-
niu  przedstawiciele Polskiego 
Korpusu Posiłkowego. Kpt. Ka-
miński około godziny szóstej 
wizytował Szkołę Sienkiewicza 
i dopiero kiedy stamtąd wyszedł, 
przed Pocztą Główną napotkał 
patrol ukraiński oraz zobaczył 
wycelowane z okien gmachu  
lufy karabinów maszynowych. 
Po powrocie do swej siedziby w 
pomieszczeniach Towarzystwa 
Wzajemnej Pomocy Legionistów 
przy ul. Akademickiej, wydał 
pisemny rozkaz użycia broni  w 
przypadku agresywnych ataku 
Ukraińców. Jednocześnie uwa-
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żając się za oficera Wojska Pol-
skiego organizowanego przez 
warszawski Sztab Generalny, od-
mówił uznania podporządkowa-
niu się kpt. Mączyńskiemu. Uff 
! Zastępcą Mączyńskiego i sze-
fem sztabu Naczelnej Komendy 
Wojsk Polskich we Lwowie dla 
zażegnania konfliktu wybrano  
por. Stanisława Łapińskiego - 
Nilskiego  z Polskiej Organizacji 
Wojskowej, a stanowiska zastęp-
ców szefa sztabu objęli Stanisław 
Bac  i Stanisław Widomski z Pol-
skich Kadr Wojskowych. Ofi-
cerem do specjalnych poruczeń 
został por. Ludwik de Laveaux 
(POW). Referatem sanitarnym 
zarządzał  prof. Dr  Lesław Wę-
grzynowski,   a  technicznym 
prof. Tadeusz Kudelski  - dziad 
słynnego Tadeusza  - wynalaz-
cy  i producenta  znakomitych 
magnetofonów reporterskich i 
studyjnych.  Nie  zapomniano 
o referacie  propagandowo pra-
sowym  którego szefem został  
Wacław Mejman. Gazetki ulotne 
redagował Henryk Hescheles ( 
ojciec Mariana Hemara ). Nie-
stety  doświadczonych oficerów  
najmocniej  związanych  z obo-
zem piłsudczyków  pominięto 
przy nominacjach . Był to senior 
korpusu oficerskiego mjr Marceli 
Świtalski  i kpt. Władysław Ro-
sen. Nie można mówić  o antyse-
mityzmie  zebranych, co suponu-
ją  obecnie  poprawni politycznie 
historycy   (  odrzucenie Rosena 
),  gdyż jednocześnie ze  szta-
bem związani byli  ludzie  nie 
ukrywający swego semickiego 
pochodzenia,  ot choćby  wyżej 
wymienieni Mejman, Hescheles   
czy por. Bernard   Mond ,  póź-
niejszy generał,  a  wkrótce do-
wódca odcinka  „Remiza – Cyta-
dela”.
Mączyński i sztab po wielu 
zmianach adresu ( pierwszą sie-
dzibą był gmach Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego przy 
Kopernika 4 )  zajęli jedną kon-
spiracyjnych siedzib przy ul. 
Grunwaldzkiej 9.  W tym czasie 
kpt. Mączyński występował pod 
pseudonimem „Czyński”.  Jedno-
cześnie polscy politycy ( Tadeusz 
Cieński, Leonard Stahl, Edward 
Dubaniewicz) powołali Polski 
Komitet Narodowy z Władysła-
wem Stesłowiczem jako prze-
wodniczącym. PKN uznał Na-
czelną Komendę za najwyższy 
organ dowodzenia, kpt. Mączyń-
ski zaś zobowiązał się traktować 
Polski Komitet Narodowy,  jako 
najwyższą polityczną i admini-
stracyjną władzę polską w mie-
ście.   O swoim istnieniu PKN 
oficjalnie poinformował miesz-
kańców miasta, wydając odezwę 
„Do ludności Lwowa”, w której 
stwierdził również, iż mianował 
Naczelną Komendę, oraz wezwał 
[...] całą ludność męską polską, 
cywilną i wojskową, aby bez-
zwłocznie zgłaszała się do szere-
gów polskich.
Dom akademicki przy Łoziń-
skiego obrano za miejsce zbiór-
ki ochotników. Natychmiast 
zgłosiło  się ponad 1100 chęt-
nych – głównie studentów.  Lecz    
bezskutecznie oczekiwali  na roz-

kazy. Pchor. Mieczysław Selzer - 
Sieleski jedynie część żołnierzy 
skierował do ochrony Naczelnej 
Komendy, pozostałych odsyła-
jąc do domów. W efekcie część 
kompanii studenckiej dopiero 
następnego dnia na własną rękę 
włączyła się do walk.   Brak zde-
cydowania strony polskiej mógł 
zaważyć na przebiegu wydarzeń. 
Jedynie niektóre oddziały podję-
ły kontrakcję. 
Po uzyskaniu pierwszych in-
formacji o ukraińskim zamachu 
ppor. Tadeusz Felsztyn w po-
rozumieniu  z  komendantem  
Szkoły Sienkiewicza kpt. Zdzi-
sławem  Tatar-Trześniowskim 
zaatakował  opanowany przez 
Ukraińców posterunek policji 
przy ul. Gródeckiej oraz zajął 
pobliski magazyn starej broni. 
Koniecznie muszę podkreślić że 
dokonał tego z trzema ochotni-
kami  przy pomocy rewolweru i 
trzech szabel.  Potem  ( ok. 10.00 
rano ) dowodzona przez niego 
grupa uzbrojona w kilkadziesiąt 
karabinów i kilka pistoletów od-
parła atak oddziału ukraińskie-
go  nadjeżdżającego pod szkołę 
ciężarówką  z umieszczonym na 
dachu ciężkim karabinem maszy-
nowym. Wiadomość o tym zwy-
cięstwie  szybko rozeszła się po 
mieście. Do szkoły zaczęto przy-
nosić broń i amunicję. Zgłaszali 
się ochotnicy, w tym kilkunasto-
letni chłopcy. Posiadających broń 
lub wyszkolenie wojskowe Trze-
śniowski automatycznie wcielał 
do oddziału. Wśród przybyłych 
znalazł   się również kpt. Mieczy-
sław Boruta-Spiechowicz.  Kpt. 
Trześniowski nie orientował się 
w sytuacji, jaka panowała w in-
nych rejonach miasta. Nic też nie 
wiedział o genezie oraz kulisach 
powołania Naczelnej Komen-
dy. Podporządkował się jednak 
otrzymanemu rozkazowi, zgod-
nie z którym miał wyprowadzić 
część załogi Szkoły do Rzęsny 
Polskiej, gdzie znajdowała się 
bateria 130 pułku artylerii polo-
wej pod dowództwem kpt. Tade-
usza Łodzińskiego.
Szkoła Sienkiewicza nie była 
jedynym punktem powstającego  
samorzutnie  polskiego oporu. 
Nocujący w Domu Techników 
przy ul. Isakowicza peowiacy na 
pierwszą wiadomość o ukraiń-
skim zamachu przygotowali bu-
dynek do obrony. Ich położenie 
poprawiło się radykalnie, kiedy 
przybyła grupa uzbrojonych stu-
dentów Politechniki  , zebranych 
przez pchor. Ludwika Wasilew-
skiego. To on  spontanicznie, 
zagarnął mały magazyn broni, 
znajdujący się na Politechnice. 
Konkretnie  - wraz  z członkami  
studenckiego klubu górskiego  
uzbrojonymi w czekany , ciupa-
gi  i czym popadnie  obezwładnił 
kilku ukraińskich strażników.  W 
akcji wzięli udział dwaj syno-
wie  prof. Ignacego Mościckiego 
– wówczas  profesora  Politech-
niki. Potem   podporządkował 
sobie  załogę austriackiego szpi-
tala, zajmującego część po-
mieszczeń uczelni.  W rezultacie 
przyjmowano tu w czasie walk  
rannych zarówno polskich jak i 

ukraińskich. Studentów- ochotni-
ków  ( w większości przeszkolo-
nych  w uzyciu broni ) było tylu, 
że Wasilewski zdecydował  część  
oddać „Technikom”. Poza tym 
wysłał też do pobliskiego ko-
ścioła św. Marii Magdaleny kilku 
podwładnych, aby informowali 
wszystkich zainteresowanych, iż 
miejscem koncentracji ochotni-
ków jest Dom Techników. Tam 
też przeniósł swój punkt dowo-
dzenia. Około południa doszło 
do pierwszych potyczek między 
polskimi patrolami ubezpieczają-
cymi Dom Techników a ukraiń-
skimi oddziałami. Do wieczora 
Wasilewski zdołał uzbroić około 
150 peowiaków.  Kpt. Wit Su-
limirski sformował w gmachu 
„Sokoła” ( przy ul. Zimorowicza 
)  kolejny  oddział uzbrojony  w 
znajdujacą się tam broń -  głów-
nie białą   , utworzył komórkę 
kurierską z dr Marii Opieńską 
oraz  wywiadowczą podporząd-
kowaną dr. Lucjanowi Szporo-
wi.  Wieczorem kpt. Sulimirski 
na polecenie kpt Mączyńskiego  
przekształcił podległą mu pla-
cówkę w ośrodek mobilizacyjny.   
Samorzutnie powstawały dalsze  
tworzone przez najaktywniej-
szych, oddziałki. Słabo uzbrojo-
ne, pozbawione jeszcze kontaktu 
z Naczelną Komendą rozpoczy-
nały działalność przeważnie na 
peryferiach miasta, staczając po-
tyczki z patrolami wroga i zdoby-
wając w ten sposób broń. Jedną z 
pierwszych tego typu grup zorga-
nizował peowiak Ludwik Kopeć, 
inną liczącą kilkudziesięciu żoł-
nierzy, sformował po południu 
należący do PKW por. Roman 
Abraham.   Głownym  miejscem 
mobilizacyjnym był cały czas w 
Dom Akademicki. 
Nieopodal kolejnej powstałej  
samorzutnie reduty  - Szkoły  
Konarskiego  vis a vis  świąty-
ni św. Elżbiety, Ukraińcy  do-
konywali  szeregu prowokacji. 
Strzelali „dla zabawy” nad gło-
wami wiernych  wychodzących 
po mszach z kościoła. Spadające  
z góry odłamki tynku i witraży  
pokaleczyły kilka osób. Ksiądz 
proboszcz  Romuald Chłopecki 
zezwolił  w rezultacie utworzyć  
w świątyni  punkt opatrunkowy  
i w konsekwencji szpital. W za-
krystii  urządzono prowizorycz-
ny arsenalik, i punkt  wydawania 
broni zdobywanej na ukraińskich 
maruderach  . Około 9.00 wieczo-
rem  Polacy podkradli się  ku za-
skoczeniu zebranych tam  Ukra-
ińców  pod Dworzec Główny. 
Śmiałym atakiem opanowali  biu-
rową połowę gmachu. O dalszą  
część  toczyć się miały wkrótce 
zażarte boje. Wzięci do niewo-
li jeńcy  zeznali natychmiast, że 
ich dowódca uciekł lokomotywą 
w stronę stacji Podzamcze. Gdy  
wpadli  do sali  pracujących da-
lekopisów   na piętrze, odczytali 
szereg depesz,   które nadeszły 
głównie  z Warszawy  i Krako-
wa.    Dominowały pełne zanie-
pokojenia pytania  - co się dzieje 
we Lwowie.  Odpowiedziano  i 
poinformowano. Wkrótce uwol-
niono   uwięzionego we własnym 
gabinecie   austriackiego komen-

danta  dworca  mjr Enderssa . Ku 
zaskoczeniu Obrońców, Austriak  
miast być wdzięcznym  nakazał  
opuścić Polakom dworzec pod 
groźbą sądu polowego. Awantu-
rował  się ogromnie i nie było  
wyjścia… Przeprowadzono go 
do wagonu - salonki  stojącego 
na bocznym torze, pod strażą  
uwolnionych  właśnie kolejarzy, 
doczepiono  lokomotywę  i  naza-
jutrz  wraz  z rodziną i podległy-
mi sobie urzędnikami  odjechał 
do Wiednia. Operetkowy zgoła 
fragment  opowieści  - zgodzicie 
się Państwo. 
Ale  w tym czasie,  gdy zajmowa-
no się  austriackim komendantem  
dworca  z Warszawy nadeszły de-
pesze. O oczywistościach życzeń   
wytrwania w walce z zamachow-
cami nie będę się rozpisywał. 
Najważniejsza  jest zdaje się de-
pesza, w której  Rada Regencyjna 
Królestwa Polskiego odwoływa-
ła płk Władysława  Sikorskiego 
ze skutkiem natychmiastowym  
i  mianowała  gen. Stanisława 
Szeptyckiego przedstawicielem 
wojskowym na terenie okupacji 
austriackiej jak nazwano ofi-
cjalnie Galicję.  Awansowany na  
stopień  generała brygady  płk 
Roja depeszował z Krakowa, z 
deklaracją,  że  zrobi wszystko  
by pomóc Obrońcom organizując  
odsiecz. Wcześniej już odma-
wiał podporządkowywania się  
decyzjom Sikorskiego , upomi-
nając go wielokrotnie  na temat  
lepszego  organizowania obsady 
wojskowej we Lwowie. Wzajem-
na antypatia obu panów była  po-
wszechnie znana. Płk Roja (  jak 
stoi w jego  dziennikach ), miał 
na temat Władysława Sikorskie-
go  zdanie bliźniacze dla autora 
książki. 
W dzielnicy żydowskiej     ukon-
stytuował się  Żydowski Komitet 
Bezpieczeństwa. Kierowali nim  
Juliusz Eisler, Aleksander Hau-
smann, Emil Parnas, i Leon Re-
ich. Początkowo i oficjalnie  Ko-
mitet ogłosił neutralność wobec 
konfliktu polsko-ukraińskiego i 
odrzucił propozycję Ukraińców, 
wejścia w skład Ukraińskiej Rady 
Narodowej. W celu utrzymania 
porządku w rejonach zamiesz-
kałych przez Żydów we Lwowie 
(przedmieście Janowskie, Klepa-
rów, Żółkiewskie, oraz niektóre  
ulice Starego Miasta).  Komitet 
utworzył własną milicję, liczącą 
około 300 osób. Komendantem 
milicji został Juliusz Eisler. Nie  
ulega wątpliwości, że jej  funk-
cjonariusze otwarcie współpra-
cowali z Ukraińcami, co było 
sprzeczne z deklaracją Komitetu. 
Wieczorem Ukraińcy  zdali  sobie 
sprawę z faktu, że chociaż zajęli 
prawie   wszystkie wyznaczone 
przez się  obiekty i zawiesili dzia-
łalność instytucji  austriackich , 
to nie zdołali opanować  Lwo-
wa. Zamachowcy znaleźli się w 
sytuacji okupantów, a nie  tak 
jak chcieli - gospodarzy miasta. 
Dostrzegali, iż przewrót wywołał 
narastający, zbrojny opór Pola-
ków – samorzutnie jak pisałem  
powstały reduty oporu — Szkoła 
Sienkiewicza „Dom Techników”, 
„Szkoła Konarskiego”.
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Od tego dnia komendę w Szko-
le Sienkiewicza objął kpt. Mie-
czysław Boruta-Spiechowicz, 
legionista, który stał się fak-
tycznym dowódcą i organizato-
rem wszystkich grup i działań 
w pierwszych dniach listopada, 
a Szkoła Sienkiewicza stała się 
ośrodkiem całej Obrony Lwowa. 
Działające drobne grupy odparły 
pierwsze ataki wojsk ukraińskich 
a w pościgu za nimi zajęły sze-
reg obiektów. Drugiego i trzecie-
go dnia oddziały polskie zajęły 
szkołę Marii Magdaleny, remizę 
tramwajową, plac św. Jura, Szko-
łę Kadecką, , koszary na Wulce, 
Górę Stracenia ( gdzie  oddział 
Abrahama  przebił się mimo strat  
przez kordon okrążenia. Od tego 
dnia nazywani będą Straceńcami. 
)  , Dyrekcję Kolejową, ulicę i 
plac Bema, obóz janowski, W ten 
sposób poważnie poszerzył się 
teren opanowany przez oddziały 
polskie. Pozwoliło to na utwo-
rzenie pierwszego zarysu obrony.
Pierwsza próba  zdobycia gma-
chu sejmowego ( dzisiejszy 
główny gmach uniwersytecki )  
okupiona została bolesnymi stra-
tami – głównie wśród studentów  
i gimnazjalistów rwących się do 
walki . Kiludziesięciu zabitych 
chłopców zasłało  alejki w Par-
ku Jezuickim. Wydarzenie to 
nie ostudziło  zapału młodzieży  
i dzieci,   choć Lwów  spojrzał  
na ukraiński zamach  poważniej  
i  przestano gdzieniegdzie lekce 
sobie ważyć  sytuację.
Zawarto krótki rozejm  z Ukra-
ińcami. Pozwoliło to  zebrać cia-
ła zabitych i oraz odprowadzić 
rannych do punktów sanitarnych.  
Jedyną wadą  tego zawieszenia 
broni  było wstrzymanie ataku 
na Cytadelę. A szkoda  bo tego 
dnia  następowało  tam przegru-
powanie  sił, w związku z przy-
bywaniem wzmocnień  w postaci 
kolejnych oddziałów Strzelców 
Siczowych.  Tak naprawdę ci żoł-
nierze – głownie  Hucułowie nie 
rwali się do walki w mieście 
Straceńcy Abrahama nie  odpo-
częli jeszcze po wyjściu  z okrą-
żenia, gdy  stali się potrzebni  do  
walki o Dworzec Główny. Po  
krótkiej acz  zażartej walce   zdo-
byto  lotnisko na Lewandówce. 
Piloci porucznicy Janusz Badura-
in, Stefan Bastyr oraz Władysław 
Toruń wystąpili z propozycją  
utworzenia natychmiast  mini 
eskadry lotniczej bombowców. 
Niestety po bliższych oględzi-
nach okazało się ,że silniki są  
uszkodzone, a  poszycie  skrzy-
deł  podziurawione ostrzałem 
artylerii wroga. Przystąpiono do 
napraw  przy wydatnej   pomocy 
pracowników  warsztatów kole-
jowych. 
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Zawarty przez przedstawicieli 
PKN i Ukraińskiej Rady Naro-
dowej 2 listopada rozejm zo-
stał przez stronę ukraińską nad 
ranem  zerwany. W związku z 
tym PKN opublikował Odezwę 
do Ludności miasta Lwowa, w 
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której powiadamiał, że utworzył 
się Polski Komitet Narodowy 
reprezentujący wszystkie pol-
skie stronnictwa polityczne we 
Lwowie i objął tymczasowe kie-
rownictwo spraw politycznych. 
Komitet ten zamianował Ko-
mendę Naczelną Wojsk Polskich 
we Lwowie i wzywa - wobec 
zerwania układów z Ukraińską 
Radą Narodową- całą ludność 
męską polską, cywilną i wojsko-
wą,   aby bezzwłocznie zgłaszała 
się do szeregów polskich. Pobór 
dotyczył mężczyzn  cywilów  - 
między  18  a 35 rokiem życia.  
Starsi mogli się  zgłaszać  ochot-
niczo. Wbrew temu co podaje  
prof.  Michał Klimecki  w  opra-
cowaniach  przez się  pisanych, 
relacje  i pamiętniki ówczesne  
wskazują, że  Komenda miała  
kłopot z nadmiarem ochotni-
ków do walki, szczególnie  spo-
śród  ludzi młodych. Nie wiem  
doprawdy  na jakiej podstawie  
autor  ów sformułował  w swej 
książce Polsko ukraińska wojna  
o Lwów…  1918-1919  takie zda-
nia:  (…) Odezwy wzywające pod 
broń wydały PKN oraz Naczelna 
Komenda. Przynosiły one małe 
rezultaty. Po pierwszym tygodniu 
walk nastąpił wyraźny spadek 
ochotników. Jedynym  wytłuma-
czeniem zdaje się  konieczność 
politycznej poprawności  książki 
wydawanej na przełomie ostat-
nich  stuleci.

W zachodniej części miasta, za-
jętej przez oddziały polskie, już 
od 3 listopada zastanawiano się 
i dyskutowano nad istniejącą 
sytuacją. Zwłaszcza na zebra-
niach robotniczych postulowano 
utworzenie organizacji społecz-
no-politycznej, a nawet rządu w 
celu wspierania walki oddziałów 
polskich oraz ochrony życia, 
bezpieczeństwa i mienia obywa-
teli. Pokonując liczne trudności, 
wynikające przede wszystkim 
z rywalizacji między ugrupo-
waniami, zdołano doprowadzić 
do powołania komitetu. Dzięki 
działaniom i perswazjom Artura 
Hausnera działacze związków 
zawodowych zgodzili się wziąć 
w nim udział razem z przedsta-
wicielami mieszczaństwa i stron-
nictw prawicowych pod hasłem 
solidarności wszystkich warstw 
w Obronie Lwowa. 
W obliczu zdecydowanej, nie 
przewidywanej  w tych rozmia-
rach solidarności i   oporu Pola-
ków Witowskyj  wprowadził w 
mieście stan oblężenia. Zarządził  

rewizje w domach oraz oddanie 
pod sąd polowy wszystkich  bez 
różnicy wieku i płci  u których  
w mieszkaniach zostanie odna-
leziona broń. Zagroził także, iż 
wprowadzi ostrzejsze represje. 
Co dziesiąty mężczyzna z bu-
dynku, z którego padł choć jeden 
strzał, miał zostać natychmiast 
rozstrzelany.
Zaczęło dochodzić  do gwałtów 
i zbrodni  ze strony Ukraińców. 
Miało  to chyba w założeniu zła-
mać ducha  Obrońców  i garną-
cych się do walki.  Oto  przykład  
z  relacji świadków. Na ul. Le-
gionów  w kawiarni „Esplanada”  
ukraiński oficer  w towarzystwie  
kilku żołnierzy  sterroryzował i 
obrabował  z pieniędzy i biżute-
rii licznie zgromadzonych gości ( 
kobiety i mężczyzn  chroniących  
się przed ostrzałem ulicznym ) , 
po czym  w  odwecie za rzekomy 
strzał  który padł stąd  w stronę  
zamachowców salwą  z  karabi-
nów  zabito sześć  osób, raniąc 
kilka pozostałych. W pobliskim 
Grand Hotelu ci sami  Ukraińcy 
przetrząsnęli potem  zajęte poko-
je i  zabili  dwie osoby, między  
innymi protestującego  kierowni-
ka zmiany hotelowej.  
W konsekwencji  podziału mia-
sta na odcinki obrony  wszystkie  
grupy  taktyczne sił polskich po-
dzielono na dwie grupy taktycz-
ne. 
Pierwszą grupą dowodził  kpt. 
Tatar Trzesniowski. Podlegały 
mu  poszczególne  odcinki i sek-
tory:

I Odcinek  por. Bolesława Bujal-
skiego w ramach którego  wal-
czyły pododcinki:
- Wulka  por. Konstantego Dzie-
duszyckiego
- Cytadela Remiza  por. Bernarda 
Monda
- Szkoła Kadecka  por. Adama 
Bieńkowskiego
 
II  Odcinek por. Adama Świe-
żawskiego
- wysunięta  placówka -  komisa-
riat Żandarmerii  przy  Sapiehy 1
- Pałac Sapiehów  przy Koperni-
ka  ppor. Marcelego Kotarby
- Poczta Główna  przy Słowac-
kiego   ppror. Adolfa Masasara
Oprócz tego stanowiska przy ul. 
Kraszewskiego 5 pchor. Otto-
na Bissanza i   w  lewej bramie  
unickiego Seminarium Duchow-
nego przy Sykstuskiej sierż. Ste-
fana Langnera.

Odparto  atak ukraiński  na sta-

cję  kolejową Kleparów. Na  
Dworcu Głównym rozgorzały 
niestety ciężkie walki. Zginął 
wówczas  ulubieniec  i opiekun 
drużyn skautowskich   por. Kol-
buszowski. Wykorzystując  prze-
wagę liczebną  Ukraińcy zdobyli  
westybul ( główny hol ) dworca. 
W trakcie krótkiego zawieszenia 
broni  dla  udzielenia  pomocy 
rannym, uzgodniono, że na miej-
scu  utworzy się  szpital polowy. 
Organizacją  tego zajęły  się pe-
owiaczki ( studentki Wydzia-
łu Medycznego Uniwersytetu )  
Marie  - Kissówna  i Herbutów-
na. Ustalono , że będą tu przyj-
mowani ranni  obu stron. 
Podjęte na powrót  rozmowy de-
legacji  walczących  ( z inicjatywy  
marszałka Sejmu Galicyjskiego  
Stanisława Niezabitowskiego 
) nie przyniosły  pozytywnego 
efektu. Właściwie poza formułą 
powitania się nie odbyły.  Stronie 
ukraińskiej przewodniczyli  Kośt 
Łewyckyj  i abp Andriej Szeptyc-
ki. Nie do przyjęcia  dla Polaków 
było żądanie  uznania Lwowa  za 
stolicę niepodległej Ukrainy -  co 
było  warunkiem  ze strony Ukra-
ińców rozpoczęcia  obrad. 
Po południu , przed kościołem 
św. Elżbiety   ppor. Jarzębiński  
sformował oddział  złożony z ko-
lejnych  uzbrojonych  w  „domo-
wą artylerię”  ochotników. Prze-
ciętna wieku  nie przekraczała 17 
lat.  To oni  po krótkiej odprawie, 
zaatakowali ukraińskie pozycje  
przy ul. Gródeckiej . opanowując  
część  ulicy  z przyległościami.  
W restauracji Loscha  ( ul. Bema 
12 )  ulokowano szpitalik polo-
wy, a właściciel  lokalu  zobo-
wiązał się żywić Obrońców aż do  
wyczerpania zapasów. 
W tym samym czasie Ukraińcy  
zostali  wyparci  z Góry św. Jura. 
Na szczycie,  przy krzyżu  sy-
gnatury  cerkwi załopotała biało 
czerwona flaga.  Metropolicie   
Szeptyckiemu i jego  świcie du-
chownej zapewniono nietykal-
ność .  W okolicach  pływalni  
przy Wzgórzach Wuleckich do-
szło do krwawych walk,  zakoń-
czonych  opanowaniem terenu 
przez Polaków. 
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Ten dzień powinien przejść  do 
historii  walk i wojen, bowiem 
wówczas po raz pierwszy użyto  
butelek  zapalających z benzyną.  
Rankiem tego dnia  zauważono 
na Dworcu Głównym  nadjeżdża-

jący austriacki pociąg pancerny. 
Jak się  miało  wkrótce  okazać  
wiózł kolejne oddziały Strzel-
ców Siczowych. Tak się  złożyło 
,że część Straceńców  Abrahama  
kwaterowała  w  magazynach z 
butelkami wypełnionymi  naftą  i 
benzyną. Nie dowiemy się nigdy  
kto wpadł na ten  pomysł. W każ-
dym razie  kilkunastu Obrońców 
zaczaiło się  w pewnej odległości 
od hali głównej  dworca i obrzu-
ciło  pociąg butelkami. Stanął  
w ogniu.  Wyskoczyli Hucuło-
wie  i Ukraińcy i ostrzeliwując 
się  zaczęli gasić pożar. Polacy  
zatrzymali  ostrzał,  nie chcąc 
zabijać „strażaków”. W tej sytu-
acji   dowódca pociągu  zatknął  
białą szmatę  na lufie karabinu  
i  poszedł w  kierunku stano-
wisk Obrońców w  towarzystwie 
dwóch  adiutantów. Propozycji  
poddania  oczywiście po stronie 
polskiej nie przyjęto.  Stanęło na 
czym innym.  Oddano znajdują-
cych się  w niewoli kilkunastu 
Ukraińców  (  w tym rannych 
)  zaś  do swoich wrócili wzię-
ci do niewoli  porucznicy Tade-
usz   Nittman  i  Ludwik Kopeć,   
oraz dziewięciu rannych. Wszy-
scy zostali wzięci  do niewoli  
przez  Ukraińców  w walkach  
o radiostację  w Kozielnikach. 
Na poruczniku Kopciu ( który 
się poddał  z kilkoma rannymi 
)    wymuszono parol  oficerski, 
że nie będzie strzelał więcej do 
Ukraińców. Słowa dotrzymał – 
walczył potem wyłącznie  sza-
blą  - był w końcu   instruktorem 
szermierki  we Lwowie. Niestety  
gdy  dostał się  do niewoli po-
wtórnie -  14 stycznia 1919 roku  
został rozstrzelany. 
Nocą Strzelcy Siczowi  wycofali 
się  z dworca, a pociąg  odjechał.  
W związku z mianowaniem  gen. 
Roji   dowódcą sił  polskich w 
Krakowie, Rada Regencyjna 
mianowała gen. Roberta  hr. La-
mezan dowódcą  sił lwowskich. 
Przyjęto  to do wiadomości  bez 
konsekwencji. Naczelnego Ko-
mendanta, a więc  zarazem na-
czelnego dowódcę  widziano w 
osobie  Czesława Mączyńskiego, 
którego  zaczęto nazywać Ko-
mendantem, Brygadierem, zaś on  
te tytuły zaakceptował i występo-
wał z nimi oficjalnie. 
Właśnie Komendant Mączyński  
zaapelował  do  kierownictwa mi-
licji żydowskiej  o  zaprzestanie 
jawnej współpracy  z ukraiński-
mi uzurpatorami . Również dele-
gacja grupy   Polaków wyznania  
mojżeszowego, utożsamiających  

się z Polską,    w osobach lekarzy   
dr Becka  i dr Szlenkiera  uda-
ła się do Komitetu Żydowskiego  
by oprotestować  te praktyki. 
Ukazał się  pierwszy numer ga-
zetki  Pobudka redagowanej 
przez   Ludwika Szczepańskiego, 
Artura Schroedera, Janinę Walic-
ką  i Jana Szarotę. Ogółem uka-
zało  się   siedemnaście  wydań ( 
do 22 listopada ) 
Najsilniejszy z dotychczasowych  
ataków  - poszedł na Szkołę Sin-
kiewicza . Zginęło  92  Obrońców  
w większości dzieci  miedzy 14  
a 16 rokiem życia. Atak Strzel-
ców Siczowych został odparty, 
przy stratach  ukraińskich ok. 
200 żołnierzy. Brawurą i odwagą  
w kontrataku i  walce na bagnety  
wykazali się  porucznicy  Kon-
stanty Dzieduszycki  i  Wilhelm  
Stark. 
Ukraiński atak na  Wzgórza Wu-
leckie  załamał się  pod ogniem 
Obrońców. 
Tego dnia  Ukraińcy  zajęli Prze-
myśl -  walkę  o to  miasto  opisu-
ję  w następnym rozdziale. 
W związku  z przykładami  ra-
bunków  z jednoczesnym  pod-
szywaniem  się  pod  Obrońców 
Komendant Mączyński  wydał 
rozkaz organizacji żandarmerii. 
Wobec rabusiów  złapanych na  
gorącym uczynku stosowano od  
tej chwili   prawo wojenne . Do  
22 listopada rozstrzelano osiem-
nastu przestępców.

Przeprowadzono  zupełnie nie-
udany atak na Koszary Ferdy-
nanda, bez przygotowania  i z 
inicjatywy grupy studentów Po-
litechniki. Zginęło  ich kilkuna-
stu. Rozpoczął się  silny ostrzał 
Szkoły Kadeckiej. Ppor. Bogucki  
dowodzący obroną  słał  rozpacz-
liwe depesze z prośbami o po-
moc.   Brak  pełnej obsady  sta-
nowisk poskutkował  wdarciem 
się  Ukraińców w mury Szkoły.  
Sytuację  uratowała  odsiecz po-
prowadzona przez  por. Starcka.  
Tu także  zgineło kilku studen-
tów Politechniki. Jeden z nich  
- Tadeusz Jadźwiński  umierając  
wypowiedział słowa  - Dla Polski 
przecież… 
Aleksandra Zagórska  - matka 
Jurka Bitschana  rozpoczęła or-
ganizację  Ochotniczej Ligi Ko-
biet.  

C.D. w kolejnym numerze ga-
zety

Polub nas na Facebook Na facebookowej tożsamości 
Kresowego Serwisu informacyj-
nego można komentować treść 
zamieszczanych w KSI publi-
kacji. 

https://www.facebook.com/pa-
ges/Kresowy-Serwis-Informa-
cyjny/289874061080081 

Z dnia na dzień przybywają 
nowe polubienia więc i Ciebie 
nie może tam zabraknąć. 
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Kupiczów to nazwa miejscowo-
ści którą pamiętam od zawsze, 
bo w mojej rodzinie wspomi-
nano go stosunkowo często. 
Czesi na Wołyniu uchodzili za 
dobrych gospodarzy i  dobrych 
sąsiadów. Kupiczów, jak wspo-
minają Polacy, swoją zabudową 
przypominał bardziej miastecz-
ko niż wieś, drogi były utwar-
dzone a budynki murowane, co 

akurat nie był tak powszechne w 
innych miejscowościach Woły-
nia. Znajdował się tam kościół, 
dom ludowy, szkoła łaźnia, rzeź-
nia i młyn. 

Miejscowość ta, założona w 
1577 r., znajdowała się zaledwie 
12 km od polskiej wsi Zasmyki, 
z którą splotły się wojenne losy 
w 1943r. Czesi pojawili się na 

Wołyniu w latach 70-tych XIX 
wieku po powstaniu stycznio-
wym. Car celowo zachęcał  ich 
do osadnictwa na tych terenach, 
udzielając im różnych przywi-
lejów osadniczych. Głód ziemi 
w Czechach skusił wielu od-
ważnych i przedsiębiorczych 
Czechów do pojawienia się na 
Wołyniu. W  czasach II Rzeczy-
pospolitej Kupiczów był siedzi-
bą gminy wiejskiej  w powiecie 
kowelskim województwa wo-
łyńskiego. Część miejscowości, 
w której mieszkali Czesi, przed 
1936 rokiem wyodrębniono jako 
osobną jednostkę administra-
cyjną - Kupiczów Czeski.  Jak 
podają różne źródła w 1939 r. 
żyło tu 1264 Czechów, 10 rodzin 
polskich (urzędnicy, policjanci) 
i 80 rodzin żydowskich . Wy-
buch wojny 1939 r. i okupacja 
najpierw sowiecka, później nie-
miecka nie były łatwym okresem 
w życiu wszystkich mieszkań-
ców, tym bardziej, że ujawnił 
się skrajny nacjonalizm ukraiń-
ski. Monika Śladewska świadek 
minionego czasu pisze :  Czesi 
w Kupiczowie założyli konspi-
racyjną, obronną organizację o 
nazwie Aktyw, która stopniowo 
powiększała się, utrzymywała 
kontakty z polskim podziemiem i 
partyzantką radziecką. W kwiet-
niu 1943 r. Czesi otrzymali od 
Ukraińców propozycję przyłą-
czenia się do UPA, która zosta-
ła odrzucona; ukraińscy nacjo-
naliści dali do zrozumienia, że 
w tej sytuacji Kupiczów będzie 
traktowany jako nieprzyjaciel. 
Od przyjaznych Ukraińców, 
niepopierających OUN-UPA, 
Czesi dowiedzieli się, że 
po zlikwidowaniu Polaków 
przyjdzie kolej na Czechów. (…) 
Od 15 lipca 1943 r. po napadzie 

na kościół w Kisielinie Czesi 
udzielali pomocy uciekinierom 
z Adamówki, Aleksandrówki, 
Michałówki i miejscowości 
położonych bliżej Kupiczowa, 
przechowywali Polaków w swo-
ich zabudowaniach, następnie 
organizowali większe grupy i 
nocą przeprowadzali do bazy w 
Zasmykach. Czesi pomagali też 
przeżyć Żydom mieszkającym w 
ziemiankach w lesie lityńskim i 
ukrywali partyzantów radziec-
kich. Do akcji przeprowadzania 
Polaków włączyli się Jarosław i 
Wacław Zapotoccy oraz Wacław 
Kaczerowski, który uratował 
ponad 350 osób narodowości 
polskiej, jest to potwierdzone w 
książce wydanej w Czechach. 
Wielu żyjących Polaków do-
tąd we wdzięcznej pamięci za-
chowało pastora Jelinka oraz 
mieszkańców Kupiczowa, któ-
rzy bezinteresownie pomagali 
przeżyć najtragiczniejszy okres 
i ratowali życie. Od połowy 
lipca 1943 r. płonęły polskie 
wsie położone na południe od 
Kupiczowa, od 11 do 14 lipca 
UPA jednocześnie zaatakowa-
ła bezbronnych Polaków w 167 
miejscowościach w powiatach 
horochowskim, kowelskim i wło-
dzimierskim. [1] W tym czasie 
Kupiczów był miejscem w mia-
rę bezpiecznym albowiem znaj-
dował się tam posterunek wojsk 
okupacyjnych. Niemcy obawia-
jąc się oddziałów partyzanckich, 
zarówno sowieckich jak i ukra-
ińskich przeprowadzili szereg 
prac fortyfikacyjnych czyniąc 
miejscowość małą twierdzą. Ten 
system obronny to sieć okopów 
i stanowisk strzeleckich. Jednak 
po zbiorach płodów rolnych i ze-
braniu kontyngentu władze oku-
pacyjne postanowiły wycofać 
wojsko z Kupiczowa.       Józef 
Turowski ps. „Ziuk” partyzant 
z oddziału „Jastrzębia” ( por. 
Władysława Czermińskiego) z 

Zasmyk  wspomina 

 : Pod koniec października 1943 
r. jeden z oddziałów upowskich 
obrał sobie miejsce postoju 
w Dażwie zamieszkałej przez 
Czechów. Mimo, że banderow-
cy bezpośrednio nie zagrażali 
Czechom, to ich pogróżki, zbyt 
swobodne, a nawet wprost bru-
talne zachowanie się, stały się 
bardzo uciążliwe dla całej lud-
ności. O całej sytuacji donieśli 
Czesi dowództwu polskiemu w 
Zasmykach, prosząc o pomoc. 
Por. „Jastrząb”, chcąc zyskać 
Czechów dla sprawy polskiej, 
postanowił zaatakować kwate-
rujący w Dażwie oddział UPA. 
Po nocnym marszu, o świcie 26 
października 1943 r., cały od-
dział osiągnął przedpole Daż-
wy. Tu został on podzielony 
na dwie części. Dwa plutony z 
„Jastrzębiem” miały nacierać 
po lewej stronie drogi, pluton 
zaś sierż. „Kruka” –Pawlika po 
prawej. Zamierzonego zaskocze-
nia jednak nie uzyskano. Ledwie 
rozwinięta tyraliera zbliżyła 
się do wsi, przywitana została 
przygniatającym ogniem bro-
ni ręcznej i maszynowej. Lewe 
skrzydło natarcia dostało się w 
szczególnie groźny ogień ceka-
emu, ustawionego na pokaźnym 
wzniesieniu terenowym. Na obu 
odcinkach natarcia tyraliera 
polska zaległa. Prawe skrzydło 
znalazło się kilkadziesiąt me-
trów od stanowisk ukraińskich. 
Sytuacja wymagała bezwzględ-
nego działania, gdyż upowcy 
mieli zdecydowaną przewagę 
ogniową i terenową. Dalsza 
zwłoka w działaniu mogła spo-
wodować duże straty w ludziach. 
Por. „Jastrząb” pod ogniem 
broni nieprzyjaciela osobiście 
przedarł się na prawe skrzydło 
do sierż. „Kruka”, uzgadniając 
z nim natychmiastowe natarcie 
jego plutonu, a następnie miało 

ATAK UPA NA „CZESKI 
KUPICZÓW”  
Bogusław Szarwiło
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ruszyć do ataku lewe skrzydło, 
bardziej odległe od budynków 
wsi. Sierż. „Kruk” poderwał 
swój pluton do ataku. Żołnierze 
za wybuchami własnych gra-
natów z przeciągłym – „hura”, 
strzelając w biegu ze wszystkiej 
broni, jaką posiadali wdzierając 
się pomiędzy zabudowania go-
spodarskie. Podobnie zerwało 
się do natarcia lewe skrzydło, 
łamiąc opór przeciwnika. Jak z 
początkowego oporu można było 
sadzić, obsadzał Dażwę doboro-
wy oddział UPA, który jednak 
załamał się pod bezpośrednim 
atakiem opuszczając w panice 
swoje stanowiska, wchłonięty w 
dym płonących zabudowań. Na-
stępnie wycofał się do pobliskie-
go lasu, ścigany przez oddział 
polski. Mimo dużej strzelaniny 
zginęło tylko dwóch upowców, a 
ze strony polskiej ranny był je-
den żołnierz. [ 2]  

To jednak nie zniechęciło upo-
wców, a może nawet jeszcze 
bardziej zmobilizowało do roz-
prawienia się z Czechami w Ku-
piczowie. Jak wspomina Moni-
ka Śladewska: 11 listopada do 
osady wjechał wóz z uzbrojo-
nymi upowcami, aresztowano 
czterech członków Aktywu, w 
tym pastora Jelinka, zakładni-
kom grożono śmiercią, jeśli nie 
podporządkują się UPA i nie od-
dadzą broni. Przed plebanią ze-
brał się tłum mieszkańców, bo-
jówkarze wycofali się. Nocą 12 
listopada bojówki UPA rozłożyły 
się obozem z dwóch stron Kupi-
czowa. Z prośbą o pomoc przy-
był do Zasmyk łącznik Wacław 
Zapotocki. [1] Zasmyki były już 
stosunkowo silnym Ośrodkiem 
Samoobrony Polskiej dyspono-
wały oddziałami partyzanckimi 
AK. Wspomina Józef Turow-
ski: 

Utrzymując tradycje z okresu 
przedwojennego, świętowano w 
oddziale „Jastrzębia” dzień 11 
listopada 1943 r. jako rocznicę 
uzyskania niepodległości Polski. 
Po mszy polowej odprawionej 
przez ks. Michała Żukowskiego, 
po jego porywającym kazaniu, 
przed frontem oddziału został 
odczytany okolicznościowy roz-
kaz, a następnie oddział defilo-
wał przed trybuną z oficerami 
oraz przedstawicielami społecz-
ności cywilnej. Ledwie skończy-
ła się defilada, dotarł do oddzia-
łu „Jastrzębia” w Stefanówce 
wysłannik ludności z Kupiczowa 
donosząc, że Niemcy opuścili 
Kupiczów, a na ich miejsce przy-

był zaraz oddział UPA, zagraża-
jący ludności czeskiej sympaty-
zującej z Polakami.[2]

Decyzje zapadały szybko, po la-
tach napiszł, Henryk Kata ps. 
„Prima” uczestnik opisywanych 
walk : 

Już na drugi dzień po spotkaniu 
z Czechami z Kupiczowa, wcze-
snym rankiem por. „Jastrząb” z 
oddziałem ruszył na podbój tak 
ważnej dla nas miejscowości. W 
szybkim tempie oddział osiągnął 
przedpola Kupiczowa, gdzie 
rozdzielił się na dwie części: 
uderzeniową z kierunku Lityń-
-Kupiczów bezpośrednio na osa-
dę i drugą, wydzieloną mniejszą 
liczebnie, okrążającą od strony 
Czerniejowa z kierunku zachód 
– wschód. Byłem w grupie okrą-
żającej od Czerniejowa.                      
Jeszcześmy nie dobiegli polami 
na przełaj do drogi Czerniejów 
– Kupiczów, jak usłyszeliśmy 
strzały od Kupiczowa i zobaczy-
liśmy pędzące wozy konne pełne 
stryłciw UPA, uciekających na 
Czerniejów i Lasy 
Świniarzyńskie. Z odległości 
około trzysta metrów oddaliśmy 
kilkanaście strzałów do wypeł-
nionych stryłciami wozów. Coś 
się tam zakotłowało, jeden wy-
winął kozła, spadł z wozu, konie 
jak oszalałe popędziły dalej. By-
liśmy zmęczeni biegiem na prze-
łaj polami. Żaden z wozów nie 
zatrzymał się, żeby zabrać tego 
który wypadł z wozu. Pozosta-
wiono go własnemu losowi. Po-
mimo zmęczenia rozpoczął się 
pościg za uciekającym upo-
wcem, który nie był zmęczony. I 
zapewne pod wpływem strachu, 
że druże go zostawili, szybko od-
dalał się w kierunku zarośli i 
krzewów. Już z odległości 200 
metrów widać było, że jest 
uzbrojony w broń maszynową. 
Okazało się, że był to rkm typu 
„Dziechciarow”, z okrągłym ta-
lerzem komory naboi. Najszyb-
szy w pościgu okazał się Janek 
Tutus vel Tutas „Sroka”. Dopadł 
rezuna w chaszczach, gdy wła-
śnie w niego celował, ale Janek 
był szybszy o jeden strzał. „Sro-
ka” przyniósł rkm. Okazało się, 
że okrągły talerz „Dziechciaro-
wa” był przestrzelony przez nas 
w czasie ucieczki na wozach. 
Upowiec nie miał szans, rkm był 
zablokowany. Nasi rusznikarze 
szybko usunęli uszkodzenie, 
broń do obrony naszej ludności. 
Po zajęciu Kupiczowa „Ja-
strząb” z oddziałem odszedł do 
miejsca postoju; w Zasmykach i 

miejscowościach wokół Zasmyk 
zgromadzona była ludność pol-
ska, nieraz z różnych odległych 
stron, która uszła z życiem przed 
rezunami. W Kupiczowie pozo-
stał do obrony pierwszy pluton 
dowodzony przez sierżanta 
„Grzmota”, Romana Gosa, lu-
bianego dowódcę plutonu. Cze-
si, jak tylko mogli i potrafili, 
starali się nam dopomagać w 
wyżywieniu i zakwaterowaniu 
oraz informowaniu nas o ru-
chach UPA. Na wiadomość, że w 
miejscowości Dażwa gromadzą 
się stryłci banderowców, sier-
żant „Grzmot” uznał za wskaza-
ne nie czekać, aż oni uderzą na 
nas, ale zastosować manewr 
uprzedzający – uderzyć i po-
krzyżować ich plany. Powiado-
mił o planowanej akcji „Jastrzę-
bia” i z jego błogosławieństwem 
pluton nasz, około 20 listopada, 
ciemną nocą, prowadzony przez 
znającego teren Czecha, wyru-
szył na banderowców obchodząc 
Dażwę od strony przeciwnej, 
skąd mogli nas się spodziewać. 
Wczesnym zamglonym rankiem 
podeszliśmy pod pierwsze zabu-
dowania wsi. Pomimo złej wi-
doczności i słabego wglądu w 
przedpole, banderowcy zauwa-
żyli nas i otworzyli gesty, ale 
chaotyczny ogień. „Grzmot” 
wiedział, że w tym zbliżeniu do 
nieprzyjaciela i budynków tylko 
błyskawiczny, zdecydowany atak 
może przynieść powodzenie. 
Głośne „Naprzód, hurra”. Zała-
mała się banderowska obrona, 
zwłaszcza kiedy odezwały się 
strzały od strony wschodniej, 
gdzie poszła jedna z naszych 
drużyn, aby zaatakować w razie 
potrzeby z drugiej strony. Upo-
wcy zrejterowali. Wieś Dażwę 
opuścili, jednak pierwszymi 
strzałami ranili nam dowódcę 
plutonu, „Grzmota” i jednego 
żołnierza, strzelca „Tajfuna”. 
Dwaj banderowcy, schwytani z 
bronią w ręku, podczas przesłu-
chania powiedzieli, że Kupiczów 
będzie zaatakowany i odebrany 
Lachom większymi siłami UPA. 
Ranny „Grzmot” z „Tajfunem” 
zostali odwiezieni do szpitala. 
Dowództwo plutonu w Kupiczo-
wie objął plutonowy „Kowiń-

ski” – Jan Bednarek. Pluton w 
ciągłym napięciu ( patrole, służ-
by, służby wartownicze, obser-
wacje z wieży, umacnianie sta-
nowisk obronnych) zachował 
dobrą kondycję i zwartość kole-
żeńską.[….]  Wczesnym mgli-
stym rankiem ( była to druga 
połowa listopada) usłyszeliśmy 
zbliżający się warkot silników z 
kierunku Tuliczków – Czernie-
jów. Mieliśmy w tym kierunku, 
na obrzeżu Kupiczowa przy ko-
ściele, służbę wartownicza. W 
trakcie zmiany warty, krótka re-
fleksja i wymiana zdań; czyżby 
Niemcy czegoś zapomnieli z nie-
dawnej wyprowadzki i jeszcze 
raz wracają? Któryś z kolegów 
pobiegł zameldować dowódcy 
plutonu o zaistniałej sytuacji, bo 
po zdobyciu Kupiczowa pozostał 
tu tylko jeden pluton. Dowódcą 
był Jan Bednarek „Kowiński” – 
utalentowany plutonowy, sym-
patyczny i lubiany podoficer. 
Natychmiast wyszedł na patrol 
rozpoznawczy. Mgła wokół roz-
lana jak mleko, na 50 metrów 
widoczność żadna. Półgłosem 
dyskutujemy, co czas przyniesie. 
„Maj” – Franek Moniuszko 
przez lornetkę próbuje coś doj-
rzeć. Po jakimś czasie nadcho-
dzący huk silnika urywa się, za-
pada cisza. Powracający patrol 
donosi, że 300 – 400 metrów od 
rzeźni stoi coś, co wygląda na 
czołg. Ludzi przy czołgu rozpo-
znać nie można było. Miejsco-
wość Kupiczów dość duża jak na 
małe miasteczko, nas jeden plu-
ton – trzydziestu chłopców i plu-
tonowy „Kowiński”. Przyczaje-
ni obstawiliśmy stanowiska 
strzeleckie i czekamy, z czasem 
mgła opadnie , sytuacja bardziej 
się rozjaśni. I rzeczywiście. Koło 
godziny dziewiątej mgła powoli 
zaczęła opadać. Można już było 
dojrzeć zarysy tajemniczego 
monstrum i kręcących się przy 
nim ludzi. Franek Moniuszko 
„Maj” („Ciotka” – jak zwykli-
śmy go nazywać) stojąc w roz-
kroku obserwuje przez lornetkę i 
stara się rozszyfrować, co widzi. 
Półgłosem przekazuje nam swo-
je spostrzeżenia. Nagle huk, de-
tonacja. „Maj” pada i podrywa 
się z ziemi wykrzykując swoim 

szelmowskim głosem dowcipni-
sia: „ Widziała pani jak skur-
wiel strzela?”. Pocisk z działa 
mniejszego kalibru przeleciał 
torem płaskim między nogami 
„Maja” obserwującego przez 
lornetkę i rozerwał się około 15 
metrów za jego plecami. Wybuch 
przewrócił Franka, a odłamek 
rozciął na plecach jego kurtkę. 
Wszystkich obsypało ziemią ni-
komu nie robiąc krzywdy. Po od-
daniu jeszcze kilku wystrzałów, 
które nie poczyniły żadnej szko-
dy, działo umilkło, a my byliśmy 
pewni, że to nie Niemcy, lecz je-
steśmy okrążeni przez rezunów 
UPA. W miarę ustępowania mgły 
rozpoczęła wymiana ognia z 
broni ręcznej,  działo z czołgu 
umilkło. Czołg próbowano uru-
chomić, w czym skutecznie prze-
szkodziliśmy, trzymając go pod 
ostrzałem z 200 – 250 metrów. 
Walka obronna rozgorzała na 
dobre, gdy poprawiła się wi-
doczność. Otoczeni ze wszyst-
kich stron skutecznie powstrzy-
mywaliśmy celnym ogniem chęci 
i zakusy atakujących rezunów 
UPA. Z „Emilem”, Mieczysła-
wem Isańskim broniliśmy połu-
dniowo- zachodniego odcinka 
obrony z dobrą widocznością i 
wglądem w teren. Jedynie duży 
młyn przesłaniał nam nieco 
przeciwległe, lekko opadające 
wzgórze. Tak więc z „Emilem” w 
tej części obrony trzymaliśmy 
Ukraińców na przyzwoitą odle-
głość, zwłaszcza że uchodziłem 
za dobrego strzelca, w dowód 
czego porucznik „Jastrząb” dał 
mi swój długi kbk mauzer. W 
pewnym momencie zauważyłem, 
jak ze wzgórza zjechał jeździec 
na koniu, skrył się za osłoną 
młyna i zza rogu z odległości 
około 200 metrów zaczął nawo-
ływać: chody siuda! Coś jeszcze 
krzyknął po ukraińsku, czego już 
nie zrozumiałem, bo skręcił w 
miejscu koniem i skrył się za 
młyn. Zapamiętałem sylwetkę 
jeźdźca, kozacką czapkę i długą 
ciemną pelerynę, która w takt 
końskiego galopu falowała jak 
skrzydła nietoperza. Wypłynął 
na koniu daleko na wzgórzu. Ce-
lownik ustawiłem na 600 me-
trów. Strzał i jeździec osunął się 
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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

z konia. Na linii okopów ukraiń-
skich podniósł się daleki krzyk. 
Przez cały dzień dziewczęta, 
Czeszki donosiły swoim obroń-
com smaczne jedzenie i wspa-
niałe czeskie buchty, zachęca-
jąc: A jeste, pijte, a bijte. Zbliżał 
się wieczór, do wschodniej czę-
ści Kupiczowa wdarli się Ukra-
ińcy i podpalili kilka budynków 
krytych słomą. W blasku pożaru 
nasi koledzy uwijali się jak w 
piekle. Od strony Litynia „Ja-
strząb” z oddziałem w sam czas 
zdążył z odsieczą, ku ogromnej 
radości okrążonych Czechów i 
ich obrońców. Upowcy nie mieli 
już żadnych szans. Wycofali się 
w popłochu, pozostawiając na 
placu boju swój czołg, którego 
nasi chłopcy nie dali uruchomić. 
Rankiem następnego dnia został 
zaciągnięty przez Czechów do 
Kupiczowa, ku ogromnej rado-
ści mieszkańców. Działo tego 
czołu stało się zaczątkiem sekcji 
artyleryjskiej naszych rozrasta-
jących się oddziałów, do której 
to sekcji został przydzielony 
nasz kolega z plutonu, erkaemi-
sta Jan Sobczyk „Buzdygan”. Za 
oszczędne i dobre strzelanie 
rkm. przydzielono mnie „Pri-
mie”, prima rkm-belgijski brow-
ning. Był w idealnym stanie, ale 
z nietypową amunicją, której 
było tylko 200 naboi, czyli 8 ma-
gazynków po 25 naboi, z których 
co piaty był zapalający. Z uwagi 
na mały zapas amunicji pożąda-
ne było strzelać celnie, skutecz-
nie, krótkimi seriami, oszczę-
dzając naboje. Tak też zawsze 
realizowałem te założenia. 
Ostatni magazynek skończył mi 
się w Lasach Mosurskich  w dniu 
śmierci dowódcy 27 Dywizji Wo-
łyńskiej – pułkownika „Oliwy” 
Jana Wojciecha Kiwerskiego, o 
czym później. Po odparciu ukra-
ińskiego oblężenia Kupiczów nie 
był już więcej atakowany prze 
ukraińskie sotnie. Musieli 
uświadomić sobie, że skoro La-
chi nie bali się czołgu, to cóż do-
piero kiedy to monstrum jest w 
ich władaniu i stoi na straży Ku-
piczowa. Po spokojnej nocy na-
stępnego dnia dotychczasowa 
załoga Kupiczowa odeszła z od-
działem do miejsca postoju. W 
Kupiczowie pozostał drugi plu-
ton. [3]

Mieczysław Romankiewicz 
ps. „Sarna” ( mój brat wujecz-
ny) biorący udział w obronie 
Kupiczowa , po latach często 

wspominał, tamte wydarzenia: 
„Jastrząb” rozkazał abym pro-
wadząc ostrzał moim rkm-em, 
ganiał po linii obrony, często 
zmieniając miejsce, tak aby 
„Bulbowcy” myśleli, że u nas 
broni maszynowej jest więcej 
niż w rzeczywistości. Udało się 
daliśmy im łupnia, nie zdobyli 
Kupiczowa.[4]

Wiesław Bednarek (potomek) 
odwiedzał po wojnie Wołyń, 
napisał : Kupiczów jest mi dro-
gi, bo wiąże się z tą miejsco-
wością wiele zdarzeń okresu 
ostatniej wojny, w których brali 
udział moi bliscy: Ojciec Sta-
nisław Bednarek „Król”, Stryj 
Jan Bednarek „Kowiński”, Teść 
Aleksander Wojtak „Blondyn „; 
wszyscy „Jastrzębiacy”. Moja 
Mama i Teściowa także spędzi-
ły wiele miesięcy w miarę bez-
piecznym, bo mającym polską 
załogę wojskową, Kupiczowie. 
Wspominam opowiadania mego 
Ojca jak to odbywał służbę w 
Kupiczowie na wieży jako obser-
wator. Była to drewniana wieża 
triangulacyjna, podwyższona 
jeszcze w czasie wojny do celów 
obserwacji terenu wokół Ku-
piczowa, nasyconego bandami 
UPA. Szukałem śladów tej wieży, 
gdzie ona stała? Nikt nie jest w 
stanie odpowiedzieć dzisiaj na 
to pytanie.[5]

P.S.

Monika Śladewska napisała: W 
1947 r. Czesi z Kupiczowa zostali 
ekspatriowani do Czechosłowa-
cji, miejscowi Ukraińcy mówili: 
„Czechi na sobakach pryichały i 
na sobakach poidut”. Zburzony 
podczas działań frontowych Ku-
piczów został odbudowany, ale 
w niczym nie przypomina zasob-
nej, dobrze zagospodarowanej 
czeskiej osady. Na miejscu spa-
lonej cerkwi na postumencie stoi 
popiersie Szuchewycza - „Czu-
prynki”, zbrodniarza, współod-
powiedzialnego za ludobójstwo 
minimum 200 tys. Polaków, 
wielu tysięcy Ukraińców i osób 
innych narodowości: Rosjan, 
Czechów i Ormian. […..] Czesi 
organizują wycieczki na Wołyń, 
historię przekazują młodym, na 
cmentarzu w Zasmykach skła-
dają wiązanki kwiatów, zapa-
lają znicze na zbiorowych gro-
bach pomordowanych Polaków 
i mogiłach poległych żołnierzy 
obrońców. [1] 

Źródła:

1] Wołyńskie losy Czechów - 
Monika Śladewska w  wydaniu 
28/2010 Tygodnika Przegląd

http://www.przeglad-tygodnik.
pl/pl/artykul/wolynskie-losy-
-czechow

2] POŻOGA Walki 27 Wołyń-
skiej Dywizji AK – Józef Tu-
rowski

3] WOJENNE WICHRY  - Hen-
ryk Kata Wydawca: Urząd Mia-
sta Otwocka 2001 r.     Nakład 
200 egz.

4] Przekaz rodzinny

5] Wiesław Bednarek- Wspo-
mnienie o Kupiczowie- http://
wolyn .org / index .php/wspo -
mnienie-woynia/49-wspomnie-
nie-o-kupiczowie.html
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KRESOWY BUCZACZ- FRAGMENT 
HISTORII POLSKI 
Anna Małgorzata Budzińska
Spójrzmy na okładkę tego albumu:

 
/ okładka albumu „Mój Buczacz”.

To album niezwykły, bo bardzo osobisty, pełen zdjęć i pa-
miątek z kresowego miasteczka.
Buczacz to miasteczko na Podolu, zanurzone w lasach bu-
kowych, od których nosi nazwę, oplecione pętlą leniwie 
płynącej rzeki Strypy. Jest to jedno z najstarszych miast Po-
dola. Buczacz jako warownia istniał już w XII w. Pierwsza 
wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1260 r. 
Wznosił się tam potężny zamek- twierdza, z którego do dzi-
siaj zostały tylko ruiny.
Zamek oparł się wielu najazdom tatarskim, a w latach 1648, 
1655 i 1667, odparł oblężenia kozacko-moskiewskie. Do-
piero uległ Turkom w roku 1676 i został w połowie znisz-
czony, a potem odbudowany przez Potockich. Niestety -w 
XIX wieku zabudowania zamku zaczęto sukcesywnie roz-
bierać na materiał budowlany.
Z samego zamku niewiele pozostało. Szczątki bramy, za-
rysy murów obwodowych. Wewnątrz murów tkwi posado-
wiony kilkunastometrowy, drewniany krzyż. 
Niemniej jednak jest miejscem historycznym, chętnie od-
wiedzanym przez turystów, pięknie położonym na wzgórzu.

/ Buczacz

/ Buczacz.

Buczacz słynął także z pięknych tkanin i pasów, nazywa-
nych od imienia miasta,  buczackimi. 
W warsztatach kierowanych przez Oskara Potockiego pro-
dukowano na przełomie XIX i XX w. jedwabne makaty, 
tkaniny dekoracyjne, tkaniny na żupany do stroju polskiego 
a także pasy kontuszowe.

/ Makatka.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius 
posiada siedem takich makat buczackich. 
A oprócz makat tkano tam jeszcze dekoracyjne wierzchy 
na poduszki, a w początkowym okresie pasy do kontuszy, 
poszukiwane w związku z renesansem polskiego stroju na-
rodowego. 
Makaty wychodzące z tej wytwórni miały naszyty na od-
wrocie znak fabryczny tkany na taśmie. Stałym jego ele-
mentem była tarcza z herbem Potockich Pilawa, umiesz-
czona w owalnym otoku, z napisem BUCZACZ u góry. 
Pozwalało to odróżnić oryginalny wyrób od naśladownictw, 
których nie brakowało.

/ Znak.

Wytwórnia buczacka czynna była do 1939 r. Kres jej istnie-
nia położyło wkroczenie wojsk sowieckich. Wkrótce potem 
wyposażenie „makaciarni” zostało wywiezione w kierunku 
wschodnim.
Wiele jest miejsc na Kresach związanych z polską historią. 
Buczacz też do takich miejsc należy.
Jednak zastanówmy się czy w tym przypadku zawsze była to 
chlubna historia?
Największy rozkwit Buczacza nastąpił w XVIII w., gdy miasto 
pozostawało własnością potockich. Do szczególnego upięk-
szenia architektonicznego miasta przyczynił się Mikołaj Ba-
zyli Potocki, starosta kaniowski. 
Owszem, dzięki niemu miasto zyskało wiele pięknych budow-
li i pomników, powstały jego najpiękniejsze obiekty: baroko-
wy ratusz, kościół farny (do 1945 r. w podziemiach kościoła 
znajdowały się krypty, gdzie pochowani byli poszczególni 
przedstawiciele rodu Potockich) i cerkiew greckokatolicka. 
Dzięki Mikołajowi Potockiemu odnowiony został zamek. 
Mikołaj Potocki był hojnym mecenasem. Postawił w Bucza-
czu i okolicy wiele niezwykłej urody pomników, m.in. św. 
Jana Nepomucena, na którego cokole kazał wyryć piękne 
przesłanie: „Patronie dobrej sławy, kompanie podróżnych / 
Broń tego miasta i mnie od przypadków różnych”.
-  Czyli powinniśmy być dumni z takiego sponsora,  jednego z  
najbogatszych, polskich
arystokratów?
-  Chyba nie do końca. Przynajmniej ja się wstydzę takiego 
polskiego miłośnika i mecenasa sztuki.
Profesor Stanisław Nicieja tak o nim pisze:
„Dopuszczał się licznych skandali. Nazywano go szalonym 
baszą. Ten potężny mężczyzna o rumianej twarzy, zawiesi-
stym siwym wąsie, z sieledźcem na głowie zakręconym za 
ucho był już za życia postacią legendarną, a o jego skandalach 
było głośno w całej Rzeczypospolitej. Gdy się unurzał w roz-
puście, miał ogromną potrzebę ukorzenia się przed Bogiem i 
w ramach pokuty budował kościoły, m.in. w Horodence, Ty-
śmienicy, Podkamieniu, Buczaczu. Musiał mieć dużo grze-
chów na sumieniu, skoro w ramach pokuty, jak obliczył ksiądz 
Rutyna, wybudował 74 kościoły i kaplice. 
W środku Buczacza Mikołaj Potocki wzniósł piękny ratusz, 
wspaniały pomnik architektury, rzadki nie tylko na Podolu 
okaz świeckiego, bardzo wyrafinowanego rokoka.”
Czyli co?- Ten hulaka i rozpustnik, który nie wahał się przed 
największymi gwałtami i morderstwami wykupił się przed 
Bogiem, ludźmi i historią budując kościoły?! - w głowie  to  
się nie mieści!
A jednak miasto wiele mu zawdzięcza...

/ Ratusz.
Innym niechlubnym elementem historii związanym z tym mia-
stem był Traktat Buczacki określany jako haniebny dla Polski.
Król Michał Korybut Wiśniowiecki, jeden z najmarniejszych 
naszych władców, podpisał go po zajęciu Podola i Bra-
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cławszczyzny przez  armię sułtań-
ską oraz zagrożenie dla dalszych 
terenów kraju.
Na jego mocy odstąpiliśmy Tur-
kom część Podola z Kamieńcem, 
obiecaliśmy również płacić co-
roczny haracz w sumie 22 000 
dukatów. Było to niewątpliwie 
wielkie upokorzenie dla majestatu 
królewskiego, braci szlacheckiej i 
całego państwa. 
Na szczęście traktat ten nie wszedł 
w życie, gdyż sejm odrzucił jego 
ratyfikację i uchwalił specjalne 
podatki na armię. W rezultacie 
czego zwycięstwo w następnym 
roku wojsk polskich pod wodzą 
hetmana Jana Sobieskiego pod 
Chocimiem, a w 1676 r. pod Żu-
rawnem i zawarcie tam kolejnego 

pokoju z Turkami spowodowały, 
że w większości stał się on nieak-
tualny. 

To dawne historie. W naszych cza-
sach było to zwykłe kresowe mia-
steczko jakich wiele. Mieszkali tu 
obok siebie ludzie różnych naro-
dowości, uczyli się tu i  pracowali.
Buczacz miał świetne gimnazjum, 
które ukończyli m.in.: Kornel 
Ujejski - wybitny poeta, autor 
„Chorału”; Jan Lam - znakomity 
satyryk, autor „Wielkiego świata 
Capowic”; Szymon Wiesenthal 
- głośny tropiciel zbrodniarzy hi-
tlerowskich. Z Buczacza pochodzi 
też laureat Nagrody Nobla z 1966 
roku w dziedzinie literatury Szmu-
el Josif Agnon - autor wspomnień 

„Od Buczacza do Jerozolimy”.

Warto sięgnąć po  album „Mój Bu-
czacz” Adama Smulskiego, bo dla 
jednych będzie to lekcja historii, 
dla innych będzie tkliwym wspo-
mnieniem, a jeszcze dla innych 
motorem i inspiracją do tropienia 
śladów polskości. Dla wszystkich 
zaś to radość  i przeżycie estetycz-
ne.
Krzysztof Lorek  - redaktor wyda-
nia tak napisał o tym albumie:
Publikacja Adama Smulskiego 
jest sentymentalnym albumem o 
kresowym miasteczku  Buczacz z 
którego pochodzi rodzina autora.
Album jest wydany w formacie 
A  4, posiada twardą, lakierowaną 
okładkę. Liczy 64 strony.

Tekst poprzedzony jest wstępem 
prof. Stanisława Niciei -rektora 
Uniwersytetu Opolskiego - histo-
ryka i badacza Kresów.
Album ilustrowany jest starymi 
kartami pocztowymi, widokówka-
mi. Zawiera liczne zdjęcia wyko-
nane w zakładach fotograficznych 
Buczacza. Ponadto zamieszczono 
wiele pamiątek rodzinnych oraz 
mapę okolic Buczacza.
 Książka zawiera także tłumacze-
nie na język ukraiński. 
 
Publikacja dostępna w wydawnic-
twie Światowid Kielce ul. Staro-
domaszowska 30 tel 602 364 811 
lub 41 34 380 13 Cena hurtowa 39 
zł

Proponuję też  obejrzeć ten filmik, 
którego narratorem jest również S. 
Nicieja:
http://historiapolski.eu/dm_video/
showvideo.php?v=21&c=1  - sce-
nariusz i realizacja Jerzy Janicki

Żródła:
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20100207/REPOR-
TAZ/357921533
 http://www.globtroter.info/
e u r o p a - a r t y k u l y - 3 6 / 8 3 -
ukraina/1700-ukraina-buczacz-
kresowe-miasteczko-nad-stryp
http://www.cracovia-leopolis.pl/
index.php?pokaz=art&id=895 

6. JUTRZENKA WOLNOŚCI

W sierpniu 1914 roku rozpoczy-
na się kolejny, naszpikowany 
niezwykłymi wydarzeniami roz-
dział życia naszych przodków. 
Wybucha I Wojna Światowa. Za 
łby wzięli się zaborcy. Zaświtała 
jutrzenka wolności – szansa wy-
rwania z ponad wiekowej niewoli. 
Po pierwszym starciu, do wioski 
wkroczyli Rosjanie. Jan Zaleski 
we wspomnianym wcześniej li-
ście do brata Pawła, tak opisuje 
to wydarzenie: Nasz dziadek był 
internowany na początku 1914 
roku. Gdy oddziały rosyjskie w 
pierwszym dniu wojny przekroczy-
ły granicę, słaby oddział austriac-
ki, który kwaterował obok nas w 
karczmie, cofnął się do Załoziec. 
Moskale zajęli Milno i Załoźce. 
U nas koło karczmy zatrzymał się 
większy oddział. Kilku z nich przy-
szło do nas na podwórze i do sadu 
gdzie była pasieka i zaczęli dobie-
rać się do uli. Dziadek prosił, aby 
dali spokój, a miodu to im da. I tak 
się stało. Dziadek wyciągnął be-
czułkę, oni pojedli i poszli. Krótko 
po tym, pod Trościańcem doszło 
do bitwy. Kawaleria austriacka 
rozbiła rosyjską i ci w nieładzie 
cofnęli się za granicę. Po dwóch 
dniach wrócili Austriacy i aresz-
towali kilku chłopów. Jednych za 
to, że chodzili po wódkę do go-
rzelni, którą Moskale wypuścili z 
kotłów, innych za zabranie krowy 
z folwarku, a naszego dziadka 
za to, że gościł u siebie Moskali. 
Żandarmeria wszystkich skuła i 
odprowadziła do pociągu w Zbo-
rowie. Zawieźli ich do Telerhofu 
koło Grazu, gdzie utworzono w 
koszarach obóz dla internowa-
nych. W obozie przesłuchujący 
śmiali się z tego do rozpuku, ale 
powrócić już nie mogli, bo front 
odciął im drogę. Na drugi dzień 
po ich wywiezieniu, Moskale po 
raz drugi wkroczyli do wioski i po-
szli aż pod Gorlice. Los zrządził, 
że w tych koszarach kiedyś służył 
ojciec dziadka i ten zażartował 

sobie przed dowódcą, że jest na 
swojej ojcowiźnie. Dowódca od-
szukał w dokumentach salę i łóż-
ko i przydzielił je dziadkowi. Wy-
jątkowo okrutnie los obszedł się 
wówczas z Milnem. Przez cztery 
lata wojny, cztery razy walec wo-
jenny przetoczył się przez wioskę. 
W sierpniu 1914 roku wkraczają 
Rosjanie. W październiku 1915 
wracają Austriacy i wioska do po-
łowy 1916 roku, pozostaje w linii 
frontu. W lipcu znowu wkraczają 
Rosjanie, a front przesuwa się na 
linię Zborów-Stanisławów. W lip-
cu 1917 kolejna zmiana. Austriacy 
z Niemcami przesuwają front za 
Tarnopol. Jesienią 1915 roku, kie-
dy ustaliła się linia frontu, ludność 
skryła się w lasach koło Blichu. 
Zboża jeszcze nie wymłócono i 
nie wykopano ziemniaków. Wy-
tworzyła się wyjątkowo trudna 
sytuacja, bo mężczyzn w wieku 
od 18 do 50 lat zabrano na woj-
nę i zbliżała się zima. Na wojnę 
zabrano również większość koni. 
Nie zgromadzono też jeszcze za-
pasów na zimę. Kto, więc mógł 
utrzymać cep w dłoniach, stawał 
do młocki, a nocą wykradano z 
pól ziemniaki. W dzień cały ob-
szar był pod obstrzałem. Wzdłuż 
granicy, na gontowieckich górach 
i dalej, wszędzie były okopy i 
bunkry (dykunki) obsadzone Au-
striakami, Czechami i Węgrami. 
Linia rosyjskich okopów ciągnęła 
się po drugiej stronie granicy. 

Późną jesienią, gdy zaczął padać 
śnieg, wymęczoną i zmarzniętą 
ludność, ewakuowano w rejon 
Złoczowa: do Woroniaków, La-
sek i innych okolicznych wiosek. 
Młodzi ze zwierzętami, ponad 50 
kilometrową trasę, pokonali pie-
szo. Skromny dobytek, starszych i 
dzieci, przewieziono wozami. Był 
to wyjątkowo duży wstrząs dla 
wszystkich. Zostawiali, bowiem 
swoje domostwa na łaskę losu, w 
strefie maksymalnego zagrożenia. 
Nie wiedzieli na jak długo, ani w 
jakim stanie zastaną je po powro-

cie. Na ewakuacji ludzie utrzymy-
wali się ze skromnego wsparcia 
władz, rent wojennych i pracy 
najemnej. Za każdego mężczy-
znę zabranego na wojnę, rodzina 
otrzymywała rentę. Dosłownymi 
żywicielkami okazały się zabrane 
krowy. Moja ciocia Rozalia Ba-
ran (1893-1977) z Kamionki, 
otrzymywała rentę za męża zabite-
go przez snajpera rosyjskiego, gdy 
na polu układał snopy na wozie. 
Żołdak zabawił się kosztem nie-
winnego człowieka. Ciężko ran-
nego Kubę odwieziono zaraz do 
Załoziec, ale co lekarz mógł po-
móc w gabinecie. Jedynie natych-
miastowa operacja dawała szansę 
ratunku. Warunki mieszkaniowe 
na ewakuacji, też nie ułatwiały ży-
cia. Wszędzie panowała ciasnota. 
Miejscowi przyjęli ewakuowa-
nych ze zrozumieniem, ale i z opo-
rami, bo poważnie pogorszyło to 
ich warunki bytowe. Do każdego 
niemal domu, nakazem władz, do-
kwaterowano jedną, do większych 
nawet dwie rodziny. Przeważnie 
wieloosobowe. Rodzina Głowac-
kich np. składała się z siedmiu, 
a Zawadzkich z moją babcią Mi-
chaliną i mamą, z dziewięciu 
osób. Pobyt na ewakuacji trwał 
do 1918 roku. Pod jesień, gdy 
ustały działania wojenne, ludzie 
wyruszyli z powrotem na swoje. 
Nie zastali niestety ciepłych przy-
tulnych domów, ani budynków 
dla zwierząt. Wojna wszystko 
zrównała z ziemią. Ruiny, kilka 
domów bez drzwi i okien, doły 
po wybuchach pocisków, okopy, 
bunkry, kikuty drzew, porozrzu-
cana amunicja, resztki sprzętu 
wojskowego i cmentarze wojenne, 
oto obraz wioski i okolic. Koło 
Romana Sucheckiego był cmen-
tarz Czechów i Austriaków, na 
Huku koło Chmielnika Węgrów, 
a w Okopie i w Kątku Rosjan. 
Nad tym wszystkim dominował 
masyw kościoła ze zwaloną wie-
żą. Po Gontowie dosłownie ślad 
nie został. Tam też wszędzie były 
mogiły. Tę wioskę ze względu na 

punkt obserwacyjny usytuowany 
na górze, rosyjska artyleria wy-
jątkowo zajadle ostrzeliwała. W 
Okopie rozegrał się rzadki dramat. 
15 lipca 1917 roku, zatrzymały 
się tam dwa zbuntowane pułki ro-
syjskiej piechoty, które przeszły 
na stronę rewolucjonistów. Na 
drugi dzień o świcie, zostali oto-
czeni i przykryci ogniem z dział i 
broni maszynowej. Następnie do 
ataku ruszyła kozacka konnica i 
piechota. Bratobójczy bój trwał 
przez cały dzień. Zginęło ponad 
300 żołnierzy, a około 700 zosta-
ło rannych. Żywych pokrwawio-
nych, boso, w bieliźnie, popędzo-
no na tyły. Zabitych pochowano 
w dwóch zbiorowych mogiłach. 
Ten wstrząs zapoczątkował jeden 
z najtragiczniejszych rozdziałów 
w historii wioski. Osłupienie i 
przerażenie szybko zmieniło się 
w determinację. W tych warun-
kach nikt nie miał szans przetrwać 
zimy. Część rodzin wtłoczyła się 
do kilku zachowanych budynków, 
a reszta szybko przystąpiła do 
budowy różnych bud, lepianek i 
ziemianek. Materiał wydzierano 
z umocnień wojskowych. Niektó-
rzy zamieszkali w bunkrach na 
polach. W budach umieszczono 
też zwierzęta. Gdzie się dało ko-
szono trawę i gromadzono paszę 
na zimę.  Ludzie wyruszyli w te-
reny mniej zniszczone, na żebry. 
Cenny był każdy kawałek chleba, 
kwarta mąki, parę ziemniaków i 
trochę zboża. To, co przywieźli, 
nie rokowało sytych dni. Rycka-
lami (szpadlami) przekopywano 
poletka i siano oziminę, by w na-
stępnym roku uratować się przed 
głodem. Większość pól przez cały 
1919 i 1920 rok wyrównywano, 
zasypywano okopy, oczyszczano 
z pocisków i uzdatniano do użyt-
ku. Babcia Michalina Letka ze 
swoją matką Agnieszką Zawadz-
ką (1870-1918), też wyruszyły 
za chlebem. Pieszo dotarły za 
Zbaraż. W drodze powrotnej pra-
babcia opadła z sił, miała wysoką 
temperaturę i nie mogła iść dalej. 

Bacia zostawiła ją na kwaterze 
w Zbarażu i wyruszyła do domu 
po pomoc. Pradziadek Tomasz 
(1866-1933) natychmiast wyru-
szył w drogę, ale na Gontowie za-
trzymała go przez dzień śnieżyca. 
Gdy dotarł do Zbaraża, prababcia 
spoczywała już na miejscowym 
cmentarzu. I do dziś, obok dziel-
nych obrońców twierdzy z 1649 
roku, śpi tam snem wiecznym. 
Zmarła na tyfus. Zima 1918 na 
1919 rok, była czasem apokalipsy. 
Prymitywne warunki, zimno, cia-
snota, brud i głód, doprowadziły 
do rzadko spotykanej epidemii ty-
fusu. Nie było rodziny bez zgonu. 
Tak zmarła prababcia Agnieszka, 
jej syn i córka, mój dziadek To-
masz Głowacki, oraz pradziado-
wie Letcy. Nie nadążano z kopa-
niem mogił w zamarzniętej ziemi. 
Według szacunków ludzi, którzy 
to przeżyli, tyfus pochłonął czwar-
tą część ludności. Podtrzymywały 
ich na duchu wieści, że zaświtała 
Jutrzenka Wolności. Że wojsko 
polskie, naród Śląska i Wielkopol-
ski, skutecznie wypierają zabor-
ców z kraju.

7. LATA ZNOJU I ODBUDO-
WY

Tak to wyludniona, wycieńczona, 
obdarta i głodna, wkraczała wio-
ska w międzywojenne dwudzie-
stolecie. W okres tytanicznej pra-
cy, wyrzeczeń i mozolnej budowy 
nowych zagród. Początki nie na-
pawały optymizmem. Ten obszar 
od listopada 1918, prawie do koń-
ca 1919 roku, pozostawał pod pa-
nowaniem Zachodniej Ukraińskiej 
Republiki Ludowej (ZURL). Sy-
tuację pogarszał fakt, że Polska, 
która powstała 11 listopada 1918 
roku, prowadziła z nią wojnę. To-
czyły się walki o Lwów i inne 
miasta, a cały obszar podporząd-
kowany był prawom wojennym. 
Polaków prześladowano i pod 
byle pretekstem rozstrzeliwano. 
19 letniego brata mojego dziadka, 
Letkiego Piotra oraz dwóch jego 

NIEZWYKŁE CZASY LUDZIE 
I ZDARZENIA CZ.3
Adolf Głowacki
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sąsiadów w zbliżonym wieku, 
Deca Marcina i Józefa, zastrzelili 
za rzekome szpiegostwo. Ograbia-
li z dobytku i mundurów, a często 
również mordowali, powracają-
cych z wojny Polaków. Między 
innymi z trudem zachował życie i 
doniósł do domu jedynie pas woj-
skowy, Jaśko Pawłowskiego - 
Krąpiec (1893-1967) z Paświska. 
Po latach tak wspominał tą przy-
godę: Gdy wracałem z wojny, 
ukraińskie wojsko zdarło ze mnie 
mundur i dało jakieś stare łachy. 
Został mi tylko pas wojskowy. Już 
w pobliżu domu i to chcieli za-
brać. Ale nie dałem. Prowadźcie 
do oficera – zażądałem. Ten wy-
słuchał mnie i powiedział: „Sporo 
się nawojował i nie tylko na ten 
pas zasłużył. Puścić go wolno” 
Dom Krąpca był miejscem spo-
tkań i męskich pogawędek. Przy 
dymkach papierosów omawiano 
sprawy gospodarskie oraz różne 
nowinki miejscowe i ze świata. 
Często przewijały się też wspo-
mnienia wojenne. Nie brakowało 
również różnych bajań o strachach 
i duchach. A było tego dawniej 
sporo. Nocą na skrzyżowaniach 
dróg, przy cmentarzach, na sta-
rych pobojowiskach i w miejscach 
tragicznych wypadków, zawsze 
coś się działo. Szczytową porą 
była północ. Dzieci słuchały tego 
z zapartym tchem, a później śniły 
się im koszmarki. Na pogawędki 
gromadzono się też u Hawrysz-
czaka i Franusiów i Maciołków. 
Józef Szwerydów - Łoik (1881-
1976). Kamionka, Sulimierz, 
Szczecin.  Józef w czasie I wojny 
walczył na włoskim froncie i tam 
dostał się do niewoli. Po wojnie 
wszystkich internowanych przez 
Włochów, gen Józef Haller 
zwerbował do Armii Polskiej 
formowanej we Francji. Ze 
względu na kolor mundurów, 
nazywano ją błękitną. Łoik też 
ubrał błękitny mundur, razem z tą 
armią wkroczył do Polski i w 1920 
roku uczestniczył w krwawych 
bojach z bolszewikami pod War-
szawą. Wniósł tam swoją cząstkę 
do wiekopomnego zwycięstwa 
oręża polskiego, nazwanego „Cu-
dem nad Wisłą”. Bo to był cud. 
Polska Armia pod dowództwem 
Piłsudskiego, mimo miażdżącej 
przewagi Rosjan, odniosła nad 
nimi druzgocące zwycięstwo, po-
dyktowała warunki rozejmu i linię 
granicy na wschodzie. O być albo 
nie być Polski i Europy, walczył 
tam też Mikoła Jantoszków-Za-
wadzki i inni krajanie. Stalin do 
końca nie mógł strawić tej klęski i 
w 1939 roku wszystkich uczestni-
ków bitwy warszawskiej wraz z 
rodzinami, skazał na Sybir. Wete-
ranów tej bitwy, Lichwiarza i 
Hłynczuka z lasu, oraz Antoniego 
Deca (Bobyk) z parcelacji, wy-
wieźli z rodzinami w pierwszym 
rzucie. Łoikowie i Zawadzcy też 
byli na liście, ale uratował ich atak 
Hitlera na Rosję. W I Wojnie 
Światowej poległo 400 tysięcy 
polskich żołnierzy. Wielu nie wró-
ciło też do Milna. Mój dziadek 
Antoni Letki (1896-1918) szczę-
śliwie przetrwał wszystkie boje, 
ale po zakończeniu działań wojen-
nych, zmarł na czerwonkę. Nawet 

nie wiadomo gdzie jest pochowa-
ny. Wojny zawsze zabierają oj-
ców, a samotne matki skazują na 
ciężką pracę i trud wychowania 
dzieci. Przykładem takiej doli, jest 
moja babcia Michalina Letka 
(1894-1985). Zaledwie rok cie-
szyła się małżeństwem. Córkę 
Stanisławę urodziła we wrześniu, 
miesiąc po zabraniu męża na woj-
nę. Miała wówczas 20 lat. Ewaku-
ację oraz pierwsze lata odbudowy, 
przetrwała u rodziców Zawadz-
kich. W epidemii tyfusy straciła 
matkę, siostrę, brata i teściów. Od 
1922 do 1930 roku, samotnie bo-
rykała się z oporną ziemią. Moja 
mama w tych warunkach, też nie 
miała beztroskiego dzieciństwa i 
od wczesnych lat jak mogła, 
wspierała zapracowaną babcię. 
Odetchnęła, gdy mama w wieku 
16 lat wyszła za mąż. Małżeństwo 
w tak młodym wieku, podyktowa-
ne było brakiem mężczyzny w go-
spodarstwie. Odetchnęła, ale nie 
odpoczęła. Tato kupił sąsiednią 
działkę i przystąpili do budowy 
domu oraz budynków gospodar-
czych. Ostatnią inwestycją była 
studnia wybudowana w 1937 
roku. Dalsze plany pokrzyżował 
wybuch wojny w 1939 roku. Tato 
w pierwszym poborze został zmo-
bilizowany i już nie wrócił. Dostał 
się do niemieckiej niewoli. Przez 
kolejnych sześć lat, znowu same 
zmagały się z gospodarstwem i 
kontyngentami. Babcia nie wyszła 
ponownie za mąż. Wstąpiła do 
świeckiego Trzeciego Zakonu św. 
Franciszka z Asyżu. Dziadków 
swoich nie znałem, zmarli w 1918 
roku, już po zakończeniu działań 
wojennych. Jeden na czerwonkę, 
drugi na tyfus. Natomiast babcie 
dokonały żywota w Pacholętach. 
Obie należały do pokolenia, które 
objęła I i II Wojna Światowa. 
Dzieliła je spora różnica wieku. 
Michalina była 24 lata młodsza. 
Anna Głowacka żyła 81 lat 
(1870-1951), z tego tylko 6 w Pa-
cholętach. Marzyła, by wrócić i 
spocząć przy rodzicach i dziadach 
w swojej ziemi. Ta dla niej była 
jeszcze obca. Życie jej nie roz-
pieszczało. W dzieciństwie matka 
zatruła się grzybami. Ojciec po-
wtórnie się ożenił, ale macocha jej 
nie zaakceptowała. On ją karmił, 
kąpał czesał i ubierał. W wieku 13 
lat została pełną sierotą. Gdy 
skończyła 15, wydano ją za mąż z 
gwarancją sądową: 5 lat bez łoża. 
Co prawda dziadek Tomasz oka-
zał się dobrym mężem, ale weszła 
w duże gospodarstwo i zwalił się 
na nią huk obowiązków. Tylko 
noc dawała wytchnienie. W czasie 
epidemii tyfusu straciła męża. W 
tych trudnych warunkach i cza-
sach, wychowała pięcioro dzieci. 
Po I wojnie, jak opowiadała, w 
jednej izbie mieszkały 3 rodziny i 
wisiały 3 kołyski. Była ciągle za-
biegana, troszczyła się o wszyst-
kich i w każdej chwili gotowa do 
pomocy. Gdy to jej trudne i pełne 
wyrzeczeń życie dobiegało końca, 
biadała, że jedna córka jest na Ślą-
sku, druga we Francji, a rodzice i 
dziadowie zostali na dalekim Po-
dolu – Jak to pozbierać na sądzie 
ostatecznym? Trudne życie miała 
też sąsiadka Róźka Krawcowa-

-Dec (1889-1992). Z trzema mę-
żami przeżyła w sumie, zaledwie 
19 lat. Pierwszy raz wyszła za mąż 
w wieku 16 lat, za Tomasza Deca 
w 1905 roku. W 1914 Tomasz 
poszedł na wojnę i już nie wrócił. 
Zmarł w niewoli rosyjskiej. Z tego 
małżeństwa został jej syn Paweł. 
Drugie małżeństwo z Janem Krąp-
cem zawarte po wojnie, trwało 
około trzech lat i zaowocowało 
córką Emilią. Trzeci raz w 1926 
roku wyszła za Wiktora Deca, z 
Halczynej Doliny k.Olejowa. Był 
on stolarzem i pracował w Milnie 
przy odbudowie wojennych znisz-
czeń. W ciągu 7 lat tego małżeń-
stwa, wybudowali wszystkie bu-
dynki i doczekali się dwóch 
synów: Mieczysława i Adolfa. 
Wiktor zmarł na gruźlicę w 1933 
roku. Miała wówczas 44 lata. Po 
tym przyjęła suknię Trzeciego Za-
konu. Resztę życia spędziła przy 
Pawle i Mietku. Żyła 103 lata. 
Spoczywa w Rogozińcu. Na Ro-
zalii zakończyła się krawiecka tra-
dycja rodzinna. Nie parała się już 
tym zawodowo, ale potrafiła to i 
owo uszyć. Nastawiała też zwich-
nięcia. Do 1918 roku, poza drob-
nymi niesnaskami, nie było po-
ważniejszych zgrzytów pomiędzy 
Polakami i Rusinami. Generalnie 
obydwie społeczności żyły zgod-
nie, a mieszane małżeństwa nie 
należały do rzadkości. Dwie sio-
stry mojego dziadka Tomka Paw-
łusiowego, też wyszły za Rusi-
nów. Annę Głowacką prawie siłą 
wydano za Marcina Sucheckie-
go. Nie chciała go, choć był boga-
ty. Presja majątkowa była jednak 
dość spora, bo zamożne małżeń-
stwo rozwiązywało podstawowe 
problemy bytowe i zabezpieczało 
przyszłość dzieciom. Marcin nie 
cieszył się zbytnim mirem we wsi. 
Nie grzeszył też nadmierną roz-
tropnością ani nawet zwykłą mę-
ską odwagą. Po ślubie ona przeję-
ła rządy. W rodzinie przechowało 
się dość humorystyczne wspo-
mnienie o Marcinie. Kiedyś nocą 
pies mocno ujadał. Obudziła, więc 
go by sprawdził, czy jakiś złodziej 
się nie zakrada. A Marcin z łóżka: 
„Huzia, huzia, bierz go!”. Jak go 
zrugała powiedział pojednawczo: 
„No dobrze już dobrze, nie krzycz. 
Ja jeszcze do okna podejdę i po-
szczuję.” Nazywano go Mortan. 
Nie wiem, co to znaczy i jakie ma 
pochodzenie. Za mojej pamięci 
był to już starszy człowiek i zaj-
mował się głównie pasieniem i 
doglądaniem bydła. Jak nie dostał 
czegoś dobrego do zjedzenia gdy 
pędził krowy, powiadał: „Ny ma 
syra masła, ny ma szczob si kuro-
wa napasła. Nu he na sosnowe 
pińky.” (Karczowisko po sosno-
wym lesie, porośnięte szczawi-
kiem)  Gospodarstwo prowadził 
zięć Piotr Futryk. Ukrainiec, ale 
bardzo prawy i zacny człowiek. 
Siostra Anny, Maria, również wy-
szła za bogatego Ukraińca Dar-
mohraja. Motywy majątkowe do-
prowadziły też do podwójnego 
małżeństwa u Jantoszków-Za-
wadzkich. Pradziadek Tomek po 
śmierci żony (tyfus), ożenił się z 
wdową Marią Dec, a jego syn Mi-
kołaj z jej córką Heleną. Połącze-
nie dwóch przeciętnych, utworzy-

ło całkiem spore i zasobne 
gospodarstwo. Mąż Marii też 
zmarł na tyfus, a dwóch synów za-
bili Ukraińcy.           Pod koniec 
1919 roku, upada Zachodnia 
Ukraina, ale nadal trwają walki z 
Rosją Sowiecką. Losy Polski i Eu-
ropy, ważą się u bram Warszawy. 
Dopiero „Cud nad Wisłą” wyja-
śnia sytuację. Na Podolu umacnia 
się państwowość polska i powsta-
ją warunki do normalnej pracy i 
odbudowy. Na początku ludzie 
budowali małe lepianki kryte sło-
mą, aby zapewnić sobie i zwierzę-
tom, jaki taki dach nad głową. Z 
kretowiska wojennego dość szyb-
ko wyłania się wioska. Biedna i 
prymitywna, ale tętniąca życiem. 
Po stworzeniu tych podstaw, z 
marszu przystąpiono do drugiego 
etapu odbudowy. Stopniowo zni-
kają tymczasowe, a na ich miejscu 
pojawiają się nowe budynki, po-
zwalające na normalne życie i go-
spodarowanie. W miarę upływu 
czasu, z dachów zaczynają znikać 
strzechy. Wypiera je blacha i da-
chówka. Na podwórzach przyby-
wa studni głębinowych. Pamiętam 
budowę naszej studni. Ponieważ 
grunty były tam zwarte (gliny, 
iły), studniarz kopał ją bez żadne-
go zabezpieczenia, aż do wody. 
Urobek wyciągano wiadrami. Gdy 
pojawiła się woda, opuścił na 
sznurach dwa kręgi betonowe, po-
głębił dno i oczyścił go z rumoszu 
oraz kamieni. Następnie wykonał 
deskowanie ślizgowe, ustawił je 
na kręgach i przystąpił do wypeł-
niania obrzeży betonem. Stopnio-
wo podciągał deskowanie, znowu 
betonował i tak aż do góry. Nasza 
była monolityczna, ale robiono też 
obudowy z kręgów. W początko-
wym okresie nie występuje pro-
blem rozdrabniania gospodarstw, 
bo wioska była poważnie wylud-
niona. W miarę jednak jak ludzi 
przybywa, odbywają się skromne, 
ale huczne weseliska i gospodar-
stwa znowu ulegają podziałom. 
Na Bukowinie szybko wypełnia 
się Paświsko, Kawałeczek i wy-
dłuża Tamten Koniec. Na Ka-
mionce powstaje Parcelacja i ro-
śnie Kątek. Zabudowana zostaje 
też Pańska Góra. Postępujące roz-
drobnienie przyhamowała trochę, 
przeprowadzona w latach 1920-
1925, parcelacja gruntów i lasów 
majątkowych. Właścicielem Mil-
na był wówczas Izydor Hołubo-
wicz. Z parcelowanego obszaru  
wydzielono 380 działek. Skorzy-
stało z tego ponad 200 rodzin. 
Większość na zakup zaciągnęła 
kredyty. Najwięcej kupiła Józefa 
Zakrzewska i Wójtuła – Paweł 
Letki. Zabudowa szybko wkracza 
na rozparcelowane tereny leśne. 
Na Bycułowym i Kołodzinowej, 
powstaje nowa kolonia osadników 
miejscowych i napływowych. W 
tym kilku osadników z armii Pił-
sudskiego. W lesie za pieniądze 
zdobyte w Ameryce, Wójtuła bu-
duje największe gospodarstwo na 
Bukowinie, a Zakrzewska na Ka-
mionce. W sumie przybyło około 
30% nowych gospodarstw. Część 
Kamienieckiej Dębiny, od nazwi-
ska właściciela, nazywano Lasem 
Pawłowskiego. Mimo, że został 
on rozparcelowany, nazwa do 

końca się utrzymała. Tam nad łąką 
przy drodze do Wójtuły, osiadła 
rodzina Władyki Hryhorka 
(Grzegorz). Jego żona Tekla Szał-
kowska była Polką. Nazywano go 
Kobylanem, bo pochodził z Koby-
lii. Kobylan lubiał dołączyć do 
grupy i opowiadać o swoich przy-
godach. Starał się przy tym 
wytwarzać stan napięcia. Wraca-
łem do domu - opowiadał - i w le-
sie ni stąd ni zowąd, brzum! - coś 
przeleciało koło mnie. Po chwili 
znowu - brzum! I tak kilka razy. 
Na chwilę zamilkł, sprawdził, ja-
kie wzbudził zainteresowanie, po 
czym kontynuował. O to nie żarty 
- myślę. Zatrzymałem się i nasłu-
chuję. Jak tylko znowu nadleciało, 
ja go pałką przez środek, a ono 
takie - pokazał jego wielkość na 
dłoni. I co to było zaczęli dopyty-
wać, gdy znowu zamilkł. Jak co? 
Gerżun (szerszeń) Robił też trafne 
spostrzeżenia. Kiedyś w czasie 
wojny, wysoko pojawił się samo-
lot. Wszyscy stali z zadartymi gło-
wami i zastanawiali się czyj to i 
dokąd leci? Patrzył się też Koby-
lan. Po chwili filozoficznie stwier-
dził: „Win na darmo ny litaje, 
joho benzyna kosztuje”. W tych 
trudnych warunkach, Milno przy-
stępuje do remontu kościoła i od-
budowy wieży. Przedsięwzięciu 
patronuje proboszcz załoziecki 
ks.Adam Wróbel. Z ostatnich do-
kumentów wynika, że od 1924-
1927 roku, administrował również 
parafia mileńską. Ze względu na 
duże zniszczenie, architekt Waw-
rzyniec Dajczak z Reniowa, za-
projektował nowy fronton z wie-
żą. W 1932 roku ks. Wróbla 
przeniesiono go do Mogielnicy 
koło Trembowli. Tam w czasie 
okupacji został przez NKWD 
aresztowany i wywieziony do 
Workuty na Sybirze. Stamtąd 
przedostał się do Armii Andersa i 
jako kapelan przebył z nią cały 
szlak bojowy, z Monte Cassino 
włacznie. Zmarł w 1993 roku, w 
wieku 93 lat w Londynie. W tym 
też roku zmarł w Polsce, dwa lata 
młodszy jego przyjaciel, architekt 
Wawrzyniec Dajczak. Przed II 
wojną, wioska tętni już pełnią ży-
cia. Nad odbudowanym siołem 
dominuje masyw kościoła ze 
strzelistą wieżą. Rytm życia od-
mierzają dźwięki dzwonów, wzy-
wające pracowity lud do modli-
twy, pracy i odpoczynku. 
Dzwonem ogłaszano też zgon 
każdego mieszkańca i alarmowa-
no pożary (na jeden bok) Tymcza-
sowa szkoła powojenna, nie mie-
ści dzieci. Wynajmuje dodatkowe 
pomieszczenie w prywatnym, są-
siednim budynku. Planowana jest 
budowa nowej szkoły i domu lu-
dowego. W wynajętych pomiesz-
czeniach prywatnych domów, 
otwarte zostają czytelnie z biblio-
teczkami oraz świetlice. Można, 
więc wypożyczyć książkę i prze-
czytać aktualną prasę. Niektórzy 
kupują radyjka kryształkowe na 
słuchawki. Prężnie działa Polskie 
Stronnictwo Ludowe i Kółko Rol-
nicze. Aktywne są też organizacje 
Strzelca i Orląt oraz ZMW Wici. 
Dobrze zorganizowana jest straż 
pożarna. Tuż przed wojną, świetli-
ce otrzymują radia lampowe gło-
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śnikowe. Otwiera się okno na 
świat. Kończy się izolacja wsi. W 
niedziele wystawiano je w oknie, 
by większa liczba ludzi mogła po-
słuchać Szczepcia i Tońka ze Lwo-
wa. Mężczyźni z dużym zaintere-
sowaniem słuchają Moskwy: „Jak 
tam wolno dyszyt czyławiek...” 
Wkrótce zakosztujemy tego raju. 
Po wiosce krążą dwie maszyny 
omłotowe z silnikami spalinowy-
mi. Bogatsi montują kieraty i sami 
robią omłoty. W ciągu tak krótkie-
go czasu, bo w niecałe 20 lat, wio-
ska odrodziła się jak przysłowio-
wy Feniks z popiołów. Odrodziła i 
rozbudowała, a co najdziwniejsze, 
mimo tak trudnej sytuacji, również 
wzbogaciła. Trzeba podkreślić, że 
jednakowo żyli Polacy i Ukraińcy. 
We wsi nie było dobrobytu, ale 
rzadko występowała też skrajna 
bieda. Żywa działalność społecz-
na, kulturalna i oświatowa, to efekt 
dużego zaangażowania wielu dzia-
łaczy i patriotów ludowych. Jan 
Zaleski (1895-1986). Kamionka, 
Bojków . Sztandarową postacią 
we wsi, był ludowiec Jan Zaleski z 
Kamionki. Człowiek niezmiernie 
zasłużony dla społeczności wiej-
skiej. Całe swoje życie poświęcił 
sprawie chłopskiej. Walczył na 
frontach I i II Wojny Światowej i 
odpierał bolszewicką nawałę pod 
Warszawą. Był prezesem Polskie-
go Stronnictwa Ludowego i Kółka 
Rolniczego, a także wiceprezesem 
Zarządu Powiatowego w Zboro-
wie.  Przyjaźnił się z Wincentym 
Witosem i Maciejem Ratajem. Ten 
działacz, społecznik i trybun 
chłopski, nazywany był we wsi 
„królem chłopów”. Brał udział w 
kongresach ludowych i strajku 
chłopskim. Organizował wiece i 
zjazdy. Burzył niesprawiedliwe 
prawa, układy i nawyki. Walczył o 
postęp społeczny, równe prawa, 
godność chłopską i godziwe wyna-
grodzenie trudu rolnika. Represjo-
nowany przed wojną i po wojnie, 
nie zboczył z obranej drogi. Pięt-
nowany był również z ambony, 
choć nigdy nie wyrzekł się wiary. 
Proboszcz A. Markiewicz przypi-
nał mu wciąż łatkę komunisty. Od-
mówił nawet poświęcenia sztanda-
ru PSL. Nie wpuścił też do 
kościoła zgromadzonych ludzi i 
zaproszonego księdza Panasia ze 
Lwowa. Uroczystość odbyła się 
latem 1937 roku, bez mszy, na 
Huku. Zaleski nie łamał przykaza-
nia o miłości bliźniego. Wiedział, 
że co Boskie należy oddać Bogu, 
ale co ludzkie człowiekowi. Społe-
czeństwo było rozbite na walczą-
cych o postęp ludowców i ich sym-
patyków, oraz wspierany przez 
Markiewicza odłam konserwatyw-
ny. Ksiądz Panaś rozumiał i wspie-
rał ten ciężko pracujący lud. Dziw-
ne, że zupełnie nie pojmował tego 
lub nie chciał, ks. Markiewicz. W 
1938 roku na 3 maja, do kościoła 
oddzielnie szła szkoła z prorzą-
dowcami i osobno ludowcy z sym-
patykami. Ale była to już grupa, 
której nikt nie ośmielił się lekce-
ważyć. Mimo czteroklasowego 
wykształcenia, znał dzieła wszyst-
kich klasyków polskich, a Pana 
Tadeusza A. Mickiewicza, na pa-
mięć. Ten rzadki dar Boży dosko-
nałej pamięci, odziedziczyła po 

nim córka Maria Łanowa. Ma 
pełny nieuszkodzony czasem ob-
raz rodzinnego sioła, pamięta 
zmarłych tam dziadów, młode lata, 
szkołę i wszystkie wydarzenia. Pa-
mięta nawet wiersze, które recyto-
wała na rocznicowych uroczysto-
ściach. Przechowuje też w pamięci, 
duże fragmenty poematów na-
szych wieszczów. Dzieciom i 
wnukom zaszczepia miłość do kre-
sowej ziemi. Stara się by pamięta-
ły, że: „Tam ziemia i prochy na-
szych przodków, tam nasze 
korzenie i Golgota”.  Mocno 
wspierającymi Zaleskiego ludo-
wcami byli też: Michał Kraw-
ców-Szeliga  (Ficzko) z Paświska, 
Hawryszczak, Kuczyrawy, Stary 
Pawłuś i wielu innych.

Alfons Dynysów-Olejnik. Ka-
mionka-Parcelacja, Ołdrzycho-
wice

Taką samą rolę jak J. Zaleski dla 
starszych, Alfons Olejnik z Parce-
lacji odegrał w pobudzeniu i zorga-
nizowaniu młodzieży na Kamion-
ce. Jego ojciec przywiózł z wojny 
jakieś książki. Szybko to połknął i 
sięgnął po nowe. Wciąż wzbogacał 
swoją wiedzę i postanowił zarazić 
tym młodzież. Był dobrym obser-
watorem i widział duży, drzemią-
cy potencjał, w tych błąkających 
się w wolnym czasie młodych 
ludziach. Podjął próbę ożywienia 
tego zasobu. Podzielił się swoimi 
planami z prezesem PSLu Janem 
Zaleskim. Ten nie tylko go poparł, 
ale i zadeklarował pomoc. Do tej 
akcji aktywnie włączył się też 
Mikoła Dynysów (Dec), Mikoła 
Boguszów (Dec) i inni. Szybko 
zorganizowali Związek Młodzieży 
Polskiej „Wici” oraz kółko teatral-
ne i zgromadzili w nich sporo mło-
dych ludzi, którym brakowało ta-
kiego sensownego zajęcia. Kółko 
wsparli też nauczyciele. Ujawniło 
się przy tym sporo talentów ak-
torskich i artystycznych, jak Józia 
Macułowa (Buła), Karol Kupków 
(Bieniaszewski), Michał Miśków 
(Dec), Marcin Karaimów (Maj-
kut) i inni. Wyróżniających się, 
skierowano na kursy teatralno-
-świetlicowe w Zborowie. Robili 
spotkania organizacyjne, rozryw-
kowe i czytelnicze. Przygotowali 
kilka przedstawień np. „Uciekła 
mi przepióreczka” Żeromskiego. 
Organizowali akademie kościusz-
kowskie, listopadowe, styczniowe 
i trzeciomajowe. Pisali też sce-
nariusze do tych imprez. Talen-
tem plastycznym błysnął Mikoła 
Dynysów, który robił wszystkie 
dekoracje. Bardzo aktywnymi 
uczestnikami tych poczynań, byli 
również Józef i Jan Krąpiec z Par-
celacji, Janka Burłakowa (Helik), 
Stefka Hryckowa (Krąpiec). Włą-
czyli się do tego nawet Ukraiń-
cy: Bronka Hurodnich (Bodnar) i 
Grzegorz Sucheckiego (Marcjasz). 
Wiele wierszy recytowała trochę 
młodsza od nich, Marysia Zale-
skiego. Mikoła Dynysów osiadł z 
matką w Sulimierzu. Pokazywał 
mi zestaw pięknie wykreślonych 
wzorów form krawieckich, we-
dług których robił wykroje szytej 
odzieży. Byłem zaskoczony, bo 
nigdzie nie uczył się rysunku tech-
nicznego. Alfons Olejnik to jeden 

z najbardziej zasłużonych ludzi w 
dziele upowszechniania kultury na 
wsi. Po wojnie osiadł w Ołdrzy-
chowicach. Spoczywa w Kłodzku. 
Mikoła Boguszów zajmował się 
ponadto fotografią i utrwalaniem 
obrazów z życia wsi. Jego zdjęcia 
z Kresów i powojennego okresu, 
zalegają w szufladach wielu do-
mów. Gdyby udało się je zebrać, 
powstałby piękny dokumentalny 
album naszej przeszłości. Na Bu-
kowinie kółko teatralne prowadził 
kowal Teofil Malec.

Jantek Franusiów-Krąpiec. Bu-
kowina, Brójce Lub.

 Antoni Krąpiec z Bukowiny, To 
jeden z wyróżniających się aktyw-
nością patriotów i społeczników. 
W okresie międzywojennym był 
komendantem Strzelca. Organiza-
cji patriotyczno-wojskowej, kon-
tynuatorki oddziałów walczących 
o niepodległą Polskę. Wychowu-
jącej młodzież męską na wzor-
cach postaci z powstań, wojny z 
bolszewikami, a także okrytych 
chwałą w historycznych bataliach 
wojennych Rzeczypospolitej. Ta 
organizacja przysposabiała też do 
służby wojskowej. Ćwiczenia z 
musztry i posługiwania się bronią, 
odbywały się w niedziele. Hym-
nem strzeleckim w rytm, które-
go najczęściej maszerowali, była 
pieśń „Hej Strzelcy wraz nad nami 
orzeł biały....” Antoni cały czas był 
na czarnej liście tajnych organiza-
cji ukraińskich, ale nie mogli się 
do niego dobrać. Przed wojną nie 
mieli szans, a w czasie okupacji 
przebywał w niewoli rosyjskiej. 
Zgarnęli go z tysiącami innych 
wycofujących się na wschód i wy-
wieźli do jednego z syberyjskich 
łagrów. Opowiadał, że na Sybi-
rze, aby osłonić się przed pędzą-
cymi tumanami śniegu, osłaniali 
się zamarzniętymi towarzyszami 
niedoli. Tam udało mu się przedo-
stać do armii Andersa i z nią jako 
pomocnik mechanika, przebył 
cały szlak bojowy. Po zakończeniu 
działań wojennych, razem z woj-
skiem przerzucono go do Anglii. 
Do rodziny dołączył w Brójcach 
Lubuskich. Zmarł i spoczywa w 
Poznaniu.

Jaśko Kuczyrawy-Letki. Buko-
wina, Biskupice

 Bibliotekę na Bukowinie prowa-
dził Jan Letki. Dla odróżnienia od 
syna, nazywano go Stary Kuczy-
rawy (kędzierzawy). Był jedną ze 
znaczących i wyróżniających się 
postaci. Uczestniczył we wszyst-
kich spotkaniach, gdzie omawiano 
sprawy gospodarcze, społeczne 
i oświatowe wioski. Wiele z nich 
odbywało się u niego. Szczególne 
zasługi położył w szerzeniu kultu-
ry i oświaty. Jan Zaleski w liście 
do brata pisze, że biblioteczkę 
TZZ do 1914 roku, na Kamionce 
prowadził Jan Szczepanów, a na 
Bukowinie Jan Letki. Oni prowa-
dzili też Kółka Rolnicze. Letki 
kontynuował to również po woj-
nie. Kuczyrawy miał sporą wiedzę 
ogólną. Dużo czytał i interesował 
się wydarzeniami w kraju i na 
świecie. Na bieżąco śledził prasę 
i przekazywał te wiadomości in-

nym. Dobrze znał język ukraiński i 
rosyjski. W czasie okupacji nabrał 
takiej biegłości, że gazety w tych 
językach czytał po polsku.

Prasa okupacyjna podawała tylko 
wiadomości wybrane – dobre dla 
zaborców. Jaśko wynajdywał od 
czasu do czasu, jakieś zaskakują-
ce wieści, które nie pasowały do 
tych zasad. Niektórzy brali po nim 
gazetę i sami chcieli to przeczy-
tać. Jaśku gdzie to jest? Nie mogę 
tego znaleźć. I nie znajdziesz, bo ja 
czytałem, co powinni, a nie to, co 
piszą. Tym, którzy nie umieli czy-
tać, albo nie mieli wprawy, czytał 
również książki na zimowych, 
wieczornych, spotkaniach czytel-
niczych. Szczególnie dużo scho-
dziło się na „Ogniem i Mieczem” 
H. Sienkiewicza, bo wydarzenia 
te rozgrywały się na naszych te-
renach. Na tych spotkaniach czę-
sto czytał też Bronek Jantoszków 
– Zawadzki. Świetlica dwa trzy 
lata przed wojną, była u Mikoły 
Draganowego (Szeliga). Na Ka-
mionce świetlicę prowadził Stach 
Krzywy (Marcjasz), a bibliotecz-
kę Marcin Karaimów (Majkut). 
Marcin przez całe swoje dorosłe 
życie, aktywnie uczestniczył w 
życiu wioski. Tak samo jak Stach, 
był gorącym patriotą i umacniał 
polskość na tej ziemi. U niego w 
domu była czytelnia i odbywały 
się wieczorki czytelnicze. Należał 
do grupy najbardziej znienawidzo-
nych przez Ukraińców Polaków. 
Ponieważ nie mogli go dopaść, bo 
w czasie, gdy panoszyli się i mor-
dowali Polaków walczył na fron-
cie, zamordowali jego ojca, teścia 
i teścia brata z żoną. Do rodziny 
dołączył dopiero po wojnie, w Su-
limierzu k. Myśliborza. Stacha też 
nie udało im się złapać, ale mimo 
zagrożenia, bo w pobliżu mieszka-
li Ukraińcy, jego dom spalili. 

Stary Hawryszczak-Jan (1882-
1952). Bukowina, Brójce Lub.

Rodzinę tą nazywano też Kudyn-
dami, ale jego rzadko określano 
jako Jaśko Kudyndów, bo obok 
mieszkał inny Jaśko i też Kudyn-
dów. Dla odróżnienia od syna do-
dawano mu stary. Na osobowość 
Jana składały się dwa przeciw-
stawne typy człowieka. Jeden sta-
nowił przykład rozwagi, rzeczo-
wości i powagi, drugi natomiast to 
szyderca kpiarz i kawalarz. Nale-
żał do światlejszych, o szerokich 
zainteresowaniach i wyrobionym 
zdaniu ludzi. Interesował się pro-
blemami mieszkańców i uczestni-
czył w omawianiu i podejmowaniu 
decyzji wszystkich spraw dotyczą-
cych wioski. Nieźle znał język nie-
miecki, a dobrze podstawową ma-
tematykę rachunkową. W czasie I 
Wojny Światowej, walczył w armii 
austriackiej na rosyjskum froncie. 
W stopniu sierżanta, pełnił funkcję 
szefa kompanii. Po wojnie był sta-
łym księgowym Kółka Rolniczego 
i należącego do niego sklepu. Nie 
wielu mogło go zastąpić we wsi. 
Chętnie dzielił się swoją wiedzą z 
innymi. Mojego ojca też podszko-
lił, gdy obejmował funkcję za-
opatrzeniowca sklepowego. Miał 
również umiejętność redagowania 
pism oraz podań i sporo czasu na 

to poświęcał. Tam i później tutaj, 
był aktywnym członkiem PSL-
-u. W Brójcach pełnił funkcję 
prezesa i przed wyborami został 
aresztowany. Którejś niedzieli Mi-
koła Draganów szedł przez jego 
podwórze (na skróty) do kościoła i 
natknął się na Hawryszczaka. Mi-
koła wejdź na chwilę do chaty, tam 
jest moja stara i poczekaj chwilę. 
Ja tylko dosypię koniom obroku 
i razem pójdziemy. Ponieważ ta 
chwila jakoś się wydłużała, zaczął 
się niepokoić. Mikoła nie czekaj, 
powiada Maryna, idź, bo to zdaje 
się nowy jego głupi kawał. Przy-
szedł na kazanie. Innym razem u 
sąsiada Jaśka Jantoszkowego, Ba-
sienty (Szymków Józef) układał 
pułap w chacinie. Ponieważ deski 
były niskiej klasy, mierny był też 
efekt. Wszedł tam Hawryszczak 
zobaczyć jak idzie robota. Skrzy-
wił się i zrobił niewinną uwagę, 
że nie najlepiej to wygląda. Po-
nieważ Jaśko był człowiekiem po-
rywczym, wściekł się i z miejsca 
wyrzucił Basientego. Nawet nie 
zapłacił mu za wykonaną robotę. 
Dopiero po kilku dniach zreflek-
tował się, dał sobie przetłumaczyć, 
że z takich desek nic lepszego nie 
da się zrobić i poprosił Basientego 
by dokończył robotę.

Sobek Macułów-Czapla. Ka-
mionka, Sulimierz

Karol Rarogów-Mazur (1902-
1969). Bukowia, Brójce Lub.

 Sobek zaskarbił sobie wdzięcz-
ność i pamięć mieszkańców, pro-
wadzeniem chóru kościelnego. 
Miał doskonały głos, słuch i wy-
czucie melodii. Był zwykłym rolni-
kiem, bez żadnego przygotowania 
muzycznego. Śpiew stanowił tam 
ważny składnik życia i obyczaju. 
Młodzież rosła i dojrzewała z 
pieśnią na ustach, a w grupach 
zawsze śpiewano na dwa głosy. 
Rola Sebastiana sprowadzała się w 
zasadzie do wyłowienia lepszych 
głosów, podziału w zależności 
od predyspozycji i doskonalenia 
harmonicznego. Gromadził 
taką młodzież i ćwiczył aż do 
uzyskania pełnej harmonii. Próby 
chóru odbywały się częściej przed 
świętami, zwłaszcza przed Bożym 
Narodzeniem. Dreszcz przechodził 
każdego, jak na Pasterce w 
półmroku i ciszy, rozlała się po 
kościele tęskna melodia kolędy 
„Noc cicha w śnie, pasterze śpią 
już....”. Albo z pełną siła młodych 
piersi uderzała w sklepienia „Gdy 
się Chrystus rodzi....”. Piękną ale 
trudną w wykonaniu była kolęda 
„Tusząc pasterze, że noc blisko....”, 
bo miała partie śpiewane przez 
dziewczęta, chłopców i dwugło-
sowe. Pasterkę kończyła zawsze 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki...” 
Chór nadawał ton śpiewom ko-
ścielnym. Reszta dostosowywała 
się do tonacji i rytmiki chóralnej. 
Sebastian w 1944 roku nie poszedł 
na wojnę. Opiekował się biednymi 
i pełnił funkcję kościelnego. Przed 
nim sprawował ją Karol, który po-
dobnie jak Sobek, miał piękny i 
silny głos. To ważna cecha ówcze-
snego kościelnego, bo gdy chór nie 
śpiewał, on intonował wszystkie 
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pieśni i śpiewy. Karolowi łatwo 
było pogodzić rolę kościelnego z 
pracą w gospodarstwie, bo miesz-
kał naprzeciw kościoła. Ponadto 
kontynuował tradycję rodzinną po 
ojcu Andrzeju. W czasie okupacji 
niemieckiej, przez pewien czas za-
stępował go Jadamko Mateuszków 
(Adam Lis). Karol wyróżniał się 
również pogodą ducha i humorem. 
Na wojnie i później w Brójcach 
był kierowcą. Zmarł w wieku 67 
lat. Jego żona Anna opuściła ten 
padół ostatnia - po zgonie męża 
i dzieci, w 2007 roku. Przeżyła 
102 lata. Z tego 62 w Brójcah. To 
przygotowanie chóralne owoco-
wało też w grupowych śpiewach 
towarzyskich. Każdą piosenkę 
wykonywano na dwa głosy. W 
grupach mieszanych dziewczęta 
ciągnęły pierwszy, chłopcy drugi 
głos. W jednorodnych następował 
podział w zależności od predyspo-
zycji. Latem w wieczornej ciszy, 
nieraz daleko niosły się melodie 
urokliwych pieśni kresowych. 
Zimą śpiewano po domach, a w 
drugi dzień Bożego Narodzenia, 
cała wioska, do późnych godzin, 
rozbrzmiewała kolędami śpiewa-
nymi przez wędrujących od domu 
do domu kolędników. Śpiewano 
również na weselach oraz spo-
tkaniach świątecznych i towarzy-
skich. Pastwiska też wypełniały 
dziewczęce pienia. Szczególnie 
bujnym życiem tętniła Komisarzo-
wa. Bieganina, gry, zabawy, nawo-
ływania, chlupot wody w jeziorze, 
porykiwanie bydła oraz śpiewy 
dziewcząt, tworzyły jej niepowta-
rzalny klimat.

W niedziele i święta, pastwiska 
wypełniały się nie tylko bydłem, 
ale i końmi. Mężczyźni leżąc na 
trawie, snuli wspomnienia wojen-
ne z bitew na froncie wschodnim, 
na Bałkanach, w Italii i pod War-
szawą. Przeplatali to również no-
winkami miejscowymi i ze świa-
ta, a także bajaniami o strachach, 
duchach i dziwnych zdarzeniach. 
Zasłuchaną dzieciarnię, co rusz 
podrywał okrzyk: „Nie daj!”, bo 
bydło wchodziło w szkodę (upra-
wy obok pastwiska). Albo stawia-
ło ją na nogi pojawienie się polo-
wego (stróż do pilnowania przed 
szkodą). Był nim zwykle Mikołaj 
Czapliński, nazywany też Starym 
Iwaneńkiem. Jego zięć z pocho-
dzenia Ukrainiec z przekonania 
Polak, nazywał się Syrotiuk Iwan 
(Jan). Zdrobniale nazywano go 
Iwaneńko i to przylgnęło do całej 
rodziny. Mikołaj był też graba-
rzem. Gdy polowy pojawiał się 
w polu, starsza młodzież witała 
go nieraz z oddali piosenką: „Oj 
wstań wstań, oj wstań wstań, stary 
Iwaneńku!”. Ripostował to z dale-
ka: „Ja ci wstane, ja cie podwie-
je!”. Czaplińscy uciekli do Milna 
z Wołynia, z zaboru rosyjskiego. 
Prawdopodobnie groziła im zsyłka 
na Sybir. Tam większość miała 
jakieś przezwisko. Tworzono je 
od imion (Pawłusi, Jantoszki), 
nazwisk (Barany, Lisy), zawodu 
(Krawcy, Kowal), usposobienia 
(Śmieszny), siły (Mocny), ułom-
ności (Krzywy, Ślepy) itp. Były 
też złośliwe i obraźliwe jak: Świę-
ty, Palibuda, Apon, czy Pyrduń-

czyk. Apon bo Japonię nazywał 
Aponia. Palibuda bo zdespero-
wana podpaliła dom. Przezwisko 
Święty nie miało cech większej 
złośliwości. On nazywał się Józef, 
ona Maria, więc tworzyli jakby 
świętą rodzinę. Gdy był w Pacho-
lętach na prymicji Stacha Zawadz-
kiego i Józek Zawadzki nietak-
townie zadał mu pytanie dlaczego 
nazywają go Świętym, Gaździcki 
odpowiedział: „Moja noga więcej 
tu nie stanie”. I słowa dotrzymał. 
Mieszkający na wspólnym podwó-
rzu, określali się „z drugi chaty” 
(z drugiej chaty). Podczas zaboru 
i do 1935 roku po wojnie, Milno 
było gminą. Później okoliczne 
wioski przyłączono do Załoziec. 
Przekazania urzędu dokonał ostat-
ni wójt Franek Pików-Baran z 
Kamionki (Kosieczyn) i sekretarz 
Jaśko Czyrwińskiego-Zaleski z 
Bukowiny. Ten ostatni przez kolej-
ne dwa lata, był jeszcze sołtysem i 
do końca zbierał podatki oraz pro-
wadził pożyczkową Kasę Stefczy-
ka. Po nim do wojny, sołtysował 
Pieter Gałuszów – Zaleski. Jaśko 
ukończył w Tarnopolu dwie klasy 
gimnazjum. Było to na owe czasy 
bardzo wysokie wykształcenie. 
Jego rówieśnicy i inni kończyli 
edukację w czwartej klasie szkoły 
podstawowej, bo taka była ówcze-
sna szkoła wiejska. Siódmą klasę 
ukończył w Załoźcach. Miał bar-
dzo ładny charakter pisma i umie-
jętność redagowania podań, to też 
wciąż nachodzili go mieszkańcy. 
Nikomu nie odmuwił pomocy, ani 
Polakom ani Ukraińcom. Cieszył 
się przez to ogólnym szacunkiem 
i poważaniem.  Aktywnie uczest-
niczył w życiu wioski. Z racji peł-
nionej funkcji sekretarza, związał 
się z ugrupowaniami konserwa-
tywnym.  Z lewej strony naszego 
siedliska, mieszkał spokojny Pie-
ter Szeligów-Letki, z wyjątkowo 
kłótliwą żoną Anną. Nazywano 
ją Siuśka. On rosły, ona niska, 
ale głośna. O byle, co robiła taki 
raban, jakby się jakiś kataklizm 
wydarzył. Ich budynki jak wszyst-
kie, stały metr od granicy. Nie 
korzystali z tego paska, podobnie 
jak my i inni za swoimi. Aby jed-
nak nie dopuścić, by nasze krowy 
utuczyły się jej dobrem, skrapiała 
trawę wapnem. Kiedyś nasz koń 
urwał się w stajni, wlazł do ogro-
du i obgryzł kilka jej buraków. Jak 
raz stryjek Michał przyszedł po 
konia i zaczął uspokajać wrzesz-
cząca Siuśkę. Policz ile buraków  
koń obgryzł, to Staszka Ci odda. A 
ona na to: „Buraki odda, a hyczka? 
hyczka gdzie?” (liście).

W czasie okupacji mieli psa, któ-
ry często stał we wrotach i ob-
szczekiwał przechodzących. Jak 
tylko w oddali pojawił się patrol 
niemiecki, znikał za domem. Gdy 
się oddalił, znowu wychodził 
i szczekał. Niemcy strzelali do 
psów bez uwięzi. Naszego Bryś-
ka zastrzelili, choć tylko urwał się 
i na krótko wybiegł na ulicę. Ich 
syna Stanisława, Niemcy zabra-
li na roboty do Rzeszy, skąd po 
wojnie wyjechał do Australii. Gdy 
odszukał rodzinę w Gołkowicach, 
ściągnął ich z siostrą Stanisławą 
do siebie. Materialnie dość szybko 

stanęli na nogi, ale nostalgii za oj-
czyzną, rodziną i swoimi ludźmi to 
nie stłumiło. Staszka przyjeżdżała 
tu pobyć ze swojakami i przyja-
ciółmi z lat młodości. Wysyłała 
też córki, by poznały kraj przod-
ków, rodzinę, polskie tradycje i 
poprawiły ojczystą mowę. Tam 
na dalekich antypodach, przeżyli 
rzadką tragedię. Niespodziewa-
nie, nagle, Stach zmarł na zawał. 
Jak zobaczył to  Piotr, też padł 
bez ducha. Sąsiadem z prawej, był 
Jaśko Gierów-Pawłowski. Jego 
żonę nazywano Baranichą, bo po-
chodziła od Baranów i najczęściej 
posługiwano się tym określeniem. 
Np. idę lub byłem u Baranichy, 
idzie Longin, Bronek lub Marysia 
Baranichy. Mały areał z trudem 
zabezpieczał potrzeby 8 osobowej 
rodziny. Ponadto Jaśko nie sta-
wiał życiu większych wymagań. 
Przyjmował, co los przyniósł. Ona 
się wszystkim kłopotała i usiło-
wała związać koniec z końcem. 
W czasie głodnych okupacyjnych 
przednówków, jedli zielone placki 
z niedojrzałego żyta. Anna z naj-
młodszym dzieckiem spała na łóż-
ku, a reszta pokotem na codziennie 
rozkładanej słomie. Jaśko to bez 
wątpienia jeden ze zmarnowanych 
talentów wiejskich. Błyskawicznie 
wszystko liczył w pamięci i godzi-
nami mógł ślęczeć nad książką. 
Niestety nie były to książkowe 
czasy. Przepadał też za pogawęd-
kami u sąsiadów, za co go zawsze 
rugała. „Jaśku bój się Boga, wysia-
dujesz po obcych kątach, a w domu 
roboty, że niewiadomo w co naj-
pierw ręce włożyć” – biadała. Póź-
niej mimo zapraszania, nie siadał. 
Jak go łajała za długie siedzenie, z 
czystym sumieniem odpowiadał: 
„Ja nie siedziałem, tylko stałem”. 
Wzdłuż ulicy były rowy odwad-
niające i na podwórza wjeżdżało 
się przez mostki. Jaśko zrobił bar-
dzo wąski i musiał uważać by pre-
cyzyjnie trafić kołami. Nie zawsze 
udawało się to przy wozie zała-
dowanym snopami. Często jedno 
koło wpadało do rowu, a on z ła-
dunkiem lądował na ziemi. Zmarł 
tak cicho jak żył. Usnął na wozie 
w drodze powrotnej z ewakuacji 
w Reszniówce, w czerwcu 1944 
roku. Rodzina osiadła w Jarczowie 
k.Tomaszowa Lub. Ich syn Lon-
gin sam wyruszył na Śląsk, zdobył 
zawód ślusarza i założył rodzinę w 
Kuźni Raciborskiej.  Za Baranichą 
mieszkał Szczepko Gierów-Let-
ki. (1893-1958) Był zamożniej-
szy i nie miał takich problemów, 
z jakimi borykała się sąsiadka. 
Ale w czasie okupacji też mięsa 
nie jadał. Za zabicie świni czy cie-
laka, można było trafić do obozu 
koncentracyjnego. Pamiętam jak 
kiedyś powiedział: „Gdybym miał 
plasterek kiełbasy, położyłbym go 
na kromce, przesuwał do przodu 
i zjadł z nim bochenek chleba”. 
Spoczywa w Pacholętach. Zabił 
go nowotwór. Jego sąsiadem był 
Jantek Zahnibidów-Maliszew-
ski. Ulubionym zajęciem Zahni-
bidy, było dłubanie w drwewnie. 
Wciąż rzeźbił jakieś ptaszki, fi-
gurki, krzyżyki i toczył wrzeciona 
do przędzenia nici. Zrobił nawet 
skrzypce. Grał też na skrzypcach 
w kapeli wiejskiej. Prowadził 

jedną z większych pasiek, wybu-
dował sobie budynki, zrobił wóz 
i wiele narzędzi. Nosidła pod pro-
cesyjne figury kościelne, to też 
jego dzieło. Dzisiaj nazywano by 
go złotą rączką. To podobnie jak 
Jaśko Gierów, niewykorzystany 
talent wiejski. Spoczął w Ołdrzy-
chowicach. Po przeciwnej stronie 
ulicy, na dużej działce siedlisko-
wej, gospodarował Mikołaj Lis, 
powszechnie nazywany Kogutem. 
Mietek Dec twierdzi, że nazwano 
go tak, gdy kogutem spłacił dług 
hipoteczny. Nie był zbyt zamożny 
i po wojnie dokupił ziemi z parce-
lacji. Na ten cel wziął pożyczkę w 
banku. Krótko po tym, rozszalała 
się inflacja. Pieniądz błyskawicz-
nie tracił wartość. Za sprzedaną 
jednego dnia krowę, na drugi moż-
na było kupić kurę. Mikołaj wyko-
rzystał to i nim zapadły nowe re-
gulacje prawne, sprzedał koguta i 
spłacił tym zaciągnięty dług. Psim 
swędem stał się dość zamożnym 
człowiekiem. Nie wiem ile w tym 
prawdy, bo nie tylko on zaciągnął 
pożyczkę. Być może tylko próbo-
wał tak pozbyć się zadłużenia. Był 
bardzo pracowity. Czasem nawet 
przy księżycu kręcił się po podwó-
rzu. Tuż przed wojną kupił kierat i 
młocarnię. Nie wielu mogło sobie 
na to pozwolić. W czasie okupacji 
mieli psa, który mocno reagował 
na harmonijkę ustną. Jak tylko 
zagrałem na podwórzu, luksio wy-
biegał przed bramę, zadzierał łeb 
i wył wniebogłosy. Z Kogutem 
graniczyło gospodarstwo Kaźmi-
rza Letkiego (1910-1985). Nazy-
wano ich tak jak i dwie następne 
rodziny, Jatoszkami, a jego matkę 
Marię, Janychą. Była to kobieta 
pełna pogody ducha i otoczenie 
tym zarażała. Moja mama i bab-
cia z racji sąsiedztwa i zbliżonego 
wieku, utrzymywały z nimi bliskie 
kontakty. Nie było dnia, aby choć 
na krótko do siebie nie wpadały. 
Banderowcy wszystkie ich budyn-
ki spalili. Do wyjazdu mieszkały u 
nas. W jednym pokoju gnieździło 
się 13 osób. Przesiedlenie zerwało 
te kontakty, ale przyjaźń przetrwa-
ła. Ich osiedlono koło Międzyrze-
cza, nas koło Gryfina. Gdy ostatni 
raz mama ich odwiedziła, Janycha 
już leżała, ale nie traciła humoru. 
Na uwagę Stefki, że nawet w takiej 
sytuacji żarty się jej trzymają, po-
wiedziała: „To nie żarty, to praw-
da. Jak nie będziesz o mnie dba-
ła, będę Cię straszyła po śmierci” 
Wszyscy spoczywają w Starym 
Dworze.

 Kwatyrka. Józef Krąpiec. Bu-
kowina, Czarnówek, Zaborze

Trwały ślad w naszej społeczności, 
zostawił Kwatyrka. Wyróżniał się 
humorem, majsterkowaniem i nie-
zależnym myśleniem. Był praco-
wity i zaradny, ale w życiu niezbyt 
mu się ułożyło. Jego małżeństwo 
okazało się zupełnie nieudane. 
Żona opuściła go i wróciła do ro-
dziców. Został z małym synkiem. 
Spiętrzyły się przed nim proble-
my, którym mimo wysiłków, nijak 
nie mógł podołać. Prowadzenie 
gospodarstwa i opiekowanie się 
dzieckiem, nie dało się pogodzić. 
Potrzebna była kobieta, ale z żad-

ną nie mógł zalegalizować związ-
ku, bo żona żyła. Życia „na wia-
rę”- jak to się wówczas nazywało 
– żadna mieszkanka wioski nie 
zaryzykowała. Przygarnął, więc 
biedną kobietę z córką, która żyła 
z żebractwa. Ta nic nie miała do 
stracenia. Dla niej stały kąt i pew-
ny kawałek chleba, były wybawie-
niem. Konkubinat w tamtym cza-
sie to rzadkość, a na wsi zupełny 
wyjątek. Trzeba było nie lada od-
wagi i samozaparcia, by się na to 
ważyć i pogodzić z pewną izolacją. 
Mimo presji rodziny, otoczenia i 
plebana, nie poddali się. Ten zwią-
zek okazał się trwały. W zgodzie i 
wzajemnym poszanowaniu, dożyli 
swoich dni. Mogli też być wzorem 
dla legalnych małżeństw. Z czasem 
wioska oswoiła się z tym, a nawet 
zaakceptowała. Józef słynął też z 
żartów i ciętego języka. Sąsiadka 
zareklamowała u niego beczkę, bo 
ciekła. Ja Ci nie zrobiłem beczki 
na wodę, tylko na kapustę – odpo-
wiedział. Gdy ją ta odpowiedź tro-
chę przytkała wyjaśnił, że beczka 
po spęcznieniu uszczelni się i nie 
będzie przeciekała. Już tutaj na 
Zachodzie w Czarnówku, którejś 
niedzieli pasł krowy i zrywał wi-
śnie przy polu sąsiada. Rusiewicz 
jak raz wyjechał po snopy, bo się 
chmurzyło. „Józefie! Siódme nie 
kradnij” – powiada. A ten bez 
chwili namysłu zripostował: „Pa-
miętaj abyś dzień święty święcił”.  
Przesiedlony został na Majdanek 
k.Tomaszowa Lub., skąd z nami, 
wyjechał do Czarnówka. Później 
z zięciem, przeniósł się do leśni-
czówki w Zaborzu. Spoczywają w 
Babinku. Jego syn Jan, z robót w 
Niemczech, wyjechał do Kanady. 
Polskę odwiedził po śmierci ojca.

Krakowiak. Antoni Czapla. Bu-
kowina

Na szczególną pamięć zasługu-
je Krakowiak z rodziną. Antoni 
spokrewniony był z Czaplami i 
rodziną Kuczyrawego z Bukowi-
ny. Niektórzy nazywali go nawet 
Jantek Kuczyrawego, ale więk-
szość Krakowiak, bo dość długo 
przebywał w Krakowie lub w tej 
okolicy, gdzie pracował jako or-
ganista. Tam też założył rodzinę. 
Brak dokładnych i pewnych wia-
domości jak się tam znalazł i kto 
pokierował jego muzycznym wy-
kształceniem. Jeden z Czaplów, 
starszy brat księdza Stanisława 
(niżej) i Antoniego, był w Stanach 
Zjednoczonych. Wiele wskazuje, 
że to on pokierował braćmi. Wpły-
nął na ukierunkowanie Stanisła-
wa, a wcześniej wsparł finansowo 
wykształcenie Antoniego.Ten ich 
brat też był księdzem. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w Polsce. 
Później posługę kapłańską pełnił 
we Francji. Tam związał się z ja-
kąś Francuzką, wyjechał z nią do 
Ameryki i przystąpił do któregoś z 
odłamów chrześcijańskich. Stani-
sław opuścił Milno w 1924 roku, 
w wieku 17 lat. Antoni był starszy 
i wcześniej rozpoczął swoją przy-
godę muzyczną. Nie wiadomo też, 
z jakich powodów Antoni wrócił 
do Milna. Stracił pracę? Zatęsknił 
za ojcowizną? A może kalkulował, 
że tutaj małe gospodarstwo i praca 
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organisty, stworzą lepsze warunki 
bytowe rodzinie. Aby to ułatwić, 
przywiózł fisharmonię. Srogo się 
jednak zawiódł. Markiewicz nie 
zgodził się by grał w miejscowym 
kościele, choć wpływy z gospo-
darstwa kościelnego i z kościoła 
wystarczały, aby pokryć potrzeby 
księdza i opłacić organistę. Nawet 
ten niewielki wydatek, nie miał 
prawa uszczuplać dochodów pro-
boszcza. Antoni był mocno zawie-
dziony i zupełnie zerwał z parafią. 
Żonie i dzieciom również zabronił 
chodzić do miejscowego kościoła. 
Wybudował dom z częścią inwen-
tarską i rozpoczął biednawy żywot 
niezamożnego rolnika. Latem w 
każdą niedzielę ładował rodzinę 
na wóz i jeździł grać do Oleksińca. 
Zimą te wyjazdy były trudniejsze, 
a okresowo zupełnie niemożliwe. 
To spowodowało, że zupełnie się 
wyizolował, nigdzie nie chodził 
i jego nikt nie odwiedzał. Nawet 
dzieciom nie pozwalał bawić się 
z rówieśnikami. Sam je uczył, a 
syna Władka dodatkowo śpiewu i 
gry na fisharmonii. W 1944 roku, 
nie został zmobilizowany na woj-
nę, ponieważ przekroczył 50 lat. 
W czasie napadu bnderowskiego 
10 listopada, odegrał kluczową 
rolę w obronie wioski. Bronił się 
do ostatniego naboju i zginął z całą 
rodziną. 

Ksiądz Stanisław Czapla, Pallo-
tyn (1907-1971) Bukowina, Wa-
dowice

  Ksiądz Stanisław, to jedyny obok 
Paweła Zaleskiego (str.40) Polak z 
Milna, któremu udało się zdobyć 
wyższe wykształcenie. Urodził się 
11 maja 1907 roku, jako syn Jó-
zefa i Katarzyny. W wieku 17 lat 
został przyjęty do czwartej klasy 
Collegium Marianum. Do stowa-
rzyszenia wstąpił i ubrał sutannę 
15 sierpnia 1928 roku. Pierwszą 
profesję złożył 15 sierpnia 1930 
roku. Studia filozoficzne odbył w 
latach 1929-1931 w Ołtarzewie, 
teologiczne w Limburgu (Niemcy) 
i Sucharach. Święcenia kapłańskie 
przyjął 17 czerwca 1934 r. w Po-
znaniu, z rąk kardynała Augusta 
Hlonda. W roku akademickim 
1934-35 kończył studia teologicz-
ne, pełniąc jednocześnie funkcje 
kapłańskie socjusza nowicjatu oraz 
profesora liturgiki i misjologii. W 
lipcu 1936 roku został przeniesio-
ny do Warszawy, gdzie opieko-
wał się zeletorami (pallotyńskimi 
współpracownikami) i redagował 
dla nich pismo „Apostoł wśród na-
rodów świata”. 3 września 1939 r. 
został rektorem nowego domu w 
Radomiu, gdzie przetrwał wojnę. 
Po wojnie został rektorem w Za-
kopanem. Upowszechnił nabożeń-
stwa fatimskie na Krzeptówkach i 
zainicjował Kurcjatę Różańcową 
ojca Patryka Peytona. Materiały 
otrzymał od brata z USA. Urzekła 
go wypowiedź:  „Walczę o róża-
niec jak fanatyk czy szaleniec, lecz 
wiedząc, że jeśli ręka Maryi puka 
wraz moją, jeśli jej oczy szuka-
ją wraz z moimi, wtedy drzwi się 
otworzą i znajdę to, czego mi trze-
ba. Bóg nie może tego zlekcewa-
żyć. A Ona nie byłaby człowiekiem, 
gdyby nam nie pomogła wtedy, kie-

dy o to prosimy”. Dowiedział się, 
że w kaplicy Prymasa Wyszyń-
skiego jest figura Matki Boskiej 
Fatimskiej, ofiarowana Polsce 
przez biskupa diecezji Leiri–Fa-
tima. Intencją ofiarodawcy było, 
aby figura wędrowała po kraju i 
ewangelizowała nasz oddany Ma-
ryi lud. Zgłosił się do kardynała i 
otrzymał tę figurę. W swoich no-
tatkach napisał: „Matce Bożej na 
pewno było za ciasno i samotnie, 
choć to w prymasowskiej kaplicy. 
Matka Boża to przecież Matka 
Boża Wędrująca, nawiedzająca 
dziś cały świat”  Figura docie-
ra 6.10.1961 r. do palloyńskiego 
ośrodka i pięć dni później zostaje 
poświęcona przez biskupa Karola 
Wojtyłę. Ks. Stanisław wspomina: 
„Wypadało poprosić i kogoś z do-
stojników kościelnych. Poprosi-
łem biskupa Wojtyłę. Było trochę 
późno.....Na mój argument, że 
ostatecznie o pobycie biskupa de-
cyduje chwała Boża, a nie, co in-
nego, zgodził się przybyć. Trzeba 
przyznać, że uczynił wielką ofiarę. 
Jeszcze tego samego dnia, musiał 
wracać do Krakowa na godzi-
nę drugą po południu”. W latach 
1962-1966 jeździł po całej Polsce 
jako misjonarz ludowy. Głosił re-
kolekcje w terenie i referaty dla 
księży. Od 1965 do 1968 r. pełnił 
funkcję rektora we Wrzosowie 
koło Radomia. W 1968 r. został 
mianowany rektorem w Wadowi-
cach. Zmarł 7 kwietnia 1971 roku. 
Spoczął na pallotyńskim cmenta-
rzu na Kopcu w Wadowicach. Jó-
zef Czapla ojciec Stanisława, po-
chodził od Czaplów z Bukowiny, 
znanych obecnie jako Łoikowie. 
Brat Józefa, który został na ojco-
wiźnie, miał tylko córki. Z Heleną 
ożenił się Michał Łoik. Jej siostra 
Maria, jest matką prof. Edwarda 
Prusa. Łoikowie osiedli i spoczęli 
w Pacholętach. Józef i Katarzyna 
Czapla, prawdopodobnie zmarli 
w czasie epidemii tyfusu w 1918 
roku. Najstarszy ich syn (ni) i An-
toni, już wcześniej opuścili wieś, 
natomiast Stanisław w 1924 roku 
i ta linia zanikła w Milnie. Odtwo-
rzył ją na krótko po I wojnie, Anto-
ni zwany Krakowiakiem. 

Michał Hawryszczak (1850-
1939). Bukowina

Michał powszechnie zwany Mi-
chałeczkiem, wyróżniał się pra-
cowitością, ofiarnością i uczyn-
nością. Utrwalił się też w pamięci 
mieszkańców jako dobry cieśla i 
budowniczy. Aktywnie też uczest-
niczył w budowie kościoła. Gdy 
mój prapradziadek Wawrzyniec 
Zawadzki zginął od uderzenia 
skrzydłem wiatraka, najstarszy z 
osieroconej czwórki dzieci To-
mek, dobijał dwudziestki, a naj-
młodsze miało dwa lata. Ponadto 
Tomek miał jeszcze do odbycia 
służbę wojskową. W tej trudnej dla 
wdowy Anny sytuacji, małżeństwo 
zaproponował sąsiad Michałeczek. 
I to ją uratowało. Z oddaniem za-
jął się gospodarstwem i dziećmi. 
Dzięki temu rodzina łatwiej prze-
trwała I wojnę, a po wojnie szyb-
ciej dźwignęła z ruiny zniszczone 
gospodarstwo. Razem z pasierbem 
Tomkiem, wybudowali swoje i 

babci Michaliny budynki. Poma-
gał też samotnej babci w gospo-
darstwie. Nie tylko przypominał, 
co należy robić, ale często infor-
mował tylko, że to czy owo jest 
już zrobione. Często przychodził 
do nas. Palił dużą fajkę z munsz-
tukiem. Za wszelką cenę usiłowa-
łem ją zdobyć, krzycząc pak! pak! 
.Zrobił mi małą, ale to nie było 
to. Swoich dzieci nie miał, ale z 
oddaniem zajął się Zawadzkimi. 
Praktycznie resztę życia poświę-
cił tej rodzinie. Opiekował się też 
prawnukami. Taki właśnie ostat-
ni obraz zapamiętałem. Siedział 
pod stertą słomy, w kołysce spał 
Stach (obecny ksiądz), a obok ba-
raszkował Józef. Życie wyraźnie 
w nim gasło. Mimo lata, okryty 
był kożuchem. Zmarł 1.01.1939 
roku w wieku 88 lat, 8 miesięcy 
przed wybuchem II wojny i gdy 
już wszystkie dzieci się usamo-
dzielniły. Długo przeżył żonę i 6 
lat pasierba Tomka. Należał do 
pokolenia, które stanowiło po-
most pomiędzy okresem niewoli i 
niepodległego kraju. To przykład 
człowieka, który poświęcił swoje 
życie dla innych.  Nie cierpiała go 
druga żona Tomka, Maria (krzy-
wa). Nie pojednała się z nim nawet 
na łożu śmierci, choć gorąco ją o 
to proszono. Odwróciła się twa-
rzą do ściany i tak zmarła. Przed 
I wojną na Kułajowej Górze i na 
wzniesieniu za wioską przy Gon-
towieckim Gościńcu, były wiatra-
ki. Pole po drugiej stronie gościń-
ca nazywano „Do Grybełki”, czyli 
dochodzące do mieszkającego tam 
Grybełki. Być może do niego nale-
żał ten wiatrak. Właścicielem dru-
giego, prawdopodobnie był Kułaj, 
bo tak do końca nazywało się to 
wzgórze. Skrzydło jednego z tych 
wiatraków, zabiło wspomnianego 
wyżej, Wawrzyńca Zawadzkiego. 
Choć parę słów godzi się poświę-
cić pszczelarstwu, zwanym daw-
niej bartnictwem, które stanowiło 
znaczącą pozycję w wielu gospo-
darstwach. Dawne pasieki zakła-
dano na ogół poza strefą zabudo-
wy: w zagajnikach i na obrzeżach 
leśnych. Na Bukowinie do końca 
trzy zagajniki nazywano pasieka-
mi, choć pszczół już dawno tam 
nie było. W okresie międzywo-
jennym trzymano je też w sadach 
koło domu. Duże pasieki do końca 
trzymali w lesie: Jindruch Pitrzyń-
ców-Zaleski, Marcin Gaździcki i 
Koleśnik-Michał Ozierański. W 
lesie, ale koło domu, miał też Wój-
tuła. Przydomowe pasieki mieli: 
Pitrzyńców Szczepko-Zaleski, 
Mikoła Baranów, Zahnibida-Ma-
liszewski Antoni, Czwórak-Jan 
Czapla i Jaśko Szeligów z Okopu. 
Rozkręcał Hawryszczak i Botiuk- 
Józef Letki z Okopu. Szeliga parał 
się również ciesielstwem i stolar-
stwem.     Jindruch Pitrzyńców 
(1871-1953) był jednym z najbar-
dziej zamiłowanych pszczelarzy. 
Zdarzało się w kryzysowych la-
tach, że sprzedawał kawałek pola, 
aby ratować pszczoły. Na Zacho-
dzie osiadł w Pacholętach. Zięć 
proponował mu gospodarstwo 
obok swojego koło Inowrocławia, 
ale zdecydowanie odmówił. Na 
dobre i na złe, chciał być z większą 
grupą swoich ludzi. 

Wójtuła nie rozstał się ze swoją. 
Tuż przed wyjazdem znaleziono 
go w niej martwego, a przy nim 
leżała broń. Wskazuje to na sa-
mobójstwo. Głównym motywem 
tego kroku był żal pozostawienia 
dużego, położonego w uroczym 
zakątku leśnym, gospodarstwa. 
Była to barwna postać. Dobry i 
zamożny gospodarz i pszczelarz. 
Miał też rybnik. Lubiał towarzy-
stwo i łyknąć cos mocniejszego. 
Swojemu kompanowi Pączkowi z 
Ditkowiec, który ożenił się z cór-
ką Koguta, dał morgę lasu w pre-
zencie. Na tamte warunki, był to 
królewski dar. Z Załoziec na ogół 
wracał na rauszu i często zasypiał 
na wozie lub saniach, ale jego ko-
nie zawsze bezbłędnie zawiozły 
go do domu. Od czasu do czasu 
padają wypowiedzi, że była to 
wioska zacofana i dobrze  żeśmy 
się z tego wyrwali. Tak im wycho-
dzi z prostego porównania tamte-
go i współczesnego życia na wsi. 
Jest to błędna ocena. Nie można 
porównywać dwóch różnych świa-
tów, które dzielą lata i olbrzymi 
postęp techniczny. Opowiadałem 
kiedyś wnukowi, jak musiałem 
błotnistą drogą brnąć dwa kilo-
metry na stację, by dojechać do 
szkoły. A nie lepiej było pojechać 
samochodem? Ten prosty przykład 
pokazuje skalę przemian ostatnich 
czasów. Rozumowanie wynika-
jące z prostych porównań dopro-
wadziłoby do wniosku, że nasi 
pra-pra żyli w skrajnej biedzie. A 
tak przecież nie było. Na każdym 
etapie rozwoju cywilizacyjnego, 
podobnie jak my teraz, mieli za-
spokojone podstawowe potrzeby. 
Nie znali nic innego i nie czuli się 
przez los pokrzywdzeni. Praw-
dziwszy obraz dałoby porównanie 
samopoczucia i zadowolenia ze 
stanu posiadania. Z doświadczenia 
wiem, że w naszym wypadku było 
ono nie gorsze, a nawet lepsze niż 
tutaj. Ten stan wynika z porówna-
nia z otoczeniem. Tam małe zróż-
nicowanie zamożności i powolny 
postęp, tworzyły większą stabili-
zację i nawet małe sukcesy dawały 
dużą satysfakcję. We współcze-
snym świecie wszystko szybko 
się zmienia, rynek wciąż zalewają 
jakieś nowości, co wymusza po-
goń za pieniądzem, by sprostać 
nowym trendom lub przynajmniej 
nie odstawać od czołówki. Rodzi 
to pośpiech, stresy i znerwicowa-
nie. Teraz ludzie żyją w dostatku 
i lepszych warunkach, ale tamtym 
mogą pozazdrościć radości życia. 
To zdanie zarówno młodych jak i 
starych kresowian. Wszyscy zgod-
nie twierdzili, że było tam bardzo 
wesoło. Ja nie czułem się gorzej 
na furmance, niż teraz w samo-
chodzie. Należy dodać, że ludzie 
często się spotykali, gawędzili, 
dyskutowali, żartowali, śmiali się 
i śpiewali. To zbliżało i łagodziło 
obyczaje. Teraz telewizor zajmuje 
większość wolnego czasu i choć 
przybliża świat, nie sprzyja takim 
kontaktom. Na szczęście nie za-
nikła jeszcze całkiem staropolska 
gościnność i oby przetrwała jak 
najdłużej. Do tego trzeba dodać, 
że zróżnicowanie zamożności jest 
obecnie większe i wielu sen z po-
wiek spędza zamożność sąsiada. 

Złą krew robią też większe do-
chody ludności w krajach bardziej 
rozwiniętych. Życie zdominowały 
wartości materialne. A przecież nie 
samym chlebem człowiek żyje.To, 
czego dokonali nasi rodzice i dzia-
dowie w tak krótkim czasie, zasłu-
guje na największe uznanie. Ten 
olbrzymi dorobek, plasuje wioskę 
w czołówce postępu. Oczywiście 
postępu na ówczesne czasy. Wio-
ska miała nową zabudowę, szkołę, 
piękny kościół, różne organizacje, 
kółka teatralne, świetlice, biblio-
teczki i kilka sklepów. Postęp sze-
rzyli też instruktorzy rolni. Wdra-
żali stosowanie nowych odmian 
nasion, płodozmiany i nowoczesne 
nawożenie. 

Ci, którzy wracali z emigracji, 
również propagowali postęp. 
Jantek Bazylów-Zając z Paświ-
ska, wybudował pierwszą stodo-
łę przejazdową i wszystko zboże 
kosił kosą. Nie żął sierpem, choć 
wielu twierdziło, że taki niczego 
się nie dorobi, bo kosa dużo ziar-
na wytrząsa z kłosów.  Ukraińcy 
do dziś twierdzą, że byli dyskry-
minowani. Jakaż to nierówność 
skoro na Bukowinie był kościół, 
a na Podliskach cerkiew. Na sty-
ku Bukowiny i Kamionki polska 
szkoła, a na Krasowiczynie przy 
Podliskach ukraińska. Co prawda 
w ich szkole obowiązywał język 
polski, ale w polskiej obowiązko-
wy był również ukraiński. Mieli 
też podobne do polskich legalne 
organizacje. Ale młode umysły 
burzyły głównie te nielegalne. To 
one podsycały nacjonalizm. Efek-
ty tej działalności, odczuliśmy 
szczególnie dotkliwie. Tragiczne 
przeżycia z lat I wojny, nie wyga-
sły w pamięci mieszkańców wio-
ski i tych, którzy w niej walczyli. 
Po II wojnie Antoni Worobiec z 
Trościańca, spotkał w Czeskiej 
Orawie starych wiarusów, którzy 
wiele czasu spędzili w okopach 
Milna i w punkcie obserwacyjnym 
na Gontowieckiej Górze. Gdy im 
powiedział, że Milno i Gontowa 
zostały odbudowane, nie mogli 
w to uwierzyć. W głowach im się 
nie mieściło, że na takim pobojo-
wisku mogło odrodzić się życie. 
A wyście tam byli? – pytali. Tak 
– odpowiedział. Nawet tam miesz-
kałem. Okazało się, że ci weterani 
służyli w austriackim pułku pie-
choty, któremu przeznaczono do 
obrony, mileński odcinek frontu. 
Część przeżyła w rowach strzelec-
kich na Bukowinie, a niektórzy ob-
sługiwali punkt obserwacyjny na 
Gontowieckiej Górze. Zginęło tam 
ich kilku rodaków, bo była zajadle 
przez Rosjan ostrzeliwana. Nie 
wiem czy Worobiec powiedział 
im, że w 1944 roku wioski znowu 
zostały unicestwione. Tym razem 
bez wojny, przez ukraińskich na-
cjonalistów. Na pewno nie mogli-
by zrozumieć - bo żaden rozumny 
człowiek tego pojąć nie może - że 
tyle nakładów, wyrzeczeń, mozołu 
i trudu, bezmyślność ludzka w jed-
ną noc, zamieniła w zgliszcza.

 CDN.
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