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Medale od SBU.
Uwaga mediów 11 listopada skoncentrowała się na zamieszkach
ulicznych w Warszawie. Zupełnie
niesłusznie. Najważniejsze wydarzenie tego dnia miało bowiem
miejsce w Krakowie. Niestety
nikt o nim nie poinformował poza
samymi zainteresowanymi. 11 listopada o godz. 18.17 na portalu
niezależna.pl pojawiła się notatka
zatytułowana Ukraina dziękuje
Tomaszowi Sakiewiczowi. Medal
dla „Strefy Wolnego Słowa”.
Czytamy w niej: Dzisiaj Święto
Niepodległości. Podczas uroczystości w Krakowie redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz
Sakiewicz został uhonorowany
medalem Służby Bezpieczeństwa

Ukrainy. To
podziękowanie za zaangażowanie w
walkę o wolność
Ukrainców.
Dalej dowiadujemy się, że
razem
z
Sakiewiczem wyróżniony został
tym samym odznaczeniem Przemysław
Miśkiewicz ze Stowarzyszenia
Pokolenie, w przeszłości jeden z
twórców Ligi Republikańskiej.
Obu panom odznaczenia wręczył
publicznie Andrij Garbow vel
Grabow – wiceszef tzw. „samoobrony majdanu” (czyli tych, któ-
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Boże Narodzenie 2014

rzy najprawdopodobniej dokonali
krwawej jatki w Kijowie 20 lutego), obecnie doradca sekretarza
Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, znany w Polsce z
kwietniowej konferencji IPN w
Zabrzu oraz imprez politycznych
„Gazety Polskiej”.
Dokończenie na str . 10

Będzie partnerska Moje Kresy - Szcze- Wrocław i Lwów
współpraca z
pan Waliduda
bratnie miasta. Cz.1
Tarnopolem
Wiem, że było już wielu, którzy
Gmina Brzeg w województwie
opolskim niebawem nawiąże partnerską współpracę z ukraińskim
miastem Тaрнопіль ( Tarnopol).
Na przedostatniej sesji samorządu
radni miejscy jednogłośnie podjęli
uchwałę w sprawie.... Str. 3

Ojciec Szczepana – Marcin pochodził z bogatej rodziny Walidudów z którymi liczono się w
Łosiaczu. Gdy żenił się z jedną z
trzech córek Eliasza i Anny Chemij, od ojca Wojciecha otrzymał
7 morgów dobrej ziemi. Babcia
Szczepana Anna Chemij...Str. 17

porównywali te miasta. Ja nie
chcę porównywać, nie chcę wyszukiwać analogii, ale chciałabym
odnaleźć ducha Lwowa we Wrocławiu, choć przecież śpiewam
za Romanem Kołakowskim, że
„Lwów to dla mnie zagranica…”.
Spaceruję z aparatem...... Str. 35

Pokłosie „polityki 70.rocznica ludo- Boże Narodzenie w
jagiellońskiej!
bójstwa na Kre- Milnie na Podolu
„W interesie narodów Europy
Boże Narodzenie ze względu różŚrodkowo-Wschodniej leży blo- sach Polskich
kowanie rosyjskiej polityki odbudowy wpływów w postsowieckiej
przestrzeni imperialnej oraz obrona podmiotowości na arenie międzynarodowej – tzn. utrzymanie
przez państwa naszego regionu
głosu stanowiącego w NATO i
UE. Realizacja .....Str. 12

Odnotowałem co najmniej 191 napadów nacjonalistów ukraińskich
na Polaków mających miejsce w
grudniu 1944 roku (117 napadów
datowanych od 1 do 31 grudnia,
57 napadów „w grudniu 1944
roku” .......Str. 21

Wspomnienia
Iryna Farion
żeńskie wcielenie Adeli Roch.......
Josepha Goebbelsa Około 20 czerwca do naszego domu
przyszły dwie dziewczynki Janina
na Ukrainie
Iryna Farion - ukraińska nacjonalistka, antysemitka i polonofob.
Filolog języka ukraińskiego i kultury, docent wydziału języka ukraińskiego na Politechnice Lwowskiej (Instytut Nauk humanitarnej
i społecznej). .......Str. 16

lat ok 10 i Sabina lat ok 7, zapłakane
opowiedziały naszemu tatusiowi co
się stało w ich domu. Mówiły razem
zgodnie tak: „W nocy do naszego
domu przyjechali wozem Ukraińcy
i nakazali naszemu tacie Władysławowi, aby...........Str.25

ne związane z nim obyczaje, było
obok Wielkanocy, największym
corocznym wydarzeniem w życiu
kresowego sioła. Poprzedzał je
okres wyczekiwania i przygotowań. Mężczyźni z ..... Str. 37

Obraz malowany
po latach

Podole z mleka i miodu słynące. Urodziłem się na Podolu, we
wrześniu 1932 roku we wsi Łanowce w powiecie Borszczów. Do
granicy Państwa z ówczesną Rosją było zaledwie 12 lub 13 kilometrów, do Skały Podolskiej nad
Zbruczem. Można powiedzieć,
że urodziłem się w pasie przygranicznym. Na kilka miesięcy przed
wojną okolica była penetrowana
przez sowieckich.......Str..... 38

W bieżącym wydaniu kolędy i pastorałki

Wszystkim Czytelnikom
Kresowego Serwisu
Informacyjnego,
życzymy

Wes łych Świąt
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Święto Zmarłych w Lublinie Cmentarne hieny
Andrzej Łukawski

Redakcja

1 listopada w Lublinie, na cmentarzu przy ul. Lipowej, Kresowy
Serwis Informacyjny uchwycił w
obiektyw akcję zbierania zniczy,
które zostaną przewiezione na
Wołyń i zapłoną tam jako Światełka Pamięci.

Jeden z ufundowanych przez
Kresowy... Serwis Informacyjny
zniczy, które ułożone w kształcie
krzyża płonęły podczas antybanderowskiego protestu pod ambasadą Ukrainy w Warszawie zapłonie również na Wołyniu.

Lublin, cm. przy Lipowej (wejście od TVP Lublin) i hieny cmentarne.
Ani policja ani SM nie jest w
stanie zareagować (teren prywatny) na skandaliczne zachowanie właściciela parkingu, który
nie ułatwił życia dla inwalidów i
kombatantów którzy nie mogąc
zaparkować na miejscu do tego
przeznaczonym albo rezygnowali
z odwiedzenia grobów najbliższych albo dosłownie posuwali
kilkaset metrów na wózkach, o
kulach czy o laskach.

Wiadomo że dla wszystkich ważny jest biznes ale dlaczego akurat
musieli odczuć to osoby niepełnosprawne i kombatanci ...????
Zresztą nie tylko inwalidzi mieli
okazję zapoznać się debilizmem
właściciela przycmentarnego parkingu pazernego na łatwy zarobek. Z dnia na dzień podniósł on
cenę za parking i wszystkie portfele były równo „czesane”.
Ów feralny parking usytuowany
jest obok Cmentarza Wojskowego.

Drugi znicz zapłonął pod Krzyżem Wołyńskim znajdującym
się na Cmentarzu Wojskowym.
Wojskowa asysta Straży Granicznej przy Krzyżu Wołyńskim, to
obrazek który chcielibyśmy widzieć zawsze. Lubelskie dzieciaki bardzo aktywnie włączyły się
w zapalanie Światełka Pamięci i
„czapki z głów” dla rodziców, którzy tłumaczyli dlaczego ten krzyż
tam stoi.
Lekcja historii na żywo, bo nasza
wspaniała młodzież w szkołach
tego nie uświadczy.
Tuż obok Krzyża Wołyńskiego,
mieszkańcy Lublina i to całymi
rodzinami składali podpisy pod
obywatelską inicjatywą dzięki której, na pobliskim Skwerze
Ofiar Wołynia ma powstać obelisk upamiętniający ludobójstwo
dokonane na obywatelach II RP
przez OUN-UPA.

Zaproszenie na Mszę
św. i koncert.
Redakcja

Muzeum Lwowa i Kresów
- dyr. Aleksandra Biniszewska, dyr. Beata Kaczkowska
Centralna Biblioteka Wojskowa - dyr. dr. Jan Tarczyński Pod patronatem JE
Biskupa Polowego ks.dr Józefa Guzdka
zapraszają na Mszę św w
intencji Orląt Lwowskich,
Mszę św. odprawi JE Biskup
Polowy ks. dr Józef Guzdek.
Po Mszy św. zapraszamy na
koncert Reprezentacyjnej
Orkiestry Wojska Polskie-

go z udziałem solisty Teatru
Narodowego RomualdaTesarowicza w 96 Rocznicę
Powstania Orląt Lwowskich
oraz 96 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Msza św. wraz z koncertem
obbędą się 3 grudnia 2014 o
godz 18-tej w Katedrze Polowej w Warszawie.
Po uroczystościach zapraszamy na wojskową grochówkę.
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BĘDZIE PARTNERSKA LITWA W PEJZAŻU
WSPÓŁPRACA Z
TARNOPOLEM
Wwernisaż wystawy malarstwa
Romuald Mieczkowski

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szewczuk
Gmina Brzeg w województwie
opolskim niebawem nawiąże partnerską współpracę z ukraińskim
miastem Тaрнопіль ( Tarnopol).

Na przedostatniej sesji samorządu
radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nawiązania
współpracy z miastem na zachodniej Ukrainie. Na początku nowej
kadencji dojdzie do pierwszego
spotkania władz obu miast – dodaje Eugeniusz Szewczuk, prezes
brzeskiego Towarzystwa Miłośników Prus Lwowskich, który z
szefową brzeskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i
Kresów Południowo – Wschodnich Alicją Zbyryt, wnioskowali
do burmistrza Brzegu o nawiązanie takowego partnerstwa z Tarnopolem. 217 tysięczny Tarnopol
współpracuje już kilkoma miejscowościami na terenie Polski takimi jak : Tarnów, Elbląg, Radom
i Chorzów. Ponadto najlepsza
uczelnia obwodu tarnopolskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w
Tarnopolu prowadzi zakrojoną na
dużą skalę współpracę z Zakładem
Sadowniczym we wsi Pamiątkowo w powiecie szamotulskim.
Niespełna 40 tysięczny Brzeg
będzie pierwszym miastem w
Polsce, który nawiąże współpracę z potentatem równającym do
nowoczesnych europejskich miast
jakim niewątpliwie jest Tarnopol.
Ukraińskie miasto znane jest nie
tylko w Europie (współpracuje z
amerykańskim Yonkers w stanie
Nowy Jork, nad Hudsonem, w
zespole miejskim Nowego Jorku) jako duży ośrodek kulturalny,
oświatowy i różnorodnego przemysłu. W mieście funkcjonują
4 Uniwersytety : Ekonomiczny,
Medyczny, Techniczny i Pedagogiczny.
Wszystkie wyższe uczelnie tarnopolskie rekrutują studentów z
Polski. Brzeg od dłuższego czasu
współpracuje już z porównywal-

/ Brzeg jesienią - renesansowy ratusz

*Aldona Dobrovolskiene*Algimantas Stanislovas Kliauga*
Raimondas Savickas*Aleksandras Vozbinas*
w poniedziałek, 1 grudnia o godz.
17.00,
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
Plac Bankowy 3/5, Wejście główne C
Romuald Mieczkowski w imieniu organizatora: Mazowieckiego
Instytutu Kultury
/ Brzeg jesienią - starówka

nymi wielkością miastami w Czechach, Niemczech i we Francji.
Nawiązanie współpracy z Tarnopolem to poplon licznych osobistych kontaktów dzisiejszych
mieszkańców ziemi brzeskiej z
mieszkańcami obwodu tarnopolskiego. Takie partnerstwo będzie
zatem dla obu stron szczególnie
ważne, ponieważ w powiecie
brzeskim mieszka wielu byłych
mieszkańców Kresów, dawnego
województwa tarnopolskiego. Zamieszkują głównie takie miejscowości jak: Lubsza, Michałowice,

Błota, Tarnowiec, Czepielowice,
Śmiechowice, Pawłów, Lewin
Brzeski, Grodków. 29 sierpnia
2008 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu Powiat Brzeski
podpisał porozumienie o współpracy z ukraińskim Powiatem Horodenka. Ten historyczny dokument podpisali ze strony polskiej
Przewodniczący Rady Powiatu
Brzeskiego Henryk Mazurkiewicz
i Starosta Powiatu Brzeskiego
Maciej Stefański, stronę ukraińską
reprezentował Przewodniczący
Rady Rejonowej Bohdan Kobylański oraz Przewodniczący Rejonowej Administracji Państwowej
Wasyl Jemczuk.
Ponadto miasto i gmina Grodków
powiat Brzeg na czele z burmistrzem Markiem Antoniewiczem
od szeregu lat prowadzą owocną
współpracę z rejonowym miastem
Borszczów. Wielu mieszkańców
Grodkowa i pobliskiego Wierzbnika to byli mieszkańcy wsi Łosiacz
powiat borszczowski. Nawiązanie
partnerskiej współpracy w duchu
przyjaźni i życzliwości przyczyni
się do rozwoju obu miast - Brzegu i Tarnopola. Będzie wkładem
do pojednania, zrozumienia i zbliżenia obu narodów w tak trudnym
dla Ukraińców okresie.

/ Brzeg jesienią - ulica Długa

Tel. 22 5864219, 508764030
Aldona Dobrovolskienė urodzona
w 1951 roku na Dalekim Wschodzie, na Sachalinie. Studiowała
filologię na Uniwersytecie Wileńskim i malarstwo w Szkole Sztuk
Pięknych Savickasa. Od roku
2006 należy do grupy twórczej
“Dziewięć wiatrów”, była jedną
z inicjatorek powołania Stowarzyszenia “Otwarta Przestrzeń”.
Uczestniczyła w blisko 60 wystawach na Litwie i Łotwie. Mieszka
w Wilnie.
Algimantas Stanislovas Kliauga

urodził się w 1943 roku w Rokiszkach. Absolwent Litewskiego
Instytutu Sztuk Pięknych (obecnie
ASP). Od roku 1969 uczestniczy
w wystawach na Litwie i zagranicą. Członek Związku Artystów
Malarzy Litwy. Bliska mu jest
europejska tradycja ekspresjonizmu. “Obecnie maluję tylko to, co
przeżywam i o czym myślę. Szukam symboli w tym języku i ekspresyjnej dekoracyjności” – mówi
artysta.
Raimondas Savickas urodzony w
1955 roku. Studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Wileńskiego. Członek Związku
Artystów Malarzy Litwy. W roku
1994 w Wilnie założył Galerię
Sztuki Savickasa. Laureat nagród,
m.in. Międzynarodowego Pleneru
im. Marka Chagalla w Witebsku
na Białorusi (1997).
Aleksandras Vozbinas urodził się
w 1958 roku w Wilnie. Dyplom w
zakresie malarstwa sztalugowego
uzyskał w Litewskim Instytucie
Sztuk Pięknych (ASP). Od 1988
uczestniczy w prezentacjach artystycznych – udział w ponad
40 wystawach indywidualnych i
blisko 300 zbiorowych. Kurator
wystaw zagranicznych. Od roku
1998 organizuje Międzynarodowe
Plenary Malarstwa “Dni Soutine”.

Ze smutkiem informuję, że 18 września 2014 roku zmarł mój
stryj:

śp. LEŚNIAK Tadeusz
śp.Tadeusz Leśniak ps.”Chomik”, żołnierz II batalionu, 50 pułku
piechoty 27 WDP AK. Aresztowany w 1944 r. w Chełmie, przewożony do Lublina zbiegł w marcu 1945 r.
Z trzech braci Leśniaków żyje nadal Witold ps.”Kukułka”
Wojciech Leśniak
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Lublin: Obywatelskie Inicjatywy
Uchwałodawcze
Zdzisław Koguciuk

Relacja ze zbierania podpisów w
Lublinie w sprawie Obywatelskich
Inicjatyw Uchwałodawczych
- wzniesienia na Skwerze Ofiar
Wołynia w Lublinie Pomnika Ofiar
Ludobójstwa Dokonanego
na
Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich przez Nacjonalistów
ukraińskich.
- nadanie Skwerowi Tarasa Szewczenki nazwy Skwer Sprawiedliwych Ukraińców.
Z wielka obawą przystępowałem
do zbierania podpisów na ulicach
Lublina w powyższych inicjatywach.
O ile byłem pewny poparcia Lublinian odnośnie konieczności wzniesienia pomnika ofiar ludobójstwa
na Wołyniu o tyle posiadałem
wiele obaw jakie poparcie uzyska
druga inicjatywa. Moje obawy
były tym bardziej uzasadnione że
w większości podpisy dokonują
osoby które doświadczyły w swoich rodzinach tej potwornej tragedii. Znają z opowieści przekazanej
przez tych co przeżyli do jakich
okropności dopuścili się Ukraińcy
na Polakach a jednocześnie czułem
ogromna potrzebę upomnieć się
o tych Ukraińców którzy w tych
strasznych czasach okazali ludzkie

sumienie. Inicjatywa upominania
się o Sprawiedliwych Ukraińców
powstała rok temu podczas zbierania podpisów o Skwer Ofiar Wołynia gdzie wielokrotnie słyszałem
że dzięki Ukraińcom przeżyli Ci
który ich ukryli, ostrzegli, bronili
czy dzielili się pożywieniem. W
mojej rodzinie nie doświadczono
Sprawiedliwych Ukraińców, całą
rodzinę babci wymordowano w
Woli Ostrowieckiej a ojca siostrę
i jej męża zamordowano i spalono
w zabudowaniach w Jankowcach.
Mimo to wystąpiłem z powyższą
inicjatywą i na ulicy podkreślałem i przekonywałem wątpiących
że nie można żyć nienawiścią do
końca życia. Podpisy były zbierane na ulicach Lublina przez 15 w
miarę pogodnych dni na przełomie
października i listopada przez 3-4
godziny. Poparcia na wzniesieniem
pomnika udzieliło 1630 mieszkańców Lublina oraz 350 osób nie
wpisanych do rejestru wyborców
Miasta Lublin. Na Skrew Sprawiedliwych Ukraińców zebrano 1390
podpisów mieszkańców Lublina
oraz 320 osób nie wpisanych do
rejestru wyborców Miasta Lublin.
Utworzona została lista dodatkowa na którą wpisywano osoby
nie zameldowanych w Lublinie
a tylko tutaj pracujące lub uczące
się. Chcemy bowiem wykazać w

Urzędzie Miasta Lublin że powyższe osoby również chciały udzielić poparcia naszym inicjatywom
chociaż wg Statutu Miasta Lublin
głosować mogą tylko mieszkańcy Lublina. W sumie uzyskaliśmy
1980 podpisów przez 15 dni co
daje przeciętną 132 podpisy niech
świadczy jak żywy w Lublinie
jest temat Zbrodni Wołyńskiej.
Potrzeba powiedzieć że w większości poparcie okazywały osoby
które miały jakąś wiedzę o Zbrodni
Wołyńskiej lub znały ten tragizm z
opowieści rodzinnej lub publikacji.
I to właśnie te osoby opowiadały
się za zmianą nazwy Skweru na
Sprawiedliwych Ukraińców. Powyższe pokazuje dobitnie że nie
ma w narodzie polskim ani zemsty
ani nienawiści – i to jest piękna
Polska dusza – pomimo tak okropnych doświadczeń od Ukraińców
jest chrześcijańskie – przebaczam
- ale pamięć i modlitwa za pomordowanych należy się po wszystkie
czasy.
Lublinianie za wzniesienie pomnika ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich
opowiedzieli się jednoznacznie za
koniecznością postawienia obelisku w Lublinie. Pomnika ofiarom
ludobójstwa których kości do dzisiejszego dnia poniewierają się
w chaszczach i krzakach bez pochówku na Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich bez symbolicznego krzyża ustawionego na
miejscu zbrodni. Bardzo często
nadmieniano z rozgoryczeniem że
Radni w naszym mieście powinni
powyższe dawno załatwić a nie
aby stać tutaj marznąć i żebrać od
ludzi podpisy.
Nie wszyscy podpisując o pomnik
upomnieli się o Sprawiedliwych.
Ukraińców
Różnica pomiędzy podpisami na
pomnik a skwerem Sprawiedliwych Ukraińców wynosi 270 osób
- należy się zastanowić kto odmówił poparcia pomimo że czyniłem
wszystko aby ta różnica była jak
najmniejsza. Według mnie w dużej liczbie znajdują się jednak kresowianie którzy doświadczyli od

Ukraińców potwornych zbrodni i
nie pomogły tutaj żadne tłumaczenia – najczęściej otrzymywałem
odpowiedz - może i byli sprawiedliwi ale myśmy tego nie doświadczyli. Wiele razy słyszałem słowa –
panie jak by wróciły te czasy oni by
to samo robili dzisiaj. Na drugim
miejscu nie sadziłem że może cos
takiego zaistnieć wśród młodzieży
i to tej również która nie doświadczyła w rodzinie zbrodni od Ukraińców a pomimo tego odmawiała
podpisu. Twierdząc że nie znoszą
Ukraińców który jest fałszywym
i podłym narodem, dawano mnie
przykłady że oprócz potwornych
zbrodni na Polakach to Ukraińcy
stanowili 70 % obsady wież strażniczych w niemieckich obozach
koncentracyjnych. Na trzecim
miejscu znajdują się ci którzy odmówili podpisu z racji tego że nie
znają tematu i nie są przekonani o
powyższym.
Pomimo tej różnicy należy powiedzieć jednoznacznie Lublinianie
upomnieli się o Sprawiedliwych
Ukraińców tych którzy mieli odwagę bronić Polaków których odruch ludzkiego serca opowiadał się
pomimo zagrożenia nieść pomoc
i obronę. Nawet samo ostrzeżenie
przed grożącym niebezpieczeństwem było aktem bohaterstwa
Ukraińców za które groziła śmierć
a Polacy wielokrotnie ucieczką
ratowali swoje życie i swoich najbliższych. W tym miejscu chciałem przytoczyć słowa jednego
może około 20 letniego młodzieńca – „dzisiaj z banderowców robi
się bohaterów a nie pamięta się
o tych którzy rzeczywiście nimi
byli”. Należy tutaj przywołać sytuację podpisu młodego lublinianina który dokonywał tego ze łzami – na moje pytanie co się dzieje
przytoczył taką historię. Zadzwonił
do babci że zbierają takie podpisy
– babcia zabroniła jemu przyjechać do niej jeżeli tego nie dokona. Okazało się ze babcia wychowywała się razem z rówieśniczką
Ukrainką gdzie bardzo się lubiły.
Pewnego razu ta dziewczynka
podsłuchała rozmowę że następnej nocy mają wymordować wieś
gdzie mieszka jej dobra koleżanka

Polka. W nocy ukradkiem przyszła i ostrzegła – rodzice babci
tej nocy opuścili na zawsze swoje
gospodarstwo. Po latach babcia
przyjechała do tej miejscowości
chcąc podziękować za uratowanie
życia. Okazało się że ktoś widział
że ona ostrzegała Polaków i banderowcy ją zamordowali - babcia
okropnie to przeżyła i ciągle się za
nią modli. Również mieszkaniec
Lublina opowiedział historię rodzinną jak to dzięki Ukraince jego
dziadek żyje i mieszka w Kraśniku
po dziś dzień – oto uciekał przed
zbrodniarzami i wszedł do zabudowań prosząc o ratunek – Ukrainka
ukryła jego w piecu chlebowym
i aby upozorować że nie ma tutaj
nikogo rozpalała ogień w powyższym. Kiedy zbrodniarze wpadli
przeszukali całe mieszkanie kiedy
jednak chcieli zajrzeć do pieca ona
nie pozwoliła twierdząc że właśnie
rozpaliła i nie możliwe aby tam
ktoś był. Zadawałem pytania podpisującym co panią/pana kieruje
aby podpisać za skwerem Sprawiedliwych Ukraińców i mogę powiedzieć że w około 40-50 przypadkach otrzymałem odpowiedz – że
żyjemy dzięki Ukraińcom którzy
nas uratowali. Wobec ciągle zgłaszających się aby złożyć podpis nie
było czasu aby dokładnie zapytać
o okoliczności. Lublinianie jednoznacznie odrzucili Skwer Tarasa
Szewczenki – wielu podpisujących nie wierzyło że w ogóle taki
jest w naszym mieście a na moje
pytania czy wie kto to jest nie potrafiono odpowiedzieć. Zadawano
natomiast pytania - jakie kryteria
stosuje Rada Miasta Lublin aby
uhonorować kogoś kto zasłużył
się dla naszego miasta skoro obcy
Lublinowi poeta tego dostąpił. Na
moje wyjaśnienia że to konsulat
Ukrainy w Lublinie był inicjatorem
a argumentem był fakt że w Lublinie przetłumaczono jego książkę i
przeszło w Radzie Miasta głosami
14 radnych przy 5 wstrzymujących
się – często otrzymywałem odpowiedz – gdzie my żyjemy do czego
to doszło że Ukraińcy w naszym
mieście nadają nazwy skwerom –
to są kpiny z mieszkańców Lublina. W zebranych 1710 podpisów
6 dosłownie sześć osób starało się
bronić postaci Tarasa Szewczenki
w Lublinie powołując się przy tym
na jego poezje odnoszącą się do
kwestii Polski w tamtym okresie.
Po Skwerze Tarasa Szewczenki
- Uwaga Skandal - Obelisk wielkiego głodu na Ukrainie w Lublinie - oto doszły do mnie informacje
przerażające - z czyjej inicjatywy
– wiem że mocno za tym lobbuje pan Zbigniew Wojciechowski
– kandydat PIS do Lubelskiego
Sejmiku. Polityk który przeszedł
prawie wszystkie partie od Ruchu dla Rzeczypospolitej, Ruchu
Odbudowy Polski po Lubelską
Centroprawicę, PO, PJN, PIS.
Oczywiście aby sprawa ładnie wyglądała otrzymał poparcie Konsula
Generalnego Ukrainy w Polsce.
Prawdopodobnie jest już treść na-
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„GDZIE KOŃCZY SIĘ
POLSKA” KRESOWY
PANEL W SGH.
Ryszard Jan Czarnowski

pisu ustalonego przez Wojewódzki
Komitet Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w Lublinie ten sam
któremu tak trudno przeszło przez
gardło słowo ludobójstwo które
dokonało się na Wołyniu. Na pasie zieleni pomiędzy cerkwią przy
ulicy Ruskiej a dwupasmówką
ulicy Lwowskiej chce się ustawić obelisk - Wielkiego Głodu na
Ukrainie w latach 1932-1933 gdzie
według historyków zmarło 3,5 do
5 milionów osób. Jest tutaj tylko
krok do tego aby Polaków obciążyć tym strasznym ludobójstwem
na narodzie Ukraińskim który doświadczył od bolszewików za to
że chłopi bronili swoich gospodarstw których ziemia miała tworzyć wspólny majątek kołchozów.
Ukraińcy atakują zbierających
podpisy.
Nie była to sielankowa praca lecz
narażona na ciągły atak całe szczęście że tylko słowny. Chciałem
podkreślić rzecz najistotniejszą że
atak był na nas skierowany od osób
starszych natomiast spokojnie
zachowała się młodzież Ukraińska ucząca się w naszym mieście.
Tylko jeden przypadek polemiki
gdy młoda studentka tłumaczyła że Polacy tez mordowali o czy
mówi film „Pokłosie” – mamy tutaj przykład z jakich źródeł czerpią
wiedzę. Prawdą jest że fotografowali nasze tablice informacyjne ale

na Ukrainie. Zrobiła potworną
awanturę że dzisiaj na Ukrainie nie
ma nacjonalizmu ale kresowianie
pięknymi argumentami o pomnikach Bandery i pochodach banderowskich sądzę że wyprowadzili ją
z błędu. Następny to był zaplanowany – odwrócenie istoty sprawy kobieta około 45 lat okrzykami że
stawiamy pomnik dla banderowców wywołała zbiegowisko – nie
pomogły tłumaczenia aby przeczytała to wszystko że zrozumieniem piękna postawa Lublinian odesłała
ją tam skąd przyszła. Następnym
atakiem był atak bez argumentów
kobiety wiek ponad 50 lat – gdzie
histerycznie krzyczała – uchodźcie
stąd. I jeden przypadek mężczyzny
wiek ponad 50 lat – argumentował
m.in. przyczyny Zbrodni na Wołyniu że Polacy jego matkę która pracowała jako służąca źle traktowali.
Pomijam mniejsze incydenty które
były raczej tak sądzę szukaniem
argumentacji niż atakiem na nasze
inicjatywy. Zgłaszamy Obywatelskie Inicjatywy do Nowo Wybranej Rady Miasta Lublina gdzie
głosowania będą świadczyć czy
rzeczywiście Nowo wybrani Radni będą słuchać głosu wyborców o
których tak bardzo walczyli przed
wyborami - o wynikach powiadomimy niezwłocznie. Posiadamy
kamień na obelisk. Powyższe inicjatywy zostaną zgłoszone wraz z
projektem pomnika nad którym

5 listopada 1370 roku
zmarł Kazimierz Wielki. Wówczas to nastał
czas przestrachu. Co
dalej ? Zapewne jest
to zbyt wydumane porównanie dla rangi wydarzenia, ale 5 listopada
2014 w Auli warszawskiej SGH miała miejsce debata pod
wiele mówiącym tytułem „Gdzie kończy się
Polska”. Jej tematem
były Kresy RP. Aczkolwiek nie tylko, bo jakże
mówić o Kresach myśląc np. o Lwowie jednej z niegdysiejszych
stolic cywilizacyjnych
Polaków. Rozmyślnie
nie piszę Polski - bo
wówczas jej na mapach
nie było.
Udział w otwartym panelu zorganizowanym z
inicjatywy Ruchu Narodowego SGH wzięli;
Ewa Siemaszko - Kustosz Pamięci Narodowej autorka fundamentalnego opracowania
na temat Ludobójstwa
OUN – UPA na Wołyniu, Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski
znakomity publicysta,
autor książek i kapelan
Ormian polskich,
dr
Jan Engelgard - szefujący
programowo
Muzeum Niepodległości w Warszawie i red
Tomasz Kwaśniewski. Prasa co
i raz podsyca atmosferę zagrożeń,
jeśli nie poprzemy neobanderowskich działań sąsiadów. Zasadnym dla wielu zdaje się być pytanie - co dalej ?
Nie będę relacjonował wypowiedzi prowadzących spotkanie .
Najważniejszym wydaje się fakt
spustoszeń, jakich dokonała w
świadomości wielu młodych ludzi
zręcznie i konsekwentnie układana
i sterowana propaganda
podległa wymogom poprawności politycznej.
Nie piszę salonowej, bo
przecież nie tylko.

nie wdawali się w żadną polemikę
mało tego kilka przypadków było
że chcieli złożyć podpis a jedna
osoba podeszła i podziękowała.
Natomiast do najbardziej drastycznych ataków należy zaliczyć ten
gdzie kobieta w wieku około 40
lat zaczęła wykrzykiwać banderowskie hasła „ sława ukrainie”.
I rzecz najciekawsza – Ukraińska
siostra zakonna zbulwersowana
napisem na tablicy że chcemy postawić pomnik ku przestrodze dla
pokoleń do czego może prowadzić odradzający się nacjonalizm

już pracują plastycy a kamień
został przewieziony z Pasłęku.
Jest to kamień Skandynawski polodowcowy o strukturze wysokokwarcowej o objętości 3,5 metra
sześciennego posiadający kilka
skośnych płaszczyzn. Właśnie
chodziło nam o taki ukształtowany przez Pana Boga który przedstawiać będzie dramaturgię – ekspresję nawiązującą do tragizmu
Zbrodni Wołyńskiej.
Zdzisław Koguciuk

Bo wystąpienia znakomitych , zaproszonych
gości były adresowane do ludzi młodych,
dorastających już w
niepodległej Polsce. I
po raz kolejny okazało się, że to co dla nas
„postkresowiaków” a
wiec pierwszego powojennego pokolenia jest
oczywiste, dla młodych
ludzi - nie odmawiając
im broń Boże patriotyzmu i zaangażowania

takim nie jest. Chcę powiedzieć, że
wieczór 5 listopada w auli SGH
dowiódł po raz kolejny konieczności organizacji takich spotkań i
publicznych poza domowymi rozmów. Wielkie zadanie dla naszej
jak i innych organizacji kresowych się rysuje. Bo jak dowodzą
doswiadczenia Księdza Tadeusza
Isakowicza Zaleskiego , nie każdy
kto szermuje hasłami dbałości o
sprawy polskie , jest w swym postępowaniu wobec nich faktycznie

spolegliwy. Jedynym światłem w
tej sytuacji jest fakt, że Ksiądz nie
musząc już co tydzień walczyć z
redakcją „Gazety Polskiej”
o
możliwość zamieszczenia tekstu
podkreślającego polskie racje, ma
więcej czasu w antraktach posługi
kapłańskiej na spotkania z młodymi. Pomóżmy mu w tym wespół, i
miejmy nadzieję, że wspomniane
światło nie okaże się światłem
pociągu pędzącego na nas w tunelu.

1 grudnia 2014 - strona 6

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

www.ksi.kresy.info.pl

W Dniu Niepodległości pamiętali o
Wołyniakach.
Redakcja

11 listopada na Skwerze Wołyńskim i przed Pomnikiem Ofiar
Wołynia, jak co roku zapłonęły
znicze. W ten szczególny dzień o
ofiarach mordów dokonywanych
na Polakach przez ukraińskich

nacjonalistów spod znaku tryzuba
pamiętały jedynie środowiska kresowe aktywnie wspierane przez
Narodową Warszawę.
Przy płycie kryjącej ziemię wo-

łyńską z prochami zamordowanych przez OUN-UPA, kapelan
Okręgu Wołyńskiego ŚZŻ AK ks.
płk. Jakubiak odmówił wspólnie
ze zgromadzonymi modlitwę, po
której przedstawiciele żołnierzy
27 WDP AK, potomków Wołynian z Porozumienia Pokoleń
Kresowych oraz Narodowej Warszawy zapalili Wołyńskie Znicze
Niepodległości. Co ciekawe żaden
przedstawiciel władz miasta nie
wziął udziału w uroczystościach,
mimo że zbliżają się wybory samorządowe, a w okresie przedwyborczym pielęgnowanie pamięci
historycznej to – wstyd przyznać
- stały element kampanii.

Dla Andrzeja Łukawskiego, mazowieckiego koordynatora Ruchu Społecznego Porozumienie
Pokoleń Kresowych, od wielu
lat zaangażowanego w krzewienie pamięci o Kresach i męczeństwie Kresowian nie stanowiło to
żadnego zaskoczenia. - Nie było
nikogo z władz dzielnicy, miasta,
państwa, ale to stały element w
tego typu uroczystościach – zauważył. - Z wielotysięcznej liczby funkcjonariuszy przybyłych w
celu „zabezpieczenia” obchodów
Święta Niepodległości, na pewno
dałoby się wystawić przy monumentach asystę, ale wówczas, za
dużo od „demokratycznej” władzy

byśmy wymagali – podsumował.
Co bardzo cieszy organizatorów uroczystości związanych z
uczczeniem wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej to
fakt, iż rośnie ich świadomość u
młodego, nawet tego najmłodszego pokolenia, co daje szansę na to,
aby dramat Kresowian nigdy nie
został zapomniany
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Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

KOMUNIKAT 10/14
Wiktor Węgrzyn

Warszawa, 20 listopada 2014 roku

Chcemy w szczególny sposób
poprosić o dar serca na Kresy w
dwóch intencjach:
1. Dla Siostry Nazaretanki z Nowogródka
Jest ich garstka, kontynuatorek
dzieła Błogosławionych Sióstr
Męczenniczek z Nowogródka
(http://www.nazaretanki.pl/blogs.
htm). Siostry prowadzą dom pielgrzyma, muzeum, dbają o kościół
farny, w którym był chrzczony
Adam Mickiewicz, a ślub brał
nasz król Władysław Jagiełło. Siostry mężnie walczą o przetrwanie,
o utrzymanie budynków, o wspieranie ubogich i pogubionych.
Nadchodzi zima, najtrudniejsza
dla sióstr pora roku, gdy jednym z
największych wyzwań jest zdobycie opału – liczy się każdy grosz.
Jeśli możesz wesprzeć Siostry, tak
by mogły przeżyć zimę choć w
temperaturze bliskiej zera – czekamy na Twój datek – wpłatę na
konto (numery poniżej) z dopiskiem „Siostry”. Za każdą złotówkę serdeczne Bóg zapłać. Możesz
w tytule przelewu wpisać intencję,
w której prosisz Siostry o modlitwę, wszystko przekażemy.
2. Sierociniec w Bogdanowie
Od lat apelujemy o pomoc dla
Pani Heleny Dworeckiej i znajdujących się pod Jej opieką dzieci w sierocińcu w Bogdanowie.
Przypominamy – w tej malutkiej
wsi, przy parafii, jest taki ktoś jak
Helena Dworecka, która prowadzi
z drugą wspaniałą Polką sierociniec. Szczególny, bo zbiera dzieci
porzucone przez rodziców, znalezione w lesie czy na ulicy. Więcej
o Pani Helenie i jej domu możesz
przeczytać m.in. na stronie http://
warszawa.gosc.pl/doc/1366153.
Matka-Helena.
Jedziemy w okresie przedświątecznym, z dobrym słowem, opłatkiem i tym co uda nam się zebrać.
Potrzebna tam przede wszystkim

żywność tzn. ryż, makaron, konserwy, olej, fasola, no i środki czystości. By wesprzeć sierociniec na
tyle by mógł w spokoju egzystować do wiosny potrzeba jest jednak głównie pieniędzy. Prosimy
o wpłaty na konto (nr poniżej) z
dopiskiem „Sierociniec”.
Dziękujemy w imieniu dzieci,
gdyż w obecnej chwili liczy się
każda złotówka.
Jeśli chciałbyś przekazać produkty, drobne upominki dla dzieci czy
materiały szkolne, prosimy o kontakt do Elżbiety Waliś tel. 509 706
485 (po godz. 16) lub mailowo na
adres walisie@wp.pl.
Motocykliści ze Stowarzyszenia
Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński i Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą
Wschód-Zachód w grudniu wybierają się na Białoruś. Wszystkie
pieniążki, które dotrą na konto do
10 grudnia 2014 r. włącznie dotrą
do Adresatów teraz, wszystko co
wpłynie później – zostanie przekazane podczas naszej następnej
wizyty, już w przyszłym roku.
Konta, na które można dokonywać wpłat (http://www.rajdkatynski.com/darczyncy1/konto.html):
2
Wpłaty w złotówkach:
07 8213 0008 2010 0900 6766 0001

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów.
Wpłaty w dolarach amerykańskich:
23 8213 0008 2010 0900 6766 0004

SWIFT KOD: GBWCPLPP
Wpłaty w euro:

93 8213 0008 2010 0900 6766 0005

SWIFT KOD: GBWCPLPP
OPŁATEK MOTOCYKLOWY
6 grudnia o godz. 16.00 zapraszamy na Opłatek Motocyklowy, który tradycyjnie odbędzie się w kościele pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Aninie, ul. Rzeźbiarska
46.
Pamiętajmy o zabraniu ze sobą
potraw Wigilijnych.

Comiesięczna Msza Św. w intencji Ojczyzny w Warszawie Aninie
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zapraszamy o godz. 13.00 do
udziału w Mszy Św. za Ojczyznę,
która odprawiana jest w kościele
pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Aninie, ul. Rzeźbiarska 46.
Najbliższa Eucharystia zostanie
odprawiona w niedzielę 7 grudnia
2014 r.
VI Marsz „WAWER – PAMIĘTAMY”
W 75 rocznicę Zbrodni Wawerskiej pragniemy upamiętnić
Ofiary tej tragedii przechodząc
poprzez miejsca związane z wydarzeniami nocy 26/27 grudnia 1939
r. w Wawrze i Aninie.
Spotykamy się tradycyjnie 26
grudnia o godz. 23.00 przy stacji
kolejowej Warszawa Wawer (od
strony ul. Wydawniczej). Marsz
prowadzą Kapelan SMMRK Ks.
Marek Doszko i Leszek Rysak.
Zapraszamy do udziału w Marszu
Pamięci.
III Wyprawa na Mogiłę Powstańców Styczniowych.
152 lata po zrywie Naszych Przodków, który był bardzo ważną kontynuacją dążeń i walki Polaków o
odzyskania niepodległości już po
raz trzeci wybierzemy się na mogiłę Powstańców Styczniowych
w Zaborowie Leśnym w Puszczy
Kampinoskiej. Upamiętnimy w
ten sposób wszystkich uczestników Styczniowej Insurekcji 186365.
Spotykamy się o godz. 10.00 na
pętli autobusowej w Truskawiu –
zakończenie wyprawy ok. godz.
14-15. Zabieramy ze sobą wiktuały na ognisko. Wyprawę poprowadzi Leszek Rysak.
Zachęcamy wszystkich do podobnych wypraw do miejsc związanych z Powstaniem Styczniowym
w swojej okolicy.
Najserdeczniej Was pozdrawiamy
Paniom rączki całujemy a Panom
mocno prawicę ściskamy

„Zatruta krew bratnia”
Andrzej Łukawski
„Zatruta krew bratnia” to dokument zrealizowany przez Krzysztofa Wojciechowskiego który
mogliśmy obejrzeć 20 listopada w
podziemiach Praskiej katedry.
Dokument jest szeroką prezentacją obrazów i wspomnień świadków sprzed ponad 70. lat, pokazujących ogrom potworności
dokonywanych w czasie ludobójstwa jakiego dopuściła się OUN
wraz z UPA na polskich obywatelach II RP.
To „historia podana bez znieczulenia” - pisze Mariola S. Walędzik, autorka zdjęć i montażu.
Makabryczne zdjęcia pokazują

ludobójstwo dokonywane przez
Ukraińców na swoich sąsiadach
za to tylko, że ci sąsiedzi byli Polakami. Ten film przedstawia zatem ponury i tragiczny obraz życia
obywateli II RP na okupowanym
przez Niemców Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.
Relacje występujących w filmie
świadków i historyków badających ludobójstwo są wstrząsające
i nie pozostawiają cienia wątpliwości:
TO BYŁO LUDOBÓJSTWO!!!
Film zaprezentowano podczas
spotkania związanego z 71 rocz-

nicą rozpoczęcia akcji „Burza” na
Wołyniu co w mojej ocenie było
niezbyt rozważną decyzją, bo podzieliło dyskusję jaka odbyła się
po projekcji na dwa wątki. Poza
tym, Burza na Wołyniu rozpoczęła się mobilizacją w dniu 15
stycznia 1944r. (mamy teraz listopad) a film jest na tyle „mocny” i
wartościowy historycznie, że nie
potrzebuje żadnych okoliczności
i motywów „wprowadzających”.
Warto zatem organizować projekcję tego dokumentu, bo film
kończą obrazy z „teraźniejszości”
z odradzającym się na Ukrainie
skrajnym nacjonalizmem.
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Oj, maluśki, maluśki
Oj, maluśki, maluśki, maluśki
Jako rękawicka
Alboli tez jakoby, jakoby
Kawałecek smycka.
Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by
siedzieć było w niebie,
wsak Twój Tatuś kochany, kochany
nie wyganiał Ciebie.
Tam ci zawsze słuzyły, słuzyły
prześliczne janioły,
a tu lezys sam j eden, sam jeden
jako palec goły
Tam wciornaska wygoda, wygoda,
a tu bieda wsędzie,
ta Ci teraz dokuca, dokuca.
ta i potem będzie.
Tam kukiołki jadałeś, jadałeś
z carnuską i miodem,
tu się tylko zasilać, zasilać
musis samym głodem
Tam se w niebie spijałeś, spijałeś
słodkie małmazyje,
a tu się Twa gębusia, gębusia
gorzkich łez napije.
Hej, co się więc takiego, takiego
Tobie, Panie, stało,
zeć się na ten kiepski świat, kiepski świat
przychodzić zachciało.
Cóż Ci oddam panie, mój Panie,
Chyba me piosnecki,
Albo też te moje, te moje
lipowe skrzypecki.

1 grudnia 2014 - strona 8

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

www.ksi.kresy.info.pl

Z prasy polonijnej
Obchody w Krzemieńcu
MONITOR WOŁYŃSKI
W niedzielę 16 listopada 2014
roku w Towarzystwie Odrodzenia
Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu uroczyście obchodzono 96-tą rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obchody rozpoczęły się mszą
św. w intencji Ojczyzny, którą
sprawował proboszcz miejscowej
parafii rzymskokatolickiej ks. Łukasz Grochla. Następnie wszyscy
udali się do siedziby Towarzystwa,
gdzie zostali powitani przez jego
prezesa – Pana Jana Moroziuka i
wysłuchali akademii w wykonaniu
uczniów sobotniej szkoły języka
polskiego. Uroczystość uświetnił

swoim występem chór
«Krzemienieckie Barwy» wykonując pieśni
legionowe.
Swoją
obecnością
zaszczyciła nas Pani
Beata
Brzywczy–
Konsul
Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, za co
niniejszym składamy
serdeczne podziękowania. Wspólnie z
nami świętowała też Pani Tamara
Senina – dyrektorMuzeum Juliusza Słowackiego, która w ciepłych
słowach wyraziła się o działalności
Towarzystwa.

Wybory samorządowe:
wspólny start AWPL
i Aliansu Rosjan
KURIER WILEŃSKI

Barbara DZIURKOWSKA,
nauczycielka języka polskiego
skierowana do Krzemieńca
przez Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą

Nowa szata dla Ponar

W wyborach samorządowych
Akcja
Wyborcza Polaków
na Litwie wystartuje
wspólnie z Aliansem
Rosjan,
oświadczył
Waldemar
Tomaszewski podczas konferencji prasowej pt.
„Aktualności polityczne”, która odbyła się
wczoraj, 20 listopada,
w Sejmie RL.
— Dwie nasze partie parlamentarne, które utworzyły frakcję w Sejmie, po raz kolejny postanowiły
uczestniczyć w wyborach samorządowych razem. Już po raz trzeci
zostanie utworzony szeroki sojusz
dwóch partii i około dziesięciu or-

WILNOTEKA

ganizacji społecznych, różnych
narodowości, różnych regionów.
Jako partia polityczna jesteśmy
atrakcyjnym partnerem dla innych
ugrupowań, gdyż dotrzymujemy
danego słowa i ważne są dla nas
zasady moralne — mówił Waldemar Tomaszewski, przewodniczący
AWPL, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Rekord w czytaniu „Pana
Tadeusza” padnie w Wilnie?
DELFI
W tym roku
obchodzimy
180. rocznicę wydania
epopei narodowej Adama Mickiewicza „Pan
Ta d e u s z ,
czyli Ostatni
zajazd na Litwie”.

Ponary, miejsce masowych mordów 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 opowiedziana 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 dzisiejszego odbiorcy, zwłaszcza młodego, który dopiero ma poznać bolesną historię własnego narodu. Tak
uważają organizatorzy międzynarodowego 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 wychodził stąd zmieniony, z pełnym
uświadomieniem tego, co się stało
i że to nie może się powtórzyć”podkreślił na konferencji w Wilnie
Markas Zingeris, dyrektor Państwowego Muzeum Żydowskiego
im. Gaona w Wilnie.
Do konkursu zgłoszono 16 projektów, które zostały poddane ocenie
litewskich architektów oraz międzynarodowej komisji. W wileńskim Centrum Tolerancji zorganizowano ich publiczną prezentację.
W składzie wspomnianej komisji
znaleźli się także kurator Muzeum
Holocaustu w Waszyngtonie Jacek
Nowakowski oraz dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr

Cywiński.
Uważają oni, że najważniejsze jest
zachowanie i zabezpieczenie autentycznych elementów w ich prawdziwym otoczeniu. „Zbrodnia wydarzyła się w lesie i to musi być las,
a nie park” - zaznacza Jacek Nowakowski. Wskazuje on również na
nowe możliwości techniczne, które
pozwalają minimalnie ingerować
w pozostałości historyczne, w zasadzie całość przekazu pozostawiając
środkom multimedialnym.
Pozostaje pytanie o polski wątek w
Ponarach. Autorzy projektów albo
zupełnie go pominęli, albo zawęzili
jedynie do pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej, co jest bez
wątpienia niebezpiecznym uproszczeniem, wręcz zakłamaniem historii, gdyż wśród tysięcy Polaków,
którzy zginęli w Ponarach, było
wielu przedstawicieli polskiej inteligencji, młodzieży i duchowieństwa. To był kwiat Wileńszczyzny.

Ambasada
Polska
we
współpracy z
Muzeum Adama Mickiewicza w
Wilnie, Klubem Przewodników
Wileńskich oraz Polskim Studio
Teatralnym organizuje imprezę
poświęconą odczytywaniu ulubionych fragmentów „Pana Tadeusza”, która odbędzie się w Pałacu Paców (ul. Św. Jana 3) w dniu
27 listopada od godz. 17.00.
Zakładamy, że w czasie imprezy ustanowiony zostanie rekord
w odczytywaniu inwokacji do
„Pana Tadeusza” w językach obcych. Rekord zostanie wpisany
do litewskiej księgi rekordów. Inwokację w wielu językach (chińskim, wietnamskim, kaszubskim,
hebrajskim, esperatno i wielu
innych) przeczytają m.in. obecni
na imprezie ambasadorowie oraz
dyplomaci.
Któż nie zna słów „Litwo, Ojczyzno moja…”… Wielu z nas
pamięta je ze szkoły, wielu usłyszało je po raz pierwszy od swoich rodziców i dziadków… Słowa te oczywiście kojarzą się nam

z ich Autorem i nieodmiennie z
Wilnem. Dzięki zaangażowaniu
wileńskich przewodników oraz
dyrekcji i pracowników Muzeum
Adama Mickiewicza, wileńskie
ślady Autora wciąż odkrywane
są przez rzesze turystów z całego świata. „Pan Tadeusz” Adama
Mickiewicza jest dla Polaków
utworem wspaniałym i o ogromnym znaczeniu. Fabuła dzieła
nawiązuje do polskiej tradycji,
obyczajowości, jest świadectwem niezapomnianej świetności, a także do ważnych wydarzeń
w dziejach Polski, dzięki czemu
można określić je jako skarbnicę polskości. „Pan Tadeusz” jest
również częścią polsko-litewskiej kultury i budzi w nas dumę
ze wspólnej polsko-litewskiej
przeszłości. Pragniemy podzielić
się tą naszą wspólną dumą i odczytać Inwokację w jak największej ilości języków świata, mając
przy tym ogromną przyjemność i
zabawę w obcowaniu z barwnym
stylem i cudownym słownictwem
dzieła Mistrza Adama.
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Ale gratka! Najpiękniejsze Konkurs z polskiej ortografii
gobeliny po raz pierw- MONITOR WOŁYŃSKI
szy w Wilnie
W
Iwano-Frankowsku
odbył się X
Ogólnoukraiński Konkurs
Ortograficzny z
Języka Polskiego. Wydarzenie
miało miejsce
8-9 listopada w
Przykarpackim
Uniwersytecie
Narodowym
imienia Wasyla
Stefanyka.

WILNOTEKA

W Pałacu Wielkich Książąt Litewskich trwa międzynarodowa
wystawa gobelinów zatytułowana
„Europejskie gobeliny Średniowiecza i Renesansu. Historia nićmi
utkana”. Na wystawę składają się
34 najcenniejsze gobeliny z przełomu XV i XVI wieku, pochodzące
z prywatnych zbiorów kolekcjonerów z Włoch, Wielkiej Brytanii
oraz innych krajów Europy oraz z
USA. Większa część eksponowanych gobelinów nigdzie, jak dotychczas, nie była wystawiana.
Do Wilna gobeliny zawitały dzięki
Simonowi Fransesowi (Londyn) i
Nathanowi Levi (Florencja), znanym kolekcjonerom, antykwariuszom i badaczom gobelinów.

Dyrektor Muzeum Narodowego
w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich dr Vydas Dolinskas nie ukrywa satysfakcji z faktu, że to właśnie
Wilno jest początkiem podróży
bezcennego zestawu tkanin. Nic
dziwnego, bowiem ten, pod każdym względem unikalny pokaz, z
całą pewnością jest szczególnym
wydarzeniem w działalności odbudowanego Pałacu Władców Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Tkaniny mieszczą się w czterech
reprezentacyjnych salach, które są
zaopatrzone w klimatyzację i odpowiednie oświetlenie. Wystawie
będzie towarzyszyć również cykl
dziesięciu wykładów oraz inne imprezy.

Konkurs zorganizowano
pod patronatem Ambasady
Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie w ramach
realizacji umowy o współpracy
między PUN im. Wasyla Stefanyka oraz Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
Aby wziąć udział w turnieju z ortografii, na Przykarpacie przyjechało
32 studentów z różnych ukraińskich uczelni. W ramach konkursu
zaplanowano napisanie dyktanda
– tekstu na temat wycieczki do Jaremcza. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania, a

zwycięzcy – prezenty: za pierwsze
miejsce – dwa tablety, za drugie –
smartfon, za trzecie – aparat fotograficzny. Zwycięzcami zostali studenci z Odessy, Charkowa, Lwowa,
Iwano-Frankowska, Czerniowiec
i Kijowa. Po dyktandzie młodzież
została zaproszona na zwiedzanie
Iwano-Frankowska, a w następnym
dniu – Jaremcza.
Wołyń na konkursie reprezentowały
studentki Wschodnioeuropejskiego
Uniwersytetu Narodowego imienia
Łesi Ukrainki Anastasia Oleksiuk i
Olena Zabramska, które do udziału

w zmaganiach zostały wybrane na
podstawie wewnętrznego dyktanda z języka polskiego. Studentki
drugiego roku były najmłodszymi
uczestniczkami konkursu. Jak opowiadają, studenci z innych uczelni
uczestniczyli w dużej ilości zajęć
dodatkowych z języka polskiego
zorganizowanych przy uniwersytetach i to było powodem ich przewagi. Dziewczyny nie wygrały, ale
zapewniają, że udział w konkursie
to dobre doświadczenie i obiecują,
że w następnym roku zdobędą zwycięstwo.

Prezydent Litwy: Krytyka
Stara-nowa dyskusja Konstytucyjnej Ustawy o języku
o polskie nazwiska
litewskim, to część kampanii
wyborczej niektórych polityków
KURIER WILEŃSKI
Sejmowy
Komitet
Prawa
i
P r a w o rządności
wczoraj,
19 listopada, obradował nad
projektami
ustawy
o
oryginalnej
pisowni nazwisk. Pod
obrady Sejmu były przedstawione dwie
alternatywne wersje projektów ustawy, dotyczące regulacji tej kwestii.
Socjaldemokraci proponują zezwolić na pisanie nielitewskich
nazwisk alfabetem łacińskim w
wersji oryginalnej, na pierwszych stronach paszportu oraz

DELFI

W Konstytucyjnej Ustawie o
języku litewskim nie ma nic nowego, a politycy krytykujący ją
prowadzą kampanię wyborczą,
oświadczyła Virginija Būdienė,
doradca prezydent Litwy ds. polityki wewnętrznej.

we wszystkich oficjalnych dokumentach.
Natomiast konserwatyści zgłosili projekt ustawy, który pozwalałby na zapis nielitewskich, w tym polskich, nazwisk
w wersji oryginalnej, ale tylko
na dalszych stronach paszportu. Na pierwszej pozostałoby
nazwisko zapisane w wersji litewskiej.

„Szkoda, że ma miejsce wroga
dyskusja praktycznie skierowana
przeciwko językowi litewskiemu.
Nie ma tam nic nowego, wszystko
co zapisano, działa obecnie, a politycy krytykujący ustawę próbują
wygrać głosy w miejscowościach
zamieszkałych przez mniejszości
narodowe. Ich zachowanie jest nie
odpowiednie. Byłoby dobrze, aby,
jak nie raz mówiła prezydent, język litewski nie padł ofiarą jakichś
pertraktacji politycznych” - powiedziała Būdienė w wywiadzie dla
Žinių radijas.
Konstytucyjna ustawa oznacza, że
do jego przyjęcia potrzeba 71 głosów, a do zmiany konstytucyjnej
ustawy potrzeba trzech piątych,
czyli 85 głosów posłów na Sejm.
Projekt przewiduje, że imiona i nazwiska obywateli Litwy w oficjalnych dokumentach powinny być
zapisywane literami z litewskiego

alfabetu, z wyjątkami przewidzianymi w innych ustawach.
W projekcie podkreślono, że imiona i nazwiska są zapisywane w
męskiej i żeńskiej formie, jeśli
przewiduje to gramatyka języka
litewskiego.
Obecnie w Sejmie są zarejestrowane dwa podobne projekty. Pierwszy zezwalający na oryginalny
zapis nazwiska na głównej stronie,
drugi – wewnątrz paszportu.
Pomimo tego projekt przewiduje,
że we wszystkich oficjalnych dokumentach, na znakach drogowych

będą używane oficjalne litewskie
nazwy miejscowości. Nieoficjalne
nazwy będzie można używać za
pozwoleniem upoważnionej przez
rząd instytucji.
Nazwy subiektów prawnych zakładanych na Litwie będą tylko w języku litewskim. Napisy publiczne,
wliczając nazwy subiektów handlowych i usługowych, też będą w
języku litewskim.
Pozytywnie można ocenić wpis, że
projekt nie wprowadza regulacji
dotyczących kultywowania języka
ojczystego oraz języków religijnych
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Medale od SBU
Bohdan Piętka

Dokończenie ze strony 1
W dalszej części wspomnianej
notatki czytamy: Mam nadzieję,
że następne Święto Niepodległości będzie i w Polsce i na Ukrainie – zakończył Grabow. Grabow
podziękował „Gazecie Polskiej”.
– Ukraińcy są wdzięczni za pomoc jaką okazaliście – powiedział
i wręczył medal redaktorowi naczelnemu „Gazety Polskiej”. – To
pierwszy medal jaki dostałem w życiu. Znamienne że od Ukrainy. Widocznie tam już Rosjan przepędzili. Na serio mówiąc to wyróżnienie
dla wszystkich tych Polaków, którzy rozumieją, że silna Ukraina to
silna Polska – powiedział dziękując za wyróżnienie Tomasz Sakiewicz. – Kiedy jechałem na Majdan
nie widziałem niepodległego narodu, ale widziałem walczących o
godność. Widziałem tam dążenie
do wolności. Dziękuję narodowi
ukraińskiemu, że mogłem wrócić
do pamiętnego sierpnia, kiedy
miałem 18 lat – podkreślił z kolei
Przemysław Miśkiewicz.
Dlaczego to wydarzenie jest takie ważne? Po pierwsze dlatego,
że jest to jedyny w historii Polski
wypadek, że polscy dziennikarze
zostali odznaczeni przez służby
specjalne obcego państwa. Po drugie dlatego, że „Gazeta Polska” i
powiązane z nią media („Gazeta Polska Codziennie”, „Nowe

Państwo”, TV Republika, portal
niezależna.pl) znane są z aktywnego zaangażowania w rewoltę na
Ukrainie i tendencyjnego przedstawiania wypadków ukraińskich
oraz maniakalnego wręcz tropienia i demaskowania rzekomej rosyjskiej agentury wpływu w Polsce, którą są wszyscy mający odmienny od koncernu medialnego
red. Sakiewicza punkt widzenia na
wypadki ukraińskie. Tymczasem
to właśnie koncern medialny red.
Sakiewicza prezentuje polskiej
opinii publicznej ukraiński punkt
widzenia nie jako punkt widzenia
strony ukraińskiej, ale jako jedy-

nie obiektywny punkt widzenia.
Zachowuje się zatem jak typowa agentura wpływu – ukraińska
agentura wpływu. Powiązany z
Prawem i Sprawiedliwością koncern medialny red. Sakiewicza
jest obok powiązanego z obozem
rządzącym koncernu medialnego
red. Michnika główną tubą propagandy ukraińskiej i zarazem
antyrosyjskiej w Polsce. Medale
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
dla red. Sakiewicza i Przemysława Miśkiewicza są zatem tylko
potwierdzeniem tego, co każdy
średnio rozgarnięty odbiorca mediów widzi, słyszy i czyta.
Bulwersujące jest jednak to, że
są to medale SBU. Gdyby obaj
panowie otrzymali odznaczenia
państwowe Ukrainy – jak np. Paweł Kowal odznaczony w 2007
roku przez prezydenta Juszczenkę
Orderem za Zasługi III klasy – to
jeszcze jakoś można by przejść
nad tym do porządku dziennego.
Ale to są odznaczenia resortowe (nie wiadomo jakiej nazwy i
stopnia) ukraińskiej policji politycznej i służb specjalnych, czyli
odznaczenia formalnie nadawane
za zasługi dla SBU. W Wikipedii można przeczytać, że SBU
zajmuje się m.in. wywiadem i
kontrwywiadem cywilnym. Jak
każda służba zajmująca się wywiadem i kontrwywiadem SBU
musi zatem werbować agenturę na

terenie Ukrainy i państw obcych,
ponieważ bez tego żaden wywiad i
kontrwywiad nie są możliwe.
Warto dodać, że obecny szef
SBU Walentyn Naliwajczenko
w 2009 roku przyrównał policję
II Rzeczypospolitej do gestapo i
NKWD. Na ukraińskiej ziemi władze zmieniały się jedna za drugą.
Miały jeden wspólny cel: zniszczyć
wszystko, co ukraińskie, rozbić
jedność naszego narodu. Nieważne, czy do więzienia na ulicy Łąckiego kierowała polska policja,
niemieckie Gestapo czy radzieckie
NKWD. Ich głównymi więźniami

byli bojownicy o niepodległość,
członkowie ruchu wyzwoleńczego. Więzienie na Łąckiego było
nie tylko więzieniem, ale katownią, gdzie dochodziło do zbrodni
przeciwko ludzkości – powiedział
wówczas Naliwajczenko (gazeta.
pl, 3.07.2009). Wypowiedź ta spowodowała oficjalny protest polskiego IPN. Trzeba też wiedzieć,
że po przewrocie w lutym 2014
roku szeregi SBU zostały zasilone
neobanderowcami z Prawego Sektora i „Swobody” oraz że funkcjonariusze SBU są podejrzewani
o dokonanie zbrodni wojennych
podczas walk w Donbasie. To nie
jest środowisko przyjazne Polsce i
nie są to ludzie, z którymi publicznie afiszuje się poważny dziennikarz czy polityk.
Czy w zawiązku z uhonorowaniem
red. Sakiewicza przez SBU red.
Dorota Kania nie powinna napisać
drugiej części książki „Resortowe
dzieci”? Tym razem jednak o swoim szefie i jego związku z SBU.
Trzeba sobie zadać pytanie jaka
byłaby reakcja red. Sakiewicza,
red. Kani, red. Gójskiej-Hejke i
całej reszty robiących za wyrocznie moralne redaktorów mediów
zarówno pisowskich jak i prorządowych, gdyby jakikolwiek polski
dziennikarz, albo nawet zwykły
szary obywatel został odznaczony
przez rosyjską Federalną Służbę
Bezpieczeństwa? Ogień świętego
oburzenia strzeliłby wysoko w niebo. Jak Polska długa i szeroka leciałby krzyk o rosyjskiej agenturze
i słabym państwie, które w każdej
instytucji i redakcji ma ulokowanego rosyjskiego agenta itd. No i
oczywiście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjęłaby
wobec delikwenta tzw. czynności
prewencyjne.
Nieodparcie powraca też tutaj sprawa arcybiskupa Stanisława Wielgusa, przeciwko któremu „Gazeta
Polska” rozpętała 19 grudnia 2006
roku brutalną nagonkę, oskarżając go o współpracę ze Służbą
Bezpieczeństwa PRL. Nagonka ta
spowodowała nie tylko rezygnację
przez arcybiskupa w dniu ingresu
7 stycznia 2007 roku z godności
metropolity warszawskiego, ale
zniszczyła go jako pasterza Kościoła i człowieka. Arcybiskup
Wielgus miał w latach 70. XX
wieku współpracować z wywiadem cywilnym PRL, kiedy jako
pracownik naukowy KUL przebywał na stypendium w Monachium.
Jego współpraca natomiast miała
dotyczyć obserwacji banderowskiej diaspory w RFN. Jeżeli tak
rzeczywiście było, to arcybiskup
Wielgus podejmując współpracę
z wywiadem PRL działał zgodnie
z polską racją stanu, ponieważ
banderowcy zawsze byli i będą
wrogami Polski. Każdej Polski.
Natomiast to, za co otrzymał od
SBU odznaczenie red. Sakiewicz
zgodne z polską racją stanu nie jest
(nawet jeżeli panu redaktorowi
wydaje się inaczej).
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/ Ukraina wg deputowanego Berezy

Nasuwają się jeszcze dwie refleksje. Pierwsza jest taka, że medale SBU dla panów Sakiewicza i
Miśkiewicza to jedyne, co Polska
zyskała na ofiarnym zaangażowaniu na Ukrainie po stronie oligarchiczno-banderowskiej. Poza
tym poniosła same straty, których
symbolem są już legendarne chyba jabłka wciskane klientom w
sklepach, restauracjach i nawet
urzędach pod hasłem „jedz jabłka
na złość Putinowi”. Przypomina
to nieco Księstwo Warszawskie,
gdzie jedyne co Polacy zyskali
na zaangażowaniu się po stronie
Napoleona był tytuł marszałka
Francji dla księcia Józefa Poniatowskiego, nadany mu na trzy dni
przed jego śmiercią w bitwie pod
Lipskiem.
Druga refleksja dotyczy red. Dawida Wildsteina, którego SBU nie
odznaczyła mimo, że w przeciwieństwie do red. Sakiewicza nie
tylko smagał biczem swojej publicystyki „ruskich agentów”, ale
osobiście nadstawiał karku na „euromajdanie”. To pominięcie być
może miało wpływ na zachowanie
Wildsteina-juniora opisane przez
portal mysl24.pl (12.11.2014).
Otóż 11 listopada miał on zaatakować w restauracji przy placu
Zbawiciela w Warszawie Jerzego
Wasiukiewicza – członka Rady
Decyzyjnej Ruchu Narodowego.
W pewnym momencie – informuje
mysl24.pl – Wildstein wstał i poszedł do toalety z butelką w ręku.
Po wyjściu z toalety dosiadł się do
stolika Wasiukiewiczów i zaczął
ich wyzywać. Wasiukiewicz powiedział do niego: „Idź stąd człowieku” – odpowiedź nie spodobała
się redaktorowi GPC, ponieważ
w następnym momencie rzucił się
na działacza Ruchu Narodowego.

/ Wałęsa i Tiahnybok

– Pijany Wildstein przewrócił stolik, uderzył Wasiukiewicza butelką w głowę, a potem próbował to
samo powtórzyć ze szklanką. Wasiukiewiczowi otworzyła się rana
na głowie i popłynęła krew. Po
chwili zakrwawiony był też Wildstein, który pokaleczył się szklanką, chcąc ponownie uderzyć swoją ofiarę. Doszłoby do gorszych
rzeczy, gdyby obecny na miejscu
klient lokalu, który siedział obok,
nie powstrzymał Wildsteina. Żona
Wasiukiewicza pomagała mężowi
i starała się zrobić zdjęcie. Wtedy
rzucił się na nią kolega Wildsteina,
który razem z nim uczestniczył w
popijawie. Jego z kolei powstrzymałem już ja, ponieważ zdążyłem
dobiec na miejsce – mówi Jerzy
Zalewski. Nawiasem mówiąc nie
jest to pierwszy przypadek, kiedy red. Wildstein-junior fizyczne
atakuje ludzi tylko dlatego, że na
temat Ukrainy mają inne zdanie
niż on.
Odznaczenia SBU dla Tomasza
Sakiewicza i Przemysława Miśkiewicza są skandalem, który
powinien otworzyć szeroko oczy
opinii publicznej na rzeczywiste oblicze środowiska „Gazety
Polskiej” oraz PiS. Szermując na
każdym kroku patriotyzmem oraz
żerując na patriotyzmie i biedzie
ludzi wykluczonych przez tzw.
transformację ustrojową, obóz polityczny Jarosława Kaczyńskiego
poprzez charakter swojego zaangażowania na Ukrainie prowadzi
dla Polski politykę szkodliwą i
niebezpieczną. Nie wolno tych
ludzi dopuścić do władzy. Inaczej
będzie w Polsce rządzić nie Prawo
i Sprawiedliwość, ale Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.
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Jeszcze raz POWSTANIE
Warszawskie
- morze polskiej krwi
Czesław Buczkowski – Ruch Porozumienie Pokoleń Kresowych
Motto: „To była rzeźnia, której potworność nauczyliśmy się
oswajać za pomocą słowa <bohaterstwo>” - Agnieszka Graff
(polska pisarka, tłumaczka i
publicystka), o Powstaniu Warszawskim [1]

Od kilku miesięcy czcimy w
Polsce 70 rocznicę Powstania
Warszawskiego. Władze naszego kraju, w tym szczególnie
Prezydent celebrują tę rocznicę. Pompatyczne przemówienia
Prezydenta pełne są odwoływań
do honoru i patriotyzmu.
Nie mam nic przeciwko czczeniu pamięci poległych powstańców
i cywilnych mieszkańców Warszawy, w tym dzieci,
których znaczna ilość zginęła
w trakcie walk powstańczych.
Dziwi mnie tylko, że tak mało
w przemówieniach polityków
mówi się o poległych? Nie
mówi się też o męczeństwie
tych co przeżyli. Pan Prezydent
w swoich wystąpieniach unika
mówienia bolesnej prawdy o
Powstaniu. Zataja ją! Podobnie
jak postępuje w odniesieniu do
ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów z
OUN-UPA w latach 1939 - 1947.
Słuchając jego przemówienia,
odnosi się wrażenie, że Powstanie było zwycięstwem, że
przyniosło Polsce
wymierne
korzyści. W podobnym tonie o
Powstaniu mówią polskie media, zwłaszcza nasza Telewizja
„publiczna”, a także prawicowa prasa. Podobno taką wersję
stworzyli historycy IPN? Prawda jednak jest inna. Powstanie
było totalną klęską, niepotrzebnym zrywem, który rozlał „morze„ polskiej krwi, przysporzył
wiele bólu rannym i wypędzonym, doprowadził do zrujnowania substancji miasta.
Oto bilans strat Powstania
Warszawskiego:
Straty Niemców: Około 2 tys.
poległych żołnierzy i ok. 200
ofiar cywilnych, 7 tys. uznanych
za zaginionych, oraz około 9
tys. rannych.
Straty Polaków: Około 200 tysięcy zabitych, z czego ok. 180
tys. ofiar, to cywilni mieszkań-

cy Warszawy, w tym ok. 33 tys.
zabitych dzieci. Spośród prawie
20 tys. poległych i zaginionych
powstańców było 2,3 tys. żołnierzy WP gen. Berlinga, którzy
w dniach 15-21 września walczyli niosąc pomoc umęczonej Warszawie. Około 25 tys.
powstańców zostało rannych i
kontuzjowanych, w tym ok. 1,5
tys. żołnierzy WP. Do niewoli
niemieckiej dostało się ok. 16
tys. powstańców. Nie udało mi
się ustalić ile osób cywilnych,
w tym dzieci zostało rannych w
powstaniu ale z wycinkowych
informacji na Wikipedii wynika, że było ich tysiące. Tragedia
ocalałej ludności Warszawy nie
skończyła się w dniu zakończenia Powstania. Po kapitulacji,
ok. 550 - 650 tys. mieszkańców wygnano z miasta, z czego
ok.165 tys. wywieziono na roboty do Rzeszy; byli to przeważnie młodzi cywile. Około 50 tys.
osób - po przesłuchaniach, wysłano do obozów koncentracyjnych. Po kilku dniach Niemcy
przystąpili do niszczenia miasta. Szacuje się, że lewobrzeżną Warszawę zniszczono w 7080%. Taki był bilans Powstania
Warszawskiego.[2] , [2a] i [3]

- „Powstanie Warszawskie było
wymierzone militarnie przeciwko Niemcom, politycznie przeciw Sowietom, demonstracyjnie
przeciw Anglosasom, a faktycznie przeciw Polsce”, napisał po
powstaniu Paweł Jasienica [4].
Jest to krótka ale bardzo trafna
ocena. Powstanie było nonsensem pod każdym względem, a
według oceny gen. Andersa (i
nie tylko jego), było zbrodnią.
Oczywiście zbrodni takiej nie
można przypisać żołnierzom-powstańcom
wykonującym
rozkazy, lecz dowództwu Powstania, a także decydentom z
rządu RP na uchodźctwie - rządu
londyńskiego.
Oto fakty [5]: Na naradzie 31 lipca 1944 r., w dowództwie AK,
głosy generałów: Antoniego
Chruściela („Monter”), Leopolda Okulickiego („Niedźwiadek”) i T. Pełczyńskiego („Grzegorz”) oraz nieprawdziwa informacja „Montera” o zbliżających
się wojskach radzieckich do
Warszawy-Pragi,
przekonały

gen. Bora-Komorowskiego i delegata rządu na kraj Jankowskiego, że nastąpił odpowiedni moment do rozpoczęcia powstania.
Gen. Bór–Komorowski wydaje
rozkaz, bez uzgodnienia terminu
rozpoczęcia z Komendą Gł. AK.
Wina dowództwa nie kończy
się jednak na wydaniu rozkazu
rozpoczęciu powstania. Odnosi się ona szczególnie do jego
kontynuowania, Mimo ogromnych strat w ludziach, zwłaszcza
wśród ludności cywilnej, mimo
braku broni i amunicji, żywności i wody, a przede wszystkim
braku szans otrzymania pomocy
z zewnątrz, walki nie przerwano.

W czasie 63 dni Powstania średnio dziennie ginęło około 3 tys.
osób. Dowódcy Powstania mieli
szansę przerwać walkę i poddać
się już po 7 czy 10 dniach niepowodzeń. Nie zrobili tego nawet wtedy, gdy sami Niemcy zaproponowali przerwanie walki.
Gdyby dowództwo powstania
podjęło decyzję złożenia broni
na pierwsze wezwanie Niemców z dnia 18 sierpnia (dostarczenie do polskich stanowisk
pisma wzywającego do złożenia
broni), ilość zabitych Polaków
zamknęłaby się liczbą około 70
tys. ofiar. Gdyby zrobili to przy
następnym wezwaniu z dnia 08
września (odezwa gen. SS von
den Bacha do ludności Warszawy, z równoczesnym wezwaniem do złożenia broni), liczba
zabitych „zatrzymałaby się„ na
ok.120 tysiącach .
Niestety nasi „wodzowie” nie
liczyli się ze stratami wśród ludności cywilnej i kontynuowali
powstanie nadal.
Temu niepotrzebnemu rozlewowi polskiej krwi przyglądali się
decydenci z rządu londyńskiego: prezydent RP, premier rządu
– Mikołajczyk, a także Naczelny
wódz gen. Sosnkowski. To oni
powinni wiedzieć, że w sytuacji gdy trzy ówczesne mocarstwa światowe podjęły decyzję
ustalającą przebieg wschodniej
granicy Polski na linii Curzona, żadne „potrząsanie szabelką” nic nie da. Osoby te znały
doświadczenie września 1939

r., które pokazało jak wyglądała „pomoc” udzielona Polsce
przez zachodnich aliantów. Były
też najświeższe doświadczenia
akcji „Burza” - Lwów, „Burza”Wołyń, i „Burza”-Wilno, które
zakończyły się klęską i dodatkową tragedią. Tysiące żołnierzy
AK, którzy odmówili wstąpienia do Armii WP gen. Berlinga,
wysłano w głąb Rosji. W świetle
takich doświadczeń mocodawcy rządu RP w Londynie nie
powinni dopuścić do wybuchu
powstania, a po jego wybuchu i
pierwszych oznakach klęski, powinni doprowadzić do przerwania walki.

Jestem przekonany, że gdyby żył gen. Sikorski nie doszło
by do Akcji „Burza”, w tym
do Powstania w Warszawie.
Oto jego prorocze słowa: „Generał Władysław Sikorski, premier i Naczelny Wódz WP, w
marcu 1942r., ostrzegał emigrację i kraj, że jeżeli Armia Czerwona odeprze Niemców z Rosji
i przejdzie do ofensywy, wtedy
nie będzie żadnych szans przeciwstawienia się wkraczającym
do Polski wojskom rosyjskim.
Wówczas, ostrzegł Sikorski, odbudowa państwa i wojska będzie
możliwa tylko przy rosyjskiej pomocy i dobrej woli oraz „nacisku ze strony aliantów”. Trzeba
liczyć się, że wszystkie odruchy
antyrosyjskie, podkreślał, będą
niezrozumiałe na Zachodzie, a
Rosji posłużą jako pretekst do
okupacji kraju. Kosztować by to
mogło wiele krwi przelanej bezużytecznie.” [6]
Oto co o losie warszawiaków
w czasie Powstania napisał w
2013 r. Krzysztof Wasilewski,
w art.: „Zakłamana historia Powstania” podtytuł: „200 tys.
cywilnych ofiar, zagłada miasta, arogancja dowódców – o
tym nie usłyszymy w rocznicę
powstania warszawskiego”. [7]
Skopiowane fragmenty artykułu:
- Byliśmy tak zgłodniali, że jedliśmy mięso z konia którego toczyły robaki, jedliśmy też
wychudzone koty i psy.
- Na śmierć jednego walczącego
powstańca przypadało niemal
13 ofiar cywilnych;
- O ile na początku sierpnia litr
wody kosztował 200 zł, o tyle

po kilkunastu dniach trzeba
było płacić 600 zł za szklankę.
- Coraz częściej mieszkańcy domagali się zgody na ewakuację.
Oficjalne zezwolenie dowództwo
AK wydało dopiero 8 września.
- O losie warszawskich tułaczy
nie usłyszymy w debacie o powstaniu. Prawda mogłaby zepsuć lansowany od lat obraz
„przegranych zwycięzców”.
		
Słowa oficera AK walczącego w Powstaniu: „Ja osobiście
uważałem, że powinniśmy czekać, gdyż w głębi serca wolałem
ryzykować opanowanie miasta
przez komunistów niż jego zniszczenie przez Niemców. Wolałem
Warszawę żywą i komunistyczną
niż Warszawę umarłą i...także
komunistyczną.” [8]
W art. Krzysztofa Wasilewskiego z 2014 roku: „Zagłuszona
historia Powstania” podtytuł:
„Głód, brak wody i lekarstw.
Obłęd uwięzionych w zbombardowanych piwnicach. O tym
nie usłyszymy w rocznicę powstańczego zrywu”[9], można
przeczytać o losie mieszkańców powstańczej Warszawy; oto
skopiowane fragmenty artykułu:
- Najpopularniejszą zupą był
rosół z gołębi, co kończyło się poważnymi zatruciami,
- Temperatura w dzień – 30
stopni. W nocy bardzo zimno. Ani kropli wody, o jedzeniu się już nie mówiło.
- Porucznik z opaską biało-czerwoną, a za nim sześciu
12-letnich chłopców z butelkami. To było nasze wojsko.
– Na wieść o wybuchu powstania Himmler zezwolił swoim
żołnierzom zabijać, kogo zechcą, według własnego uznania.
– Barbara Bobrownicka - Fice,
sanitariuszka:
Przerażenie
przerasta istotę człowieka. Szalona chęć ucieczki. Dokąd?.
– Adam Bień: „W pośpiechu,
bez konsultacji z oficerami sztabu AK – zapadła decyzja: tak,
zaczynajcie”.		
Oto inne wypowiedzi – opinie,
dotyczące celowości Powstania
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Warszawskiego:
- „Naród naprawdę męski nigdy
nie walczy do ostatniej kropli
krwi. Na tym polega prawdziwy
patriotyzm, patriotyzm obdarzony instynktem życia, nakazujący cierpliwość, ostrożność,
powściągliwość, subtelność taktyczną w dążeniu do celu zasadniczego.” [10]
- „Racjonalne było Powstanie
i ofiara Żydów w Getcie Warszawskim, bo i tak byli skazani
na zagładę, więc wybrali śmierć
z honorem. Cała Warszawa nie
musiała umrzeć w sierpniu i
wrześniu 1944 r.” [11]
- „Dnia 1 sierpnia o godzinie
5 po południu, czyli najmniej
temu właściwej, wybuchło ono w
Warszawie ku przerażeniu ludzi
jeszcze mających cośkolwiek rozumu w głowie.” [12]
- Chwała bohaterom, hańba politykom winnym wywołania powstania i jego - zbyt długiego
kontynuowania oraz tym, którzy
dzisiaj chcą na powstaniu żerować. [13]
- „My naszą wielkość widzimy w
przegrywaniu, a jeżeli zwyciężymy, to po pół wieku. Tak, wygraliśmy Powstanie Warszawskie,
ale w 1989 r. Szkoda, że tych 20
tys. poległych powstańców i 200
tys. zamordowanych cywilnych
mieszkańców nie mogło tego
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zobaczyć. Między Powstaniem
a rokiem 1989 nie było żadnego
związku, ale przyjmijmy, że był,
jak chcą najbardziej wierzący w
narodową religię(...)”[14]
- „Dla ludności cywilnej powstanie warszawskie było piekłem i tragedią. Prawie 200 tys.
zabitych, 650 tys. wygnanych
z miasta” [15]. Podano w nim –
między innymi, że ok. 60 tys.
mieszkańców poniosło śmierć w
egzekucjach dokonanych przez
wojsko niemieckie i spełniające
ich rozkazy formacje kolaboracyjne, głównie ukraińskie i rosyjskie. Podano też straty Ludowego Wojska Polskiego forsującego Wisłę.
-„Z lubością obwiniamy za klęskę powstania warszawskiego
Ruskich i aliantów, a milczymy
o Ukraińcach, którzy brali czynny udział w zabijaniu powstańców”.[16]
-„(…)Politycy napisali nową
wersję powstania. Jej symbolem
jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Państwowa placówka została stworzona i jest
prowadzona przez ludzi, którzy
nie kłopoczą się niewygodnymi faktami.(…) Fałszowanie
historii odbywa się na oczach
milczącej większości i bezradnej lewicy. 1 sierpnia usłyszymy
znowu te same frazesy wypowiadane przez historyków mitomanów. Znowu przemilczy się

okoliczności związane z decyzją
o wybuchu powstania. Decyzją,
która została bardzo negatywnie
oceniona przez wszystkich liczących się wówczas wojskowych i
polityków. Co więc można na 70.
lecie tego powstania powiedzieć
okłamywanym Polakom?
Przeczytajcie książki prof. Jana
M. Ciechanowskiego, który jako
14-latek bił się do ostatniego dnia powstania. A po latach
powiedział, że: <powstanie zakończyło się straszliwą klęską,
katastrofą i ruiną, która nie dotknęła żadnej innej stolicy w Europie od czasu najazdu Hunów
na Rzym. 200 tys. ludzi zginęło,
500 tys. wygnano i skazano na
poniewierkę. Miasto zrównano z
ziemią>”. [17]
Osiem ostatnich opinii kieruję do Prezydenta RP i proszę
aby odpowiedział na 2 pytania:
1. Kiedy władze RP zaczną
odkłamywać naszą historię,
zwłaszcza historię Powstania
Warszawskiego oraz innych
przegranych powstań?
2. Kiedy władze RP podejmą
działania na rzecz odtajnienia, wyjaśnienia, potępienia i
upamiętnienia ofiar zbrodni
ludobójstwa dokonanej przez
ukraińskich nacjonalistów z
OUN-UPA na około 200 tys.
obywateli polskich Wołynia i
Małopolski Wschodniej oraz

terenów południowo-wschodnich PRL, w latach 1939 1947?
----[1] -„Przegląd” Nr 43(773) 2026.10.2014, str. 63,
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[2a] - prof. Jan Ciechanowski: art.
„Nie tylko głupota ale zbrodnia”„Zakłamana historia powstania”
pod redakcją
Pawła Dybicza”, Wyd. Fundacja
Oratio Recta, Warszawa 2014, str.
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[3] - Krzysztof Wasilewski: „Masakra Żołnierzy Berlinga”- „Przegląd”
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- Krzysztof Wasilewski -

Pokłosie

„polityki jagiellońskiej”
Bohdan Piętka
„W interesie narodów Europy
Środkowo-Wschodniej leży blokowanie rosyjskiej polityki odbudowy wpływów w postsowieckiej przestrzeni imperialnej oraz
obrona podmiotowości na arenie
międzynarodowej – tzn. utrzymanie przez państwa naszego regionu głosu stanowiącego w NATO
i UE.

– winna zbudować obóz krajów
popierających te cele, sięgnąć po
przywództwo w regionie i przyjąć
wynikające z tego ciężary” – pisał 19 maja 2012 roku czołowy
pisowski ideolog polityki zagranicznej, Przemysław Żurawski
vel Gra-jewski, w artykule „Polityka jagiellońska dzisiaj” (niezależna.pl, 19.05.2012).

Realizacja tych celów wymaga
zaś zdobycia poparcia USA dla
przesuwania Ukrainy, Białorusi,
Gruzji i Mołdawii na Zachód oraz
ograniczania wpływów Rosji i
równoważenia wpływów Niemiec w naszym regionie, a także
przeciwdziałania wykształcaniu
się dyrektoriatu nie-miecko-francuskiego w UE i niemiecko-rosyjskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska – największe z państw, w których interesie
leży realizacja owego programu

Wbrew tym szumnym zapowie-dziom „polityka jagiellońska”
w wydaniu zarówno PiS jak i PO
sprowadzała się nie do „zdobycia
poparcia USA dla przesuwania
Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii na Zachód”, ale do realizacji dążeń najbardziej skrajnych sił
politycznych w USA,
zmierzających do bezwzględnej
konfrontacji z Rosją oraz po-litycznego i ekonomicznego podboju Ukrainy, Białorusi, Gruzji
i Mołdawii. Żurawski vel Gra-

jewski cynicznie przedstawił w
cytowanym tekście te działania
jako politykę polską, rzekomo
wynikającą z polskiej racji stanu.
Jednakże to nie była i nie jest polityka polska. Dlatego przyniosła
dla Polski rezultaty negatywne.
Bezwzględne zaangażowanie się
w kryzys ukraiński po stronie
oligarchiczno-banderowskiej
i
pójście na równie bezwzględną
konfrontację z Rosją nie tylko nie
poprawiło bezpieczeństwa Polski,
ale doprowadziło do jej izolacji
na arenie europejskiej. Polityków
z Warszawy nie zaproszono do
stołu rokowań w Mińsku i Mediolanie. Odcięły się od nich nawet kraje Grupy Wyszehradzkiej,
którym wedle Żurawskiego vel
Grajewskiego Polska miała przewodzić w ramach „polityki jagiellońskiej”. Fatalne skutki „polityki
jagiellońskiej” nie powstrzymują
jednak sił politycznych oraz me-

diów III i IV RP przed jej kontynuacją. Trzeba powiedzieć jasno,
że te siły polityczne i te media
nie są suwerenne politycznie. Realizują jedynie zadania zlecone
z zewnątrz bez oglądania się na
jakiekolwiek skutki. Ale właśnie
tym skutkom należy się przyjrzeć.
Wygrała oligarchia i banderland
Na dwa dni przed ukraińskim wyborami parlamentarnymi 26 października usłyszałem w radiu Zet,
że „na Ukrainie wygra Europa”.
Wynik był zatem z góry „przewidywalny”, tzn. ustalony. Miała
wygrać „Europa”, czyli Blok Poroszenki. Chociaż ostatecznie zajął on drugie miejsce, nadwiślańskie media triumfalnie ogłosiły,
że na Ukrainie rzeczywiście wygrała „Europa”. Dodatkowo uraczyły swoich odbiorców radosną
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nowiną, że nacjonaliści ponieśli
klęskę, ponieważ „Swoboda” i
Prawy Sektor nie przekroczyły
progu wyborczego. Niestety jest
to dalszy ciąg ordynarnej dezinformacji polskiej opinii publicznej.
Spośród sześciu partii, które znalazły się w Wierchownej Radzie,
pięć (Front Ludowy, Blok Poroszenki, Samopomoc, Partia Radykalna i Batkiwszczyna) odwołuje
się w różnym stopniu do tradycji
banderowskiej. W upowszechnianie tej tradycji oraz wpisywanie
jej w rzeczywistość polityczną
Ukrainy zaangażowani są zarówno premier Arsenij Jaceniuk (lider
zwycięskiego Frontu Ludowego)
jak i prezydent Petro Poroszenko.
Ten ostatni pozwolił sobie w przemówieniu z okazji 70. rocznicy
wyzwolenia Ukrainy spod okupacji niemieckiej zaliczyć UPA do
wojsk koalicji antyhitlerowskiej
(kresy24.pl, 28.10.2014). „Działalność żołnierzy OUN/UPA to
przykład heroizmu”, „Uznając
za bohaterów narodowych UPA
i Banderę, Ukraina nie powinna
brać pod uwagę krytycznych opinii innych państw, w tym nawet
ich oficjalnych protestów i negatywnych reakcji”, „W rosyjskich
mediach nazywają Odessę nawet
banderowską. Dla mnie większego komplementu dla Odessy
być nie może” – to nie są słowa
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lidera Prawego Sektora, ale „europejskiego” prezydenta Petro
Poroszenki. Słowa przemilczane
w wiodących mediach nadwiślańskich. Polska opinia publiczna nie
została też poinformowana, że
lider partii „Samopomoc” – mer
Lwowa i oligarcha Andrij Sadowy – jest wielkim gloryfikatorem
Bandery i OUN/UPA. Za jego
kadencji postawiono we Lwowie
wielki pomnik-mauzoleum Stepana Bandery i zbudowano cmentarz weteranów UPA. Pod jego
rządami odbywały się we Lwowie
przy okazji różnych rocznic państwowe obchody ku czci OUN/
UPA. Przemawiając z okazji 68.
rocznicy powstania UPA Sadowy
wołał „Chwała UPA! Chwała weteranom! Chwała Ukrainie!” Nie
jest też chyba przypadkiem, że na
nowym pomniku polskich profesorów zamordowanych we Lwowie 4 lipca 1941 roku nie napisano
jakiej byli narodowości. Wreszcie
Sadowy skutecznie uniemożliwił
zwrot polskim katolikom kościoła
św. Marii Magdaleny.
Neobanderowska partia „Swoboda”, która zajęła siódme miejsce
tuż pod progiem wyborczym, nie
weszła do parlamentu dlatego, że
głosy wyborców odebrały jej „Samopomoc” i Partia Radykalna. Z
ramienia Partii Radykalnej mandat deputowanego zdobył Jurij
Szuchewycz – syn zbrodniarza i
twórcy UPA Romana Szuchewycza. 14 października – w domniemaną rocznicę powstania UPA i
zarazem nowe święto państwowe
Ukrainy – lider Partii Radykalnej
Ołeh Liaszko złożył wraz z Jurijem Szuchewyczem wizytę w
muzeum Romana Szuchewycza
w Biłohoroszczy. Przy tej okazji Liaszko powiedział: „W ten
symboliczny sposób uczciliśmy
dzisiejsze Święto i zaznaczyliśmy
swój szacunek dla wszystkich
poległych za wolność Ukrainy,
których dokonania są natchnieniem dla współczesnych ukraińskich żołnierzy. (...) Jesteśmy
świadkami odrodzenia nowej
Ukraińskiej Powstańczej Armii,
tylko teraz już w Donbasie. Nasza Partia Radykalna zrobi to co
dawno już powinno być zrobione
na Niezależnej Ukrainie – wniesie ducha Romana Szuchewycza
do Wierchownej Rady”(kresy.pl,
16.10.2014).
Mimo że Prawy Sektor nie przekroczył progu wyborczego, jego
lider Dmytro Jarosz dostał się do
parlamentu w jednomandatowym
okręgu wyborczym w Dniepropietrowsku. Liczni szowiniści
ukraińscy kandydowali i zdobyli mandaty także z list Frontu
Ludowego i Bloku Poroszenki.
Deputowanym z ramienia Frontu Ludowego został m.in. Jurij
Bereza – dowódca pułku specjalnego „Dnipro-1”. Wkrótce po
wyborze opowiedział się on za
powrotem Ukrainy do granic z
1917 roku, kiedy graniczyła ona z
Gruzją. „Na początku weźmiemy

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
Wschód, potem Południe, dalej
pójdziemy na Kubań i zaczniemy
odbudowywać ukraiński porządek” – oświadczył Bereza (kresy.
pl, 4.11.2014).
Tzw. integralny nacjonalizm
ukraiński nie zniknął zatem z
głównej sceny politycznej Ukrainy. Partia „Swoboda” i Prawy Sektor zostały tymczasowo
schowane na drugim planie, a na
pierwszy plan wkroczyli spadkobiercy Stepana Bandery tym bardziej niebezpieczni, że ubrani w
kostiumy partii „europejskich” i
„demokratycznych”. Jedyną partią w nowym parlamencie, która zdecydowanie odcina się od
tradycji banderowskiej jest Blok
Opozycyjny (dawna Partia Regionów). Zdobył on tylko 9, 33 proc.
głosów. Partia komunistyczna –
faktycznie zdelegalizowana jeszcze przed wyborami – nie zdołała
przekroczyć progu wyborczego.
W życiu politycznym powsta-łej
w 1991 roku Ukrainy funkcjonowały dwie tradycje polityczne
– banderowska i komunistyczna.
Innej nie zdołano wytworzyć.
Zwolennicy „polityki jagiellońskiej” – popierając najpierw „pomarańczową rewolucję”, a potem
oligarchiczno-banderowski przewrót – świadomie wspierali tradycję banderowską. Niektórzy z
nich nawet szczerze przyznawali,
że wolą Ukrainę banderowską od
„sowieckiej”. Mają zatem owoc
swojej polityki, czyli Ukrainę oligarchiczno-banderowską, z położeniem nacisku na oligarchiczny
charakter tego państwa. Jego przejawem są m.in. liczne nadużycia
wyborcze (kupowanie miejsc na
listach wyborczych, kupowanie
głosów wyborców, przekupywanie lub zastraszanie kandydatów).
Ten oligarchiczno-banderowski
twór ma być – wedle koncepcji
„polityki jagiellońskiej” – gwarantem bezpieczeństwa Polski i w
przyszłości pełnoprawnym podmiotem Unii Europejskiej.
Polskiej opinii publicznej nie poinformowano również o tym, że
wygrana Frontu Ludowego Jaceniuka oznacza wygraną partii
wojny. Kruchy rozejm w Donbasie był łamany przez stronę
ukraińską jeszcze przed wyborami. Ostrzelanie przez wojsko
ukraińskie 5 listopada szkoły w
Doniecku (potwierdzone przez
misję OBWE) pokazuje do czego
zmierza partia wojny premiera Jaceniuka.
Banderowska agentura w Polsce
Rozpoczęcie polowania z nagonką na rosyjską agenturę w Polsce,
którego głównym trofeum stał się
podpułkownik zarządzający wojskowymi domami kultury, skłania do zadania pytania o agenturę
banderowską (ukraińską). Nachalność i agresywność propagandy proukraińskiej i antyrosyjskiej
oraz stopień podporządkowania

polskiej „klasy politycznej” standardom poprawności politycznej
wyzna-czanym przez tę propagandę wskazują na to, że znaczenie i wpływy agentury ukraińskiej
muszą być znacznie silniejsze niż
wpływy agentury rosyjskiej i jakiejkolwiek innej. Antyrosyjska
histeria zawsze stanowiła jeden
z kluczowych elementów „polityki jagiellońskiej”. Była obecna
w przekazie medialnym od wielu
lat. Teraz jednakże przekroczyła
wszelkie granice rozsądku. Do
antyrosyjskiej piosenki „Sługi za
szlugi” pana Maleńczuka, którą
niemal każdego dnia puszczają
na przemian radio Zet i RMF już
się przyzwyczaiłem. Jednakże 3
listopada w porannym programie
radia RMF FM usłyszałem coś
co mną wstrząsnęło. Otóż jeden
ze sikerów wesoło poinformował
słuchaczy, że „Rosja jest takim
członkiem wspólnoty międzynarodowej jak karaluch wspólnoty domowej”. Tak agresywnej i
prymitywnej hucpy nie było ani
w III Rzeszy ani w czasach stalinowskich. Takiego języka nie
stosuje się nawet podczas wojny.
Tymczasem w dużej rozgłośni radiowej nazwano karaluchem państwo, z którym Polska oficjalnie
utrzymuje jeszcze stosunki dyplomatyczne.
Nie jest to jakiś wybryk czy przypadek, ale działanie zamierzone
i celowe. Pokazuje ono właśnie
siłę i skalę wpływu lobby ukraińskiego lub jak kto woli agentury
wpływu. To lobby jest aktywne
nie tylko na polu polityczno-propagandowym, ale zawsze staje
po stronie Ukraińców w wypadku ich kompromitacji. Tak było
m.in. w przypadku niedawnego
incydentu w Państwowej Wyższej
Szkole Wschodnioeuropejskiej w
Przemyślu, gdzie grupa ukraińskich studentów sfotografowała
się z banderowską flagą, by uczcić
rocznicę powstania UPA. Od razu
znalazł się Kazimierz Wóycicki,
który w ich obronie napisał list do
rektora. Zdaniem dr. Wóycickiego banderowska flaga jest symbolem walki z „rosyjską agresją”,
a czyn ukraińskich studentów
świadczy o ich „poparciu dla niepodległości Ukrainy” (prawy.pl,
3.11.2014). Przy okazji wyszło
na jaw, że owi studenci to członkowie Prawego Sektora z Gródka
Jagiellońskiego, a w Przemyślu
studiowali be-zpłatnie, ponieważ
polskie władze przyznały im Kartę Polaka.
Skandal z ukraińskim studentami
w Przemyślu potwierdza tylko
informację podaną przez „Rzeczpospolitą” o wzmożonej aktywności nacjonalistów ukra-ińskich
na terenie południowo-wschodniej Polski (onet.pl, 24.10.2014).
Członkowie różnych neobanderowkich organizacji, głównie
Prawego Sektora, przyjeżdżają
na Podkarpacie i Lubelszczyznę,
gdzie biorą udział w publicznych
spotkaniach i otwarcie mówią o

włączeniu kilkunastu pogranicznych po-wiatów do Ukrainy. Ktoś
jednak im te przyjazdy do Polski
umożliwia (Ukraińcy muszą mieć
wizę) i ktoś ich chroni przed odpowiedzialnością za działania naruszające polskie prawo.
Rozgałęzienie wpływów ukraińskiego lobby (agentury) pokazuje chociażby apel „Mamy
obowiązek wspierać Ukrainę”,
wzywający polskie władze m.in.
do dostarczania Ukrainie sprzętu wojskowego. Tę odezwę podpisaną głównie przez działaczy
byłej Unii Demokratycznej vel
Wolności (m.in. Zbigniew Bujak i
Władysław Frasyniuk) zamieściła
7 października Katolicka Agencja Informacyjna. Do działań
proukraińskich włączył się także
Lech Wałęsa, który 29 września
wręczył nagrodę swojego imienia „euromajdanowi”. Problem w
tym, że z jego rąk odebrał ją Ołeh
Tiahnybok i nie był to przypadek,
ale zamierzone działanie mające
wprowadzić lidera „Swobody” na
salony europejskie.
Biorąc pod uwagę widoczną na
każdym kroku siłę lobby ukraińskiego w Polsce należy sobie zadać pytanie czy cała ta „polityka
jagiellońska” nie została wymyślona przez ukraińską agenturę
wpływu i podsunięta warszawsko-krakowskim salonom, by
miały czym imponować przed
ambasadorem USA.
Na odcinku litewskim
„Polityka jagiellońska” przez
ostatni rok zajmowała się głównie kierunkiem ukraińskim i rosyjskim, ale obszarem jej zainteresowania była (i chyba jest)
Litwa, którą także wspierano za
„wszelką” cenę, tzn. za cenę praw
polskiej mniejszości narodowej.
Rezultaty „polityki jagiellońskiej” na kierunku litewskim są
jeszcze bardziej zdumiewające
niż na kierunku ukraińskim. 16
października administracja rejonu
wileńskiego, którego większość
mieszkańców stanowią Polacy,
usunęła z ulic tabliczki z nazwami w języku polskim. To jednak
nie wszystko, bo 10 października
TVP Info powołując się na „Gazetę Wyborczą” poinformowała,
że samochody litewskich ministerstw będą tankowały paliwo
nie z rafinerii „Orlenu” w Możejkach, ale skorzystają ze stacji
„Łukoilu”. Jest to o tyle ciekawe,
że miesiąc wcześniej prezydent
Dalia Grybauskaité stwierdziła,
że „za pieniądze Łukoilu Kreml
finansuje swoją agresję w Europie”. Litewskie władze najwidoczniej jednak zmieniły zdanie,
pozostawiając „Orlen” i „politykę
jagiellońską” w szczerym polu.
Perspektywy „polityki jagiellońskiej”
Myliłby się ten kto sądzi, że
nieciekawe rezultaty „polityki
jagiellońskiej” – jak chociażby
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żądanie przez Ukrainę od Polski darmowego węgla (dziennik.
pl, 15.10.2014) czy wykluczenie
Polski przez prezydenta Poroszenkę od stołu rokowań pokojowych w sprawie Donbasu – skłonią polską „klasę polityczną” do
jej zaniechania lub przynajmniej
rewizji. Tak byłoby, gdyby Polska współczesna była państwem
suwerennym. Jednakże nim nie
jest, szczególnie po akcesji do UE
w 2004 roku i ratyfikacji Traktatu
Lizbońskiego w 2009 roku. W stosunkach z USA Warszawa nie jest
suwerenna, a przynajmniej równoprawna od 1989 roku. Dlatego
„polityka jagiellońska” – podyktowana polskiej „klasie politycznej” przez ambasadę USA i lobby
ukraińskie – będzie kontynuowana tak długo jak sobie tego zażyczą jej faktyczni autorzy, czyli
– mówiąc językiem Adolfa Hitlera – aż do „ostatecznego zwycięstwa”. Bynajmniej nie polskiego.
Jak trzeba będzie to w ramach
„polityki jagiellońskiej” Polska
za darmo dostarczy Ukrainie nie
tylko węgiel, ale i gaz kupowany
w Rosji, wyśle uzbrojenie, a nawet przyłączy się po stronie Ukrainy do wojny z Rosją. Natomiast
tolerancja dla banderowszczyzny
jest już sprawą tak oczywistą, że
nie trzeba tego głębiej tłumaczyć.
Taką perspektywę „polityki jagiellońskiej” potwierdził jeden z
jej głównych animatorów, Paweł
Kowal – były eurodeputowany i
polityk AWS, PiS, PJN i czegoś
tam jeszcze oraz kawaler Orderu
Zasługi Ukrainy III kalsy. Credo
„polityki jagiellońskiej” na najbliższy czas wyłożył on krótko i
zwięźle: „Nasza polityka wobec
Ukrainy nie może być uwarunkowana tym, czy nas lubią w Kijowie czy nie, bo tak czy owak
pozostajemy sąsiadami i mamy
swoje cele, bo tu nie chodzi o
miłość do Ukrainy, tylko chodzi
o polskie interesy narodowe (unicestwienie Rosji po wsze czasy
– uzup. BP). Kiedy się ma sąsiada i ma się interesy, prowadzi się
politykę niezależnie od tego, czy
to, co sąsiad robi, się nam podoba
czy nie” (kresy.pl, 21.10.2014).
Jeszcze ciekawiej perspektywę
„polityki jagiellońskiej” zarysował dr Marek Migalski – również
były eurodeputowany, polityk
PiS, PJN i czegoś jeszcze, który
stwierdził, że „przez najbliższe
kilkadziesiąt lat będziemy w stałym konflikcie z Rosją, bo obiektywne interesy Rosji są sprzeczne
z obiektywnymi interesami Polski” (onet.pl, 30.10.2014). Konflikt z Rosją będzie trwał przez
najbliższe kilkadziesiąt lat… To
zupełnie zrozumiałe, bo „polityka
jagiellońska” musi także, a może
przede wszystkim zapewnić kariery, awanse, granty, stypendia
itd. nie tylko obecnej „klasie politycznej”, ale również jej dzieciom, a nawet wnukom.
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Marsz POKOLEŃ
Bożena Ratter

W XIX wieku ludzie zaczęli znajdować przyjemność w zdobywaniu szczytów górskich a zimą w
szusowaniu na nartach. W okresie
międzywojennym Jaremcze i Worochta weszły do wąskiego grona
znanych letnisk i zimowisk – tak
zaczyna opowieść filmową profesor Stanisław Sławomir Nicieja (
TVP Historia). To tu została zbudowana pierwsza skocznia narciarska, 3 lata przed Wielką Krokwią
w Zakopanem, tu odbyły się I Mistrzostwa Polski, gdzie na równych
prawach startowali mężczyźni i
kobiety, mistrzostwo zdobyła Ewa
Michalewska Ziętkiewiczowa. Jaremcze zwane było polskim Interlake, Worochta drugim Zakopanem.
A stało się to za sprawą Stanisława
Rawicz Kosińskiego , który w tym
dzikim terenie przeciął góry trasą
kolejową i otworzył okolicę na ruch
turystyczny, można tu było wypoczywać i budować wille. Stanisław
Rawicz Kosiński, genialny inżynier,
po najlepszych uczelniach w Europie, potrafił u schyłku XIX, w ciągu
5 lat postawić w tym dzikim terenie
trasę kolejową o długości 96 km, od
Stanisławowa do granicy węgierskiej. W sezonie zimowym kursował trasą specjalny pociąg, zwany
„dancingowym”, z wagonem restauracyjnym, w którym koncertowały kameralne zespoły muzyczne.
Wiadukt 4-krotnie przecina rzekę
Prut, mosty zaprojektował inż. Zygmunt Kulka z Politechniki Lwowskiej. Była to duma polskiej myśli
technicznej. Wypracowane rozwiązania konstrukcyjne były na tyle
nowatorskie, wizjonerskie i doskonałe w realizacji, że ściągali tam w
ramach wizji lokalnej inżynierowie
Europy i wykorzystywali te pomysły w swoich realizacjach, szczególnie w Alpach. Biografia Stanisława
Rawicza Kosińskiego to historia
jednego z najbardziej spektakularnych awansów zawodowych Polaka w zaborze austriackim. Kosiński
był patriotą i bardzo skutecznie zabiegał, by budować linie kolejowe
na ziemiach polskich.
Wielkie inwestycje miały swoich
patronów, znanych polskich generałów jak Korwin Zamorski czy Tadeusz Kasprzycki. Generał Tadeusz
Kasprzycki urodził się 16 stycznia
1891 r. w Warszawie. Kształcił się
w gimnazjum w Chełmie, w latach
1910-1912 studiował na wydziale nauk ścisłych na Sorbonie oraz
równolegle w Wyższej Szkole Nauk
Społecznych w Paryżu. W 1912 r.
przeniósł się na wydział nauk społecznych i prawa międzynarodowego Uniwersytetu Genewskiego.
W sierpniu 1914 r. został dowódcą
I Kompanii Kadrowej Legionów
Polskich i wraz z nią wyruszył z
Krakowa w kierunku granicy Królestwa Polskiego. Brał udział w misjach wojskowo-dyplomatycznych,
będąc m.in. delegatem rządu RP na
konferencję rozbrojeniową i komisję wojskową przy Lidze Narodów
(1927-1931).W roku 1934 otrzymał

tekę wiceministra spraw wojskowych. Dwa lata później, po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego,
przejął po nim urząd ministra, który
pełnił do wybuchu II wojny. Generał Józef Ignacy Kordian-Zamorski przez ponad rok terminował w
zakładzie ślusarskim, aby pomóc
matce i chorej na gruźlicę siostrze.
Gimnazjum ukończył jako jeden z
najlepszych absolwentów, uzyskując jednocześnie dyplom malarstwa
dekoracyjnego Szkoły Przemysłowej we Lwowie, do której równolegle uczęszczał. Zdał na krakowską
ASP, gdzie studiował malarstwo u
Józefa Mehoffera i grafikę u Jana
Pankiewicza. 1 marca 1913 r. objął stanowisko Komendanta Szkoły
Oficerskiej Związku Strzeleckiego
w Krakowie potem zasilił szeregi I
Brygady Legionów Polskich. W listopadzie 1925 r. został I oficerem
sztabu inspektora Armii w Wilnie
gen. Dyw. Wacława Fary, 25 stycznia 1935 r. na polecenie marszałka
Piłsudskiego objął stanowisko Komendanta Głównego Policji Państwowej. Przepraszam, że piszę
skrótowo, bo przecież tych, którzy
walczyli o wolność Polski , gdy
wróg ją zabrał, a w czasie pokoju
służyli Polsce sercem, pracą, wiedzą i talentem i w Polsce i na emigracji, były miliony. I barwa biało
czerwona była dla nich symbolem
wolnej Polski.
Jest w Europie księstwo Monako.
Jego władca, Książe Albert podtrzymuje tradycje rodzinne i organizuje
co roku wiele uroczystości, do których należą między innymi obchody Narodowego Dnia Monako (19
listopada) i bal Czerwonego Krzyża. Tradycje tego balu uważanego
za jedno z największych wydarzeń
towarzyskich na naszym kontynencie, sięgają końca lat 40 ubiegłego wieku. Bardzo prestiżowy
bal, gromadzi koronowane głowy
państw, najbogatszych ludzi świata
, gwiazdy kina i muzyki. Szkoda,
iż polscy aktorzy - naturszczyki
(osobiście cenię bardziej Jana Himilsbacha) występujący w swoim
biograficznym filmie nagrodzonym
w Gdyni, nie zostali zaproszeni na
galę. Może, gdyby zobaczyli, iż
do dekoracji sali Książe Albert
użył tysiąc białych i czerwonych
hortensji (flaga Monako to 2 pasy,
czerwony i biały) ustąpiłaby ich
męczarnia zwana ignorancją czyli
między innymi nienawiść do symboli polskości, inaczej nienawistny
masochizm.
Taka teraz moda, władze państwa,
które zagrabiły po wojnie dziedzictwo narodowe dla „zapewnienia”
tzw. „szczęścia klasy pracującej”,
teraz już jako współcześni kapitaliści (dzięki temu dziedzictwu)
rządzą nim jako swoim prywatnym
i niszczą bez pytania wszystko, co
od wieków kojarzyło się z Polską.
Minister Spraw Zagranicznych
pozbywa się Hôtelu Lambert w
Paryżu, głównego ośrodka poli-

tycznego, oświatowego i charytatywnego polskiej emigracji od
1843 roku. Kupił go dla Polaków
Książe Adam Jerzy Czartoryski.
Hotel Lambert był miejscem spotkań polskiej emigracji. „Podczas
gdy w trzech zaborach nie wolno
było wymówić i wydrukować słowa „Ojczyzna”, emigracja rozporządzała pełną swobodą słowa i
szeroko z niej korzystała”. Minister
pozbywa się wiele innych polskich
placówek, czyżby zadecydował
już o zlikwidowaniu Polski i zapomniał o milionach Polaków na emigracji? Na szczęście nie wszystko
daje się sprzeniewierzyć, jest we
Francji inny zamek, Montresour,
zrujnowany zamek kupił i wyremontował hrabia Ksawery Branicki, twórca banku Credit Foncier de
France. Stał się on przystanią dla
cennych zbiorów sztuki oraz pamiątek narodowych związanych z
historią Polski. Na ścianie w salonie piękna płaskorzeźba wykonana
przez francuskiego malarza zaraz
po bitwie wiedeńskiej na zamówienie biskupa spokrewnionego z Marysieńką i wiele innych dzieł związanych z ważnymi wydarzeniami.
Hrabia pozostawił testament, w
którym napisał, że Montresour nie
należy sprzedawać. Ma być on ‘terre d’acceuil pour les Polonais en
exile” to znaczy, miejscem, gdzie
Polacy w potrzebie zawsze będą
mogli przyjechać (Anna Potocka
wnuczka Ksawerego Branickiego
II). Jak odmienne są działania, tej
dawnej, „pańskiej” i obecnej dyplomacji.
Piszący te wspomnienia osiedlił
się w 1932r. w Opolu jako piaty z
kolei adwokat Polak-pisze o sobie
Paweł Kwoczek . „Byłem obrońcą
kierownika Polskiego Towarzystwa Szkolnego w Bytomiu, Jana
Bauera w procesie, który nie był
tylko przeciw Janowi Bauerowi
ale był procesem przeciw całemu
życiu organizacyjnemu Polaków w
Niemczech. Oskarżono wszystkie
organizacje polskie w Niemczech
o dążenie do irredenty. Zebrano
materiały w dziecięciu tomach.
Swoją obronę w procesie rozpocząłem następującymi słowami
„pan nadprokurator twierdzi, że
w osobie oskarżonego (Jan Bauer) uwidacznia się tragedia mniejszości, ja natomiast stwierdzam,
że oskarżony padł ofiarą tego, że
pomiędzy ustawodawstwem niemieckim o szkolnictwie mniejszościowym a praktycznym stosowaniem tego ustawodawstwa istnieje
przepaść nie do przebycia. To co
się gwarantuje w ustawie, sabotuje
się w praktyce”. Sąd uznał jednak
Bauera za winnego i skazał na rok
ciężkiego więzienia (Zuchthaus).
Jakie było uzasadnienie sędziego
Schroedera: „Proces ten wykazał,
że nie jest on tragedią jednostki, ba,
nie jest nawet tragedią mniejszości polskiej, lecz tragedią narodu
niemieckiego. Należałoby zadać
sobie pytanie, czy polską mniej-

szość narodową można porównać
z niemiecka mniejszością narodową w Polsce. Sąd jest zdania, że
nie można porównać, albowiem
niemiecka mniejszość narodowa
w Polsce została dopiero niedawna
oderwana od ojczyzny. Natomiast
polska mniejszość narodowa żyje
już od 150 lat w granicach Rzeszy.
Wyrok ten niech będzie dowodem
tego, że stara tradycja sądów niemieckich się zachowała, że istnieje
jeszcze sprawiedliwość. Ponadto
niechaj wyrok ten dodaje ludzkości
niemieckiej na zagrożonej granicy
odwagi do dalszej pracy dla naszego narodu i naszej ojczyzny” . Po
wpisaniu mnie na listę adwokatów
przy Sadzie Okręgowym w Opolu
w dniu 11 kwietnia 1932r., występowałem w lipcu tego roku w imieniu Banku Ludowego w Opolu w
sprawie o wszczęcie postępowania
upadłościowego. Bank Ludowy
był najsilniejszą polską placówką
bankową w Niemczech. Niemcy
postanowili go zniszczyć , aby w
ten sposób zadać śmiertelny cios
całemu polskiemu życiu gospodarczemu w Niemczech. W tym celu w
czasie kryzysu bankowego w 1931
r na całym świecie, w związku
mianowicie z krachem na giełdzie
nowojorskiej, rozpoczęli oni za pośrednictwem wszystkich instytucji
gospodarczych wykupywać książeczki oszczędnościowe deponentów Banku Ludowego. Książeczki
te przedstawiali masowo Bankowi Ludowemu do wypłaty. Bank,
który udzielał rolnikom kredytów
długoterminowych, w lipcu 1932r.
wyczerpał wszystkie swoje możliwości płatnicze i popadł w stan
niewypłacalności…Likwidacja
Banku Ludowego zdawała się być
nieunikniona. Wtedy ja, jako pełnomocnik Banku Ludowego zorganizowałem razem z adwokatem
Kudrischem i innymi działaczami
polskimi w Oplu zebranie wszystkich deponentów Banku. Zebranie
stało się wielką manifestacją polską
w Opolu. Większość deponentów,
których było około 1000 wyraziła
na przygotowanych wcześniej deklaracjach pisemną zgodę na postępowanie ugodowe. Na nic zdała
się perswazja aż trzech adwokatów
niemieckich, ażeby odwieść deponentów od wyrażania tej zgody.
Niewiele brakowałoby a zostaliby
poturbowani przez oburzonych ich
postępowaniem deponentów. Bank
został uratowany. Bank normalnie
funkcjonował a ja zostałem wybrany prezesem jego rady nadzorczej
i stanowisko to piastowałem aż do
wybuchu drugiej wojny światowej”. -Prawnicy polscy w walce o
narodowe i społeczne wyzwolenie
Śląska.
W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, aktyw
partyjny zbierał się w Komitecie
Powiatowym (Radomsko) i wydawał Uchwałę, w której zlecał
likwidację kolejnego „zaplutego
karła reakcji”. Wychodziliśmy
nocą – opowiada Edward Dawid
50 lat później. Edward Chmielarz
-komendant MO, Antoni Kucharski – żołnierz Armii Ludowej,
Edward Dawid – pracownik tartaku, nadgorliwy wiejski aktywista,
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założyciel komórki ORMO we
wsi. Jedna z ich ofiar to Franciszek
Centkowski, zabrany po wyjściu
z lokalu wyborczego, pobity i postrzelony, zrzucony jeszcze żywy
po płotem w tartaku. Spalony w
piecu w tartaku, ponieważ nie
mieścił się, ucięto mu ręce. O morderstwach dokonywanych przez
wymienionych powyżej doniósł
inny funkcjonariusz MO. Sprawa
jednak została umorzona 15 lutego
1958 roku przez skład sędziowski: A. Górski, Z. Chełmicki, A.
Janowski przy udziale Gen.Prok.
L. Chmielowskiego, z uwagi na
atmosferę polityczną w tamtych
latach, to ,że wszyscy podejrzani
prowadzili uczciwe życie i z uwagi
na upływ czasu. Jak odmienne są
działania, tych przedwojennych i
powojennych szafarzy sprawiedliwości. Ciekawe, jakie przesłanie
otrzymali od dziadka prokuratora
aktorzy plujący na polski patriotyzm? A co czują mordercy po 50
latach ? To , że kogoś zabili? Widocznie tak musiało być. „To nie
byli protoplaści Piotrowskiego.
Oni byli prostymi chłopakami ze
wsi. Dostali buty, jedzenie i władzę do ręki – i już im się w głowie
przewróciło. Zapragnęli mieć to z
czym walczyli” – opowiada Pani
Sędzina, która po latach dotarła do
akt sprawy.
Po pięknej mszy św. w kościele
św. Barbary, mądrym i ciepłym
kazaniu, ruszyliśmy na Rondo
Dmowskiego. Wspaniali młodzi
ludzie przyjechali z różnych stron
Polski by uczestniczyć w Marszu
Niepodległości. Była grupa młodych z Wiednia, Litwy, Ukrainy.
Również ze Śląska, czy byli potomkami tych, którzy zabiegali o
polski interes prawie 100 lat temu
pod zaborem niemieckim? Nad
Rondem Waszyngtona, nad naszymi głowami, nagle pojawiły się helikoptery i zaczęły krążyć, tak jakby chciały nas, docierających do
stadionu powitać. Czemu wcześniej nie krążyły nad nami? Tłum
zatrzymał się, staliśmy dość długo,
w końcu dotarł do nas komunikat
organizatorów by trzymać się lewej strony i powoli, zejść w dół do
stadionu, nie zwracać uwagi na to
co dzieje się z prawej strony, kto
przekroczy utworzony przez straż
marszu łańcuch rąk, przestaje być
uczestnikiem marszu i podejmuje ryzyko udziału w akcji policji.
Trzykrotnie organizator zwrócił
się do policji by nie strzelała gazem pieprzowym do tłumu. Wokół
nas również kaszlący uczestnicy
marszu zasłaniali tak jak i my usta,
gaz był bardzo duszący. Na szczęście szybko dotarliśmy do trybuny,
na której od dawna trwał koncert
i przemawiali zaproszeni goście.
Szkoda, że z niewiadomych przyczyn zejście z Ronda trwało tak
długo, dziwne też, skąd helikoptery
telewizyjne wiedziały o tym ,że tak
się będzie działo na Rondzie Waszyngtona. Ten Marsz był pamięcią
o tych wszystkich , co dla nas Polskę tworzyli a gdy była potrzeba, z
myślą o nas walczyli. Często byli
tak młodzi, jak uczestnicy dzisiejszego Marszu.
Bożena Ratter
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Utracony dom
-zakazana historia
Bożena Ratter

„Byłem na pokazie filmowym.
Duński film o gruźlikach – podniosły, humanitarny. Co to kogo
obchodzi. Mamy własnych gruźlików na kopy, tylko nie robi się o
nich filmów. Nie wolno. Komuniści
twierdzą, że gruźlica to zagadnienie
kapitalizmu. U nas jej nie ma, a jeśli
jest, to jedynie jako przeklęta spuścizna przeszłości, której godziny
są policzone”. - Leopold Tyrmand
Dziennik 1954.
Minęło 60 lat. Mamy wspaniałą
historię, wspaniałą elitę dawnego
pokolenia, z którą liczył się świat,
tylko nie robi się o niej filmów, a
powstałyby tysiące, nie prowadzi
się też polityki historycznej w Unii
Europejskiej. Nie tworzy się Muzeum Historii Polski. Nie wolno.
Rządzący potwierdzają swoimi
działaniami i głosami swych przedstawicieli, wychowanków władcy
imperium medialnego, że historia Polski zaczęła się od powstania
Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego i zmuszają obywateli
do życia zgodnego z ideologią komunistyczną . U nas, towarzysze,
innej historii nie ma, a jeśli jest,
pamięć o niej to wyraz kołtuństwa.
Historia istnieje jako przeklęta spuścizna przeszłości, która wcale nie
była wielka a może nawet nie była
nasza, tylko naszych ukochanych
sąsiadów. Patriotyzm, czyli umiłowanie ojczystego domu i ludzi w
nim żyjących to przeklęta spuścizna
faszyzmu i nacjonalizmu. Dlatego
godziny Marszu Niepodległości są
policzone, aktualnie policja odwiedza mieszkańców ziemi podlaskiej
i liczy wybierających się na Marsz
Niepodległości. Proszę dopisać
mnie do tej listy, solidaryzując się z
tymi wszystkimi, którzy przez wieki troszczyli się o mój ojczysty dom
pracując dla niego, tworząc dla niego, broniąc i sławiąc go, wybieram
się na Marsz Niepodległości.
A jaka była kiedyś polityka historyczna? Cesarz Wilhelm w zdobytym Wilnie nie mógł nie złożyć wizyty księżnej Michałowej Ogińskiej
i musiał wysłuchać jej gorzkich
uwag o głodzie ludności.
„1918! Wilno przeżywało ostatnie
miesiące XIX wieku, wieku rozbiorów, moskiewskiej władzy. Okupacja niemiecka ciążyła na mieście
głodem. Elita dawnego pokolenia,
która trwała, przetrwała, niosła
oświaty kaganiec. Świeciła wzniosłością zamierzeń, ofiarnością.
Szkolnictwo z tajnego stawało się
jawnym. Po całym kraju wyrastały
szkoły powszechne, z głodującym
ale pełnym zapału młodym nauczycielstwem. Powstawały szkoły średnie. Kościałkowski, Cywiński, księża Lubraniec, Lewicki, Miłkowski,

panna Anna Mohłowna, Dora Kończanka, pani Mieczysławowi Jeleńska, córka naszego pana Pawła
Konczy. Ogromny zryw. Wojskowi
z rozbrojonego korpusu Dowbora
nie myśleli zadowolić się szkołami.
Niemcy ponoszą klęskę – będzie
można odegrać się za niewolę, za
porażkę bolszewicką. Nawet stare
pokolenie wyrosłe w poklęskowym
okresie po 1863 r., pokolenie pracy
organicznej, chłodnego rachunku,
polityki realnej, nie nawoływało do
mierzenia zamiarów według sił. Nie
próbowaliśmy nic obliczać, tylko
robić co trzeba: Niemców precz,
bolszewików nie puścić. Będzie, jak
Bóg da. Będzie jakoś. A gdybyśmy
wówczas inaczej myśleli, nie byłoby niepodległości, z której dotąd,
mimo nowych klęsk, naród żyje….
Jan Raczyński , wychowywany
był przez babkę, Różę Raczyńską,
matkę Edwarda, pisarza i dyplomaty, prezydenta RP. Gdy zaczęła się
wojna, jeszcze w 1915 roku pani
Róża udała się do Piłsudskiego i
powiedziała mu, że od niej zależy,
czy cała grupa jej synów, wnuków,
bratanków i siostrzeńców ma iść do
Legionów. ”Niech zaczekają- miał
powiedzieć
Piłsudski-przydadzą
się gdzie indziej”. Ale już w 1918
roku Jaś nikogo nie pytał i na nic
nie czekał, chodziło mu najbardziej
o to , by być pierwszym na liście
ochotników z Wilna”. - ks. Walerian
Meysztowicz Gawędy o czasach i
ludziach”.
„Były to czasy, kiedy – przed
Czeszkiem i po nim – rody magnackie i szlacheckie, a także bogatsze
mieszczańskie budowały tu kościoły, dwory, zamki, cerkwie, synagogi, zbory ewangelickie, ratusze i
inne obiekty jak figury, nagrobki i
kaplice, aby upamiętnić swój wkład
w dzieje tej ziemi, zostawić po sobie i kulturze złotych czasów zygmuntowskich trwały ślad. Byli to
nie tylko magnaci i królewiątka jak
Ostrogscy, Tarnowscy, Zamoyscy,
Sieniawscy, Sobiescy, Ligęzowie,
Skarbkowi,Fredrowie,Tarłowie,Kostkowie,Zasławscy,Herburtowie,R
amszowie,Czarnkowscy,Wapowsc
y,byli tu i mieszczanie, i kupcy ormiańscy, greccy, niemieccy, włoscy
i wołoscy, owi Boimowie, Kampinowie, Belerowie i inni, na których
trzeba by wielu ksiąg. Pozostały po
nich wszystkich nie tylko zamki,
takie jak Olesko, Brzeżany, ratusz
w Samborze, cerkwie i kościoły w
Rohatynie..czy tylko kopuła, krypta, nagrobek lub ikonostas… nie
mówiąc już o samym Lwowie. O
Lwowie pełnym polskości i sztuki
i w sztuce zgody wielu narodów. Andrzej Chciuk Ziemia Księżycowa
Wiele narodów bogatych w nie-

tuzinkowych obywateli, czułych i
serdecznych, wszechstronnie uzdolnionych dyplomatów, naukowców,
artystów, kupców, bankierów, duchowieństwo, zwykłych obywateli,
zaradnych, przedsiębiorczych, utalentowanych, o których trudno zapomnieć. I zawsze wiernych, oddanych sprawie Polski, występujących
w jej obronie gdy zbrodniczy sąsiedzi z zachodu i wschodu próbują ją
zniszczyć, rozszabrować a teraz kupić. To o kilku z tych wspaniałych
pisze Jerzy Michotek w wierszu
„Testament”:
„My co noc z Grottgerami,
Z Fredro, Smolką z Bartelami..
Jaś Kasprowicz z Ujejskim
Parandowski z Sobieskim
Jan Kazimierz ze świtą..
Z całą hebrą Jaremy
Przez Łyczaków suniemy..
Styka, Matyas, Wierzyński
Gruca, Gall, Makuszyński..
Tak hulamy do świtu..
Czas…z nim nie igraj! O nie!
Jest sprawiedliwy, cierpliwy, bo siebie ma dość,

nie ja we Lwowie to Lwów mieszka
we mnie
śpij Lwowie we mnie tak długo cię
skryję
dopóki sama będę
nie martw się .
I jeszcze jeden wiersz:
Jestem w Kresach zakochany,
Gdzie srebrzyste zbóż są łany,
Ostry zapach z gryki miodu,
Rozkoszował mnie za młodu.
Dziś o Kresach medytuję,
Tam gdzie sam się urodziłem,
Gdzie chodziłem też do szkoły,
Ucząc się pasałem krowy.
Wyrastałem wśród przyrody,
Świat był piękny, byłem młody.
Obok stary las dębowy
Gdzie stukały wciąż dzięcioły.
A w brzozowym młodym lesie,
Mnóstwo grzybów rosło wszędzie
I śpiew ptaków się słyszało,
Miłą wonią tam pachniało.
Pola żyzne, urodzajne,
Łąki kwieciem ozdobione,
Gdzie kroczyły dwa bociany
Każdy bocian był mi znany.
Który złapał gdzieś padalca,
Leciał szybko z nim do gniazda.
By nakarmić swe pisklęta,
Tom do dzisiaj zapamiętał.
Bo tam z dziada i pradziada,
Żyli nasi wciąż przodkowie.
Skąd zostałem przesiedlony,
Gdzie spędziłem młode lata.
Tam zostałem ciężko ranny,
Ledwie z życiem uszedł cały
Z krajem tym jestem wiązany,
Bom przecierpiał tam nie mało.
Tam zostały przodków kości,
Krwawe noce − dni podłości!
Tam zostały me marzenia,
Opisane we wspomnieniach.
Tam ma młodość pozostała,
Ta, co kraj ten pokochała.
Dziś w mym sercu miejsca mało,
Bo na Kresach − część zostało !

Lecz w proch rozkruszy co złe,
Pysznych ukorzy,
Cierpliwym pomoże,
Zapłaci za krzywdy, nienawiść i
złość”.
Moi Rodacy utracili ten dom ojczysty, o którego istnienie i piękno tak dbali, tak ich inspirował.
My jesteśmy spadkobiercami tych
wszystkich wspaniałości materialnych i niematerialnych, które nam
pozostawili, chwalmy się nimi. Toż
to sama radość wiedzieć i pamiętać
o Nich.
Mam nadzieję, że Jacek Łęski w
książce „Pokochać Ukrainę” napisał o tym, jak bardzo kochali i kochają Ukrainę jej byli mieszkańcy,
mimo iż zostali z niej wygnani a
ich krewni zamordowani, zesłani do
gułagów i zarąbani siekierami przez
sąsiadów. W piśmie „Semper Fidelis” wydrukowano masę wierszy
napisanych o wiecznej miłości do
Kresów, czytałam wiersz Eugenii
Nadlerowej, pani ma dziewięćdziesiąt dwa lata, mieszka w Tel Avivie:
Nigdy w tym mieście nie byłam
turystą

Jan Czapski w eseju z 1974r. (eseje
„Tumult i widma” ) wspomina
konferencję prasową w Zurychu
u Sołżenicyna. „Mówiąc o ustroju
sowieckim Sołżenicyn dodaje, iż
nie chce robić polityki, że nie nawołuje do jeszcze jednej rewolucji,
bo wierzy, że groźniejsze od kulomiotów jest prawda, wystarczy by
żaden z poddanych władzy sowieckiej obywateli nie kłamał, nie solidaryzował się z nią nawet ukłonem,
nawet uśmiechem, by ta władza w
proch się rozpadła”.
Niestety, wypowiedź ta umknęła
uwadze twórców tzw. „wolności”
w Polsce, może tylko pierwsza
część zdania dotycząca „nie robienia polityki” spodobała się byłemu
Premierowi. Nie rozpadła się władza walcząca z Polakami, nie wszyscy chcą mówić prawdę, nie wszyscy mają odwagę mówić prawdę,
pamiętać i utożsamiać się z hasłem
przodków: „Bóg Honor Ojczyzna”.
Indoktrynacja, oszukiwanie, zastraszanie, wyśmiewanie, podżegnywanie do nienawiści przez watahę
imperium medialnego trwa. Mam
nadzieję, że brutalne pobicie proboszcza z Barwic nie jest wdrożeniem projektu powrotu utrwalaczy
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władzy komunistycznej z okresu
PRL. Szkoda, że nie przekazuje się
dobrych wzorców z cywilizowanych krajów. W ekskluzywnym,
szwajcarskim kurorcie Arose, w
kraju w większości ateistycznym,
spacerujący w niedzielę po stokach
gór (galerie handlowe nieczynne,
szwajcarzy hartują się przebywając
na powietrzu, nie wydają na zabiegi
krioterapii po 4-ch godzinach spędzonych przed TV bądź w galerii bo
taki styl zachwalają media) mają
prawo zadzwonić na policję, gdy
gospodarz obok grabi trawę. Szacunek dla niedzieli, dla innych.
Wracam do komentarzy wydarzeń
sprzed lat:
„Roszczenia
INP zażądał wydania dwóch tuzinów pracowników telewizji
publicznej. Zadanie jest poparte
ustawową regulacją, przewidującą
przekazanie zasobów dawnej SB
do IPN.” – Maciej Rybiński „Jestem wiec piszę” wydanie 2003r. W grajdole – Przegląd wiadomości
upalnych i gorączkowych.
To też umknęło uwadze twórców
tzw. „wolności”.
Na spotkaniu w IPN (Przystanek
Historia) Marek Jedynak opowiadał o pracy nad książką „Niezależni
kombatanci w PRL”. O wieloletniej
i skutecznej walce o pamięć mjr
Jana Piwnika „Ponurego” środowiska świętokrzyskiego, zwanego
Środowiskiem Ponury-Nurt, które
wspierane było przez mieszkańców
Kielecczyzny a więc i Kościół. Z
wielką przyjemnością obejrzałam
film nakręcony podczas uroczystości w 1988 roku, które „nie w skali,
lecz w zasięgu oddziaływania można porównać do pielgrzymek Ojca
Świętego do ojczyzny. Do tego momentu nie przypominam sobie takich wielkich tłumów na tego typu
„imprezach”, które byłyby uczczeniem ludzi zasłużonych, poległych
w czasie wojny, a wywodzących
się z AK…– wspomina siostrzenica
„Ponurego.
Była to masowa demonstracja
uczuć religijnych i patriotycznych.
W samym miasteczku, ruch na
drodze krajowej łączącej Skarżysko-Kamienną ze Starachowicami
zamknęła Milicja Obywatelska,
wsparta przez patrole harcerskiej
służby porządkowej ( był to jedyny
przykład współpracy MO ze Środowiskiem) . Według szacunków
organizatorów, w uroczystej mszy
świętej w wąchockim klasztorze
wzięło udział około 10 000 wiernych, zaś według SB – aż 30 000.
Ciekawe, ilu aniołów stróżów brało udział w uroczystościach. Na
szczęście nie doszło do zamieszek,
mam nadzieję, iż udział polskiej
policji, w Marszu Niepodległości
uchroni nas przed prowokacją warszawskiego, ideologicznego „guru”.
Wszak to policja brała udział w walce o niepodległość Polski, była mordowana przez wrogów i świętowała
obchody niepodległości w okresie
międzywojennym.
Bożena Ratter
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PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

IRYNA FARION
ŻEŃSKIE WCIELENIE
JOSEPHA GOEBBELSA
NA UKRAINIE
Aleksander Szumański dla KSI
Iryna Farion - ukraińska nacjonalistka, antysemitka i polonofob. Filolog języka ukraińskiego
i kultury, docent wydziału języka ukraińskiego na Politechnice
Lwowskiej (Instytut Nauk humanitarnej i społecznej). Ukraińska posłanka nazistowskiej
Swobody.
Zwana żeńskim wcieleniem Josepha Goebbelsa na Ukrainie.
Farion ukończyła Szkołę Filologii Uniwersytetu Lwowskiego
w 1987 roku z wyróżnieniem,
a jej nazwisko zostało wpisana
do książki „chwały pracujących
Uniwersytetu”. W 1996 roku
obroniła pracę doktorską kandydata. Od 2005 r. stała się aktywna wstępując do nazistowskiej
partii Swoboda. W 2006 Farion
z powodzeniem kandydowała
do sejmiku, w 2012 roku została
posłanką z ramienia Swobody w
ukraińskim parlamencie.
Farion publicznie kultywuje pamięć zbrodniarza Stepana Bandery i OUN-UPA, opowiada się
za zjednoczeniem tzw. ukraińskiego Wschodu i Zachodu, jest
zwolenniczką czystek etnicznych na Ukrainie szczególnie
dotyczy to wymordowania Żydów, Polaków i Rosjan.
Nie bacząc na triumfalny udział
neobanderowskiej „Swobody”
we wszystkich politycznych
show w centralnej telewizji
Ukrainy, w małonakładowej prasie znad Dniepru można jeszcze
spotkać krytyczne wypowiedzi
pod adresem współczesnych
spadkobierców OUN-UPA.
Niedawno w ukraińskiej agencji
informacyjnej „Wersje” opublikowano artykuł: „Iryna Farion,
reinkarnacja doktora Goebbelsa
albo „new-Tymoszenko”?” autorstwa publicysty ukraińskiego
Oleksandra Zubczenki. Podsumowując 2012 rok autor koncentruje uwagę na faszyzacji społeczeństwa i opozycji na Ukrainie.
Zamiast lidera banderowskiej
opozycji Batkiwszczyna Julii
Tymoszenko na arenę polityczną
w Kijowie wchodzi neobanderowski filolog języka ukraińskiego ze „Swobody” Iryna Farion.
Tymoszenko w porównaniu z Farion to biały aniołek. Chociaż i
jej nie jest obca ideologia banderowska ale w pewnych ramach.
Natomiast Farion – to żeńskie
wcielenie Josepha Goebbelsa na
Ukrainie – zaznacza Zubczenko.
Farion utworzyła nowy wizerunek polityka płci żeńskiej w

kraju. Nacjonalistka bezpardonowo dba o czystość języka
i nacji ukraińskiej. W swoich
wypowiedziach używa pod adresem Żydów zamiast przyjętego na Ukrainie zrusyfikowanego
wyrazu „jewrieje” wyraz staroukraiński „żydy”, co wywołuje
niejednoznaczną reakcję wśród
rosyjskojęzycznych polityków w
Kijowie.
Od Farion promieniuje mentalność galicyjska, która jest obca
większości Ukraińców naddnieprzańskich – uważa Zubczenko.
Teraz przed politykami w Kijowie powstał problem akceptacji
tej nacjonalistycznej „bydło-mentalności” z ukraińskiej Galicji – stwierdza publicysta na
stronie „Wersji”.
Autor opisuje swoją niedawną
podróż do Lwowa, gdzie pilot
miejski, opowiadając o współczesnym Lwowie, podkreślił z
radością, iż w mieście teraz o
wiele mniej Żydów niż było za
władzy sowieckiej. Zdaniem
Zubczenki, galicyjski antysemityzm jest wsysany z mlekiem
matki. A pani Farion jest typowym dzieckiem neobanderowskiej Galicji, rasistki która
tradycyjnie nienawidzi: Żydów,
Moskali i Lachów.
Irynie Farion udało się skoncentrować w swojej chorej na nacjonalizm głowie wielowieczną nienawiść lokai z Galicji do swoich
gospodarzy. Odbyła się żeńska
reinkarnacja doktora Goebbelsa
na Ukrainie – konkluduje publicysta Zubczenko.
Nowo wybrana posłanka do
Rady Najwyższej Ukrainy od
partii Wolność Iryna Farion proponuje wprowadzić podatek od
piosenek, które są wykonywane
na Ukrainie w języku rosyjskim.
Deputowana Lwowskiej Rady
Obwodowej Iryna Farion wywołała skandal, gdy podczas
„lekcji poprawnego pisania” w
przedszkolu poradziła dzieciom
mającym rosyjskie imiona, aby
wyjechały z Ukrainy.
W 2013 roku opublikowano dokumenty, potwierdzające, że
jedna z liderów nazistowskiej
partii Swoboda Iryna Farion w
kwietniu 1988 roku wstąpiła w
szeregi KPZR. Miało to miejsce
podczas jej pracy w Lwowskim
Uniwersytecie Państwowym im.
Iwana Franki (Uniwersytet Jana
Kazimierza).
W szczególności, wydanie Ukra-

iński Dysydent opublikowało
fotokopie podania Iryny Farion
i jej rekomendacje na wstąpienie
do KPZR. Również opublikowano fotokopie fragmentu protokołu otwartego partyjnego zebrania
Wydziału Filologii Uniwersytetu
Lwowskiego z dnia 7 kwietnia
1988 roku, które podjęło decyzję
przyjąć Irynę Farion do KPZR.
Komitet Partyjny uniwersytetu
16 kwietnia 1988 roku zatwierdził decyzję zebrania wydziału
i przyjął Irynę Farion w szeregi
KPZR.
„Chcecie mnie zapytać o mojej komunistycznej przeszłości?
Kiedy znajdą odpowiednie dokumenty to wówczas gruntownie
porozmawiamy na ten temat» –
oświadczyła posłanka.
Może chcecie zapytać o mojej
działalności parlamentarnej, o
mojej piekielnej pracy, o liczbie moich projektów ustaw, o
26 miastach, które odwiedziłam,
o tym, że weszłam w dziesiątkę
najbardziej wpływowych kobiet
w kraju?! Pytacie o to, co zamawiają szelmy i szelmy drukują.
Odpowiadam – nie, nie byłam! A
tymi papierami, które opublikowały mogą sobie okleić toalety»
– zaznaczyła polityk.
Sama posłanka zaprzeczyła, że
jakoby była członkiem Komunistycznej Partii.
Iryna Farion, poseł nacjonalistycznej „Swobody”, twierdzi, że Rzeczpospolita Polska
okupuje 19,5 tys. kilometrów
kwadratowych etnicznych ziem
ukraińskich, i fakt ten stanowi
wciąż nie zagojoną ranę na ukraińsko-narodowej duszy. Ponadto
chce zapobiegać „opolaczeniu”
Ukrainców.
Oto wypowiedź banderówki Iryny Farion:
„Przed Wielkanocą ja i poseł
Rady Najwyższej Ukrainy Oleh
Tiahnybok, którego większościowy okręg wyborczy częściowo graniczy z tak zwanymi
ziemiami Zakerzonia (tj. włączonymi do Polski ukraińskimi
etnicznymi terytoriami Łemkowszczyzny, Podlasia, Nadsania, Sokalszczyzny, Rawszczyzny, Chełmszczyzny - wyruszyliśmy do serca ukraińskiej
oświaty, zespołu Ogólnokształcących Szkół nr 2 im. Markijana
Szaszkiewicza w Peremyszliu,
który, ze względu na tragiczne
okoliczności historyczne i polityczne w latach 40- 50-tych stał
się Przemyślem.

Nowy podział
Europy, przeprowadzony
przez tzw. koalicję
antyhitlerowską
na
konferencji
krymskiej
(w
Jałcie) w 1945
r., otworzył nie
zagojone
do
dzisiaj rany na
ukraińskiej etnicznonarodowej duszy, odrywając od niej
odwieczne etno-komórki, które
nie przestawały
magicznie przyciągać do siebie
przymusowo
wysiedlonych,
represjonowanych i katowanych
Ukraińców i ich potomków...
Cóż zatem jest potrzebne, aby
ostatnia przybyła tu fala ukraińskiej imigracji na własne przecież etniczne ziemie nie opolaczała się tak błyskawicznie,
nazywając to niedawno stworzonym terminem „socjalizacji”?”
Iryna Farion postuluje usunięcia
Szczerbca z Cmentarza Obrońców Lwowa we Lwowie oraz
niszczenie polskich symboli narodowych znajdujących się na
budynkach, zwłaszcza we Lwowie!
Przez pół wieku przynależności
Lwowa do ZSRS, nikt nie usunął polskiego symbolu ze stadionu Pogoni Lwów. Niepodległa Ukraina zrobiła to tuż przed
Euro 2012.
Przypominamy, że w przewodniku UEFA podano, że Lwów był
pod polską okupacją przed Euro
2012. Zacierano polskie ślady
we Lwowie, oraz systematycznie
stawia się na zachodniej Ukrainie pomniki polakobójcom,
osobom odpowiedzialnym za ludobójstwo polskiej ludności na
Kresach Południowo-Wschodnich.
Oto do czego doprowadza polityka „kłamiania się w pas” władzom ukraińskim. A może dla
jeszcze lepszych relacji z Kijowem i Lwowem polscy politycy
powinni przekazać nacjonalistom ukraińskim klucze do bram
Przemyśla, Sanoka, Zamościa,
Chełma i Tomaszowa Lubelckiego? Z pewnością za ten „przyjacielski” gest spotkaliby się oni
z samymi pochwałami ze strony
Brukseli i Waszyngtonu. Tak jak
Bierut spotkał się z pochwałami
Moskwy za oddanie w 1951 r.
bogatej w węgiel i ropę wschodniej części Lubelszczyzny.
Jak długo jeszcze w kwestii polityki historycznej polskie władze
będą solidaryzować się z tego
rodzaju historycznymi banderowskimi bestiami-dinozaurami
?
Czy Platforma Obywatelska proponując swój projekt uchwały
Sejmu w 70 Rocznicę chce się
przypodobać takim oto politykom, nienawidzącym wszystkich
sąsiadów i otwarcie głoszącym
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roszczenia terytorialne?
Iryna Farion posłanka ukraińskiego banderyzmu wierdzi, że
Polska okupuje „etniczne ukraińskie” ziemie!
Poseł Iryna Farion z Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia Swoboda stwierdziła, że Rzeczpospolita Polska okupuje 19,5 tys.
„etnicznie ukraińskich” ziem.
Według posłanki Iryny Farion
pod tym względem druga wojna
światowa miała przynieść „nie
zagojone do dzisiaj rany”.
„Nowy podział Europy, przeprowadzony przez tzw. koalicję
antyhitlerowską na konferencji
krymskiej (w Jałcie) w 1945 r.,
otworzył nie zagojone do dzisiaj
rany na ukraińskiej etniczno-narodowej duszy, odrywając od
niej odwieczne etno - komórki,
które nie przestawały magicznie
przyciągać do siebie przymusowo wysiedlonych, represjonowanych i katowanych Ukraińców i ich potomków” – napisała
polityk na swoim blogu w serwisie www.prawda.com.ua
A w takt „Muzyczki Majdanu”
redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „GP Codziennie” Tomasz Sakiewicz przyjmuje z rąk
banderowca, polonofoba, Żyda
prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki esbeckie ukraińskie odznaczenie.
Źródła:
http://www.ivrozbiorpolski.pl/
index.php?page=farion
h t t p : / / w w w. i s a k o w i c z . p l /
index.php?page=news&kid=8&nid=7810
h t t p : / / z i k . u a / p l /
news/2013/11/14/opublikowano_dokumenty_potwierdzajce_e_iryna_farion_bya_czonkiem_kpzr_posanka_jednak_si_
wypiera_440146
h t t p : / / w w w. p c h 2 4 . p l / p o s e l twierdzi--ze-polska-okupujeukrainskie-ziemie-,14809,i.html
http://blogs.pravda.com.ua/
authors/farion/51897d0bab050/
h t t p : / / w w w. p c h 2 4 . p l / p o s e l twierdzi--ze-polska-okupujeukrainskie-ziemie-,14809,i.
html#ixzz3K5pXbZNx
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Moje Kresy - Szczepan Waliduda
Eugeniusz Szewczuk
Ojciec Szczepana – Marcin pochodził z bogatej rodziny Walidudów
z którymi liczono się w Łosiaczu.
Gdy żenił się z jedną z trzech córek Eliasza i Anny Chemij, od ojca
Wojciecha otrzymał 7 morgów
dobrej ziemi. Babcia Szczepana
Anna Chemij dobrze wyposażyła swoją córkę, przeznaczając w
posagu 3 morgi pola. Chemijowie także należeli do znaczących
się gospodarzy w tej podolskiej
wsi. Dziadek Eliasz wspólnie gospodarzył z moim ojcem, tato był
zięciem u Chemijów. Gdy tylko
nadarzała się okazja, podczas parcelacji kupowali ziemie dworskie
i tym samym powiększali wspólne
gospodarstwo. Tuż przed wojną
nasze gospodarstwo liczyło 42
morgi. Gdy w 1939 roku nastali
ruscy, zamiast zadowolenia, zaczęły się niesamowite kłopoty.
Wiadomo z jakiego powodu. Tato
wspólnie z teściem zawsze potrafili znaleźć rozwiązanie, wspólny język. Pomimo, że dziadkowi
Eliaszowi brakowało wykształcenia, był to człowiek rozumny i
zapobiegliwy, jeden z lepiej gospodarujących we wsi. U nas w
domu zrobiony był podział obowiązków-babcia trzymała w garści gospodarstwo, dbała o nasze
żołądki, prała i gotowała, mama
wstawała do obrządku w oborze i
chlewie. Na jej głowie było bydło,
owce i kury, doiła, karmiła i sprzątała. Tato robił wszystko w polu,
orał, siał i wspólnie zbierał plony.
Dziadek zaś był do wszystkiego,
pomagał ojcu i mamie, zdarzało
się i babci. Gdy dorastałem, wychowywany przy boku dziadka,
widziałem jego życiową mądrość.
Wykupując dodatkową ziemię,
myśleli o przyszłości, od razu zapisywali ją na mnie, dla najstarszego syna i wnuka. Byli zapobiegliwi i oszczędni zarazem, nie
trzymali służących jak to więlokroć bywało u zamożnych gospodarzy. W takiej oto rodzinie urodziłem się w mroźny dzień 8
stycznia 1923 roku w Łosiaczu,
gmina Gusztyn powiat Borszczów, województwo tarnopolskie,
w rodzinie Marcina i Rozalii Waliduda zd. Chemij. Tato najmłodszy
w rodzinie Walidudów ożenił się z
najmłodszą córką Chemijów. Starszy brat taty - mój stryj Antoni
ożenił się ze starszą siostrą mamy-

Teodorą. Najstarszą w rodzinie
mamy była siostra Maria. Natomiast tato miał jeszcze starsze siostry Antoninę i Apolonię, brata
Jana i najstarszą z 6 osobowego
rodzeństwa - siostrę Annę. Jestem
najstarszy z rodzeństwa mając
młodszą o 8 lat siostrę Annę Zeman, mieszkającą we wsi Brzeziny gm. Skoroszyce oraz brata
Wojciecha, mieszkającego w Pisarzowicach gm. Lubsza, województwo opolskie. W 1930 roku
rodzice posłali mnie do szkoły.
Należałem też polskiej organizacji
społeczno - wychowawczej związek strzelecki „Strzelczyk”, będącej przedsionkiem związku strzeleckiego „Strzelec”. W tak
młodym wieku, jako junior, należałem już do Kółka Rolniczego.
Moim zadaniem była uprawa swojego poletka, siałem zboże, sadziłem buraki cukrowe. Kółko Rolnicze organizowało konkursy rolne,
podczas których młodzi chłopcy
uprawiali swoje poletka. Plony
oceniane były przez Zarząd Kółka, najlepszych wyróżniano nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi w postaci wartościowych
sadzonek, czy wysoko kwalifikowanego ziarna siewnego. To była
nauka, przyzwyczajanie i wynagradzanie najlepszych, uczenie
młodzieży trudnej pracy na roli,
umiłowanie wsi i polskiej ziemi.
W „Strzelczyku” zrzeszona była
młodzież w wieku 10-18 lat. Pamiętam doskonale, gdy 12 maja
1935 roku w Belwederze zmarł
marszałek Józef Piłsudski, jako
członek „Strzelczyka”, musiałem
nosić po nim żałobę. Do naszego
koła w Łosiaczu z niedalekiej granicy docierali wopiści, którzy prowadzili szkolenie wojskowe.
Uczono nas jak np. zachować się
w przypadku kontrabandy sowieckiej, których pełno było w naszym
nadgranicznym rejonie. Moi koledzy, młodzi chłopcy mieli za zadanie wypatrywania obcych ludzi na
terenie wsi i informowania o tym
wójta lub policję gdyby np. nielegalnie handlowano skórami i innymi wartościowymi rzeczami.
Dowództwo strażnicy i nasz komendant dostarczali nam gazetkę
informacyjną o nazwie „Strzelczyk”. Nie wszyscy młodzi chłopcy należeli do naszej organizacji,
nie pozwalali im rodzice albo sami

/ Dom w Łosiaczu wybudowany po pożarze w 1938, obecny widok

nie czuli potrzeby działania w
wiejskim środowisku. Komendantem organizacji „Strzelczyk” w
naszej wsi był uczeń gimnazjum w
Czortkowie, starszy ode mnie o
dwa lata, Stefan Jasieńko. Wojna
sprawiła, że maturę zdał przed
Komisją Tajnej Organizacji Szkolnej w Czortkowie. W lipcu 1944
roku został powołany do Wojska
Polskiego, po ukończeniu Szkoły
Podchorążych w Riazaniu. Po
wojnie zamieszkał we Wrocławiu.
Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Szczepcio, jak go nazywaliśmy w 1977 roku uzyskał tytuł
profesora zwyczajnego i do przejścia na emeryturę był m.in. dyrektorem Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki
Wrocławskiej, wybitny polski
chemik. Ze Szczepciem jeździliśmy na obozy do Borszczowa.
Mieliśmy też nocne manewry
gdzie zwiad rozpoznawał teren, a
pozostali posuwali się w po wojskowemu w stronę naszego powiatowego miasta. Instruktorem
wojskowym naszego „Strzelczyka” był Antoni Wawryk, przedwojenny polski oficer. Uczył nas obsługi broni w formie zabawowej,
gdyż strzelać dzieciom jeszcze nie
pozwalano. Nasi starsi koledzy
należeli już do organizacji paramilitarnej – Związek Strzelecki.
Związek miał Komendę Główną z
siedzibą we Lwowie, komendantem był sam Józef Piłsudski, zaś
szefem sztabu Kazimierz Sosnkowski. Zrzeszał pozaszkolną
młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Prowadził działalność
w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego.
W ramach działalności oświatowej organizowano kursy podstawowe, kursy instruktorskie, pogadanki, odczyty. Związek Strzelecki
prowadził też biblioteki i czytelnie
i tak jak w przypadku Łosiacza,
chór, orkiestrę i dom ludowy. Nasza wioska była dosyć duża, ciągnęła się wzdłuż zalewu utworzonego przez spiętrzenie rzeczki
Cyganki na długości przeszło 2
kilometrów. Pięknie położona
wśród pól i uroczych łąk,14 km w
kierunku północnym od powiatowego miasteczka Borszczów. Sam
Borszczów położony był niecałe 4
km od granicy ruskiego Podola.
Przez miasteczko przebiegała szosa z Zaleszczyk do Skały. Słynęło
w Galicji z olbrzymich jarmarków
bydła. Większość 3,5 tysięcznego
miasta była zamieszkiwana przez
Polaków z czego ponad 1000 osób
było wyznania żydowskiego. Do
momentu dużych reform administracyjnych i scaleniowych w
przedwojennej Polsce tj. do 1
sierpnia 1934 roku Łosiacz był
jedną z wielu rolniczych gmin Podola. Po tym okresie utworzono
gminę Gusztyn, w skład której
weszły takie wioski jak: Buriadkowce, Cygany, Dębówka, Gusz-

/ Brzeziny k.Skoroszyc.Rodzina Walidudów (bez najmłodszej Agnieszki,bo nie było jej
jeszcze na świecie.

tyn, Łosiacz, Zbrzyz. Wójtem
gminy został nasz człowiek, emerytowany nauczyciel i wieloletni
dyrektor szkoły powszechnej w
Łosiaczu, pan Wojciech Skawiński. Tak więc od tej pory wszystkie sprawy rolne i nie tylko załatwialiśmy w oddalonym o 7 km
Gusztynie. Pola nasze graniczyły
na południu ze wsią Cygany, po
zachodniej stronie leżały wsie Piłatkowce i Tarnawka, na północnym zachodzie (już w powiecie
czortowskim) Dawidkowce, na
północy Czarnokońce Wielkie i
Wola Czarnokoniecka. Przez wioskę biegła droga ze Skały Podolskiej do Czortkowa, jakby wzdłuż
płynącego po prawej stronie potoku Rudka, który poprzez rzekę
Cygankę wpadał do Niszławy. Po
lewej stronie wsi przed lasem
Stawki leżącym jakby w południowo zachodniej części płynął
już kierunku zachodnim do Niszławy niewielki potok którego
nazwy którego już dziś nie pamiętam. We wsi było 442 numerów i
mieszkało ponad 2000 ludzi z cze-

/ Walidudowie na rodzinnej uroczystości

go większość stanowili Polacy.
Mniejszość stanowili Ukraińcy i
Żydzi. Mieszkańcy wyznania grekokatolickiego chodzili do cerkwi
leżącej w środku wsi przy bocznej
drodze idącej na Grabowce. Ludność wyznania rzymskokatolickiego uczęszczała do kościoła pod
wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Wybudowany został
prawie na samym końcu wsi po
prawej stronie drogi idącej do
Skały, tuż przed skrętem drogi na
Cygany. Obok kościoła wybudowano organistówkę. Dziadek opowiadał, że do tej pory Polacy naszego wyznania wobec braku
kościoła na niedzielne msze święte jeździli do innych parafii i do
Borszczowa lub modlili się w naszej cerkwi, gdzie co drugą niedzielę przyjeżdżał ksiądz z parafii
w Borszczowie, odprawiając nabożeństwo. Nasz kościół wybudowano ponad 20 lat przed moim
urodzeniem, fundatorem którego
była hrabina Maria Gołuchowska
z Baworowskich, żona namiestnika Galicji Agenora Romualda Go-
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/ Wierzbnik pow.Brzeg -kombatanci (Szczpan drugi z prawej)

łuchowskiego. Budowa rozpoczęła się w 1889 roku, a oddano do
użytku po 7 latach w 1906.W tym
też roku zmarła fundatorka naszego kościoła. Okazała budowla z
kamiennych ciosów zwożonych z
okolicznych miejscowości, ściany
wzmocnione szkarpami, wysoki
dach pokryty czerwoną dachówką. Jakby od przodu nad okolicznymi niskimi chałupami górowała
czworoboczna wieża kościelna.
Usadowiony ołtarz główny został
sprowadzony z bocznego ołtarza
kościoła Trójcy Przenajświętszej
w Borszczowie. Na terenie naszego powiatu borszczowskiego usytuowanych było 12 rzymskokatolickich parafii i około 20 kościołów
filialnych. Z chwilą ukończenia
budowy w 1909 roku erygowano
parafię w Łosiaczu pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego.
Pamiętam jak odświętnie ubrany
razem z babcią, dziadkiem Eliaszem i rodzicami w niedzielę 12
czerwca 1932 roku poszliśmy na
uroczystą sumę do naszego kościoła. W tym dniu przypadał odpust św. Antoniego. Do Łosiacza
zjechali wierni z całego powiatu
borszczowskiego na czele ze starostą, niezliczona ilość księży z
okolicznych parafii. Odbyła się
konsekracja naszej świątyni, której dokonał lwowski abp Bolesław
Twardowski. Z nim też wiąże się
trochę śmieszna historia. Arcybiskupa przy wjeździe do wsi miały
pięknie powitać dzieci i kilkunastu jeźdźców na koniach. W tej
asyście biskup miał podjechać pod
kościół. Niestety doszło do wielkiego nieporozumienia, biskup
wjechał do wsi z innej strony i
całe piękne powitanie spaliło na
panewce. Kramy rozstawione na
kościelnym placu i wzdłuż drogi
do Skały dostarczyły dzieciom
wielu radości, zaś ich rodzicom

ubytek gotówki. Wszyscy zresztą
byli na to przygotowani, gdyż mówiło się o tej uroczystości od dawna. Nie brakowało różnych pamiątek, kogucików na patyku i
cukrowej waty. Proboszczem
wówczas był ks. Halicki.
Dobry i uczynny był to człowiek,
większość pieniędzy, które uzyskiwał z parafialnej gospodarki
(miał kilkanaście morgów pola i
dobytek inwentarski) oddawał na
potrzeby parafii. Prawdę mówiąc
nawet trochę biedował. Po wojnie gdy miejscowi Polacy opuścili
swoją rodzinną miejscowość, kościół opustoszał, władza sowiecka
zamknęła go. Miejscowi chuligani i drobni pijaczkowie powybijali szyby, wykradziono cześć
pozostawionego wyposażenia. W
końcu wybuchł pożar niszcząc
znaczną cześć kościoła. Po tym
miejscowa władza przeznaczyła świątynię na magazyn maszyn
rolniczych. Na fali odnowy i pierestrojki, po powstaniu państwa
Ukraina, potomkowie rodzin z
Polski postanowili odzyskać kościół na potrzeby naszego wyznania. Dopomógł im też niesamowity przypadek. Otóż wiosną 1944
roku przez Łosiacz przechodziła
linia frontu. Ciężkie walki toczyły
w zachodniej części wsi na lewo
od lasu Stawki (wspomnę jeszcze
o tym w dalszej części).We wsi
kilkakrotnie byli raz Niemcy, raz
Sowieci. Ranny niemiecki żołnierz ukrył się w naszym kościele.
Ktoś z Ukraińców doniósł o tym
czerwonoarmistom. Kilkakrotnie
przeszukano cały kościół i teren
wokoło, nie odnaleziono go z jednego powodu, wcześniej znalazł
go kościelny, mój kuzyn Wojtek
Jakubów. Pod osłoną nocy zabrał
do swojego domu, opatrzył rany i
parę dni przetrzymał. Udając wyjazd na pole, przez Piłatkowce i

Ułaszkowce wywiózł przebranego
Niemca furmanką za linię frontu
pod Czortkowem, ratując mu tym
samym życie. Potomek uratowanego Niemca, podobno pracownik ambasady niemieckiej w Polsce, jako wyraz wdzięczności za
uratowanie życia ojcu, własnymi
funduszami dopomógł starannie
wyremontować zniszczony nasz
kościół. Po pięćdziesięciu latach
w 1996 roku kościół św. Antoniego powrócił do swoich wiernych.
We wsi funkcjonowała także
7 klasowa szkoła powszechna.
Wprawdzie były w niej tylko 4
izby lekcyjne, jakoś się w niej
mieściliśmy, ucząc się na 2 zmiany. Był to już dosyć starszy budynek, gdyż do niej chodził także
mój ojciec -Wojciech jeszcze za
austriackich czasów. Uczył nas
m.in. dyrektor Wojciech Skawiński, wcześniej uczący moją mamę.
W 1934 roku został wójtem nowej
gminy Gusztyn.
Dziadka Wojciecha, ojca taty,
mało co pamiętam, zmarł wcześniej. Babcię Marysię więcej pamiętam, bo kiedy byłem małym
chłopcem zawsze chodziłem do
niej bawić się z rówieśnikami.
Gdy ukończyłem 10 lat tato zapisał mnie także do Kółka Rolniczego. Tak, tak, to nie przesada,
byłem już przecież właścicielem
sporego kawałka ziemi jak wcześniej wspomniałem. Na wyznaczonym przez dziadka poletku
sadziłem buraki, siałem z ojcem
pszenicę. W plewieniu chwastów
i dalszej obróbce ziemi pomagała mi mama, był to przecież dość
duży kawałek a sam nie dałbym
rady, zresztą założenia i regulamin
konkursu dla młodych adeptów
rolnictwa zakładał taką pomoc.
Obecnie na tym miejscu gdzie
uczyłem się ciężkiej pracy polskiego rolnika, pobudowana jest
nowa szkoła, obok dom kultury i
pomnika ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki. Na swoim miejscu
pozostał jedynie wybudowany tuż
przed wojną, bo w 1938 roku nasz
nowy dom. Wspominałem już o
mądrości życiowej mega dziadka
Eliasza. Z wielu jego życiowych
rad korzystałem w całym swoim
życiu, podobał mi się jego rozsądek i sposób podchodzenia do każdego problemu. W dzieciństwie
większość dni spędzałem z nim,
przy właściwie się wychowałem.
Dawniej obowiązywały inne zasady postępowania między ludźmi,
posłuszeństwo wobec starszych,
na pierwszym miejscu zaś szacunek dla ojca i matki. Mieszkaliśmy, pracowali i jedli, żyliśmy
razem. Pewnego dnia, a było to latem, zrzucaliśmy z wozu snopy w
stodole, zdenerwowany użyłem w
obecności ojca i dziadka słów których użyć nie powinienem. Dziadek z pretensjami do ojca zaczął
krzyczeć, ”jak go wychowałeś,
czy tak postępuje dobrze wychowane dziecko”?
Natychmiast zeskoczyłem z wozu
i uciekłem ze stodoły za oborę. Patrzę leci za mną ojciec. Spodziewałem się najgorszego myślę sobie zaraz pasek będzie w robocie.
Ojciec dogonił mnie i mówi, co ty
wyprawiasz? Po cichu mówi do
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mnie, teraz płacz głośno! Udawał,
że na mnie krzyczy i mną trzęsie.
Słysząc mój płacz ze stodoły wyskoczył dziadek z daleka krzycząc
na ojca - co ty robisz? Ja mu zaraz pokażę jak się powinno wobec starszych zachowywać, dodał
ojciec. Przestań go bić, krzyczał
dalej dziadek. Gdy się już wszystko wyjaśniło i uspokoiło, na osobności tato mówi do mnie - słuchaj
Szczepciu, ty wszystko dobrze
wiesz i dobrze robisz, ale ty do
dziadka źle mówisz. Pokazał mi
przykład innego chłopaka ze wsi,
który też pracował z dziadkiem,
a ludzie dobrze o nim mówili. Na
wsi wszyscy o wszystkich dobrze
wiedzieli, najważniejsze było poważanie. Powinieneś postępować
tak, by ludzie na wsi mówili - patrzcie na tego Szczepana jak on się
ze swoim dziadkiem zgadza, jak
on mądrze postępuje, razem bezkonfliktowo pracują i dziadek bardzo go lubi. Powinieneś do dziadka mówić w ten sposób - dziadek
może zrobimy tak, może tak, jak
będzie najlepiej? Posłuchałem
ojca, jakże by inaczej. Po paru
tygodniach dziadek z tatą rozmawiają, dziadek mówi – widzisz jak
mu wkropiłeś, od razu inny chłopak. Rzeczywiście zmieniłem się,
zrozumiałem swoje dotychczasowe postępowanie.
Tato z mamą i babcia z dziadkiem,
wszyscy zadowoleni. Potem dziadek wielokrotnie stawał w mojej
obronie przed krzykami ostrej i
impulsywnej mamy, gdy zrobiłem
coś nie tak po jej myśli. Rodzice
i dziadek zawsze uczyli mnie tak
– jeżeli ktoś chce się z tobą kłócić, nabierz sobie wody do ust,
aż mu przejdzie i wtedy rozwiąż
problem, ale łatwo nie ustępuj.
Wspólnie z dziadkiem podejmowaliśmy od tej pory niezwykle
ważne decyzje. Przyszła kiedyś do
nas ukraińska sąsiadka, mama mo-

jego dobrego kolegi, akurat wtedy
kiedy mieliśmy kupować kolejny
parcelowany kawałek dworskiej
ziemi w Dawidkowcach. Mówi po co wam tyle tej ziemi, lepiej
byście zmechanizowali swoje
gospodarstwo, ulżylibyście sobie w pracy, dalej ciężko będzie
pracować, co wam przyjdzie po
kolejnych morgach. Na pewno
miała rację. Mówię do dziadka,
może starczy tego pola? Kupimy
konną snopowiązałkę, maszyn
rzeczywiście mamy niewiele –
pług, kultywator, siewnik, brony i
to wszystko. Dziadek po namyśle
odpowiada - ty taki mądry jesteś
? Na czym ty będziesz gospodarował jak dorośniesz i się ożenisz?
Dlaczego mają to pole kupić inne
nacje - Żyd, Rusin, niech polską
ziemie kupią Polacy. Unowocześnić gospodarstwo jeszcze zdążymy, ale kupić kawałek ziemi
będzie coraz trudniej. Przyznałem
rację dziadkowi. Górę wzięła nie
zachłanność, lecz rozsądek. Dużo
ludzi na wsi klepie biedę - mówił dalej dziadek, większość na
przykład podczas żniw pracuje
za przysłowiowy snop. Tak przykładowo pomagający w żniwach
związał u gospodarza tyle a tyle
snopów, to 8 czy 9 snopek należał
do niego.
Wielu biedniejszych Rusinów
(późniejszych Ukraińców) w ten
sposób dorabiało sobie u nas. Policzone snopy odkładali na bok,
zazwyczaj były nieco grubsze od
pozostałych, wiązane solidnym
powrósłem, by mieć więcej ziarna
podczas młócenia cepem. Omłoty
zazwyczaj robiono zimową porą
w czasie największych mrozów,
by ziarno dobrze wyskakiwało z
kłosia. Niekiedy ojciec bezpośrednio z pola zawoził zebrane przez
niego zboże na jego obejście.
Chwalili za to we wsi ojca, że dobry i porządny gospodarz. Cała
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nasza rodzina przeżyła wielką tragedię jesienią 1938 roku,spaliła
się całe nasze gospodarstwo, cześć
inwentarza i dom. Pożar wybuchł
w niedalekiej odległości od nas w
domu żydowskiego gospodarza
przy głównej drodze z Czortkowa
i posuwał się do środka wsi. Gdyby nie było porywistego wiatru,
mieszkańcy z pewnością szybko
poradzili by sobie z zarodkiem
pożaru ,tak przy niesprzyjających
warunkach pogodowych, ogień
błyskawicznie przenosił się na
sąsiednie zagrody i obory. Większość stodół, obór i chat kryta była
niestety słomą, nie było najmniejszej szansy uratowania czegokolwiek, oprócz inwentarza. Stodoły
zapełnione były sianem i niedawno co zebranym zbożem. Paliło
się już z osiem zagród, ogień błyskawicznie zbliżał się do nas. Tato
chwycił za wiadra i zaczął polewać nasze budynki. U nas pod dachówką był tylko spichlerz, stajnia
pod blachą, reszta kryta strzechą.
Dziadek krzyczy - Marcin co ty
robisz, ratuj dobytek ! Ratuj to
co żyje ! Zdążyliśmy wypędzić
4 konie, ogiera, 2 łoszaki, bydło,
niestety nie zdążyli z kojców wypędzić kilkunastu owiec. Dobrze,
że mieliśmy wymłóconego wcześniej trochę zboża, tak wszystko
poszłoby z dymem. Ogień trawił
nasz dobytek i posuwał się dalej
w prawo w kierunku cmentarza,
ciasna zabudowa sprawiła, że
przedostał się na następną uliczkę
i szedł w kierunku cerkwi. Spaliła się nasza chałupa, stodoła,
cześć spichlerza ze zbożem, kury,
wspomniane owce i knur który
wypędzony powtórnie wbiegł w
największy ogień. Przy gaszeniu
pożaru pomagała nam moja kuzynka, córka stryja Antoniego,
potem gdy ogień przedostał się
na ich uliczkę spaliło się także ich
gospodarstwo. W feralnym dniu
w Łosiaczu spaliły się 52 gospo-
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darstwa, była to największa tragedia przed zbliżającą się jeszcze
większą we wrześniu 1939 roku.
Z pożarem wiąże się jeszcze ciekawa historia moich oszczędności. Przy okazji świąt kościelnych,
wyjazdów na targowisko, czy do
miasta, tato -najczęściej dziadek,
obdarowywali mnie pieniążkami
na moje drobne wydatki. Nie były
to zawrotne kwoty, ale potrafiłem
zaszparować i uzbierała się całkiem niezła sumka. Pieniążki wsadzone w skórzaną torbę ukryłem
skrzętnie na zapiecku w domu i
nikt o nich nie wiedział. Dziadek
- ja mam pieniądze w domu, wbiegnę i jej uratuję. Ani mi się waż
-krzyczał dziadek ! Miałem dużo
szczęścia w tym nieszczęściu.
Pieniądze były tak dobrze ukryte, że nie uległy zniszczeniu podczas polewania domu wodą, ani
od wysokiej temperatury. Spaliła
się cała strzecha domu, gliniany
spód i sufity pozostały, to uratowało mój skarb. Mówię, tato masz
te pieniądze na odbudowę domu
i wręczam mu całą uratowaną
gotówkę. Nie bierz od niego żadnych pieniędzy, odrzekł dziadek,
to są jego pieniądze, my musimy
sobie jakoś poradzić. Dziadek
nie pozwolił ojcu wziąć moich
pieniędzy. Niebawem po pożarze
rozpoczęła się odbudowa. Usiedliśmy z dziadkiem przy stole i
zrobiliśmy konkretny plan co i jak
należy odbudować, co należy wybudować od nowa. Pilną potrzebą
stało zapewnienie nam dachu nad
głową, zbliżała się przecież zima.
Końcowym efektem miała być
budowa nowego domu, krytego
dachówką. Najpierw musieliśmy
coś zrobić z inwentarzem. Stryj
Antoni też zbierał się po pożarze,
udało mu się szybko odbudować
stajnię. Cześć naszego inwentarza
poszła na przechowanie do niego,
cześć pozostała u nas. Ocalałą blachą ze spichrza okryliśmy chatę

tak, by w jednej części zamieszkać zaś w drugiej postawiliśmy
tymczasowo konie. Dom przed
pożarem stanowił jakby 2 części.
Z jednej strony kuchnia pokój, w
sieni piec do wypieku chleba, z
drugiej strony następne pokoje.
Już w kilka dni po pożarze dobrzy
ludzie, których nie dotknęła tragedia w niesamowity sposób zaczęli
pomagać pozostałym. Z sąsiednich wsi zwozili wypalaną cegłę
na budowy, dzielili się wszystkim
co tylko mieli. Pomagali wszyscy,
sąsiad sąsiadowi, rodziny z innych
wiosek. U nas praca także wrzała,
ojciec dziękując ludziom za bezinteresowną pomoc na koniec każdego dnia częstował robotników
przysłowiowym kieliszkiem wódki, kupowanej u Żyda w karczmie
w Dawidkowcach. W okolicznych
wsiach ludzie przyśpieszali omłoty, by gospodarze mieli czym obsiać pole. Przywozili zboże dla
bydła, niekiedy nawet wozy pełne
nie wymłóconych snopów. Tato
dowiedział się, że w Czarnokońcach Wielkich, wsi leżącej na terenie powiatu kopyczyńskiego,
zmarł miejscowy proboszcz mający duże gospodarstwo. Od jego
rodziny kupiliśmy trochę zboża,
wymłóciliśmy i już mieliśmy
czym karmić inwentarz. Hrabia
Gołuchowski, właściciel miejscowych lasów, zarządził wycinkę
drzew, by drewno z jego lasu za
pół darmo przeznaczać na odbudowę spalonych gospodarstw.
Hrabia miał też swoich cieśli,
którzy osobom chętnych pomagali odbudowywać swoje domy.
Państwo polskie też przyszło z pomocą pogorzelcom. W Warszawie
uruchomiono linie kredytowe i poprzez miejscowe banki, wszyscy
chętni mogli otrzymać nisko oprocentowane pożyczki. Wielu ludzi
skorzystało z tej formy pomocy
państwa, m.in. taką pożyczkę zaciągnął stryj Antoni. W 1939 roku
odbudowaliśmy wszystko. Stajnię
pokryliśmy eternitem, odbudowaną stodołę pokryto dachówką, starą chatę przykryliśmy, jak wcześniej wspomniałem, uratowaną
blachą. Wybudowaliśmy nowy,
piękny duży dom z cegły. Przyjęliśmy z dziadkiem, że będzie to
czworak z pokojami, kuchnią i nowym piecem chlebowym. Cieśle
przybyli z sąsiedniej wsi Cygany
i dokończyli dzieła. Na odbudowę
gospodarstwa poszły wszystkie
nasze oszczędności. Dom stoi na
Kresach do tej pory, obok nowego Domu Ludowego w Łosiaczu
.Wieś nabrała nowego, ładniejszego wyglądu. Niestety 1 września 1939 roku wybuchła II wojna
światowa. Wszystkich członków
organizacji „Strzelec” powołano
do wojska celem obrony granic
Rzeczypospolitej. Zabrano ich do
Skały Podolskiej nad Zbrucz na
sowiecką granicę. Był z nimi mój
kuzyn Wojciech, syn Antoniego.
Wobec przeważającej liczebności
i wojsk sowieckich,17 września
1939 roku musieli wycofać się z
granicy. Otrzymali rozkaz rozformowania się. Dowódca polskiej
strażnicy z częścią żołnierzy przedzierał się w kierunku granicy z
Rumunią. Wojtek Waliduda posta-

nowił wracać do domu. Dotarł do
jakiejś chaty, gospodarz przebrał
go w chłopskie łachy, wyposażył
w grabie i wyprawił w drogę. Kuzyn udając chłopa podążającego w
pole, szczęśliwie dotarł do domu
w Łosiaczu. Sowieci dotarli do
naszej wioski od strony Burdiakowiec. Wychodzę z sąsiadem na
podwórka i słyszę ruską mowę,
czerwonoarmista na kobyle krzyczy w naszą stronę - my prijechali
wam pomagat ! W czym myślę ?
nie odzywając się. Niebawem nastała nowa władza sowiecka, w
Domu Ludowym zrobili zebranie
mieszkańców. Nałożono na nas
kontyngent, kto się nie chciał z
niego wywiązać – na Sybir. Potem
przyszedł jeden domiar, za nim
następny. Ojciec pojechał do rejonu w Skale (już nie do powiatu w
Borszczowie) wyjaśnić przyczynę
ciągłego wzrostu kontyngentu.
Urząd obsadzony już był urzędnikami zza wschodniej granicy. Jeden z ich zaczął krzyczeć na ojca,
że jeżeli nie zapłaci, ma pewną
zmianę miejsca zamieszkania,
gdzie nauczą go posłuszeństwa
władzy państwowej. Tato ciągle
mu powtarzał - nie mówię nie, jak
mi Pan Bóg dopomoże to zapłacę. Ja nie mam tyle pola co tu jest
zapisane.”Co zapisane piórem, to
nie wyciągniesz wołem”- odrzekł
urzędas. Tak tu napisane, 27 hektarów macie, trzeba płacić. Podpowiedział jednak po cichu ojcu
tak - chcesz to sprostować, jedź do
wyższej władzy, do wojewody w
Tarnopolu. Przyjeżdża zmartwiony tato na podwórko, już z daleko
widać że nie poszło tak jak trzeba.
Uradzili, że mama jutro uda się do
wojewody. Tato zawiózł ją końmi na stację w Skale i pojechała.
Ruski wojewoda, starszy człowiek, inwalida z laską, przyjął ją
niebawem. Wielka szkoda, że nie
było już poprzedniego polskiego
wojewody Tomasza Malickiego,
który ustąpił z urzędu 17 września
w momencie wejścia Sowietów do
Polski. Człowiek ten w 1926 roku
został starostą powiatu tarnopolskiego.14 kwietnia 1937 otrzymał
mianowanie na stanowisko p.o.
wojewody tarnopolskiego, a 16
stycznia 1938 - wojewody tarnopolskiego. Nominację wojewody zawdzięczał swoje wytężonej
pracy dla wzmacniania państwowości polskiej na Kresach, która
streszcza się w wybudowaniu 22
Domów Ludowych, 3 kościołów,
9 kaplic, ufundowaniu 3 probostw,
wybudowaniu 5 szkół publicznych oraz ufundowaniu wielu orkiestr dla Związków Strzeleckich.
Obecny wojewoda, były czerwonoarmista, zaczął wysłuchiwać po
co przyszła i co opowiada rozżalona wiejska kobieta, że byli biedni, od niedawna zaczęli kupować
ziemię. Mama była tak przejęta
swoją rolą, że dostała krwotoku z
nosa. Zawołano pomoc medyczną i udzielili jej pierwszej pomocy tamując krwotok. Wojewoda
odłożył laskę, położył na biurku
pistolet i rzekł. Kobieto ja ci tutaj
nie pomogę, taki dziś nastał ustrój.
Mój ojciec zginął z rąk naszych,
wywieziony na Sybir. Pomocy
musisz szuka wśród swoich, u sie-
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bie, tam ci tylko mogą naprawdę
pomóc. Wraca mama z województwa do domu i opowiada co było.
Opodal nas w Łosiaczu mieszkał
niejaki Mićko Kołodróbski, mający polskie nazwisko ukraiński
urzędnik pracujący w gminie. W
przypadku niespłacenia kontyngentu, całej naszej rodzinie groziło wywiezienie na Sybir. Dowiedzieliśmy się też, że nazywają
już nas gurgułami, co oznaczało
jeszcze większego obszarnika niż
kułak, co oznaczało zaliczenie nas
do wrogów władzy sowieckiej.
Chłop uznany przez nich za kułaka, jak i jego rodzina, podlegali
rozkułaczeniu, co oznaczało konfiskatę całego majątku, przejęcie
ziemi przez kołchoz, a następnie
deportację do obozów Gułagu lub
zesłanie na Sybir. W ich rozumieniu był to chłop mający bardzo
duże gospodarstwo rolne, zatrudniający parobków do sezonowych
prac polowych np. podczas żniw
i wykopów, skrywający ogromne zapasy żywności w podziemnych magazynach i podburzający
swoich sąsiadów przeciw władzy
sowieckiej. Mićko wysłuchał nas
i powiedział wtedy tak „ Dopóki ja tu jestem przy władzy, nie
obawiajcie się niczego, nic wam
się nie stanie”. Za dobre słowo i
obietnice, matka obdarowała Mićkę pięknymi wzorzystymi kilimami, robionymi osobiście z owczej
wełny. Żeby udobruchać pozostałych urzędników gminy czy też
rejonu w Skale, mama z babcią
od dłuższego już czasu szykowała dla przybyłych gości na różne
zebrania do wsi, obiady i kolacje. Oczywiście wiedział o tym
doskonale Mićko Kołodróbski,
który posyłał ich do nas mówiąc idźcie na obiad do Róźki Walidudy. Nie obeszło się też nigdy bez
przysłowiowego kieliszka. Tatę
wyznaczano jako tzw. podwodę celem przewożenia gminnych
urzędników. Bardzo często woził
pewnego sędziego Sądu Powiatowego, a mieszkającego w Skale
Podolskiej. Powiedział mu o naszym problemie. Zapisz się do ich
kołchozu i znikną twoje problemy-podpowiedział sędzia. Mogę
napisać ci podanie. Nie trzeba
- sam napiszę, jak powiedział tak
zrobił. Zaniósł podanie, na zebraniu założycieli kołchozu oczywiście brawa, cieszyli się z nowego
członka, a jeszcze bardziej z ilości wniesionej do kołchozu dobrej ziemi. Raptem wstaje jakiś
urzędnik z Rejonu i mówi - tak nie
może być i tak nie będzie, trzeba
go najpierw rozkułaczyć. Ojciec
nawet w pierwszej chwili chciał
im oddać całe pole. Nie całości
ci nie zabierzemy, zostawimy ci
ze 7 hektarów. Kołchoz rzeczywiście zabrał to pole, kamień spadł
nam z serca, tato od razu dostał
o wiele mniejszy kontyngent. Po
tych wszystkich zawirowaniach
gospodarczych, chyba z tej radości rodziców, urodził się mój o 18
lat młodszy brat Wojtek. Mniej
pola, mniejsze dochody z ziemi,
w dodatku okres wojenny, w dalszym ciągu brakowało funduszy
na opłacenie podatków. Tato wynajmował się do różnych prac np.

1 grudnia 2014 - strona 20
do zwożenia kamienia na drogę.
Pracę zlecał miejscowy polski
dróżnik, łatwiej po znajomości
można było ją otrzymać. Naszej
rodzinie szczęśliwie udało się też
przeżyć okupację niemiecką. Zbliżała się linia frontu, ruscy pognali
Niemców aż za Czortków. Do Łosiacza wkroczyli nie ze wschodu
jak wszyscy się spodziewali, ale
z zachodniej strony okrążając
tym samym niemieckie oddziały
Wermachtu. W naszym okazałym
domu nie wiedząc czemu czerwonoarmiści urządzili sobie szpital
polowy. Widocznie rzucił się im w
oczy nowy murowany dom. Wokoło wsi pola śnieżne pokryte były
dziesiątkami trupów. Rosjanie
w przeciwieństwie do Niemców,
rzadko kiedy zabierali i chowali
swoich żołnierzy. Niezwłocznie
po pierwszych działaniach wojennych na naszym terenie zabierano zdolnych do walki mężczyzn
do wojska. Brak odpowiednich
warunków sanitarnych spowodował wybuch epidemii tyfusu i
pierwszy natychmiastowy pobór
przerwano. Niebawem w kwietniu 1944 roku otoczeni Niemcy
przerwali pierścień okrążenia i
powtórnie zaatakowali Łosiacz
od zachodniej strony. Doliną rzeki Zbrucz przedostali się w rejon
Czortkowa i tam połączyli się ze
swoimi oddziałami. W lipcu gdy
słychać było jeszcze na zachodzie
syczące katiusze, nastąpił zorganizowany przez sowiecką armię
kolejny pobór do wojska. Ze wsi
zabrano większość mężczyzn w
wieku 18-50 lat i skoncentrowano ich w Husiatynie, byłem wśród
nich mając 21 lat. Tu odbyła się
pierwsza pobieżna weryfikacja
poborowych, gdyż mieściła się
tutaj sowiecka komenda wojskowa. Następnie przerzucono nas na
ruską stronę, za dawną granicę na
rzece Zbrucz. Po tamtej stronie w
obozowisku zobaczyłem ojca, który nie podlegał już poborowi, lecz
został zabrany mimo swojego wieku 51 lat. Razem z nim widywałem też swojego przyszłego teścia,
ale to już inna historia. Nie wiem
dokąd ich następnie zabrano, w
każdym bądź razie tato wcześnie
powrócił z wojny i zdążył jeszcze ze wszystkimi mieszkańcami
Łosiacza wyjechać na Ziemie Zachodnie. Mnie losy wojny pognały w innym kierunku - na Zachód.
Zorganizowanym transportem, już
po ruskich szerokich torach skierowano nas do Żytomierza. Tutaj
przeszliśmy pierwsze wojskowe
przeszkolenie i zostaliśmy skierowani do poszczególnych oddziałów wojskowych. Mnie i jeszcze
paru kolegów ze wsi skierowano
do czołgów do Berdyczowa. Ja
przysłowiowy chłop od pługa,
mający niewielkie pojęcie o tych
potężnych rumakach, zostałem
skierowany do tak ciężkiej broni.
Uznano, że tak trzeba i nie sprzeciwiałem się walcząc w obronie Ojczyzny. Z listów otrzymywanych
od matki dowiedziałem się, że w
Łosiaczu 25 października 1944
roku Ukraińcy spalili 4 - osobową polską rodzinę w jej własnym
domu, a 16 grudnia tegoż roku
banderowcy obrabowali i spalili
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polskie gospodarstwa, jakby przy
okazji mordując 15 Polaków. Stacjonując w Berdyczowie mieliśmy
poważny problem, przez cały czas
byliśmy niedożywieni, brakowało
jedzenia.
Skromne żołnierskie porcje nie
wystarczały na zaspokojenie głodu. Fasowane suchary musiały
uzupełniać żywieniowe niedobory. Dzieliłem się nimi z kolegami,
w zamian za to otrzymywałem coś
innego. Trzeba było dobrze pilnować swojego wyposażenia, bo
okradaliśmy siebie nawzajem. W
mieście
poznałem
pewnego
ogrodnika. W zamian za fasowane
papierosy (byłem niepalący) przynosiłem od niego ogórki, marchewkę i pomidory. Ogórki i marchew jedli koledzy, mnie bardziej
odpowiadały pomidory. Szczerze
mówiąc obowiązywał nas kategoryczny zakaz przynoszenia jedzenia z zewnątrz jednostki, ale
wszyscy go łamali. Pomimo zakazu chłopaki przynosili od miejscowych gospodyń mleko i pieczone
„babuszki” (placki), zajadałem się
plackami, trzeba było sobie jakoś
radzić. Ci co wypili mleko zarazili
się czerwonką, wybuchła epidemia i wszystko się skończyło.
Mięsa nie widziałem od miesięcy,
przyszło nam także jeść kapustę i
groch, ależ ile można? W Berdyczowie nastąpiło zaprzysiężenie
żołnierzy, potem przewieziono
nas do Chełma Lubelskiego. Tutaj
było już o niebo lepiej, lepsze warunki bytowania, wszystko można
było kupić, tylko trzeba było mieć
pieniądze. W Chełmie ostateczna
weryfikacja wojska, egzaminy i
kierowanie do poszczególnych
konkretnych już jednostek. Dostałem kufajkę, ruską furażerkę z kurycą ,tak to nazywaliśmy - czyli
orzełek bez korony. Wyglądaliśmy
jak Sowieci. Codziennie całą grupą, ze śpiewem na ustach, chodziliśmy do kościoła. Ludzie przechodząc obok nas mówili,
słuchajcie jak ruscy ładnie śpiewają. Patrzymy idzie polska piechota, ładnie uszykowani w polskie mundury. Sprzeciwiliśmy się
dowództwu, że więcej tak ubrani
do kościoła nie pójdziemy. Wobec
tego do wyposażenia dodali nam
żołnierskie płaszcze i od razu staliśmy się podobni do naszego wojska. Pewnego dnia przychodzi do
naszych koszar dwóch sowieckich
oficerów, zbiórka oddziału, ten i
ten wystąp. Wybrali 40 żołnierzy z
naszego batalionu, w innych batalionach to samo. Wybrani pomaszerowali do Rejowca, wśród nich
byłem i ja. W Chełmie uczono nas
na czołgach T-34,w Rejowcu zostaliśmy przydzielenie do załogi
bardzo ciężkiego czołgu o nazwie
„Jozef Stalin”. Był to pierwszy z
serii czołgów IS, które zastąpiły w
Armii Czerwonej czołgi KW. Na
bazie czołgu IS-1, który podobno
został wyprodukowany w 107 egzemplarzach, Sowieci opracowali
czołg IS-2 (Jozef Stalin-2). Uzbrojenie stanowiła armata D-5T85
kalibru 85 mm i 3 karabiny maszynowe DP kalibru 7,62 mm .
Cóż to było jednak za dziwadło,T-34 strzelał w czasie jazdy, by
oddać strzał z tego ciężkiego czoł-

gu, musiał się zatrzymać. Jednakże wystrzelony z jego armaty pocisk, jeżeli trafił we wroga, nie
było z niego co zbierać. Dziwna
też była załoga czołgu do której
zostałem przydzielony. Dowódcą
czołgu był Żyd, mechanik - kierowca Gruzin, ładowniczym
Ukrainiec, celowniczym Polak Szczepan Waliduda. W tym ruskim wojsku - jak ja to nazywałem, dopiero odżyłem, gdyż
jadłem co chciałem. O zaopatrzenie dbał bowiem członek naszej
załogi, Ukrainiec. Ojciec tego żołnierza razem z nim i cała rodziną
wcześniej został wywieziony na
Sybir ,gdyż był w dworskim lesie
gajowym. Gdy nastali Sowieci,
już w pierwszym rzucie 10 lutego
1940, wywieźli na Daleki Wschód
większość gajowych i leśniczych ,
traktując ich jako urzędników kułaków i wyzyskiwaczy. Po miesiącu kolejnego intensywnego szkolenia, przyszedł rozkaz wyjazdu
czołgów na stację kolejową w Rejowcu. Załadowano nas na kolejowe platformy i czekaliśmy tam
kilka dni na wyjazd, podobno w
rejon walk pod Częstochową. Kolejny rozkaz to ściągnięcie czołgów, udanie się do koszar i czekanie na dalsze decyzje sztabu.
Mijają kolejne dni wyczekiwania i
następuję nieoczekiwany zwrot
wypadków. Do koszar dociera
NKWD, szuka 3 żołnierzy (dwóch
z nich to znani mi bracia Musiałowie). Aresztowali wskazanych odbierając wszystkim pozostałym z
naszego oddziału broń. Okazało
się, że wspomniani pełniąc służbę
wartowniczą koło magazynów
broni dali się skusić obcym ludziom, sprzedając im kilkanaście
sztuk broni z tegoż właśnie magazynu. Trzeba mieć nie po kolei w
głowie, żeby tak postąpić, ale stało
się. Sadziliśmy, że odbędzie się
pokazowy sąd wojskowy i ich rozstrzelają. Podobno stało się trochę
inaczej, skoro jednego z Musiałów
widziano podczas walk na Wale
Pomorskim. Z nami też postąpiono represyjnie, nastąpiła kolejna
zmiana przydziałów, nie stanowiłem już załogi czołgu. Trafiłem do
batalionu moździerzy 1 Brygady
Piechoty Zmotoryzowanej, walczącej w składzie 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego przydzielonego do II Armii Wojska
Polskiego. Dowódcą brygady był
płk Gwidon Czerwiński. W skład
1 Brygady wchodziły 3 bataliony
piechoty zmotoryzowanej, mój
batalion moździerzy, dywizjon artylerii, kompanie; przeciwpancerna, fizylierów, rozpoznawcza,
sztabowa, zaopatrzenia, techniczna i inżynieryjno - minerska. Na
początku brakowało oficerów i
podoficerów, wobec czego zostałem mianowany dowódcą plutonu
moździerzy. Trochę nas przeszkolono z obsługi tej broni i przerzucono z kolei do ziemianek w Sawinie k. Chełma. W lutym 1945
roku trafiliśmy na front. Pamiętam, że przez jakiś czas walczyliśmy w rejonie Gniezna, potem
trafiliśmy do Żagania, gdzie szykowaliśmy się do ofensywy. Sforsowaliśmy Nysę Łużycką i parliśmy w kierunku na Drezno.

Ciężkie walki toczyliśmy w rejonie Wehrkirch o przyczółek na
rzece Weißer Schöps, w obronie
miejscowości Oedernitz i Wilhelminenthal. Niemieckie dywizje
pancerne idące na odsiecz Berlinowi, odcięły nam drogę wsparcia
innych jednostek. Dowództwo zarządziło oszczędności paliwa i
amunicji, gdyż odcięte były drogi
zaopatrzeniowe, następowały niewielkie tylko zrzuty drogą lotniczą. Zaczęliśmy wycofywać się,
trafiając na zacięty opór pancernych oddziałów wroga. Ostrzał z
moździerzy prowadziliśmy praktycznie cały czas, do tej pory następował krótkotrwały ostrzał
przygotowujący natarcie piechoty
bądź czołgów. Na własne oczy widziałem jak dowódca naszej brygady płk Jan Iwanczura (mianowany d - cą 16 stycznia 1945)
zakasał rękawy i wspólnie z szeregowymi żołnierzami, prowadził
ostrzał pancerny w kierunku nacierających czołgów niemieckich.
W nocy otrzymaliśmy rozkaz
opuszczenia zajmowanych pozycji i całkowitego wycofania się.
Zawrócona brygada walczyła potem walczyła w rejonie Budziszyna i Königswartha. Potem rozpoczęła się operacja praska w której
miałem wziąć udział ze swoją jednostką, losy potoczyły się jednak
dla zgoła odmiennie. Do likwidacji niemieckiego zgrupowania w
Czechach Armia Czerwona przeznaczyła ponad 2 mln żołnierzy.
Główną rolę w działaniach miały
odegrać wojska 1. Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa atakujące z rejonu Drezna i 2. Frontu
Ukraińskiego dowodzone przez
marszałka Rodiona Malinowskiego nacierające od strony Brna. Zakładano, że stolica Czech zostanie
zajęta nie wcześniej niż w połowie
maja. Początek działań wyznaczono na 7 maja. Wcześniej, 5 maja,
2. Front Ukraiński wzmocniono 9.

/ Kombatant Szczepan Waliduda
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Armią Gwardii, która razem z 7.
Armią Gwardii i 46. Armią miała
z rejonu na północ od Wiednia
prowadzić działania w kierunku
Pilzna. Przed przystąpieniem do
operacji praskiej 1. Front Ukraiński musiał w ciągu pięciu dni przemieścić o 100-200 km na południe
od Berlina trzy armie ogólno wojskowe, dwie pancerne, dwa korpusy pancerne i po jednym zmechanizowanym, kawaleryjskim i
artyleryjskim. Podczas tego przerzutu, już po czeskiej zostałem
ranny w klatkę piersiową. Kula
przeszła na wylot, według mnie
nie robiąc większej szkody. Rana
niestety obficie krwawiła, więc po
drodze w małym czeskim miasteczku poszukaliśmy lekarza.
Otrzymałem zastrzyk przeciwbólowy, obandażowano mnie, lecz
moi współtowarzysze walki pognali dalej. Dogoniłem ich dopiero w rejonie Melnika, gdzie polskie jednostki zakończyły swoje
działania wojenne. W okresie od 7
do 10 maja 1945 roku oddziały 2.
Armii Wojska Polskiego zniszczyły kilkanaście czołgów i dział pancernych przeciwnika oraz wzięły
do niewoli ponad 3000 żołnierzy
niemieckich. Gdy dotarłem do
swoich, walczyć razem z nimi nie
mogłem, przynosili mi jedzenie i
tak trwaliśmy. Mój stan zdrowia
jednak się pogorszył i postanowiono zostawić mnie w szpitalu
w Melniku u Sióstr Miłosierdzia.
Szpital był przepełniony, położyli
mnie i 20 innych sowieckich żołnierzy na korytarzu. Po trzech
dniach zabrano nas i ulokowano w
niby szpitalu, po prostu w jakiś
barakach obok starej cegielni. Sądzę, że byliśmy mniej poszkodowani od pozostałych i dlatego ciężej rannych trzymano w szpitalu.
Cała obsługa niby szpitala była
czeska - lekarze i pielęgniarki. Podobała mi się nawet jedna z nich,
wypytywała skąd pochodzę i czy
jestem stanu wolnego? Niebawem
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wszystkich sałdatów z baraków
zabrano, pozostałem samiutki z
ruskimi wartownikami i czeskimi
pielęgniarkami. Gorączkowałem i
plułem krwią, widać musiałem
mieć jakieś komplikację, gdyż ciągle aplikowano mi zastrzyki.
Chciałem się jak najszybciej stamtąd wydostać, tylko jak ? Napisałem raport do Komendanta Miasta
i zabrali mnie sanitarką do jakiegoś większego miasta. Tam miałem lepiej tylko z jednego powodu, obok szpitala była przetwórnia
owoców i warzyw. Stamtąd przynoszono nam różne dżemy, powidła i owoce. Poza tym w leczeniu
nic się nie zmieniło, widocznie
jednak doszli do wniosku, że niewiele mi pomogą i przewieźli
mnie do szpitala w Pradze. Z Pragi
w niedługim czasie zabrano mnie
do ruskiego szpitala w Gliwicach.
Przez przypadek trafiłem do batalionu sanitarnego mojej jednostki
stacjonującej wówczas w Tarnowskich Górach. Nikt z rodziny nie
wiedział gdzie się obecnie znajduję, czy w ogóle żyję. Przypadek
sprawił, że z okna szpitala w Gliwicach zobaczyłem kolegów z
mojej jednostki. Powiedziałem
im, że gdyby ktoś z rodziny mnie
poszukiwał , mają ich poinformować. Inny przypadek to powiadomienie rodziny jadącej na Zachód
przez kuzyna znającego miejsce
aktualnego mojego pobytu. Rodzice trafili do Biedrzychowic k.
Głogówka i stamtąd matka zaczęła mnie szukać po szpitalach w
Gliwicach. Znalazła mnie w jednych z nich, rozpłakałem się na jej
widok, lecz od razu zostałem

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
przez nią skarcony bym brał przykład z innych i nie był ślamazarą.
Niezwykle twarda i ostra mama
zawsze podtrzymywała mnie na
duchu. Zobaczyłem kobietą zgoła
odmienną od tej z którą żegnałem
się w 1944 roku w Łosiaczu. Była
szczupła i zadbana, w ładnej barwnej sukience, dotąd na Podolu
chodziła zawsze inaczej ubrana.
W Gliwicach stanąłem przed komisją lekarską otrzymując dwa
miesiące urlopu zdrowotnego.
Dalsze zwolnienia otrzymywałem
już od lekarzy w Głogówku i
Prudniku. Zamieszkaliśmy w Biedrzychowicach razem z trzema
innymi rodzinami na jednym gospodarstwie. Nie było to zbyt duże
obejście. Dotychczas zamieszkałe
tam dwie niemieckie rodziny
przyjęły polskie obywatelstwo i
tak jak wielu naszych musieliśmy
opuścić tą wieś. Jedni pojechali do
Kolnicy, drudzy do Wierzbnika k.
Grodkowa, my zamieszkaliśmy w
Brzezinach k. Skoroszyc. Moja
jednostka już w 1946 roku została
rozformowana, mnie w stopniu
sierżanta zdemobilizowano ostatecznie w 1947 roku.W tym też
roku ożeniłem się ze swoją sąsiadką z Łosiacza, Anną Łucyszyn,
która po wojnie zamieszkała razem z rodzicami w Przylesiu Dolnym. Zamieszkaliśmy u mnie w
Brzezinach, niebawem kupiłem 9
hektarowe gospodarstwo rolne w
Wierzbniku i tu się przeprowadziliśmy. Teraz po wielu latach przyznaję się do życiowego błędu
związanego z tym zakupem. Skąd
wtedy mogłem wiedzieć, że nasze
dzieci nie będą chciały pracować
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/ Łosiacz,obecny widok wnętrza koscioła pw.Antoniego Padewskiego z odnowioną polichromią.

na gospodarstwie. Najpierw pracowałem jako listonosz w Skoroszycach. Potem przeniesiono mnie
służbowo do Grodkowa, zresztą
do pracy miałem znacznie bliżej
właśnie z Wierzbnika. Pracowałem jako doręczyciel telegramów
i paczek na grodkowskiej poczcie
i ekspedycji pocztowej. Wychowaliśmy z żoną czworo dzieci.
Pierworodny Józef zmarł 1,5 miesiąca po porodzie. Po nim kolejno
urodziły się; Maria, późniejsza
Słupska, mieszka w Krapkowi-

cach. Bliźnięta - Kazimierz,
mieszkający w Przylesiu i Stanisława Maciąg, obecnie mieszkająca w Niemczech .W Zabrzu
mieszka najmłodsza Agnieszka
Majgier. Doczekaliśmy się 7 wnuków i 5 prawnuków. Po 33 latach
pracy na grodkowskiej poczcie w
1980 roku przeszedłem na zasłużoną emeryturę. Żonę Annę pochowałem miejscowym cmentarzu w 1992 roku. Rozkazem
personalnym Ministra Obrony Narodowej, zostałem mianowany

oficerem Wojska Polskiego w
stopniu podporucznika w stanie
spoczynku. Następnym rozkazem
MON w 2004 roku awansowany
zostałem na stopień porucznika
Wojska Polskiego.
Wspomnień wysłuchał :
Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące coś więcej dowiedzieć się życiu na Kresach, proszone są o kontakt ze mną tel. 607 565
427 lub e-mail pilotgienek@wp.pl

70.rocznica ludobójstwa na
Kresach Polskich
Stanisław Żurek
Grudzień 1944

Odnotowałem co najmniej 191
napadów nacjonalistów ukraińskich
na Polaków mających miejsce w
grudniu 1944 roku (117 napadów
datowanych od 1 do 31 grudnia,
57 napadów „w grudniu 1944
roku” oraz 17 napadów „włącznie z
grudniem 1944 roku” – jak podali to
ocaleli świadkowie). W 70.rocznicę
Ich męczeńskiej śmierci wymieniam
poniżej przykłady tych zbrodni. W
tym dokonanych w Wigilię Bożego
Narodzenia, oraz w sam dzień
Bożego Narodzenia. Jeden mord
miał miejsce wewnątrz kościoła, we
wsi Tudorów pow. Kopyczyńce.
1 grudnia we wsi Hińkowce
pow. Zaleszczyki banderowcy
zamordowali 30 Polaków. „Maria
Markiewicz, około 22 lat, była
chora i leżała w łóżku, gdy do jej
domu weszli mordercy. Przebili jej
brzuch dużym nożem i tak leżała
w męczarniach przez trzy dni,
aż skonała z bólu i upływu krwi.
/.../ Pamiętam, jak opowiadano

mi o mordzie dokonanym na
dwu księżach w parafii Tłuste.
Proboszcza i wikarego banderowcy
uprowadzili z plebani, więzili
ich w piwnicach. Proboszcza
po torturach przywiązali do
pnia drzewa i wrzucili do rzeki.
Wikarego torturowali, wbijając w
plecy (w formie krzyża) gwoździe
trzycalowe. Następnie rozpięli jego
ciało na drzewie i tak przywiązany
konał przez trzy dni” (Karolina
Szuszkiewicz; w: Komański..., s.
907 – 908).
2 grudnia we wsi Dorożów pow.
Sambor zamordowali 2 Polaków:
matkę z synem. We wsi Jezierna pow.
Zborów „powstańcy ukraińscy”
uprowadzili i zamordowali w lesie
22-letnią Polkę, Stefanię Kuźmę.
3 grudnia we wsi Ciemierzyńce
pow. Przemyślany zamordowali
48 Polaków, w tym 46 żołnierzy
Istriebitelnego Batalionu. We wsi
Gontowa pow. Zborów podczas
kolejnego napadu zamordowali
15 Polaków. Zarąbali koło kaplicy

70-letnią Miazgowską oraz po
torturach 40-letnią Annę Olszewską,
której wbili kołek w krocze. We
wsi Koszlaki pow. Zbaraż po
niedzielnej sumie uprowadzili
ks. Włodzimierza Siekierskiego,
wikariusza parafii, który zaginął
bez wieści. We wsi Sapohów
pow. Borszczów zamordowali 45
Polaków.
Nocą z 3 na 4 grudnia we wsi
Kopczyńce
pow.
Tarnopol
zamordowali 6 Polaków i 1
Ukraińca.
4 grudnia we wsi Charatanowce
pow. Zaleszczyki zamordowali 8
Polaków. We wsi Hińkowce pow.
Zaleszczyki spalili 15 Polaków w
8 zagrodach. We wsi Muszkatówka
pow.
Borszczów
bojówkarze
SB - OUN przebrani w mundury
żołnierzy sowieckich uprowadzili
6 Polaków, w tym 2 kobiety. „W
grudniu 1944 r. około godz. 15
do wsi wkroczył pododdział UPA
przebrany w sowieckie mundury,
podając się za polową żandarmerię

i uprowadził 6 mieszkańców wsi, w
tym: Gożdżałową, Krawczyńskiego,
Sydomię
Kruszwicką,
Piotra
Posyniaka, Jana Tesarowskiego
i mnie, który jako jedyny z całej
grupy ocalałem. Wszystkich nas
zaprowadzono do mieszkania
miejscowego Ukraińca, gdzie
urządzono
nad
nami
sąd.
Wprowadzono nas do dużej izby,
w której za stołem siedział już
sześcioosobowy sędziowski skład
Ukraińców. Przewodniczył mu
Paweł Matyjaszczuk, ps. „Dorosz”.
Na jego rozkaz, rozebrano nas
do naga, ręce i nogi skrępowano
drutem kolczastym, na szyję
założono przesuwane linki. Każdy
najmniejszy ruch rękoma zaciskał
pętlę na szyi. W takiej pozycji
oprawcy nas przesłuchiwali. W tym
czasie bito nas kijami po plecach,
obcęgami wyrywano paznokcie,
nacinano nożem skórę na ciele.
Przewodniczący
Matyjaszczuk
osobiście, ogniem świecy przypalał
ciało ofiarom. Jeżeli torturowany
tracił
przytomność,
oprawcy
oblewali go zimna wodą i ponownie

poddawali torturom. Byłem na
pół żywy z bólu i wyczerpania.
Prawie już nic nie czułem.
Wtedy Matyjaszczuk powiedział,
wskazując na moją osobę, tego
ptaszka dajcie mnie. Płomieniem
świecy zaczął przypalać moje ręce.
Czułem piekący, straszliwy ból,
który przenikał całe moje ciało.
Przez zaciśnięte zęby powiedziałem:
Pawle! Co ja ci złego zrobiłem
w swoim życiu? Dlaczego mnie
poddajesz takim męczarniom?
Odpowiedzi
nie
otrzymałem.
Matyjaszczuk nadal przesuwał
płomień świecy po moich palcach
i dłoni. Straciłem przytomność.
Kiedy ją odzyskałem, leżałem na
ziemi w kałuży krwi zmieszanej
z wodą, wśród pozostałych ofiar.
W przedsionku izby usłyszałem
jak Matyjaszczuk wydawał rozkaz
dowódcy grupy egzekucyjnej.
Kazał nas wywieźć do lasu i tam
rozstrzelać. Byłem wtedy świadom
końca naszego życia. Zacząłem
się gorąco modlić. Błagałem Pana
Boga w duchu o ocalenie, mówiąc
– Panie Boże Ty wszystko możesz...
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całą drogę odmawiałem modlitwy.
Wreszcie sanie się zatrzymały.
Wyładowano nas i zrzucono jak
kłody w miejscu egzekucji. Ułożono
twarzami do ziemi. Rozpoczęto
egzekucję. Jeden z oprawców
podszedł do mnie i strzelił w plecy
w okolice serca. Kula weszła w
okolicy obojczyka, nie łamiąc kości.
Pragnienie życia dyktowało mi moje
zachowanie. Mocno drgnąłem po
strzale i potem znieruchomiałem,
świadomie, wstrzymując oddech.
Leżąc na ziemi słyszałem, jak
dowódca grupy wydał rozkazy.
„Was dwóch pozostanie tu przez
godzinę. Gdyby któryś dawał
oznaki życia, należy go dobić”. Po
godzinie, która wydawała mi się
wiecznością, wartownicy odeszli.
Jakimś cudem udało mi się uwolnić
ręce i nogi z więzów. Sprawdziłem
tylko, czy któryś z rozstrzelanych
żyje. Niestety, wszyscy byli martwi.
Wykrwawiony
i
całkowicie
wyczerpany dowlokłem się do
zagrody mojej siostry. Ta opatrzyła
moje rany, założyła prowizoryczne
opatrunki i następnego dnia
odwiozła mnie do szpitala w
Borszczowie. Leczyłem się przez
kilka miesięcy. Mimo usilnych
starań polskich lekarzy, nigdy już
nie odzyskałem pełnej sprawności
rąk, po oparzeniach zadanych przez
„sędziego Pawła Matyjaszczuka...”
(Józef Kaleka; w: Komański...,
s. 530 – 531). Tego dnia we wsi
Oryszkowce pow. Kopyczyńce
upowcy zamordowali Polaka i 3
Żydów, których ukrywał.
5 grudnia we wsi Ostapie pow.
Skałat zamordowali 3 Polaków.
Nocą z 5 na 6 grudnia we wsi
Kluwińce
pow.
Kopyczyńce
zamordowali 15 Polaków
6 grudnia we wsi Filipkowce pow.
Borszczów zamordowali 5 Polaków,
w tym matkę i jej 2 córki lat 18 i 20
oraz chłopca lat 17. W miasteczku
Niżniów pow. Tłumacz upowcy
tuż po opuszczeniu miasteczka na
kilka dni przez oddział NKWD
dokonali napadu i zamordowali
40 Polaków, w tym całe rodziny.
Ponadto w przysiółku Kopyłów
zamordowali 8 Polaków, w tym
w klasztorze 2 siostry zakonne
(s. Teresę i s. Celinę); łącznie co
najmniej 48 Polaków (inni: 58
Polaków). We wsi Rekszyn pow.
Brzeżany zamordowali 4 Polaków,
w tym miejscowy banderowiec
Iwan
Dydyk
zamordował
Franciszkę Marię Sawicz. W
miasteczku
Tyśmienica
pow.
Tłumacz zamordowali co najmniej
20 Polaków. We wsi Zatyle pow.
Tomaszów Lubelski obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali co najmniej 20
Polaków.
7 grudnia we wsi Bruchnal pow.
Jaworów obrabowali gospodarstwa
polskie i kościół, spalili plebanię i
zamordowali 16 Polaków.
8 grudnia we wsi Humniska pow.
Trembowla zatrzymali na drodze
do Semenowa i zamordowali
14-letniego Jana Golańskiego,
ministranta
w
kościele
w
Semenowie.
W
miasteczku
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Tyśmienica
pow.
Tłumacz
zamordowali 30 Polaków, w tym
całe rodziny.
9 grudnia we wsi Gontawa pow.
Zborów: „Trzeciego napadu na wieś
dokonali banderowcy 9 grudnia
1944 r. o godzinie 15°°. /.../ Dwóch
morderców nas zauważyło, i zaczęli
do nas strzelać. Któryś z nich trafił
mamę w nogę, tak, że upadła na
ziemię. Uciekając odwróciłam się,
nad mamą stał jeden z bandytów.
/.../ Ojciec znalazł zwłoki mamy,
leżała na ziemi martwa, bez
butów, które zabrali jej mordercy.
Ojciec wziął mamę na ręce i wtedy
zauważył, że z brzucha wypadły jej
wnętrzności. Mordercy wbili jej też
w krocze duży kołek. Tej nocy w
podobnie męczeński sposób, zginęły
jeszcze dwie inne kobiety” (Józefa
Olszewska; w: Komański..., s. 951).
„Olszewska Anna - zam. Gontowa
64 wbita na pal 9 grudnia 1944,
Pączek Mikołaj - zam. Gontowa 54
obłożony smołą i spalony żywcem
9 grudnia 1944” (Adolf Głowacki,
w: http://www.milno. pl/readarticle.
php?article_id=6).
Nocą z 9 na 10 grudnia we wsi
Karolówka
pow.
Borszczów
w schronie podpalonego przez
banderowców domu udusiła się
polska rodzina. „ W 1944 roku święto
Niepokalanego Poczęcia NMP
przypadające w piątek 8 grudnia.
Polacy powyciągali z kryjówek
odświętną odzież, w której udali się
do kościoła. Banderowcy napadli
na Polaków w nocy z soboty na
niedzielę. Obrabowali 7 zabudowań,
spalili siedzibę gminy oraz dawny
posterunek policji. Na posterunku
mieszkała polska rodzina, która
miała zrobiony schron. W schronie
odnaleziono ich ciała, udusili się
dymem” (Eugeniusz Czermiaga,
w: http://kaluski.pl/nasza-historia/
korolowka-losy ).
10 grudnia we wsi Pobużany pow.
Kamionka Strumiłowa banderowcy
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 32
Polaków. We wsi Żelechów Wielki
pow.
Kamionka
Strumiłowa
bojówkarze z SB-OUN uprowadzili
4-osobową
rodzinę
polską
leśniczego z 2 dzieci, która zaginęła
bez wieści, leśniczówkę obrabowali
i spalili.
12 grudnia we wsi Anielówka
pow. Trembowla banderowcy
zmordowali 19 Polaków i 1
Ukraińca. We wsi Wolica pow.
Kamionka Strumiłowa bojówka
OUN Kupiaka zamordowała 2
polskie małżeństwa.
Nocą z 12 na 13 grudnia we wsi
Białogłowy pow. Zborów upowcy
zamordowali 5 Polaków, w tym
jednego powiesili.
13 grudnia we wsi Ruda pow.
Żydaczów zamordowali 6 Polaków,
w tym 5-osobową rodzinę z
3 dzieci. „Przy wyszukiwaniu
rodziny natrafiłam na spis
ludności z Rudy k. Żydaczowa.
Nie jestem pewna dokładnie kiedy
spis został wykonany ale był
uaktualniany przez spisującego,
którym podejrzewam że był ksiądz.

Uaktualnienia były wykonywane aż
do 1946 roku, do momentu wyjazdu
większości ludności polskiej. W
spisie tym znalazłam adnotacje
na temat zabójstw wykonanych
przez banderowców. /…/ Krynicki
Mikołaj, gr-k, l.37, zamordowany
13 grudzień 1944; Krynicka
Karolina zd. Blatkiewicz, rz-k, l.32,
zamordowana 13 grudnia 1944;
Blatkiewicz Maria zd. Szybowicz,
matka Karoliny, zamordowana 13
grudnia 1944; Krynicki Jan, grk, l.10, zamordowany 13 grudzień
1944. Żobków Paweł, rz-k, l.18,
zamordowany 13 grudnia 1944,
adnotacja „zabity na Łanach
Łowczańskich
obok
domu
Krynickiego Mikołaja, który w tym
czasie był przez innych duszony
wraz z rodziną” (Justyna Cwynar,
20.10.2013; w : www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl ).
14 grudnia we wsi Poręby pow.
Brzozów zamordowali 18-letniego
Polaka, miał połamane ręce i
wykłute oczy.
15 grudnia we wsi Czabarówka
pow. Kopyczyńce zamordowali
Mikołaja Cirko, byłego kierownika
szkoły. We wsi Karolówka pow.
Zaleszczyki
zamordowali
4
Polaków.
16 grudnia we wsi Łosiacz pow.
Borszczów obrabowali i spalili
gospodarstwa
polskie
oraz
zamordowali 15 Polaków. We wsi
Warwolińce pow. Zaleszczyki
zamordowali 2 Polki na stacji
kolejowej.
17 grudnia we wsi Kasperowce pow.
Zaleszczyki zamordowali polskie
małżeństwo. W mieście Rozdół
pow. Żydaczów zamordowali
4 Polaków, w tym 17-letniego
chłopca powiesili na placu na
terenie tartaku. We wsi Tarnowica
Polna pow. Tłumacz uprowadzili 4
Polaków, którzy zaginęli bez wieści.
18 grudnia we wsi Oryszkowce
pow. Kopyczyńce uprowadzili
24-letniego Polaka, który zaginął
bez wieści. W nadleśnictwie
Szówsko pow. Jarosław zostali
zamordowani przez UPA gajowi:
Józef Salwach oraz Józef Satrocha.
19 grudnia w miasteczku Busk pow.
Kamionka Strumiłowa bojówka
OUN Kupiaka zamordowała 5
Polaków. We wsi Dobrowody
pow. Zbaraż upowcy zmordowali
3-osobową rodzinę polską: Agatę
Didycz z 2 córkami, Marią i Zofią.
We wsi Łosiacz pow. Borszczów
zamordowali 2 Polaków: dróżnika
z żoną.
20 grudnia w mieście Tłumacz
woj. stanisławowskie upowcy
rozbili więzienie NKWD, zwolnili
Ukraińców, natomiast zamordowali
na miejscu więzionych około
15 Polaków. W mieście Dolina
woj. stanisławowskie zastrzelili
zakonnicę
„józefitkę”
Adelę
Augustynę
Pawłowicz,
gdy
wracała z dyżuru od chorych. We
wsi Hińkowce pow. Zaleszczyki
uprowadzili i zamordowali 3 Polki.
Nocą z 20 na 21 grudnia we wsi
Milno pow. Zborów zamordowali 2
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Polaków oraz 2 Ukraińców, którzy
ich ukrywali.
21 grudnia we wsi Szczutków pow.
Lubaczów zamordowali 2 Polaków:
milicjanta i jego 24-letnią żonę.
We wsi Wólka Krowicka pow.
Lubaczów zamordowali 2 Polaków,
w tym kobietę.
Nocą z 21 na 22 grudnia we wsi
Gontowa pow. Zborów spalili 60
gospodarstw polskich i zamordowali
9 Polaków.
22 grudnia we wsi Bolanowice pow.
Mościska zamordowali 4-osobową
rodzinę polską gajowego z 2
dzieci. We wsi Czahary Zbaraskie
pow. Zbaraż banderowcy udający
żołnierzy sowieckich zamordowali
4 Polaków oraz 3-osobową rodzinę
polsko-ukraińską: matkę z córką,
brata tej matki, kobietę, Ukraińca,
jego żonę Polkę i ich 10-letnią córkę.
We wsi Korzowa pow. Podhajce
zamordowali 15 Polaków. We wsi
Olchowczyk pow. Kopyczyńce
zamordowali 9 Polaków i 1
Rosjankę. We wsi Toustobaby
pow. Podhajce banderowcy w sile
około 500 napastników siekierami,
widłami, nożami, bagnetami, paląc
żywcem, wymordowali 82 Polaków,
a ich gospodarstwa obrabowali i
spalili. „Szczególnie utkwiły mi w
pamięci obrazy męczeńskiej śmierci
Jana Zarzyckiego, 17-letniego
chłopca, z rozciętą na pół głową,
oraz Czerwińskiego i Jana Tracza
z wyciętymi językami, którzy
później zostali dobici kolbami
karabinów lub kołkami. Pamiętam
także małego chłopczyka 2-3
letniego z rodziny Czerwińskich,
z którego oprawca zdarł na żywca
skórę. Dokonał tego Ukrainiec o
nazwisku Stepan Choptij” (Józef
Zarzycki; w: Komański..., s. 772).
We wsi Zawadówka pow. Podhajce
„partyzanci ukraińscy” maszerując
na rzeż wsi Tousobaby „po drodze”
wymordowali tutaj 61 Polaków.
We wsi Zawałów pow. Podhajce
zamordowali 22 Polaków, w tym
rodziców księdza Kazimierza
Bartosiewicza. 84-letniego ojca,
Wojciecha Bartosiewicza związali
drutem kolczastym i wydłubali mu
oczy. Ksiądz wyskoczył przez okno
i przeleżał kilka godzin w śniegu,
odmroził palce u nóg i rąk i do
końca życia nie odzyskał zdrowia.

Narodzenia)
We wsi Berezowica Mała pow.
Zbaraż (po rzezi 22/23 lutego)
banderowcy
zamordowali
5
Polaków, w tym kobietę. We
wsi Białogłowy pow. Zborów
zamordowali 4-osobową rodzinę
polską Kwiatków: rodziców i ich
2 córki. Ofiary skłuli nożami i
bagnetami oraz dosłownie pocięli
na kawałki.
We wsi Ditkowce pow. Tarnopol
banderowcy przy drodze na skraju
lasu zamordowali 8 Polaków, w
tym 7 kobiet. Zasztyletowane
zostały: Bieniaszewska Anna,
Miazgowska Maria, Olszewska
Bronisława (wszystkie ze wsi
Gontowa) , Olszewska Rozalia
Danuta, Szeliga Genowefa, Szeliga
Tekla (wszystkie ze wsi Dębina);
oraz zastrzeleni: Szeliga Anna i
Szeliga Maciej (oboje ze wsi
Gontowa),
(Adolf Głowacki:
„Milno - Gontowa. Informacje
zebrane od ludzi starszych urodzonych na Podolu, wybrane
z opracowań historycznych i
odtworzone z pamięci”. Szczecin
2008; za:
http://www.milno.pl/
readarticle.php?article_id=6).
W
mieście
Dolina
woj.
stanisławowskie
banderowcy
zamordowali 53 Polaków i
spalili wszystkie domy polskie
w
dzielnicach
Odenisa
i
Zniesienie. M.in. zamordowany
został
Franciszek
Wajman
razem z żoną Jadwigą, synem
Józefem i bratem Karolem. W
dzielnicy Nowiczka wiadomo o
zamordowaniu 4-osobowej rodziny
Bolechowskich. Wielu Polaków
zostało ciężko rannych. Na murach
kościoła parafialnego pojawiły się
plakaty i hasła: „Polacy do Polski,
bo tu wasza mogiła”.
We wsi Gniłowody pow. Podhajce
zmarła w wyniku ciężkiego
pobicia przez banderowców Polka,
Katarzyna Olszewska, lat 42.

Nocą z 23 na 24 grudnia we wsi
Jabłonica pow. Jasło policjanci
ukraińscy z Niemcami rozstrzelali
13 Polaków.

We wsi Ihrowica pow. Tarnopol
banderowcy oraz chłopi ukraińscy
z SKW z okolicznych wsi podczas
wieczerzy wigilijnej dokonali rzezi
ludności polskiej, podawane jest
liczba od 79 do 92 zamordowanych
Polaków oraz 1 Ukrainiec. Mordu
dokonali za pomocą siekier,
noży, bagnetów i różnych innych
narzędzi; znaczna część ciał spaliła
się razem z zabudowaniami,
stąd liczba ofiar jest niepełna. W
kwietniu z Ihrowicy zabrano do 1
Armii WP 180 Polaków, pozostały
głównie kobiety, dzieci i starcy.
W sposób okrutny zamordowali
ks.
proboszcza
Stanisława
Szczepankiewicza: wyrwali mu
serce z piersi żywcem i zanieśli
sotnikowi, którym był Wołodymyr
Jakubowśkyj „Bondarenko”, gdyż
zażyczył on sobie serca kapłana.
Matkę, siostrę i brata księdza
zarąbali siekierami. Małżeństwo
lat 60 i 62 powiesili na kolczastym
drucie. 17-letniemu Kazimierzowi
Litwinowi piłą stolarską odcięli
głowę i przynieśli sotnikowi
(Komański... ,s. 827; Jan Białowąs:
Wspomnienie z Ihrowicy na Podolu,
1997).

24

We

23 grudnia we wsi Biały Potok
pow. Czortków zamordowali 12
Polaków z 4 rodzin, w tym dzieci
lat 9 i 11 spalili żywcem w domu.
We wsi Gontowa pow. Zborów
zamordowali 2 Polki, które wróciły
do swoich domów po ukryte rzeczy.
We wsi Zwiniacz pow. Czortków
zamordowali 1 Polkę: odcięli jej
piersi, odrąbali głowę „a truchło za
saniami wlekli przez wieś krzycząc,
że syna wołała i synok nie pomog –
gdzie on, jeho chcemy?”. Syn był
powołany do wojska (informację
zamieścił wnuk zamordowanej na
blogu „Salon 24” 14. 07. 2008).

grudnia

(Wigilia

Bożego

wsi

Maksymówka

pow.
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Zbaraż banderowcy zamordowali
7 Polaków: 4 zabili na terenie wsi,
natomiast 3 zaginęło bez wieści.
We wsi Milowce pow. Czortków
zamordowali 5 Polaków (4
mężczyzn i 1 kobietę): „Kilka chwil
później zobaczyliśmy palący się
dom naszego sąsiada Pańkowskiego
i następne palące się polskie
domostwa widoczne z okien. Jak
się później okazało był to początek
akcji banderowskiej skierowanej
przeciwko Polakom w mojej wsi
Milowce. Z opowiadań dorosłych
osób wynikało, że banderowcy
przebrani w mundury rosyjskie,
przed wejściem do gromadzkiego
domu
dokonywali
swoistej
selekcji, Ukraińców odsyłali do
domów a Polaków zatrzymali w
świetlicy. Mego Ojca i kilku innych
Polaków (trzech lub czterech)
wyprowadzono na most na rzece
Seret przepływającej przez naszą
wieś i tam bestialsko pomordowano
przy pomocy siekier. /.../ Po drodze
napotkaliśmy
wielu
Polaków
uciekinierów z różnych wsi, którzy
tak jak my widzieli jedyny ratunek
w ucieczce do Jagielnicy. Po kilku
dniach okazało się, że nie ma szans
na przeżycie bo zapanował głód,
kawałek chleba i ziemniak to była
duża wartość. W takiej sytuacji
kobiety uradziły, że jedynym
ratunkiem jest udanie się do wsi
aby przywieźć ziemniaki, które
uratowały się będąc pochowane w
kopcach. Kilka kobiet (cztery lub
pięć) pojechało dwoma wozami
do wsi w nadziei, że samotnym
kobietom nic nie grozi. Pozwolono
im załadować do worków trochę
ziemniaków i opuścić wieś. Lecz
za wsią oczekiwała na nich
zasadzka. Jednej tylko kobiecie
udało się zbiec, tej która prowadziła
zaprzęgiem
konnym,
reszta
kobiet idąca za wozami została
pomordowana, w tym moja mama.
Mama została pochowana razem z
innymi kobietami na cmentarzu w
Jagielnicy, tego cmentarza już od
dawna nie ma. Ciało ojca przez kilka
tygodni widziane było na grobli
położonej przed wodnym młynem
na Serecie w Milowcach i dalszy
jego los jest nie znamy” (Sławomir
i Jarosław Wernikowscy; w: www.
stankiewicze.com/ludobójstwo.pl.
H. Komański, Sz. Siekierka..., na s.
191 wymieniają zamordowanych 5
Polaków, natomiast nie odnotowują
mordu dokonanego na 3 lub 4
kobietach, w tym na Katarzynie
Wernikowskiej.
We wsi Pistyń pow. Kosów
Huculski upowcy zamordowali
36 Polaków, w tym całe rodziny;
spalili żywcem 3 osoby. „Nikt nie
nocował w domu. Na noc kryliśmy
się w pobliskim lesie. Najgorzej było
podczas zimy i wczesnej wiosny.
Zimno, mróz i deszcze dawały się we
znaki. Pamiętam, jak oboje z mężem
i naszym trzyletnim dzieckiem,
zawiniętym w pierzynę, nocą ukryci
poza domem, widzieliśmy łuny na
niebie z palących się gdzieś polskich
zagród. Na dzień wracaliśmy do
naszego domu. I tak od sierpnia
1943 roku minął kwiecień 1944
roku, okres pełen niepokoju,
strachu i ciągłego ukrywania się
przed śmiercią z rąk ludobójczych
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banderowców.
/.../
Niektórzy
jednak pozostali na miejscu. Ulegli
oni zapewnieniom ukraińskiego
księdza greckokatolickiego, który
obiecywał, że kto przepisze się na
greckokatolicyzm i narodowość
ukraińską i opłaci po 2 kg pszenicy
od osoby, to może pozostać we wsi
i nic mu nie grozi. Kilka rodzin
pozostało, ale już 24 grudnia
1944 roku banderowcy ponownie
dokonali napadu i zamordowali
pozostałych (Komański..., s. 229 i
231).
We wsi Putiatyńce pow. Rohatyn
banderowcy
uprowadzili
i
zamordowali
Maksymiliana
Pańczuka. „W wieczór wigilijny
1944 roku do domu moich dziadków
w Putiatyńcach weszli dwaj
banderowcy. Jeden był bardzo
wysoki a drugi zdecydowanie
niższy. Byli to osobnicy nieznani
moim dziadkom. Nakazali mojemu
dziadkowi
Maksymilianowi
Pańczukowi wyjść z domu i pokazać
im drogę do innej wsi. Dziadek
chcąc chronić swoją rodzinę/.../
wyszedł bez stawiania oporu na
zewnątrz, gdzie czekała bardzo
liczna grupa pozostałych oprawców.
Ruszyli wraz z dziadkiem w stronę
wsi Łuczyńce. /.../ Po niedługim
czasie od zaginięcia mojego dziadka
jego brat Filip Pańczuk postanowił
go odszukać. W polu pomiędzy
Putiatyńcami
a
Łuczyńcami
dokonał makabrycznego odkrycia.
Leżały
tam
zmasakrowane,
rozkawałkowane zwłoki mężczyzn
( około 10 osób) i pomiędzy nimi
rozpoznał szczątki swojego brata
Maksymiliana. /.../
Po jakimś
czasie moja babcia Maria - żona
zamordowanego
Maksymiliana
Pańczuka
otrzymała
list
z
Putiatyńców od dawnej sąsiadki
Polki. Napisane tam było „na
Twoim mężu rośnie żyto”. Z
treści tego zdania można sądzić,
że ciało mojego dziadka jak i
pozostałych
pomordowanych
spoczywa w polu pomiędzy
Putiatyńcami a Łuczyńcami”
(Anna
Pańczuk,
w:
www.
stankiewicze.com/ludobójstwo.pl.
- oraz korespondencja e-mailowa z
autorem). Anna Pańczuk powołuje
się na relację nieżyjącego już jej
ojca, Józefa Pańczuka, prostując
informację podaną za książką
S. Siekierki, H. Komańskiego i
E. Różańskiego „Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na Polakach w
województwie
stanisławowskim
1939 – 1946”. Stwierdza ona, że
jej dziadek Maksymilian Pańczuk
uprowadzony został ze swojego
domu w Putiatyńcach, a nie w
Zalipiu. Na s. 407 – 408 ww. książki
znajduje się informacja dotycząca
uprowadzenia ze wsi Putiatyńce
i zamordowania Maksymiliana
Pańczuka, ale z pomyłkową datą
„23 grudnia 1943 roku”. Na s.
440 tejże książki Władysław
Pańczuk, syn Maksymiliana, podaje
datę „23 grudnia 1944 r.” oraz
stwierdza: „Tego samego wieczoru
ci sami banderowcy, lub też inni,
zamordowali rodzinę o nazwisku
Zabłocki – rodziców i dwoje
dzieci”. Anna Pańczuk twierdzi,
że brat zamordowanego, Filip
Pańczuk, znalazł zmasakrowane,

rozkawałkowane
zwłoki
10
mężczyzn. Datę taką jak Wigilia
Bożego Narodzenia świadkowie
raczej zapamiętywali, można więc
stwierdzić, że to wielkie i radosne
święto
narodzin
Zbawiciela,
banderowscy bandyci we wsi
Putiatyńce zbrukali okrutnym
mordem co najmniej 14 Polaków.
We wsi Skomorochy pow. Tarnopol
banderowcy zarąbali siekierą Polkę,
Władysławę Wiatr.
We wsi Winiatyńce pow. Zaleszczyki
zamordowali 7 Polaków, w tym
15-letnią dziewczynkę.
25 grudnia (Boże Narodzenie)
we wsi Czernica pow. Brody
zamordowali 29 Polaków, w tym
całe rodziny; Piotr Kochanowski
ukrzyżowany został w stodole. We
wsi Dźwiniacz pow. Zaleszczyki
zamordowali
22
Polaków,
pracowników bazy traktorowej.
We wsi Petryków pow. Tarnopol
zamordowali
12
Polaków.
Nauczycielkę,
żołnierza
AK
„Wika”, która ukrywała Żydów,
utopili w rzece Seret; inne 2
nauczycielki, siostry, także utopili
w rzece Seret; nauczyciela z żoną
spalili żywcem we własnym domu;
byłego wójta gminy razem z synem
utopili w rzece Seret.
Nocą z 25 na 26 grudnia we
wsi Łozówka pow. Trembowla
zamordowali 16 Polaków, w tym
4-osobową rodzinę.
26 grudnia we wsi Hińkowce
pow. Zaleszczyki zamordowali 11
Polaków. We wsi Woroniaki pow.
Złoczów zmordowali małżeństwo:
Polaka i Ukrainkę.
27 grudnia we wsi Zielona
pow. Kopyczyńce zamordowali
3-osobową rodzinę polską: matkę,
6-letnią córkę i 14-letniego syna.
Nocą z 28 na 29 grudnia we wsi
Łozowa pow. Tarnopol upowcy
z sotni „Burłaki” oraz chłopi
ukraińscy z SKW z sąsiednich wsi
w liczbie około 500 napastników
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali głownie
za pomocą siekier, noży, bagnetów
i innych narzędzi 92 Polaków,
od niemowlęcia po 100-letnią
staruszkę; oraz 13 Ukraińców i 1
Rosjanina. Łącznie co najmniej
106 osób; głównie kobiety i dzieci,
gdyż mężczyźni zostali powołani do
1 Armii WP. „Całą noc i następny
dzień ocalała ludność Łozowej
odnajdywała ciała pomordowanych.
Na ciele każdej ofiary znajdowały
się głębokie i rozległe rany
zadawane
siekierą,
widłami,
bagnetami lub nożami. Małe dzieci
rozdzierano na pół. Kobietom
wykłuwano oczy i obcinano piersi
oraz ręce. /.../ Podczas napadu
banderowców na Łozową, we wsi
brak było zorganizowanej obrony.
Większość mężczyzn służyła w tym
czasie w Wojsku Polskim i walczyła
na froncie z Niemcami” (Maria
Markiewicz; w: Komański..., s.
843). Front w tym czasie stał nad
Wisłą. „Tej krytycznej nocy liczne
grupy banderowców, uzbrojonych
w broń palna, siekiery, bagnety i
noże – podjechały furmankami i

otoczyły wieś. Grupy te składały
się z mężczyzn i kobiet. /.../ W
ciągu niemal godziny podpalono i
ograbiono większość zabudowań
i zamordowano około 130 osób,
a raniono około 60. W działaniu
napastników zauważono podział
pracy. Jedne grupy, głównie
mężczyźni wdzierali się siłą do
mieszkań, wyłamywali drzwi i okna,
mordowali, najczęściej przy użyciu
siekier i noży. Druga grupa rabowała
i ładowała na wozy zagrabiony
dobytek. Trzecia podpalała budynki,
a do uciekających strzelała.
Napastnicy
byli
bezwzględni,
nikomu nie darowali życia.
Plon napadu był przerażający.
Większość kobiet, starców i dzieci
była zarąbana siekierami lub
zakłuta bagnetami czy nożami.
Ściany i podłogi domów, łóżka,
całe zbryzgane krwią. Spotykało
się dzieci z rozciętymi do połowy
lub całkowicie odciętymi głowami,
niemowlęta zabijano uderzając
główkami o narożniki łóżek. Kilka
osób walczyło ze śmiercią i skonało
po kilku godzinach. /.../ Wtedy
wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że
sowieckie władze tolerują szalejący
terror rozpętany przez ukraińskich
szowinistów. Było to im zresztą na
rękę, bo rozwiązywało problem
etniczny tych ziem” (Paweł Stocki;
w: Komański..., s. 854 – 855).
Karolina Łagisz, która boso i w
koszuli, stała ukryta za stertą 4 – 5
godzin i słyszała jak mordują jej
rodzinę: babcię, matkę i siostrę z
dziećmi – stwierdza: „Ja tam na
polityce się nie znam, nie sięgam
daleko, do Kijowa czy Lwowa. Ja
wybaczam swoim bliskim sąsiadom,
tym w promieniu 10 km za doznane
krzywdy,
za
wymordowanie
moich bliskich i nienawiści do
nich nie żywię. Chciałabym ich
również przeprosić, ale doprawdy
nie wiem za co. Zwracam się
zatem do dobrych sąsiadów,
tych bliższych i ze Szlachciniec i
Kurnik oraz dalszych z Bajkowiec,
Rusinków, Białej, Czystyłowy,
Stechnikowiec,
Czernichowiec,
Dubrowiec: powiedzcie, ile osób
u Was Łozowianie zamordowali,
może kogoś obrabowano lub
wyrządzono inną krzywdę, może
podebrano jabłka w sadzie lub jaja
w kurniku? Może to stało się za
czasów zaboru austriackiego, może
za Polski sanacyjnej, a może od
Armii Krajowej doznaliście jakich
krzywd? Na razie przepraszam za to,
że żyję, że Wasz jeden syn niecelnie
strzelał, a drugi nie rozpoznał mnie
i wziął za swoją. Wybaczcie mi
również to, że nie mogę zapomnieć
tragicznego głosu mordowanej
mamy oraz widoku Sabinki z
córeczkami siedzącymi tak, jakby
ktoś usadził je do fotografii. To
przekracza moje siły” (Karolina
Łagisz; w: Komański..., s. 840).
29 grudnia we wsi Jabłonówka
Polska pow. Kamionka Strumiłowa
zamordowali 17 Polaków, w tym
niemowlę i 12-letnią dziewczynkę;
oraz 2 Ukraińców. We wsi Łozowa
pow.
Tarnopol
zamordowali
Polaka i jego żonę Ukrainkę,
uciekinierów ze wsi Szlachcińce.
We wsi Rudawka koło Birczy
pow. Dobromil obrabowali polskie
gospodarstwa, część spalili oraz

1 grudnia 2014 - strona 23
zamordowali 8 Polaków; matkę z
córką spalili żywcem w ich domu,
50-letnią kobietę uprowadzili do
lasu i tam ją zamordowali.
30 grudnia we wsi Czaplaki pow.
Jaworów zastrzelili 1 Polaka,
gajowego. We wsi Ihrowica pow.
Tarnopol zastrzelili 70-letnią Polkę
oraz zamordowali 17-letniego
Polaka, żołnierza „IB”.
31 grudnia we wsi MIlno pow.
Zborów zamordowali 11 Polaków
(z osiedli Bukowina i Kamionka).
„Na Sylwestra osiem nierozważnych
kobiet, które zostały we wsi na noc,
poszło spać do Ukraińców. Trzy
do Syrotiuka, a pięć do Jacychy.
Ktoś doniósł o tym banderowcom.
Od Syrotiuka wyprowadzili Annę
Czaplę i Annę Bułę z wnuczką
Stefanią Zaleską do domu Czappów
i tam je zamordowali. Od Jacychy
zabrali kobiety do Gałuszy. Anię
Krąpiec
zastrzelili, Katarzynę
Botiuk udusili, a Katarzynę Krąpiec
i Katarzynę Zaleską, zakłuli kosami.
Rano wszedł tam Ukrainiec Piotr
Futryk, wyciągnął jednej z kobiet
kosę z brzucha i powiedział:
„Tak ludzie nie postępują”. Był
to uczciwy i szanowany człowiek.
Jeden z nielicznych którzy nie
dali się wciągnąć do rzezi. Z tej
grupy uratowała się tylko Anna
Mazur, która wsunęła się pod
łóżko. Bandytów chyba zaślepiło
- wszędzie szukali a tam nie.
Według jej relacji, wszystkie się
gorąco modliły, a Katarzyna
Krąpiec, wychodząc na egzekucję
powiedziała: „No to chodźmy na tą
naszą Golgotę”. Gdy rizuni wrócili,
a usłużna gospodyni podała im
wodę do obmycia z rąk krwi, jeden
powiedział : „Ja nie muszę myć,
ja swoją udusiłem”. Rano Hnatów
osłupieli, widząc Annę wyłażącą
spod łóżka. Jacycha powiedziała
tylko: „Hanko, a Wy de buły?”
Przerażona i rozdygotana kobieta
wyrwała się ze strasznego domu i
półżywa pobiegła drogą do Załoziec.
Tej nocy na Kamionce banda
zamordowała
cztery
osoby:
Annę Dec, małżeństwo Dziobów
(Mikołaj, Agnieszka) i nocującego
u nich Jana Majkuta. Annę
zamęczyli powolnymi torturami.
Miała wyrwany język, wydłubane
oczy i liczne rany. Dziobów i
Majkuta zamordowano w łóżkach.
Był to ostatni mord w Milnie. Tych 9
bezbronnych kobiet, w tym 2 młode
dziewczyny, oraz 2 mężczyzn, złożyło
ostatnia ofiarę krwi i życia ojczystej
ziemi” (Adolf Głowacki „Milno Gontowa”; Szczecin 2008).
Także tego dnia we wsi Semenów
pow. Trembowla banderowcy
zmordowali 6 Polaków.
Od maja do końca grudnia 1944
roku we wsi Okniany pow. Tłumacz
banderowcy
zmordowali
15
Polaków, w tym mężczyznę przed
zamordowaniem i wrzuceniem do
rzeki Dniestr torturowali przez 2
tygodnie.
W okresie lipiec – grudzień 1944
roku we wsi Nowy Rogowiec pow.
Zbaraż Ukraińcy zamordowali
11 Polaków: 6-osobową rodzinę
z córkami lat 10, 12, 14 i 16;
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4-osobową rodzinę z 19-letnią
córką; oraz 32-letnią kobietę.
W okresie sierpień – grudzień
1944 roku we wsi Horożanka
pow. Podhajce zamordowali 24
Polaków. Odrąbali palce 35-letniej
Joannie
Czeczel,
ponieważ
stawiała opór trzymając się
jakiegoś sprzętu w mieszkaniu,
uprowadzili ją i zamordowali w
nieustalonym miejscu. Matkę i
synową o nazwisku Cal powiesili
we własnej zagrodzie. 19-letniemu
Stefanowi Złotnickiemu przybili
kołkiem głowę przez uszy do ziemi
– tak odnalazła go matka, natomiast
15-letniego syna w ogóle nie
odnalazła.
W okresie listopad – grudzień
1944 roku we wsiach: Bachów,
Horta, Jabłonica Ruska, Jawornik,
Kotów, Obarzyn, Piątkowa, Poręby,
Siedliska, Sufczyn, Ulucz, Zahutyn
w pow. Przemyśl miały miejsce
mordy dokonane przez Ukraińców
na ludności polskiej.
W listopadzie lub grudniu 1944 roku
we wsi Siedliska pow. Przemyśl
Ukraińcy zamordowali 5-osobową
rodzinę polską z 3 dzieci; ofiary
miały połamane ręce i wydłubane
oczy.
Poniżej przykłady morderstw
dokonanych przez Ukraińców
na Polakach podawanych przez
świadków jako mających miejsce
„w grudniu 1944 roku”.
We wsi Biała pow. Przemyślany:
„Kilka dni przed świętami
Bożego Narodzenia banderowcy
przyjechali wozami z obornikiem
i zabrali ze sobą dwie kobiety Antoninę Bednarz i Annę Bednarz
(żonę Władysława) oraz dwie
dziewczynki, Eugenię Bednarz (lat
15) i Zofię Bednarz (lat 9). Zawieźli
je pod las, gdzie rzucili obornik pod
cztery drzewa, a kobiety posadzili
na oborniku i przydrutowali je do
drzew. I tak je pozostawili. Kobiety
krzyczały o pomoc, jednak nikt
nie ośmielił się iść do nich, ani
powiadomić milicję w mieście. Mróz
i padający śnieg skrócił ich męki.
Prze wiele dni zlatywały się tam
wrony na żer oraz bezpańskie psy,
gryząc i szarpiąc zwłoki. W Białym
Ukraińcy zamordowali 270 osób”
(Genowefa Czajkowska, w: Józef
Wyspiański: Barbarzyństwa OUNUPA. Lubin 2009, s. 160 – 161). We
wsi Błyszczanka pow. Zaleszczyki
banderowcy
zamordowali
6
Polaków, w tym 5-osobową rodzinę.
We wsi Bohorodczany Stare
pow. Stanisławów zamordowali
24 Polaków, w tym 4-osobową
rodzinę Komosińskich z 17-letnim
synem i 20-letnią córką, oraz
Ukraińca, u którego ta rodzina
mieszkała. We wsi Burakówka
pow. Zaleszczyki zamordowali
18 Polaków z 5 rodzin. We wsi
Czabarówka pow. Kopyczynce
zamordowali pod lasem 25-letnią
Polkę. We wsi Czarnołoźce
pow. Tłumacz zamordowali 9
Polaków. We wsi Dupliska pow.
Zaleszczyki
zamordowali
8
Polaków. We wsi Gaje Wielkie
pow. Tarnopol zamordowali 10
Polaków: 7-osobową rodzinę

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
z 5 dzieci oraz małżeństwo z
teściową. We wsi Gontowa pow.
Zborów zamordowali 4 Polaków,
byli to: Dobrowolska Katarzyna,
Bieniaszewska Maria, Letki Paweł,
Olejnik Piotr (Adolf Głowacki; w:
http://www.milno.pl/readarticle.
php?article_id=6).

obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 21
Polaków. We wsi Presowce pow.
Zborów obrabowali i spalili
gospodarstwa
polskie
oraz
zamordowali 103 Polaków. We
wsi Skorodyńce pow. Czortków
zamordowali 1 Polkę.

Koło miasteczka Halicz w
rejonie tzw. Krzywej Góry pow.
Stanisławów zamordowali 15
Polaków i 2 Ukraińców wiozących
zboże i zrabowali 17 furmanek.

We wsi Teofipólka pow. Brzeżany
przy stacji kolejowej zięć Ukrainiec
zamordował swoją rodzinę polską:
teścia, teściową oraz żonę i ich
córkę, około 1,5 roczną, którą
przywiązał sznurkiem do sań i
ciągnąc po śniegu spowodował
jej śmierć. Druga córka boso i w
bieliźnie uciekła po śniegu 7 km do
swojej krewnej we wsi Kozowa i
ocalała (Komański..., s. 130).

We wsi Hałuszczyńce pow. Skałat
podpalili dom, w którym schronił się
ksiądz z grupą parafian, a następnie
zamordowali uciekających 10
Polaków. Księdza odnaleziono
nieprzytomnego w śniegu na drugi
dzień, przeżył i pozostał we wsi z
grupą Polaków.
We wsi Hnilcze pow. Podhajce
utopili w studni 65-letniego Polaka.
We wsi Hostów pow. Tłumacz
uprowadzili do lasu i zamordowali
24-letniego Polaka (jego ojca
zamordowali 1 września 1944
roku). We wsi Howiłów Wielki
pow. Trembowla zamordowali
5 Polaków. We wsi Jezierzany
pow. Borszczów zamordowali
20 Polaków i 8 Ukraińców,
pracowników sowchozu.
We
wsi Kolędziany pow. Czortków
zamordowali 27 Polaków, w tym
7-osobową rodzinę z 5 dzieci oraz
1 Rosjanina.

We wsi Szczutków pow. Lubaczów
bojówkarze SB-OUN zamordowali
2 Polki oraz Ukraińca (jego żonę i
teściową). We wsi Szutromińce pow.
Zaleszczyki upowcy zamordowali
30 Polaków. We wsi Święty Józef
pow. Kołomyja zamordowali 10
Polaków: uprowadzili mężczyznę,
który zaginął bez wieści oraz
żywcem spalili wraz z domem
jego żonę, córkę i syna; ponadto
zamordowali 3-osobową rodzinę i
kobietę, We wsi Tarnowica Leśna
pow. Nadwórna zamordowali 22
Polaków, w tym 5-osobową rodzinę
Dziędziów spalili żywcem w
budynku, jedną kobietę uprowadzili
do lasu.

W kol. Kolonia Bazarska pow.
Czortków zamordowali ponad 108
Polaków, całe rodziny, w tym np.
7-osobową rodzinę Jana Raka.

We wsi Tudorów pow. Kopyczyńce
banderowcy wymordowali w
kościele 40 Polaków, mieszkańców
wsi, a potem spalili ich ciała
(Komański..., s. 247).

W przysiółku Kołaje gmina
Lubycza Królewska pow. Rawa
Ruska upowcy uprowadzili do lasu
i zamordowali 50-letniego Polaka
Józefa Regana. W mieście Lesko
woj. rzeszowskie zamordowali
7-osobową rodzinę polską. We wsi
Lubycza Królewska pow. Rawa
Ruska zamordowali 7 Polaków,
w tym 6 milicjantów. We wsi
Magdalówka pow. Skałat 10
Polaków.

We wsi Turówka pow. Skałat
zamordowali 13 Polaków i 1
Rosjanina. We wsi Uhryńkowce
pow. Zaleszczyki zamordowali 11
Polaków, w tym 4-osobową rodzinę
uciekającą do Zaleszczyk, której
zrabowali wóz, konie i dobytek,
oraz księgowego z majątku z
5-letnim synem. We wsi Urłów pow.
Zborów zamordowali 5 Polaków,
pracowników majątku.

We wsi Manajów pow. Zborów 5
Polaków, w tym 4 kobiety. We wsi
Milno pow. Zborów zamordowali
3 Polki: dwie zarąbali siekierami,
trzecią, lat 35, żonę Ukraińca,
powiesili. We wsi Mszana pow.
Gródek Jagielloński zamordowali
4 rodziny polskie; tj. 12 Polaków,
oraz 3-osobową rodzinę polskoukraińską. We wsi Nazawizów
pow. Nadwórna Ukraińcy na
drodze zamordowali 4 Polaków, w
tym kobietę . We wsi Nowy Dwór
pow. Sokal zamordowali 1 Polkę.
We wsi Obarzańce pow. Tarnopol:
„Pragnę uzupełnić informację
o zamordowanych na przełomie
grudnia i stycznia we wsi Obarzańce
i okolicach, moich krewnych. W
grudniu Wasyl Jasiński brat mojego
dziadka, został zamordowany jak
wracał do swojego domu. Zwłok
nigdy nie odnaleziono” (Krzysztof
Jasiński; w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl; 12.07.2012).
W mieście Ołyka pow. Łuck
zamordowali 32-letnią Polkę.
We wsi Pajówka pow. Skałat

We
wsi
Warwolińce
pow.
Zaleszczyki
zamordowali
1
Polkę. Koło wsi Wasylkowce
pow. Kopyczyńce pod lasem
zamordowali 25-letnią Janinę
Lewicką. We wsi Weleśnica
pow. Nadwórna „została żywcem
spalona w budynku starsza kobieta
o nazwisku Pawłycha. W tejże
wsi drugą kobietę o nazwisku
Maria Ondrejczuk banderowcy
przywiązali nogami do dwóch
koni i rozdarli ją na połowę, a na
kobiecie o nazwisku Muszyńska,
którą schwytano w pobliskim lesie
dokonano tortur, wydłubując jej
oczy i odcinając na żywo piersi, a
potem zamordowano” (Franciszek
Maziarz; w: Siekierka..., s.
359; stanisławowskie). We wsi
Wierzblany
pow.
Kamionka
Strumilowa
zamordowali
5
Polaków. We wsi Wołkowyja pow.
Lesko zamordowali 1 Polkę.
We wsi Wołoszcza pow. Drohobycz
obrabowali gospodarstwa polskie i
uprowadzili 6 Polaków, po których
ślad zaginął. We wsi Zarudce pow.

Lwów banderowcy zatrzymali
na stacji kolejowej Zaszków
24-letniego Polaka, przywiązali go
do sań i ciągnęli w pełnym biegu
pod jego dom w Zarudce i tam na
oczach matki zastrzelili, następnego
dnia spalili żywcem wraz z domem
jego matkę i siostrę. We wsi
Zaszków pow. Lwów zamordowali
9 Polaków.
Zimą 1944 roku we wsi
Warwolińce pow. Zaleszczyki:
„Szanowny Panie, chciałabym
prosić o umieszczenie na liście
ofiar ludobójstwa moja ciocię
Helenę Zawiślak ur. w 1917 r. w
Głęboczku, córkę Wojciecha i Anny
Zawiślak. Została zamordowana
zimą 1944 na stacji Worwolińce,
rejon Zaleszczyki województwo
tarnopolskie. Została zamordowana
przez banderowców, których znała,
dziadek opowiadał, że w dzień byli
ich kolegami. Następny miał być
mój dziadek Władysław Zawiślak
a brat Heleny, jemu udało się
ukryć i przetrwał ten czas. Helena
dostała 16 kul w brzuch i ręce.
Została pochowana na cmentarzu
w Tłustym, nie ma jednak grobu ani
żadnej tabliczki. Miejsce pochówku
jest
przekazane
orientacyjnie
ze
wspomnień
starszych
sióstr dziadka”. (Dobrosława
Dubiec    25.01.2014: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ;
Komański…., s. 447 nie wymieniają
tego mordu).
„Byłam mieszkanką wsi Babińce
k. Dźwinogrodu. Na początku lata
1944 r. władze sowieckie zabrały
do wojska wielu mężczyzn, w tym
mojego tatę Juliana Krzyżewskiego
i męża Joanny Gonczowskiej.
Tydzień po Bożym Narodzeniu
1944 r., kiedy spałam z mamą na
piecu, banderowcy rozbili drzwi
i weszli do naszej chaty. Było ich
trzech. Ściągnęli moją mamę z
pieca do sieni i tam ją kolejno
gwałcili. Potem pobili ją tak
mocno, że była cała posiniaczona.
Ja w tym czasie schowałam się
pod poduszkę, a kiedy zaczęłam
krzyczeć, jeden z banderowców
uderzył mnie mocno pałką. Kiedy
oprawcy opuścili naszą chatę
mama powiedziała: „Uchodźmy z
chaty, bo jak jeszcze raz przyjdą to
nas zabiją”. Wzięłyśmy pierzyny
na siebie i poszłyśmy na strych do
stajni. Do rana tam siedziałyśmy
nie mogąc zasnąć. Słyszałyśmy, jak
w nocy, drogą przez naszą wieś szli
i jechali saniami i końmi bandyci
– banderowcy. Rano poszłyśmy do
mieszkania. Przyszła wtedy do nas
nasza sąsiadka, koleżanka mamy,
Joanna Gonczowska. Opowiedziała
nam, że u niej też byli banderowcy
i też ją gwałcili przy dzieciach”
(Maria Krzyżewska – Krupnik; w:
Komański..., s. 537 – 538).
Odnotowałem także 274 napady,
które świadkowie zapamiętali, że
miały one miejsce „w 1944 roku”,
bez podania daty miesiąca i dnia –
czyli prawie 23 napady w każdym
miesiącu. Poniżej przykłady.
We wsi Brzezina pow. Bóbrka
„nacjonaliści
ukraińscy
wymordowali ludność polską, którą
zapędzili do miejscowego kościoła,
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a następnie żywcem spalili” (IPN
Wrocław: Śledztwo w sprawie
zbrodni ludobójstwa nacjonalistów
ukraińskich w celu całkowitego
wyniszczenia ludności polskiej
w latach 1939 - 1945 na terenie
powiatów Lwów i Bóbrka, woj.
lwowskie; sygn. akt S 39/02/Zi;
lipiec 2012).
We wsi Stańkowa pow. Kałusz
banderowcy zamordowali ponad
206 Polaków. W kościele ponad
200 Polaków, uciekinierów ze wsi
Strzałkowce i innych okolicznych
wiosek, a ciała ich spalili razem z
kościołem; oraz we wsi 6-osobową
rodzinę (Siekierka..., s. 161;
stanisławowskie).
We wsi Delejów pow. Stanisławów
spalili 290 gospodarstw polskich
i zamordowali 56 Polaków. We
wsi Drohomyśl pow. Jaworów
43 Polaków (kilkanaście rodzin).
We wsi Dryszczów pow. Rohatyn
banderowcy
oraz
miejscowi
Ukraińcy zamordowali 64 Polaków.
We wsi Głuszków pow. Horodenka
115 Polaków. We wsi Gwoździec
Stary pow. Kołomyja 44 Polaków.
W okolicach wsi Huta Stara pow.
Kostopol oddział „Istriebitielnego
Batalionu”
napotkał
widok:
„maleńkie dzieci były nasadzone
pupciami na sztachety, dwie młode
dziewczyny miały obcięte piersi,
jedna ze studni była wypełniona
zwłokami” (Siemaszko..., s. 324).
We wsi Kokoszyńce pow. Skałat
banderowcy
zamordowali
26
Polaków, głównie kobiety, w tym
lat: 20, 20, 24, 25, 27. W miasteczku
Kąkolniki pow. Rohatyn 9-letniego
chłopca
polskiego
(Tadeusz
Dulik). We wsi Kowalówka koło
Monasterzysk ponad 100 Polaków.
We wsi Markowa pow. Stanisławów
50 rodzin, tj. około 140 Polaków.
We wsi Meducha pow. Stanisławów
wśród pomordowanych był Marian
Czechowski: „… wywołany z domu,
zwłoki znaleziono powieszone w
zagajniku na drzewie, ciało miał
odarte ze skóry. /.../ Jak się później
okazało podczas pogrzebu ofiar,
cmentarz otoczyła uzbrojona banda
UPA i do pustych wykopanych
dołów wrzucili biorących udział w
pogrzebie Polaków i pogrzebali ich
żywcem. Tak zginęło około 20 osób”
(Feliks Miller; w: Siekierka..., s.
531; stanisławowskie).
We wsi Mogielnica pow. Trembowla
„partyzanci
ukraińscy”
m.in.
zamordowali 42-letnią Bronisławę
Janicką oraz jej 16-letnią córkę
Nellę Janicką, którą zgwałcili i
zakłuli nożami.
Tadeusz Zakarczemny opowiedział,
jak zginął jego wujek Jan,
weterynarz w Mogielnicy: „Przyszli
i bestialsko go zamordowali.
Wujence poobcinali piersi i ściągnęli
skórę z głowy. To było bestialskie
morderstwo, trudne do opisania”
(„Nasz Dziennik” z 30.06.2003).
We wsi Nadorożna pow. Tłumacz
zamordowali co najmniej 37
Polaków. We wsi Paryszcze pow.
Nadwórna: „Pamiętam, że podczas
poszukiwań w lesie Bukowina w
pobliży wsi Paryszcze, jak z kilkoma

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

www.ksi.kresy.info.pl
kolegami z oddziału samoobrony
znaleźliśmy mogiłę z trupami
Polaków zamordowanych przez
bandytów ukraińskich. Leżały tam
zwłoki mężczyzny z uciętą głową,
kobiety z obciętymi piersiami
i zmasakrowane ciało małego
dziecka. Były to zwłoki zawiadowcy
stacji kolejowej z Chryplina w
pow. Stanisławów, jego żony i ich
dziecka. W dole tym znajdowały się
jeszcze trzy trupy ludzkie, ale ich
tożsamości nie ustalono” (Eustachy
Pronobis; w: Siekierka..., s. 362;
stanisławowskie). We wsi Presowce
pow. Zborów zamordowali 103
Polaków. W mieście Trembowla
woj. tarnopolskie „partyzanci
ukraińscy” uprowadzili 25-letnią
Irenę Golańską i na polu koło
wsi Ostrowczyk po zbiorowym
gwałcie i torturach zamordowali ją.
Podczas jej pogrzebu w Trembowli
uprowadzili i zamordowali jej
narzeczonego Wacława Junaka
oraz jego kolegę Jana Ferenca.
Fakty uprowadzania i mordowania
polskich dziewcząt i kobiet są
bardzo liczne. We wsi Żabcze
Murowane pow. Sokal zamordowali
32 Polaków, kilka rodzin. We
wsi Żabie pow. Kosów Huculski
43 Polaków. We wsi Żurawce
pow. Rawa Ruska miejscowi
Ukraińcy oraz z Rudy Różanieckiej
zamordowali 38 Polaków, a ciała ich
spalili z budynkami. We wsi Żurów
pow. Rohatyn zamordowana została
przez UPA „dwunastoosobowa
rodzina Jabłkowskich” (Krystyna
Tokarska: „Lista zamordowanych”,
w:
www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl).
W II połowie 1944 we wsi
Czarnokońce
Wielkie
pow.
Kopyczyńce po zabraniu mężczyzn
do Wojska Polskiego „powstańcy
ukraińscy” uprowadzili z tej
wsi oraz ze wsi Czarnokoniecka
Wola 40 Polek i zamordowali w
pobliskim lesie.
Pod koniec 1944 we wsi
Monasterczany pow. Nadwórna
wyprowadzili
na
podwórze
z mieszkania 84-letnią Polkę
Eleonorę Szczepanik, i tam,
po torturach, zamordowali ją.
Jej zwłoki porąbali na kawałki,
rozrzucili po podwórzu i wypuścili
z chlewa świnie, które te kawałki
zjadały. Także pod koniec 1944
roku we wsi Germakowka pow.
Borszczów małżeństwo polskoukraińskie zamierzało wyjechać
do Polski. Safron Kifjak był
Ukraińcem, jego żona Zofia z
domu Konopska była Polką. Tuż
przed wyjazdem jej mąż zaginał.
„Zaniepokojona Zosia pobiegła
do leśniczówki i zobaczyła męża
z uciętą głową. Przebywała
tam liczna grupa pijanych
banderowców. Oni zatrzymali
Zosię, najpierw ją zbiorowo
zgwałcili, następnie włożyli ja do
dużego worka, położyli na ziemi,
i zaczęli ćwiczyć rzucanie noży w
worek. Podobno zabawa trwała
dość długo. Ofiara strasznie
krzyczała i cierpiała, aż wreszcie
skonała” (Stanisław Leszczyński;
w: Komański..., s. 545).
Stanisław Żurek
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Wspomnienia Adeli
Roch z d. Rusiecka
z kolonii Teresin w
pow. Włodzimierz
Wołyński na Wołyniu
1935 - 1947. Część II
Sławomir Tomasz Roch
OFIARY BYŁY MASAKROWANE PRZEZ SPRAWCÓW
Około 20 czerwca do naszego
domu przyszły dwie dziewczynki
Janina lat ok 10 i Sabina lat ok 7,
zapłakane opowiedziały naszemu
tatusiowi co się stało w ich domu.
Mówiły razem zgodnie tak: „W
nocy do naszego domu przyjechali wozem uzbrojeni Ukraińcy
i nakazali naszemu tacie Władysławowi Nowaczyńskiemu, aby
wskazał im drogę, ale zaraz potem zabrali go dalej ze sobą. My
chciałyśmy jechać z tatusiem, ale
Ukraińcy b. wyraźnie nakazali
nam: ‘Kładźcie się spać, tatuś zaraz wróci.’. My jednak nie poszłyśmy spać, ale w ukryciu pobiegłyśmy za wozem. Kiedy tak szłyśmy,
usłyszałyśmy, że Ukraińcy biją naszego tatusia, a on zaczął strasznie krzyczeć. Nagle usłyszeliśmy
także głos naszej macochy, która
była Ukrainką: ‘Ty myślał, że tobie to ujdzie na sucho? To masz
za pierwszą żonę, a to za drugą
żonę!’. W tym czasie słychać już
było tylko ciche mamrotanie i jęki,
znać było, że zatkali mu czymś
usta, albo był już nieprzytomny,
bo całkiem przestał krzyczeć. Nagle ktoś strzelił z pistoletu, b. się
przestraszyłyśmy i po prostu uciekłyśmy zaraz do domu. Czekałyśmy całą noc do ranka w domu,
a gdy się rozwidniło poszłyśmy
znów poszukać tatusia. Gdy byłyśmy już pod lasem pod krzakiem
znalazłyśmy uszy, a pod drugim
krzakiem palce, pod trzecim język tatusia, a dalej pod czwartym
leżało już całe ciało bardzo zmasakrowane. Widać było że ciągnęli go po ziemi, bo była tam krew,
możliwe że sam przez dwa, trzy
metry się czołgał, aż skonał przy
krzaczku róży. W dłoniach mocno
ściskał ziemię, widać było że z piekielnego bólu. Od razu przybiegłyśmy na waszą kolonię do was,
aby zawiadomić naszą rodzinę,
co sie u nas we Władysławówce
wydarzyło.”. Pragnę wyjaśnić, że
Władek nie był rzeczywiście dobrym mężem dla swojej pierwszej
żony Anieli z d. Liśkiewicz, zdarzało się bowiem, że potrafił nawet ją dotkliwie pobić. Raz nawet
uciekła biedna do naszego domu,
jeszcze w Swojczowie. Ponieważ

jednak Władek prosił ją, wróciła
się do niego, ale chyba nadal była
mocno bita, choć już się do tego
nie przyznawała, tak przynajmniej
ludzie w okolicy między sobą
powiadali. W końcu chyba odbił
biednej nerkę i Aniela mocno zachorowała, a Władek odwiózł ją
do szpitala. Tam jednak nie mogli jej już pomóc, umierała. Przed
śmiercią wyspowiadała się, a kiedy westchnęła ku wszystkim: „Ja
już umieram....”. Jej siostra Helena Wawrynowicz powiedziała:
„Anielciu nie szkoda ci umierać,
dzieci zostawiać, męża?!”. Wtedy
chora odpowiedziała: „Oj szkoda, szkoda mi dzieci, a on żeby
ze skóry przed śmiercią oblazł!”.
Na to Helena załamała ręce, a
potem chciała delikatnie położyć
dłoń na jej buzi i mówiła do siostry: „Anielciu toż ty dopiero po
spowiedzi, po komunii świętej!”.
I wtedy Anielka jeszcze rzekła:
„Jeden Pan Bóg wie i mnie to wybaczy!”. Zaraz zaczęła słabnąć,
mrużyć oczy, ciężko oddychać i
po paru minutach skonała na ich
oczach. Męża Władka przy jej konaniu nie było, a do szpitala we
Włodzimierzu Wołyńskim wcale
nie przyjechał. Dopilnował jednak
pogrzebu i Aniela Nowaczyńska z
d. Liśkiewicz spoczęła na cmentarzu w Swojczowie. To wydarzyło
się już za pierwszej okupacji sowieckiej. Władek chciał się potem
ożenić raz jeszcze, tym razem z
Wiktorią Bojko z kolonii Teresin, ale powiedziała mu wprost:
„Zamordowałeś swoją żonę, a teraz chcesz mnie załatwić. Trzeba
było swoją żonę szanować! Daj mi
spokój!”. Wiem to od niej samej
bowiem kiedy spotkała ją moja
siostra Antonina, opowiedziała jej
to osobiście, a ja podsłuchałam.
Władek po pewnym czasie znalazł
jednak chętną Ukrainkę i znów się
ożenił. Dopiero po jego tragicznej śmierci, dowiedzieliśmy się
od jego dzieci, które osierocił, że
nawet pierwsze doświadczenie
nie nauczyło go rozumu i wojował
także z drugą żoną. Dzieci mówiły
tak: „Nasza druga mama, była dla
nas dobra, ale z naszym tatusiem
zgodzić się nie mogła i od nas
uciekła.”. [11] [Mord na Władysławie Nowaczyńskim odnotował
w swoich wspomnieniach tak-

że Zdzisław Schab, mieszkaniec
polskiej kolonii Władysławówka.
Relacja państwa Zdzisława i jego
żony Reginy Schab z d. Kaliniak
jest porażającym wprost świadectwem, masakry ludności polskiej
we Władysławówce i w okolicy, dokonanej przez zdziczałych
Ukraińców. Jest b. cennym dokumentem naocznych świadków
tamtych wydarzeń. Można w niej
znaleźć także b. ważne informacje, odnośnie ekshumacji i przeniesienia po wojnie na pobliski
cmentarz, ciał pomordowanych z
rodziny Schab i z drugiej rodziny
Nowaczyńskich. Znajdziemy w
niej także wiele cennych informacji, odnośnie losów dużej, polskiej
rodziny Kaliniak oraz opisy banderowskich mordów na kolonii
Ewin i w okolicach Swojczowa.
Wspomnienia te (20 stron), opublikowane są dostępne dla czytelników na stronie: http://www.
stankiewicze.com/ludobojstwo/
zr_schab.html , Dod. autor opr.
S. T. Roch]. Pogrzeb Władysława
Nowaczyńskiego był w poniedziałek, nasz tatuś Jan pojechał,
mamusia i bratowa Helena, żona
Leonarda. Tatuś zostawił konie i
wóz na podwórzu swojego stryja
Karola Rusieckiego, to był rodzony brat naszego dziadzia, którego
imienia, już dziś nie pamiętam.
Wiem tylko, że dziadzio zmarł,
jak nasz tatuś Jan miał około 15
lat, babcia żyła dłużej. Z pierwszym mężem Rusieckim miała
dwoje dzieci: Józefę i Jana, a gdy
wyszła za mąż po raz drugi za Liśkiewicza, urodziła jeszcze dwie
dziewczynki: Anielę i Helenę.
INNE ZNAKI ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ POGROMU
Tatuś zostawił konie u Karola i
był w kościele, a potem udali się
na cmentarz. Gdy uroczystość się
skończyła, a tatuś wracał po konie
i wóz, wtedy na drodze spotkali
go Ukraińcy i koniecznie chcieli
zabrać go ze sobą na „poszpant”
do lasu świnarzyńskiego. Tatuś
zaczął ich bardzo prosić, że tam
kobiety na cmentarzu na niego czekają i to jeszcze z małymi
dziećmi. Jeden z tych Ukraińców
wyjął zeszyt i zapytał ojca: „Czy
ty jesteś Leonard Rusiecki?”. Tatuś odpowiedział, że to jest jego
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syn. Wtedy Ukrainiec rzekł tak:
„My wiemy, że Leonard przed
wojną, był w wojsku sierżantem i
na pewno ma swoją broń.”. Tatuś
odpowiedział, że rzeczywiście tak
jest, ale broni w domu nie ma. Zapowiedzieli więc wtedy, że przyjadą do domu i sprawdzą to osobiście. Po tych słowach puścili go i
tatuś zaraz wrócił do domu. Zaraz
powiadomił syna, że Ukraińcy
pytają się o niego i powiedział
wprost: „Musisz się ukrywać, bo
jak przyjadą to cię zabiorą i zabiją! Na to się zanosi.”. A brat
odpowiedział ojcu tak: „Ja jeden zginę, a wy będziecie żyć spokojnie i chować moje dzieci.”. Po
chwili brat się uparł i postanowił,
że trzeba koniecznie zebrać siano
złożone, już w kopki na łąkach
żydowskich niedaleko Teresina.
Pojechaliśmy więc na te łąki, tam
pracując spotkaliśmy Stanisławę,
Polkę z kolonii Władysławówka,
która właśnie uciekała z domu do
miasta. Miała ze sobą tylko lekki
bagaż, taki tłumok. Powiedziała
do nas tak: „Rusiecki ty jeszcze tu
przy sianie pracujesz, tobie ono
nie potrzebne, ludzie ledwie z duszą z domów uchodzą! Zapamiętaj moje słowa.”. To była Stanisława Rudnicka lat około 30, poszła
dalej w kierunku Włodzimierz
Wołyńskiego i nie wiem, co się
później z nią stało. Mój brat Leonard powiedział jednak na te słowa: „Tato co będziesz ją słuchał,
kto Staszki nie zna?”. Idalej pracowaliśmy ciężko, naładowaliśmy
siana i wróciliśmy do domu.Tej
nocy po raz pierwszy jednak, już
nikt nie nocował w naszym domu,
ale wszyscy pochowaliśmy się w
kryjówkach, baliśmy się by nas
bandziory w nocy na śnie nie napadli i nie pomordowali. Następny
dzień wtorek był bardzo piękny i
słoneczny, tym razem Leonarko
się uparł, że trzeba pojechać na
nasze łąki, aż za Kohylno, aż pod
Barbarówkę i tam również zebrać
nasze siano. Tym razem pojechali
oprócz mnie: tatuś Jan, brat Leonarko, bratowa Helena i Janina.
Konie zostawiliśmy na Zastawiu
na podwórku u Amelii Roch. W
tym czasie na Zastawiu, było jeszcze spokojnie i wszyscy mieszkali
w swoich domach, jeszcze nikt nie
uciekł do miasta. Tatuś nie chciał
zachodzić do domu, mówiąc: „A
Amelka zaraz będzie szykować
poczęstunek, a tam nie ma do czego.”. W tej sytuacji poszliśmy od
razu na naszą łąkę. Tatuś kupił ją
wraz z kawałkiem karczunku od
Żyda o nazwisku Kac, jeszcze
przed wojną. Poszliśmy na łąki,
złożyliśmy siano, a wracaliśmy
piechotą przez ukraińską wieś
Kohylno. Tam mieszkali prawie
wyłącznie Ukraińcy, to była duża
wieś, było około 150 numerów.
Dom stał koło domu. W środku
na górce, otoczona lipami stała
cerkiew. Przed wojną żyliśmy z
tamtymi ludźmi w zgodzie, niemal jak z braćmi. Jak wkroczyli
Niemcy, to Ukraińcy zaczęli się
zmieniać, zaczęli od nas stronić i z
każdym dniem było niestety coraz
gorzej. Właśnie przechodziliśmy
obok dużego stawu, gdzie spotkaliśmy starego Ukraińca z synem,
byli z Kohylna. Stary Ukrainiec
chciał z nami porozmawiać, zapalić papierosa, ale jego syn go
nie puszczał, a nawet krzyczał
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na niego, wyraźnie zły na niego
z tego powodu. W końcu jednak
stary podszedł do nas i zapytał tatusia o tytoń. Skręcili papierosa i
zaczęli rozmawiać. Ukrainiec zapytał tak: „Ty Rusiecki do miasta
nie uciekasz?”. A tatuś na to: „A
co ja komu wyrządził, żebym zaraz musiał uciekać do miasta?”.
Ten Ukrainiec wtedy powiedział:
„Ja też na razie nie zamierzam
uciekać, a może wiecie kto te żydowskie łąki pokosił?”. Tatuś mu
odpowiedział, że w okolicy kosił
kto mógł. Na to Ukrainiec tak
powiedział: „To teresiu wszystko
wykosił, ale wam to nie będzie już
potrzebne.”. Przy czym to ostatnie zdanie powiedział, już ściszonym głosem, jakby się czegoś
bał może nie chciał, aby usłyszał
to jego syn. Jednak w tym momencie, gdy z nami rozmawiał
nie wiedzieliśmy, o co mu chodzi
i do czego to przyłożyć. Chociaż
nasz tatuś, już się domyślał i my
już wyczuwaliśmy, że szykuje się
coś niedobrego, coś strasznego.
Wracając z łąk droga do domu,
wiodła przez Kohylno i chociaż
przeszliśmy całą dużą wieś nie
spotkaliśmy, nawet jednej osoby. Gdy już opuszczaliśmy Kohylno tatuś Jan powiedział do
nas: „Jednak Had Hadem, już
mają zaczepkę!”. Po tych słowach
spokojnie wróciliśmy do domu na
Teresin. Po pewnym czasie wozem przyjechał także brat Leonard
oraz Tadeusz Roch, który przyprowadził konie na pastwisko, aby się
pasły przez noc.
Z TYM DNIEM ROZPĘTAŁO
SIĘ PIEKŁO
Od tego dnia nasz tatuś miał już
złe przeczucia i nie ufał Ukraińcom, spodziewał się że napadną
na nasze rodziny. Dlatego postanowił, że tej nocy nie będziemy
nocować w naszym domu. Udał
się też do naszych sąsiadów do
Władysława Ożgi i Aleksandra
Świstowskiego, aby zorganizować
ucieczkę do lasu. Władek już od
pewnego czasu, był poszukiwany
przez Ukraińców, już kilka razy
przychodzili po niego do jego
domu. Przed wieczorem wszyscy
załadowali się na wozy i wspólnie
wyjechaliśmy do lasu na noc. To
była bardzo straszna noc bowiem
na początku padał mały deszcz,
ale po pewnym czasie rozpętała
się prawdziwa burza. Pioruny
waliły mocno, jeden za drugim,
aż chwilami było jasno, dzieci
płakały, wszyscy przemokliśmy
do suchej nitki, lecz nie wiedzieliśmy jeszcze, że z tą straszną
nocą, na Ziemi Swojczowskiej,
niejako symbolicznie rozpętało
się najprawdziwsze piekło. Nad
ranem kiedy się uspokoiło, wróciliśmy na kolonię na nasze podwórko. Szybko spostrzegliśmy, że
choć drzwi były zamknięte, ktoś
wlazł do domu przez okno. Kiedy weszliśmy do środka wszystko
było splądrowane i poprzewracane. Widać było gołym okiem, że
ktoś szabrował w domu, czegoś
szukał. Domyśliliśmy się że to
byli Ukraińcy, tym bardziej że tak
było w każdym domu polskim. Po
wojnie dowiedziałam się od Jana
Bojko, już w naszym domu w Pasterce na Ziemi Kłodzkiej, że tej
nocy kiedy my byliśmy w lesie,

on spał u sąsiada Świstowskiego
na strychu na sianie. Tam znaleźli
go Ukraińcy i zabrali ze sobą, tej
samej nocy złapali jeszcze Stanisława Bojko, brata Jana i zawieźli
ich aż do Smolarni. Tam nieoczekiwanie powiedzieli do nich: „Po
co my was tu przywieźli, wracajcie do swoich rodzin i powiedźcie
niech wszyscy wracają do swoich
domów i pracują. Niech robią
żniwa, włos im z głowy nie spadnie!”. Stanisław i Jan wrócili zaraz
na naszą kolonię i opowiedzieli
wszystko, co im się przytrafiło.
SKRYTOBÓJCZY
POD LASEM

MORD

Tatuś Jan jak zobaczył, co się
stało w naszym domu i usłyszał
o czym opowiadali także nasi sąsiedzi, powiedział tak: „Nie ma co
dłużej czekać, uciekamy wszyscy
do miasta!”. Tatuś zarżnął barana
i kazał gotować mięso, mamusia
doiła krowy, a ja wypędziłam gęsi
do lasu na pastwisko. W pewnym
momencie brat Leonarko zobaczył na polnej drodze dwóch mężczyzn, jak biegli tylko w samej
bieliźnie od strony karczunku od
strony lasu, który należał do Żyda
Kaca. Zobaczył ich też Kazimierz
Bortnowski i krzyknął: „Ukraińcy
biegną z bronią!”, ale na szczęście
tylko tak to wyglądało, bo ci dwaj
podpierali się kijami. Zaraz jednak
Bortnowski dodał: „Wiśniewski!”,
przypuszczalnie rozpoznał jednego z tych Polaków. Leonarko
czekał na nich, a gdy przybiegli
do niego, powiedzieli tak: „Bierzcie dusze i uciekajcie, bo my z
jamy wyleźli, spod trupów!”. Leonard przyjrzał im się i rzeczywiście jeden z nich, był bardzo
zakrwawiony. Oni jednak zaraz
pobiegli dalej, dopiero po chwili
zatrzymali się już na kolonii i tam
jeden z naszych sąsiadów o nazwisku Piotr Ratajczak, podał im
tak potrzebne rzeczy. Potem gdy
siostra Leokadia uciekała wraz z
innymi, spotkała Ratajczaka, a on
mówił do niej tak: „Durna babo
zastanów się, prowadzisz dzieci
na nędzę, chcesz je głodem zamorzyć? Przed chwilą dwóch takich
bandytów tu leciało, ja im dał
spodnie.”. Nie wiem co się z nim
później stało, ale jestem niemal
pewna, że został zamordowany
bowiem od tej pory nikt, już o nim
więcej nie słyszał. Zanim uciekliśmy nasza mamusia spotkała
jeszcze jednego uciekiniera, obok
naszej obory, on również bardzo
potrzebował naszej pomocy i mamusia dała mu spodnie taty. Już w
mieście we Włodzimeirzu Wołyńskim brat Leonard opowiadał przy
mnie losy tych dwóch, których
spotkaliśmy na Teresinie, mówił
tak: „Ukraińcy około 50 chłopaków wywieźli pod las i kazali im
wykopać duży dół, a potem kazali
im się rozbierać. Następnie wzięli spośród nich pierwszą grupę,
ustawili w szeregu i z broni rozstrzelali, gdy tych pierwszych już
zabili, przyprowadzili drugą grupę, tak samo ustawili w szereg i
w tej drugiej grupie, było właśnie
tych dwóch, oni udali że nie żyją,
że też są zastrzeleni, choć nawet
nie zostali trafieni. Po nich Ukraińcy rozstrzelali jeszcze jedną taką
grupę młodych Polaków, a ich
trupy przykryły, tych którzy wciąż

żyli. Gdy się trochę uspokoiło,
zdołali wyjść spod tej kupy trupów
i uciekli.”. [12] [Całkiem możliwe
że jest to właśnie koniec polskiego oddziału partyzanckiego, kwaterującego we wsi Dominopol,
dowodzonego przez podoficera,
nauczyciela ze Swojczowa Stanisława Dąbrowskiego. Odział
zorganizowany kilka miesięcy
wcześniej za zgodą banderowców w nocy z 10 na 11 lipca, zanim doszło do rzezi mieszkańców
Dominopola, został podstępnie
wyprowadzony pod las i wszyscy
młodzi ludzie zostali zastrzeleni.
Koronnym świadkiem zagłady
Dominopola, dużej i starej wsi
polskiej jest Bronisław Nieczyporowski ps. „Krępy”, żołnierz 27
Wołyńskiej DP AK, a wcześniej
partyzant wymordowanego oddziału Stanisława Dąbrowskiego
z Dominopla. Z rzezi kolegów
młody, krępy Bronisław zdołał,
wyratować się dosłownie cudem.
Jego osobista relacja o tych wydarzeniach, została uwieczniona
we wspomnieniach państwa Czesława i Heleny Życzko z d. Furtak
z kolonii Kisielówka w pow. Horochów na Wołyniu. Praca ta jest
zarazem pięknym źródłem o życiu
mieszkańców parafii Narodzenia
NMP w Swojczowie oraz znakomitym dokumentem o ludobójstwie banderowców, dokonanym
na ludności polskiej w koloniach
Kisielówka, Czesnówka i w całej okolicy. Wspomnienia te (41
stron), dostępne są na wielu stronach w tym na stronie naszych
braci Czechów: http://www.scvp.
eu/downloads/%C5%BBYCZKO%20CZESLAW%20I%20HELENA.pdf , Dod. autor opr. S. T.
Roch].
BRAK ZAUFANIA DO UKRAIŃCÓW OCALIŁ NAS
Gdy nasz tatuś zobaczył tych
dwóch, nawet nie czekał, aż mięso
się ugotuje, ale kazał je załadować na wóz i powiedział krótko:
„Uciekamy do miasta!”. Po tych
słowach ja, Michalinka, Antonina, Leokadia i mamusia oraz
wielu innych naszych sąsiadów
drogą przez Teresin, udaliśmy
się na główną drogę, prowadzącą
do Włodzimierza Wołyńskiego.
Nikt nas nie zatrzymywał, a w
okolicach wsi Włodzimierzówka wyszliśmy na główną drogę i
spokojnie dojechaliśmy do miasta.
Kiedy już dojeżdżaliśmy do miasta spotkałam Stanisławę Roch lat
około 60, która właśnie wracała z
jedną kobietą z miasta. Gdy zobaczyła Helenę Rusiecką z d. Roch
powiedziała tak: „Helka co ty robisz, opamiętaj się, gdzie ty dzieci wiedziesz? Tam nie ma gdzie
mieszkać, nie ma nawet wody!”.
A tatuś jej odpowiedział tak: „Ty
opamiętaj się! Rzeka płynie.”. Tak
rozstaliśmy się i pojechaliśmy
dalej do miasta. Tam spotkaliśmy
jeszcze Halinkę i zamieszkaliśmy
w magazynie w piekarni w pobliżu koszar na ulicy Kowelskiej.
Po kilku dniach nasz brat Leonard
przyszedł do domu i powiedział
tak: „Helka matka jest tu w mieście.”. Poszli po nią i przyprowadzili do nas, ale ciotka moja
Amelia Roch, była z nami tylko
trzy lub cztery dni, po czym powiedziała nam wszystkim: „Lu-
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dzie wracają do domów i ja też
chcę wrócić na Zastawie. Ja nic
Ukraińcom nie zrobiła, tyle lat z
nimi żyła i będę dalej żyła.”. Mój
brat Leonard namawiał ją gorąco, aby porzuciła ten pomysł, bo
obawiał się o jej i dzieci życie. Ale
Amelia zdenerwowała się i powiedziała do niego ostro: „Ty się
do moich dzieci nie wtrącaj. Masz
swoje dzieci, to je wychowuj.”. I
dodała zdecydowanie: „Tadzik
idziemy do domu!”. Wiem o tym
bowiem byłam osobiście przy tej
rozmowie i słyszałam wszystko.
Tadeusz Roch miał wtedy około
21 lat i nie miał ochoty wracać
do Kohylna, ale usłuchał się matki i wraz z młodszą siostrą Zosią,
która miała około 14 lat, wszyscy
wrócili do swego domu na Zastawie. Czy ktoś jeszcze wtedy z
nimi wrócił, tego już nie wiem.
W tym czasie wiele rodzin polskich wracało do swoich domów,
aby robić żniwa. Podobnie na kolonię Teresin wiele osób wróciło,
tak że znowu było tam dużo ludzi,
ale z naszej rodziny nikt nie wrócił. Tatuś nasz i my wszyscy nie
chcieliśmy tam wracać, gdyż za
grosz nie ufaliśmy Ukraińcom. I
to nawet pomimo że wielu Ukraińców, nawet nam znajomych, namawiało nas na powrót do domu,
mówili zwykle tak: „A to bujda,
że was nasze Ukraińce mordują,
my tyle lat przeżyli i dobrze było.
A teraz te napady na Polaków, to
pojedyncze, osobiste porachunki.
Wracajcie spokojnie do domu, będziemy dalej jako wspólnie żyć.”.
Ukraińcy podawali nawet Polakom ulotki, w których zachęcali
do powrotu do rodzinnych chat,
obiecywali przy tym jak zwykle
spokojne życie na wsi. Wiem o
tym dobrze od ludzi z Włodzimierza Wołyńskiego, którzy o tym
sobie opowiadali. Przez dwa tygodnie od momentu powrotu wielu
Polaków do swoich domów, było
w całej okolicy wyjątkowo spokojnie, taka niesamowita cisza, jak
to niekiedy bywa przed straszną
nawałnicą. Polskie rodziny robiły
wspólnie żniwa, ciężko pracując
w skwarze słońca na polach. [13]
[Kłamstwo w ustach zdziczałych,
zupełnie zdegenerowanych banderowców, było rzeczą normalną.
Propaganda ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu, osiągnęła szczyty diabolicznych wprost możliwości. Nie sposób pojąć dlaczego
wielu Polaków, po tak bestialskich
mordach, jak w Dominopolu, Porycku, Kisielinie, Chrynowie i w
wielu innych miejscach, wciąż
była skłonna wierzyć banderowskim ulotkom i zapewnieniom o
ich dobrych, przyjaznych celach.
Właśnie o tym można przeczytać
w porażającym liście Bolesława
Doleckiego ze Swojczowa do
starszego brata Stefana Doleckiego, zamieszkałego w Warszawie.
Relację zamieścił w swoich osobistych wspomnieniach, najmłodszy ich brat Zdzisław Dolecki, po
wojnie zamieszkały w Gdańsku.
Jest to zarazem niezwykle przejmujący opis ludobójstwa, dokonanego na ludności polskiej w
Swojczowie w nocy z 30 na 31
sierpnia 1943 r.. Poza tym cała
historia zesłania Zdzisława na Syberię oraz jego przeżycia w sze-
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regach Armii Polskiej Gen. Władysława Andersa na Zachodzie,
ze zdobywaniem Monte Cassino
włącznie, aż po prześladowania w
powojennej Polsce. Wspomnienia
te (21 stron), opublikowane 05
maja 2013 r. można przeczytać
na stronie: http://lubiehrubie.pl/
region/wspomnienia-zdzislawadoleckiego-ze-wsi-swojczow-nawolyniu , Dod. autor opr. S. T.
Roch].
LUDOBÓJSTWO NA KOLONII TERESIN
Jednego dnia udałam się do kościoła farnego p.w. świętych Joachima i Anny z moją siostrą
Janiną na mszę świętą. Gdy przyszłyśmy rano, zobaczyłyśmy, że
przy Ołtarzu głównym przy barierce klęczy młody mężczyzna
w samej bieliźnie. Byłyśmy tym
bardzo zaskoczone, ale chociaż
był tyłem do nas wyglądał nam
na Stanisława Krochmala z Teresina. Gdy on się tak modlił ks.
Stanisław Kobyłecki udzielił błogosławieństwa kończącego mszę
świętą, podszedł i poprosił go na
zakrystię. Tam musieli o wszystkim na gorąco rozmawiać. My
tymczasem już domyślałyśmy się,
że znów był napad polską rodzinę, a może nawet pogrom na całej
naszej kolonii i byłyśmy bardzo
ciekawe, jak on zdołał uciec z rąk
tych zbrodniarzy. Czekałyśmy
więc cierpliwie na niego w kościele.
Po pewnym czasie, jakieś pół godziny, Stach wyszedł z zakrystii
i wtedy miałyśmy okazję zobaczyć, jak bardzo jest zniszczony
na twarzy. Nie ogolony, wychudły
na twarzy, a oczy zapadły się głęboko, ogólnie wyglądał na bardzo
zmęczonego. Znać było po prostu,
że jest skrajnie wyczerpany. Kiedy
nas zobaczył z początku nie poznał
nas, był wyraźnie zdenerwowany
i to my pierwsze musiałyśmy zacząć z nim rozmowę. Pytałyśmy
go o ostatnie wydarzenia na Teresinie, jak ocalał z rzezi i co stało
się z jego rodziną? Jego pierwsze
słowa były bardzo wymowne: „To
straszne! To straszne!”.
My jednak uprzejmie prosiłyśmy
go, nalegałyśmy by powiedział,
co się właściwie stało? I chociaż bardzo to przeżywał, powoli
przyszedł do siebie i gdy razem
opuściliśmy kościół, zaraz jeszcze przy świątyni, zaczął nam na
gorąco opowiadać, co się wydarzyło w jego domu, a mówił tak:
„Nad ranem przed wschodem
słońca, Ukraińcy napadli na nasz
dom. Złapali moją mamę i zaczęli
bić na podwórzu. Ja i moja żona
Teofila siedzieliśmy w piwnicy na
polu, tak że wszystko dobrze widzieliśmy z ukrycia. Fila bardzo
kochała moją mamę i nie mogła
patrzeć, jak się nad nią znęcają,
jak ją tak bezkarnie maltretują.
Miała nadzieję, że ponieważ jest
w ciąży, to jej Ukraińcy krzywdy
jakowejś nie zrobią, więc odważnie wyszła ze schronu. Poszła do
nich wprost bronić mamy, wstawić
się za nią i prosić o jej ocalenie.
Tymczasem Ukraińcy wcale z nią
nie rozmawiali, ale od razu zaczęli i ją mordować. Na początek
rozkrzyżowali i bestialsko, leżą-
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cej na ziemi, wbili jej w brzuch
pal, powyżej dziecka. Następnie
postanowili jeszcze trochę nią zakręcić i zaczęli obracać ją na tym
palu, trzymając za ręce i nogi,
zrobili z niej taki kierat. Po kilku
nieludzkich obrotach, zostawili
tak ciało żony i odeszli. Wszystko to widziałem na własne oczy z
ukrycia. Matkę oczywiście też zamordowali. Kiedy ci zwyrodnialcy odeszli, ostrożnie podszedłem
do najdroższych mi osób i byłem
przerażony, gdy zobaczyłem, że te
nienarodzone dzieciątko, jeszcze
w niej żyło i bardzo się tłukło,
bardzo się rzucało. (Staszek w tym
momencie się rozpłakał i przez
gorzkie łzy raz jeszcze dodał) To
straszne. To straszne. Ja już nie
chcę więcej o tym mówić, a dajcie
wy mi spokój.”. Zapytałyśmy
jeszcze tylko, co się stało z resztą
jego rodziny, ale on już tylko krótko rzucił: „A ja nie wiem, chyba
wybici, jak nie wrócą!”. Po tych
słowach odszedł powoli i już więcej nigdy go nie widziałam. Nie
wiem co się z nim potem stało, czy
przeżył to piekło wojny i wyjechał
do wolnej Polski. Natomiast ja
i Janina wróciłyśmy do naszego
miejsca zatrzymania. Pamiętam
że to była niedziela, po południu
wraz z moją siostrą Michaliną,
około godziny 16.00 wybrałyśmy
się za miasto w okolice, gdzie był
dom starców przed wojną. Tam
lubiałyśmy spacerować czasami,
tym razem spotkałyśmy Polaka,
który był żołnierzem służącym w
policji polskiej we wsi Chobułtowa. Miał na imię Zenon lat około
22 i przychodził do mojej siostry
Michalinki. To on właśnie powiedział nam: „Dziś znaleźliśmy
dwóch mężczyzn, którzy uciekli z
kolonii Teresin, a którą ostatniej
nocy napadli Ukraińcy. Wypytywaliśmy ich co się tam zdarzyło,
a oni powiedzieli, że Ukraińcy
urządzili rzeź Polaków.”. Zaraz
potem rozstaliśmy się, a ja z siostrą szybko wróciłyśmy do naszego tymczasowego domu i zaraz
wszystkich poinformowałyśmy o
ostatnich, tragicznych wydarzeniach.
W I DZIEŃ PO RZEZI OCALENI NAPŁYWAJĄ DO MIASTA
W poniedziałek rano do naszego
domu przy ul. Kowelskiej, ktoś
z naszych przyprowadził mieszkankę Teresina Stanisławę Gdyra
z d. Brzezicka lat ok. 35. Wraz z
nią przyszła pani Krakowiak lat
ok. 40 oraz dwoje jej dzieci: Krystyna lat około 10 i chłopiec lat
około 6. Wszyscy płakali bardzo
i prosili o pomoc dla mężczyzn i
tych ludzi, którzy zostali wrzuceni
do studni, a którzy może jeszcze
żyją. W tej sytuacji nie było czasu
do stracenia i ja poszłam z nimi do
polskiej żandarmerii w mieście,
która powstała pod niemieckim
dowództwem. Sądziłam że im pomogę ponieważ miałam tam wielu
znajomych żołnierzy. Najlepiej
znałam Zdzisława Bieliniak lat
20, pochodził z kolonii polskiej
Barbarówka. Dobrze znałam też
Fabiana Kuszpit lat ok 21, który
pochodził z Zastawia w Kohylnie
bowiem wiele razy pasłam z nimi
krowy na łąkach. Wielu innych
poznałam, już w mieście podczas

przelotnych rozmów na ulicach
miasta Włodzimierza Wołyńskiego. Kiedy prowadziłam Staszkę i
Krakowiaczkę na ten posterunek
one zaczęły więcej opowiadać,
co tam się wydarzyło. Mówiła
przede wszystkim pani Krakowiak, zagadnęłam ją bowiem tak:
„Toż pani miała więcej dzieci!”. A
ona na to, tak mi wyznała: „Bolek
na Wólce u Ukraińców.”. Znałam
Bolesława Krakowiak, był o wiele
młodszy ode mnie, został oddany
na służbę do Ukraińca. Chyba został zamordowany bowiem wszelki słuch o nim zaginął. A Krakowiaczka mówiła dalej: „Dwoje
moich dzieci spało w domu, gdy
Ukraińcy zaczęli mordować Teresin. Chciałam je budzić, ratować,
ale nia miałam już czasu. Czułam,
że zanim je pobudzę, to bandziory złapią nasz wszystkich i pobiją.
Pomyślałam sobie, że moje biedne
dzieci śpią, to nie będą tak strasznie cierpieć, gdy będą je zarzynać
i zdecydowałam się je zostawić, a
wzięłam, te które miałam właśnie
pod ręką.”. Krakowiaczka miała
za męża Władysława Krakowiak i
miała z nim dwanaścioro dzieci, w
tym: Jan, Stanisław, Zofia, Tadeusz, Józef, Bolesław, Wiktor, Krystyna, tych pamiętam. Mąż pani
Krakowiak zmarł jeszcze przed II
wojną światową. Pani Krakowiak
była już zatem wdową i było jej
b. ciężko wyżywić i wychować,
tak wiele dzieci. Po temu szukała
wsparcia i zapewne także związała się w latach wojny z żołnierzem
sowieckim, który służył w koszarach w lesie kohyleńskim. Miała z
nim nawet jeszcze jedno dziecko,
to był chłopczyk lat ok 3, on także
został zamordowany przez zbrodniarzy ukraińskich. Byłam w tamtym czasie ciekawska i z wieloma
ludźmi rozmawiałam, pytając zawsze o to, co się w ich stronach
wydarzyło. To było niesamowite,
ale w tamtych dniach powstała
między nami wielka solidarność,
ludzie byli braterscy, chętnie opowiadali sobie o swoich tragicznych
przeżyciach, nawzajem współczuli sobie i tak jak mogli, nawzajem
jeden drugiemu pomagali sobie.
I ja również nie byłam inna, stąd
miałam możliwość poznać wielu
Polaków i usłyszeć o niejednej
tragedii. Tak więc poszliśmy do
żandarmerii, zawołałam jednego
chłopaka, a on Zdzicha Bieliniak,
ten zaś nas wysłuchał i mówi tak:
„To trochę potrwa, muszę znaleźć
dowódcę i opowiedzieć mu wszystko. Ja was rozumiem i chciałbym
pomóc, ale ja tu nie decyduję.”.
Gdy on odszedł my cierpliwie
czekaliśmy, ale to wszystko bardzo się wydłużyło. Kobiety płakały i jęczały: „Ale to długo, ale
to długo.”. W końcu przyszedł
jeden z żandarmów i powiedział:
„Nie pojedziemy tam, bo mamy
inne sygnały groźniejsze.”. Widać
było, jak ciężko było mu nam to
zakomunikować. Te kobiety były
załamane, zaraz po wyjściu rozeszliśmy się i kiedy wróciłam do
domu słyszałam wyraźnie mocną
strzelaninę. Wracając spotkałam
jeszcze starszego gościa i zaczęliśmy rozmawiać. Gdy dowiedział
się, że idę od polskiej żandarmerii, powiedział do mnie tak: „A i
tu nas wytłuką, o jak tam się biją
w Iwaniczach. Spotkałem ludzi,
którzy mi opowiadali, że jakiś

cywil stamtąd uciekł i dał znać o
napadzie Ukraińców na naszych
chłopaków.”. Zaraz wróciłam do
domu, ale nic nie powiedziałam
o napadzie na Iwanicze ponieważ
nie chciałam martwić naszej rodziny. Obawiałam się że mamusia
będzie bardzo płakała za naszym
bratem Leonardem, który tam
właśnie służył, wraz z innymi pilnując porządku.
DWA DNI PO RZEZI
Następnego dnia we wtorek wyszłam z moją siostrą Michalinką na
koniec ul. Kowelskiej i tam przed
południem spotkałyśmy Polaka z
Teresina o nazwisku Buczkowski.
Wyglądał dość dobrze, ale był załamany i gdy rozpoznałyśmy go,
zatrzymałyśmy go i zaczęłyśmy
wypytywać, co się wydarzyło w
jego rodzinie podczas pogromu. A
on odpowiedział tak: „Cała moja
rodzina poszła i z sześciu osób,
tylko ja jeden został. Ojej po co ja
jeden został?”. To ja powiedziałam wtedy: „To niech pan idzie do
nas.”. Ale on odpowiedział, że pójdzie do Buczkowskich, że to jego
znajomi w mieście. I w tym momencie rozstaliśmy się, nie miałyśmy odwagi, już więcej go wypytywać, taki był cały roztrzęsiony.
Wróciłyśmy do domu i jak zwykle
opowiedziałyśmy, kogo spotkałyśmy, a wtedy nasza siostra Janina
opowiedziała, że do miasta przyszła także jej teściowa Topolanek
wraz ze swoimi dziećmi. Ona tak
jak wielu innych Polaków z Teresina, zdołała wcześniej uciec z
całą swoją rodziną do miasta, ale
potem uwierzyła w kłamliwą propagandę oraz w ukraińskie zapewnienia. A raz jeszcze wspomnę, że
Ukraińcy dwoili się, a nawet troili,
aby przekonać polskich uciekinierów, że już będzie spokojnie na
wsi, że już nie będzie żadnych innych morderstw na Polakach. Zatem Topolankowa raz jeszcze dała
wiary w te wieści i wróciła z miasta na naszą kolonię z całą swoją
rodziną. Tym bardziej, że potwierdzała to jej córka Weronika, która
miała kontakty z młodymi Ukraińcami, którzy przyjeżdżali konno
na Teresin. Z relacji i zapewnień,
w całej okolicy rzeczywiście było
bardzo spokojnie, a banderowcy
wciąż ogłaszają na lewo i prawo:
„Niech ludzie śmiało pracują i niczego się nie obawiają.”. I Józefa
Topolankowa oraz wiele innych
rodzin polskich, tak właśnie dało
się namówić, by wrócić do swoich gospodarstw na żniwa. Janina powiedziała także: „Jeszcze z
nimi nie rozmawiałam, ale potem
pójdę do Warzechy i dowiem się
dokładnie, co się w ich rodzinie
dokładnie wydarzyło i jak przeżyli
ten straszny napad.”. Zaraz przyszła też do domu bratowa Helena i
powiedziała: „Trochę uciekają ludzie, podobnież i Kukułki zdołali
uciec.”.
TRZY DNI PO RZEZI
Trzeciego dnia, już rano w środę
wstałam i znowu z siostrą Michaliną wybrałyśmy się na koniec ul.
Kowelskiej. Liczyłyśmy na to, że
znowu spotkamy kogoś uciekającego z Teresina. I rzeczywiście,
spotkałyśmy małą dziewczynkę,
która była bardzo zapłakana, cała

1 grudnia 2014 - strona 27
rozmazana i widać że głodna. Zatrzymałyśmy ją bowiem poznałyśmy, że to Leokadia Buczkowska
lat około 6. Zaraz zaczęłyśmy z
nią rozmawiać, ale ona nas nie
poznała i bardzo się bała. My natomiast bardzo się ucieszyłyśmy i
postanowiłyśmy zabrać ją do jej
tatusia. Kiedy już tam szłyśmy,
mała Lodzia bardzo wystraszona,
wciąż pytała nas, gdzie my teraz
idziemy. Nie potrafiła zrozumieć,
że jej tata wciąż żyje, płacząc powtarzała w kółko: „Ja nie mam
taty, ja nie mam taty, puść mnie.”.
My jednak sprowadziłyśmy ją
do Buczkowskiego, a gdy jej
ojciec zobaczył ją bardzo się
ucieszył, ale nawet wtedy mała
Lodzia nie rozpoznała swojego
tatusia w tak wielkim szoku,
było to małe dziecko. Tak ich razem zostawiłyśmy i jeszcze przez
jakiś czas kręciłyśmy się po mieście z nadzieją, że znów kogoś
spotkamy i może jakoś pomożemy. I rzeczywiście spotykałyśmy
różnych naszych znajomych, a
ci mówili nam, że trochę ludzi z
Teresina się wyratowało. Dowiedzieliśmy się dla przykładu, że
do miasta przybyła rodzina Świstowskich. Potem wróciłyśmy do
domu i pisałyśmy listy do Romka
Rocha oraz do innych chłopaków,
którzy także i z naszej kolonii, byli
zabrani na przymusowe roboty do
III Rzeszy Niemieckiej.
NA CZWARTY DZIEŃ PO
RZEZI
W czwartek rano podobnie, jak
i w poprzednie dni, zjadłyśmy
śniadanie i razem z Michalinką,
udałyśmy się na koniec ul. Kowelskiej. Tym razem przed południem
spotkałyśmy panią Buczkowską,
Polkę z Teresina. Była cała zapłakana i bardzo zniszczona, uderzało w niej ogromne przygnębienie.
Dziś wydaje mi się, że trzeba by
było cały miesiąc sprawiać drugiemu, poważne przykrości, żeby
przywieźć człowieka do takiego
stanu. Podeszłam do niej i objęłam
ją za szyję, przytuliłam mocno z
drżeniem i powiedziałam: „Pani
Buczkowska.”. A ona nie poznała mnie i zapytała: „A kto to?”.
Rzekłam: „Nie poznała pani? My
do Olesi przychodziliśmy. Pani
przecież nas, tak dobrze zna.”.
Ale ona się do nas nie odzywała, tylko szła dalej milcząca za
nami, a my ją prowadziłyśmy
do jej męża i córeczki. Kiedy
przyszłyśmy na miejsce, mąż ją
od razu rozpoznał i zawołał na
nią po imieniu, ale ona go nie
rozpoznała, tak głęboki szok
przeżyła, że była jakby wciąż
nieprzytomna, jakby nieobecna. I tym razem my wyszłyśmy
spiesznie. Jeszcze przez jakiś czas
chodziłyśmy po mieście, spotykałyśmy ludzi z okolic wsi Sielec.
To była polska rodzina, trochę
nam znajoma, ale nie pamiętam
ich nazwiska. Pochodzili ze wsi
Chmielówka. Widziałyśmy ich,
ale nie rozmawiałyśmy z nimi, ponieważ gdzieś dalej pojechali furmanką, a my z Michalinką zaraz
wróciłyśmy do naszego miejsca
pobytu. Tego samego, czwartego
dnia, po pogromie na naszej kolonii Teresin, wyszłam na miasto
jeszcze raz. Tym razem z bratową
Helenką, która dowiedziała się
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dzisiaj od kogoś, że Janek Brzezicki przeżył pogrom, uciekł i jest
w mieście na ul. Farnej. Helena
bardzo chciała się z nim zobaczyć bowiem Jan Brzezicki, był
jej szwagrem. Janek pochodził z
Teresina, jego ojciec miał na imię
Michał i również pochodził z Teresina. Janek wziął sobie za żonę
Kazimierę Roch z Zastawia, córkę
Władysława Roch i jego pierwszej
żony Stanisławy. Ślub Jana Brzezickiego i Kazimiery Roch odbył
się około roku 1934 w kościele w
Swojczowie. Młodzi zamieszkali
w domu rodziców Jana na kolonii
Teresin. Przez sześć lat nie mieli
dzieci, aż w końcu w 1940 r. urodziło się pierwsze ich dziecko,
córeczka Halinka, a w roku 1943
Kazimiera znów spodziewała się
dziecka, była w stanie błogosławionym. Szczęśliwego rozwiązania spodziewano się właśnie we
wrześniu. Jakżesz inaczej, tragicznie potoczyły się tymczasem losy
ich rodziny.
Ponieważ Helena Rusiecka nie
umiała czytać, poprosiła mnie o
pomoc i poszłyśmy razem. I rzeczywiście w jednej z kamienic,
przy ul. Farnej znaleźliśmy Janka.
Był sam i płakał, mocno przeżywał tragedię swojej rodziny. Przywitałyśmy się i usiłowałyśmy mu
współczuć. Helena zapytała: „Ty
sam? A gdzie Kazia?”. A on dopiero po chwili, wydusił z siebie tak:
„Stało się, ja sam, nie wiem, jak
to się stało!”. I po chwili zaczął
nam opowiadać, co zaszło w jego
rodzinie, podczas napadu Ukraińców na kolonię Teresin, mówił zatem tak: „Tego ranka mnie i innych
obudziło szczekanie psów oraz
inne podejrzane głosy. Na naszej
kolonii, coś się działo niedobrego.
Powstawaliśmy wszyscy i wyraźnie zaniepokojeni nie wiedzieliśmy
co robić, wahaliśmy się, czy zostać
w domu, czy natychmiast uciekać.
Wtedy zobaczyliśmy, że u naszych
sąsiadów, u Kasperskiej Sabiny i u
Bojków jakiś taki ruch, taka bieganina. Wtedy powiedziałem zdecydowanie: ‘Nie ma na co czekać,
uciekamy. Prędzej! Prędzej!’. Wybiegliśmy za nasz dom do lasu (do
lasu przez drogę było około 50 metrów). Przebiegłem zatem tę odległość, obejrzałem się za siebie, a
żony już nie było. Nawet nie wiem,
w którym momencie się od nas
odłączyła, zacząłem jej szukać po
krzakach. A wtedy moja rodzona
siostra Eugenia powiedziała do
mnie: ‘Patrz ona pod domem!’.
I wtedy spojrzałem w kierunku
naszego domu i zobaczyłem wielu
Ukraińców na naszym podwórku. W tym momencie odruchowo
upadłem na ziemię, gdyż bardzo
się obawiałem, by nas rezuny nie
wypatrzyły, ukrytych w tym lesie.
Leżeliśmy w tych krzakach i nasłuchiwaliśmy, co się dzieje. Po
chwili usłyszałem ja i inni, straszny krzyk mojej córeczki Halinki
lat 3. Dziecko bardzo piszczało.
Słychać też było jęki starszych
osób. Nagle usłyszałem krzyk którejś z kobiet: ‘O Jezu!’. Ale głos
ten był nieco stłumiony, tak że
nie poznałem, czy to moja żona,
czy matka krzyczała. W domu byli
także moi rodzice, tatuś Michał i
mamusia. W tej sytuacji, widząc
co się dzieje, że mordują moją rodzinę, a nie widząc żadnych szans
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na pomoc, zaczeliśmy chyłkiem
uciekać w głąb lasu, a potem kierowaliśmy się na Włodzimierz Wołyński. Tak dotarliśmy do miasta.
Razem ze mną przez las uciekała
moja siostra Eugenia, jej mąż Jan
Gdyra oraz kilka innych osób.”.
Tak jego świadectwo się zakończyło. Widać było, jak Jan cierpiał
i męczył się, gdy nam to wszystko
opowiadał. Dlatego nie siedziałyśmy za długo, pożegnałyśmy się i
wróciłyśmy do domu. Potem długo się z nim, już nie spotkałam.
Dopiero po wojnie, latem 1946 r.
pojechałam z bratową Heleną, by
go raz odwiedzić. Mieszkał we
wsi Ossa koło Hrubieszowa. Rozmawiałyśmy z nim, ale niechętnie
wspominał tamte czasy, wciąż
bardzo przeżywał to, co się stało
na jego oczach, podobno nie mógł
odżałować utraty swojej rodziny.
Gdy potem jego towarzyszka życia, pokazywała nam swój ogród,
właśnie wtedy powiedziała nam,
te znaczące słowa: „Janek wciąż
wspomina swoją pierwszą żonę,
chodzi i często powtarza: ‘Moja
pierwsza żona. Moja pierwsza
żona.’”. Potem się rozstaliśmy i
już go więcej nie spotkałam. W
czwartek wieczorem spotkałam
też swoją koleżankę Antoninę
Wawrynowicz, która zamieszkała
po ucieczce z Teresina również na
ul. Kowelskiej. Właśnie ona powiedziała mi, że spotkała Lutkę, a
ja od razu wiedziałam, że to chodzi o Lucynę Wesołowską, która
mieszkała na Teresinie, ale już
przy samym lesie blisko miejsca,
gdzie Sowieci mieli swoje wille,
całe piętrowe domy z drzewa. Tam
właśnie były też cztery piętrowe
studnie i właśnie do tej najbliżej
położonej domu Wesołowskich,
wrzucono pięciu mężczyzn, w tym
Stanisława Gdyrę lat 31. O tym
mówiła mi sama Staszka. Na drugi
dzień ja i Antosia poszłyśmy do tej
Lutki, mieszkała w pożydowskim
domu. Przywitałam się z nią i spytałam: „Jak to wy uciekli, a gdzie
wasz tatuś?”. A ona odpowiedziała
tak: „Durny był i zginął!”. I mówiła dalej: „Mój tatuś był na naszym
podwórku, gdy nagle usłyszał wybuch granatu, zaraz tam pobiegł
zobaczyć, co tam się stało i zginął.”. Słuchała tego mama Lutki
i dodała: „Widziałam jak Walka
złapali Ukraińcy przy studni, bez
żadnych ceregieli wrzucili go tam
także i zaraz był drugi wybuch
granatu. Przestraszyłam się bardzo i zaraz z córką, uciekłyśmy
w zboże, a potem przez błota i do
miasta.”. Spotykałam się z nimi
potem w mieście, a po wojnie gdy
one zamieszkały w Hrubieszowie,
jeszcze przez pewien czas się z
nimi widziałam.
PIĄTY DZIEŃ PO RZEZI
W piątek po śniadaniu ja i moja
bratowa Helena Rusiecka, poszłyśmy przed południem, odwiedzić
rodzinę Buczkowskich. Zastaliśmy ich w domu, ucieszyli się, jak
nas zobaczyli. My poprosiłyśmy,
aby nam opowiedzieli, co się tam
na Teresinie wydarzyło. Zgodzili
się i choć pani Buczkowska
bardzo płakała, opowiedzieli nam,
jak doszło do tej wielkiej tragedii
oraz jak ona przebiegała. Zaczęła
Buczkowska i wspominała tak:
„Robiliśmy spokojnie żniwa, życie

płynęło spokojnie i nikt nas nie zaczepiał. Nawet nikt nas specjalnie
nie nachodził, tak było każdego
dnia i nic, naprawdę nic nie zapowiadało, żeby w najbliższym
czasie miało dojść do tak wielkiej i
strasznej tragedii. W ostatni dzień
przed rzezią na naszej kolonii,
to jest w sobotę pracowaliśmy,
jak dotychczas cały dzień, był to
piękny, słoneczny dzień. Ponieważ
tego dnia zakończyliśmy wszyscy żniwa, Ukraińcy urządzili na
naszej kolonii, prawdziwą zabawę. Dziś można by powiedzieć,
jakby takie dożynki z okazji zakończenia lokalnych żniw. Była
orkiestra i tańce, a jakże. Poza
tym każdy otrzymał po kawale
mięsa z zarżniętej na tę okazję
jałówki. Mniejsza rodzina otrzymywała 1 kg mięsa, a większa 2
kg mięsa. Zabawa była w środku
kolonii (chyba u Omańskich w
domu) i trwała do późnych godzin
wieczornych. Ja nie byłam na tej
imprezie, ale chodziła tam nasza
córka Aleksandra lat około 20,
potem w domu opowiadała nam
co tam było. Ponieważ nie bardzo lubiła takie imprezy, to dość
wcześnie wróciła do domu, mimo
wszystko nie mieliśmy do Ukraińców zaufania, a ja sama jakoś nie
miałam dobrych przeczuć. Dlatego i tej nocy nie nocowaliśmy w
domu, ale jak w poprzednie dni,
kryliśmy się w swoich wybranych
kryjówkach. Każdy miał jakiś swój
kąt, gdzie się zwykle na noc chował. W domu została tylko moja
teściowa Buczkowska lat około 70.
Ja ukryłam się w stodole.”. W tym
momencie mała Lodzia zaczęła
opowiadać, gdzie pochowały się
dzieci, mówiła tak: „Moje siostry
Eugenia i Aleksandra, tej nocy
spały na małym stryszku (Adela
Roch domyślała się w tym momencie, że tak jakby nad chlewnią lub
kurnikiem). Ja byłam schowana,
tuż obok za ścianką. Tam spałyśmy całą noc, gdy już było widno, usłyszałam jak moja siostra
Olesia mówi tak: ‘Moją babcię
biją Ukraińcy.’. A potem była już
cisza. Olesia poszła na dół bronić
babci, chyba Gienia też pomyślała, że we dwie to babcię szybciej
obronią i też zeszła sama na dół
przed dom. I wtedy dopiero usłyszałam straszne krzyki i piski na
naszym podwórku. Razem ze mną
była ukryta Wiktoria Sobolewska i
ona powiedziała do mnie: ‘Cicho!
Cicho siedź!’. I ja pomimo tych
strasznych pisków moich sióstr,
siedziałam dalej cicho w ukryciu.
Potem wszystko ucichło. Wikcia
pobiegła do swojego domu zobaczyć, czy i tam jeszcze ktoś żyje, a
ja nadal siedziałam w ukryciu. Potem wyszłam z domu i płacząc szukałam swoich z rodziny. Wołałam
koło domu mamusię i tatę, ale nikt
się nie odzywał. Potem chciałam
kogokolwiek spotkać na naszej kolonii, ale nie było żywej duszy. A ja
płacząc szłam drogą, aż wyszłam
na pola i dalej szłam przed siebie,
ponieważ kiedyś słyszałam od ludzi, że trzeba uciekać do miasta.
Wiedząc że gdzieś to miasto musi
być, tak szłam i go szukałam. Po
drodze zmęczona usnęłam w zbożu, potem szłam dalej, aż doszłam
do miasta.” [14] [W rzeczywistości, było trochę inaczej z tym dotarciem do miasta. Mała 10 letnia
Lodzia po rzezi, została przygar-

nięta przez starszą Wiktorię Sobolewską i razem z nią oraz innymi
osobami, dotarła szczęśliwie do
miasta. Jest to dokładnie opisane
we wspomnieniach pani Wiktorii
Baumgart z d. Sobolewska z kolonii Teresin na Wołyniu oraz przez
samą panią Leokadię Miedzianowską z d. Buczkowska. Oto adres
tych wspomnień: http://wolyn.btx.
pl/index.php/wolyn-wola-o-prawde/466-wspomnienia-wiktoriibaumgart-z-kolonii-teresin-powwodzimierz-woyski-na-woyniu.
html . W pierwszych dniach po
rzezi ludzie zwyczajnie bali się,
nie ufali już nikomu i niektóre epizody, zwyczajnie ukrywali, by nie
narażać swoich wybawicieli i dobroczyńców. Wspomnienia te (16
stron), są wprost bezcennym dokumentem o ludobójstwie, dokonanym przez ukraińskich chłopów
z OUN - UPA na niewinnej ludności polskiej Teresina i w całej okolicy. Dod. autor op. S.T. Roch].
W tym momencie ja ją zapytałam: „A teraz Lodzia wiesz, kto
ja jestem?”. A ona na to: „Ta co
przychodziła do naszej Oleśki od
Rusieckich.”. Ja w tym momencie
zapytałam: „A jak pani Buczkowska, tyle dni głodna wytrzymała?
Co pani jadła w tych dniach, czym
się żywiła i gdzie?”. A ona odpowiedziała tak: „A ty myślisz, że
chce się jeść, tylko wody mi się
chciało pić.”. I opowiadała dalej
tak: „Siedziałam w ukryciu cały
dzień i całą noc, a potem wyszłam
ze stodoły i poszłam za dom, ponieważ widziałam tam świeżą
ziemię. Podeszłam tam bliżej i
zobaczyłam, że leży tam dużo rąk.
W tym momencie ogarnął mnie
wielki żal myślałam, że tam wszyscy moi bliscy, zakopani leżą. Więc
wyruszyłam piechotą do wsi Gnojno, gdzie był sztab ukraińskiej
bandy. Przyszłam do Gnojna i od
razu skierowałam się do Ukraińców, którzy tam stali i mówię do
nich tak: ‘Jak wybiliście mi całą
rodzinę, to i mnie zabijcie!’. A drugi Ukrainiec zobaczył mnie i pyta
się: ‘A co ona chce?’. Na to ten co
ze mną rozmawiał rzekł krótko:
‘Przyszła i chce, żeby ją zabić.’. A
do mnie zaraz dodał: ‘Ty durnaja,
kto was tam bijut? Wszystkie do
miasta wtikajut. Idź tam do Środy,
tam jeszcze oni jest.’. W tej sytuacji postałam tam chwilę i widząc,
że on się ze mnie śmieje, a mnie
wcale nie rusza, poszłam więc z
powrotem na naszą kolonię Teresin do sołtysa Środy. Gdy przyszłam na jego podwórko, zobaczyłam kilku uzbrojonych Ukraińców,
jak tam sobie chadzali, przeszłam
tuż obok nich, ale nie rozmawiałam z nimi, a oni o dziwo nie zaczepiali i mnie. Widząc, że nie ma
tam innych ludzi, poszłam przez
Karczunek na Włodzimierz Wołyński. Tak spokojnie doszłam do
samego miasta przez nikogo nie
czepiana, dopiero tu spotkałam
was. To chyba wola Boża, tak mnie
kierowała.”. W tym czasie jej mąż
przysłuchiwał się nam, a kiedy
ona skończyła opowiadać rzekł:
„Popatrz my byli w jednej stodole
ukryci i o sobie nic nie wiedzieli.”.
Po tych słowach Buczkowska zaczęła wspominać swojego syna
Augustyna, którego Niemcy zabrali razem z Romkiem Rochem
na roboty. Mówiła wtedy: „Może
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przynajmniej on przeżyje. Pan
Bóg mnie pokarał, bo ja chciałam,
żeby Gucio został w domu, a Oleśka i Gienia pojechały za niego.”.
Podczas całego tego opowiadania
płakała i co chwilę lamentowała.
Widząc jak bardzo to przeżywa,
pożegnałyśmy się z nimi i wróciłyśmy do naszego domu.
RAZ JESZCZE O ŚWIĘCENIU KOS NOŻY I SIEKIER
W pierwszej części wspomnień
opowiadałam, jak świadkiem
święcenia ostrych narzędzi przez
popa w Kohylnie, była zupełnie
nieświadomie i przypadkowo Jozefa Pieczonka z d. Roch. Okazuje
się że takich upiornych zdarzeń
na Wołyniu, było niestety znacznie więcej. Podobny przypadek
miał miejsce we wsi Chmielówka,
gdzie mieszkała nasza babcia Petronela Kalinowska. Opowiadała
mi o tym moja cioteczna siostra
Wanda Kalinowska, którą spotkałam we Włodzimierzu Wołyńskim,
jeszcze przed wyjazdem do Polski mówiła tak: „Ja wyjechałam
wcześniej z mojej wsi Chmielówka
bowiem mój mąż Jan Kalinowski
dowiedział się, że Ukraińcy planują go zamordować i wtedy po prostu uciekliśmy. Tymczasem męża
siostra Felicja Białaniec została
tam i gdy zaczął się pogrom, zdołała wydostać się z matni ryzunów
wraz z trójką swoich dzieci. A uciekając do miasta, jeszcze we wsi w
ogrodzie, znalazła ranne niemowlę i zabrała ze sobą. Mówiła także, że widziała wcześniej, jak pop
prawosławny święcił ostre narzędzia w ich wsi, przy wodzie.”. W
tym momencie podeszła do nas
właśnie Felicja Białaniec i słysząc
o czym rozmawiamy, potwierdziła mówiąc: „Tak tak ja widziałam
to na własne oczy!”. W mieście
w tamtych dniach pełnych bólu i
łez mówiło o tym wielu ludzi. Pamiętam, że powszechnie mówiło
się, że popi prawosławni święcili
przed rzezią wołyńską ostre narzędzia. I gdy potem rozpaliły się na
Wołyniu czerwone nocy oraz rozpętało się banderowskie piekło,
wielu ludzi sądziło, że to właśnie
było święcenie kos, noży i siekier na rzeź Polaków. I choć nikt
nie miał oczywistych dowodów,
powszechne były takie domysły
właściwie w każdym kresowym
sercu. Kilka dni wcześniej Felicja
osobiście opowiadała mi tę dramatyczną historię bowiem spotkałam ją właśnie, gdy sponiewierana
dotarła do miasta z wymordowanej Chmielówki. Gdy wjechała na
nasze podwórko w mieście, zaraz
ją wszyscy okrążyliśmy i wypytywaliśmy, co się u nich wydarzyło.
A ona zaczęła tak nam opowiadać:
„Rano wstałam i wyszłam na swoje podwórko i wtedy zobaczyłam,
jak z sąsiedniej wsi ucieka w wielkiej trwodze wielu ludzi. Natychmiast domyśliłam się, że tam już
banderowcy mordują niewinnych
Polaków. Szybko wróciłam do
domu, pobudziłam swoje dzieci,
tak jak były i wrzuciłam z pościelą na wóz i od razu uciekałam, co
koń wyskoczy do miasta. Po drodze zobaczyłam w jednym z ogrodów naszej już wsi ciało zabitej
matki oraz malutkie dziecko, które
stało przy matce i b. płakało. Zatrzymałam się i choć b. się bałam,
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dobiegłam do niego, było ranne w
głowę czymś ostrym i krwawiło.
Złapałam to dziecko i już razem
uciekaliśmy do miasta.”. Felicja
jeszcze przez jakiś czas mieszkała
z dziećmi w mieście, a potem już
nie wiem co się dalej z nimi stało.
To biedne dziecko sierotę, zabrała
jakaś miejscowa kobieta mówiąc:
„A to ja wezmę to dziecko i zaniosę do szpitala.”. [15] [Jeśli takie
rzeczy się działy pod słońcem
nie można się dziwić, że opętani
potem banderowcy, dokonywali
wprost barbarzyńskich mordów,
nawet na wiernych, zgromadzonych w kościołach i kaplicach,
podczas trwającego nabożeństwa.
Otóż wierne świadectwo z tych
„bohaterskich zapustów”, spisał
naoczny świadek ludobójstwa pan
Zygmunt Abramowski, ministrant
przy Ołtarzu i uczeń gimnazjum,
wówczas 18 lat, b. mieszkaniec
Chrynowa. Relacja ta została ujęta we wspomnieniach pani Wiesławy Danuty Nowackiej z d.
Sadło z kolonii Bolesławówka
na Wołyniu. Pani Wiesława jeszcze jako małe dziecko jest także
naocznym świadkiem, do jakiego
stopnia nienawiść banderowców
do Polaków, Żydów, Rosjan, Ormian i innych mniejszości, zatruła skutecznie serca, nawet ludzi
wysoko wykształconych, w tym
lekarza z Włodzimierza Wołyńskiego. Wspomnienia te (7 stron),
opublikowane 02 lipca 2012 r.
na stronie ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego pod tytułem:
„Masakra wiernych w kaplicy w
Chrynowie”, są dostępne dla zainteresowanych, tą tematyką pod
adresem: http://www.isakowicz.
pl/index.php?page=news&kid=121&pkid=126&nid=6383
,
Dod. autor opr. S. T. Roch].
JAK
STOLARUK
HOWNO SPOD RZEŹNICKIEGO
NOŻA WYPUŚCIŁ
Nadal mieszkałam wraz z moimi
najbliższymi we Włodzimerzu
Wołyńskim, ale już więcej nie spotkałam ludzi, którzy uciekli z Teresina, a którzy opowiadaliby mi
osobiście swoje przeżycia. Tylko
moja mamusia Zofia opowiedziała
mi w pierwszych dniach po rzezi
losy Heleny Brzezickiej, mówiła
tak: „Helena Brzezicka tak jak inni
na naszej kolonii ukrywała się po
nocach przed Ukraińcami. Pomyślała sobie, że Ukrainiec Stolaruk
jest kumotrem (ojcem chrzestnym)
jej dziecka, to była dziewczynka
(kilku miesięczne dziecko), to nie
zrobi jej krzywdy i może nawet u
niego będzie bezpiecznie. Dlatego
zaczęła chodzić do niego na noc
i tam się ukrywać. Chodziła tam
cały tydzień. Jednej nocy znów
przyszła się skryć na noc. Weszła
do chaty, a jej niemowlę, dostało
jakiś konwulsji, zaczęło się rzucać
jej na rękach, miało tak mocne
drgawki, aż nim całym rzucało,
jak piłka do góry. Helena się przestraszyła, a Ukrainka, żona Stolaruka również przerażona zapytała:
‘Helka a było jemu kiedy tak?’.
Na to Brzezicka: ‘Nie! Ja nie
wiem, co się z nią dzieje.’. Wtedy
jakby jej się oczy otworzyły i zobaczyła, że Stolaruk ostrzy taki
duży nóż. I nic się ani słowem
nie odzywa, nawet na nią nie
patrzy, tylko ten nóż dalej ostrzy.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Helena tak wspominała te chwile: ‘Coś mnie tknęło i ogarnęło
mnie straszne przeczucie, że chce
mnie i dziecko dziś zamordować.
Położyłam dziecko na stole, a ono
dalej się rzucało. Ja już dłużej nie
czekałam, ale rzuciłam się mu do
nóg i zaczęłam bardzo go prosić,
błagać tymi słowami: - Stolaruk,
Stolaruk, co ty chcesz z nami zrobić, daruj nam życie, toż to twoja
chrześnica!’. - A on ani słowem
się do mnie nie odezwał, tylko robił dalej swoje. To ja nie rezygnuję i całuję go po nogach i rękach.
On mnie odepchnął i znów słowa
nie powiedział. W tym momencie
podeszła do męża Stolarukowa
i powiedziała krótko: - w doma
nie! – Wtedy ja zrozumiałam, co
mnie tu ma spotkać. Byłam już
niemal pewna, że chcą nas tu dziś
zarżnąć. To Stolaruk i tym razem
nic nie powiedział. Ledwie ona
odeszła, a przyszedł syn Stolaruka
lat około 23, który w tym czasie
był już od pewnego czasu w ukraińskiej bandzie w lesie. Wszedł
do domu, a Stolaruk nawet z nim
nie rozmawiał tylko od razu: – o
Wołodka – . A jego syn od razu
opowiedział znacząco – nie budu
– i wyszedł z domu. A ja cały czas
klęczałam, koło niego, wcale nie
wstawałam, wtedy on w końcu
rzekł do mnie: - Helka zabieraj
to howno i żebym ja cię tu więcej
nie baczył! - . Wtedy złapałam
swoje niemowlę i wyszłam prędko z domu na podwórze, chwilę
się zatrzymałam, a potem poszłam
przed siebie.’. Helena opowiadała także, że poszła przez bagna i
dalej przed siebie, aż znaleźli ją
chłopcy z polskiej policji, która
stała we wsi ukraińskiej Chobułtowa. Oni to udzielili jej pomocy
i skierowali ją do miasta Włodzimierz Wołyński. Tam z kolei spotkała swoją rodzinę, swoją mamę
o nazwisku Siuch oraz swojego
męża Józefa Brzezickiego. Matka
zaopiekowała się dzieckiem, a ona
została odprowadzona do szpitala
bowiem była na skraju wyczerpania psychicznego. Tam jednak
odzyskała swoje siły i choć jeszcze
przez parę miesięcy, dochodziła do pełnego zdrowia, to jednak
było z nią coraz lepiej.”.
Rodzina Siuchów była polska i
pochodziła ze Swojczowa. Nie
wiem co się potem z nimi wszystkimi stało, w każdym razie przeżyli wojnę i wyjechali do Polski,
podobno zamieszkali gdzieś w
Hrubieszowskiem. Historię tę
znam od mojej mamusi Zofii, która osobiście rozmawiała z mamą
Helki, zaraz jeszcze we Włodzimierzu Wołyńskim. W kontekście
powyższego warto wspomnieć i
to, że gdy jeszcze mieszkaliśmy
na Teresinie, dowiedziałam się od
naszych sąsiadów, iż razu pewnego właśnie Stolaruk miał wyznać:
„Mobilizacja, mój poszedł do
lasu.”. Naturalnie każdy kto słyszał te słowa, już wiedział, gdzie
poszedł i do jakiej armii. Nie trzeba było się więcej pytać.
DZIELNA ŻONA GAJOWEGO STEFANOWICZA
Jeszcze we Włodzimierzu Wołyńskim, już było około
miesiąc po pogromie na kolonii
Teresin, spotkałam panią Stefanowicz. To była Polka z Teresi-

na, żona gajowego Alberta Stefanowicza, mieszkali na naszej
kolonii. Zapytałam ją gdzie się
urodziło jej malutkie dziecko, a
ona zaczęła opowiadać losy tego
noworodka. Mówiła tak: „Dziecko
urodziło się, tuż przed pogromem.
Kiedy usłyszeliśmy, że Ukraińcy
napadli na Teresin i już mordują
ludzi, szybko naradziliśmy się w
domu co robić. I wtedy mój mąż
powiedział tak: ‘To maleństwo
trzeba zlikwidować bowiem podczas ucieczki, zdradzi płaczem nas
wszystkich i zginiemy wtedy wszyscy.’. Ale ja stanowczo się sprzeciwiłam, mówiąc: ‘W żadnym wypadku, to moje dziecko. Najwyżej
i ja zginę razem z nim! Wy idźcie
przodem, a ja będę szła za wami.’.
I tak się stało. Szłam za nimi i nawet kilka razy się przewróciłam,
bo było ciemno, gdy jednak szczęśliwie dotarłam do miasta, okazało się że dziecko jest całe i zdrowe.
Zatem pomimo tych upadków, nic
mu się nie stało, mało tego przez
całą drogę nie płakało i dopiero w
mieście zaczęło trochę płakać.”.
LOSY RODZINY BOJKO
Gdy już mieszkałam z moim
mężem Romanem we wsi Pasterka, gm. Radków, poszłam raz na
spacer z dziećmi do wsi Karłów,
gdzie była ładna restauracja. Przyjeżdżało tam wiele wycieczek.
Przypadkowo spotkałam Jana
Bojko z Teresina, syna Mikołaja
i Marii z d. Szwarc. Ucieszyliśmy
się i zaczęliśmy rozmawiać, wspominając tamte życie na Wołyniu.
Mówiąc o tamtej tragedii, powiedziałam tak: „Ja nie ufam chłopom, bo jak to może być, że oni nie
pilnują żony i dzieci, tylko myślą o
sobie!”. A on sądził chyba, że ja to
mówię odnośnie Antoniego Bojko, jego rodzonego brata, który
ocalał podczas rzezi na Teresinie.
Przy czym żona Antoniego, miała na imię Maria z d. Janiszewska
lat ok. 30 oraz dwoje jego dzieci:
chłopczyk lat ok 4 i dziewczynka
lat ok 2, wszyscy zostali zamordowani przez ukraińskich siepaczy
w swoim domu na Teresinie. Zatem Jan powiedział od razu tak:
„Nie trzeba tak myśleć, bo Antoni w ostatniej chwili wyskoczył
oknem z domu.”. Wiedziałam o
śmierci Marysi Bojko i jej dzieci
już wcześniej, około tydzień po
pogromie spotkałam gdzieś we
Włodzimierzu Wołyńskim moją
koleżankę Helenę Bojko, rodzoną siostrę Jana i Antoniego. Zapytałam ją z ciekawością: „Kto
z waszej rodziny się uratował?”.
Ona odpowiedziała mi wtedy tak:
„Wszystkie nasze przeżyli i nawet
Antoś uciekł, tylko moją bratową
Marysię i jej dzieci zamordowano
oraz naszego ojca Mikołaja lat
ok. 60.”. Ponieważ na nią właśnie
ktoś czekał, umówiłyśmy się później i tak się rozstałyśmy. Jeszcze
wiele razy się z nią widziałam w
mieście, ale do tamtego tematu,
już więcej nie wracałyśmy. Rodzina Bojków wojnę przeżyła i
wyjechała do Polski. Najstarsza z
rodzeństwa Wiktoria, zamieszkała
z mężem Mieczysławem Zielińskim w Kałowie u podnóża Gór
Stołowych. Helena zaś zamieszkała w Karłowie, ale już pomarła
i jest pochowana na cmentarzu w
Radkowie. CDN.
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Bóg się rodzi
Bóg się rodzi, moc truchleje:
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cóż masz, niebo, nad ziemiami?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano;
Ubodzy! Was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
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OBRONA LWOWA, OBRONA
PRZEMYŚLA, WOJNA POLSKO
UKRAIŃSKA 1918-1919.Część 2
Zamieszczony materiał jest fragmentem książki Kresy. „Opowieść niedokończona”.
Ryszard Jan Czarnowski
5 listopada
Rozkaz nr 1 Naczelnej Komendy
określił bliższe zarysy organizacji
frontu Obrony Lwowa. Utworzono
pięć odcinków:
I Odcinek
Od ul. Pelczyńskiej po Wulkę i
Szkolę Kadecką, którym dowodził
por. Bolesław Bujalski.
II Odcinek
Od ul. Kraszewskiego przez
Ogród Jezuicki do gmachu
Dyrekcji Kolejowej przy ul.
Zygmuntowskiej - dowodził nim
por. Adam Świerzawski.
III Odcinek
Od Ogrodu Jezuickiego po
Kleparów, którym początkowo
dowodził kpt. Tadeusz Łodziński,
a po kilku dniach rtm. Michał
Pomian-Cieński.
IV Odcinek
Obejmował Dworzec Główny
i jego przedpola; początkowo
dowodził nim por. Jan Schram,
a następnie por. Ludwik de
Laveaux.
Od
5
listopada
dowództwo przejął kpt. Stanisław
Majewski, a od 14 listopada kpt.
Bronisław Pieracki. Dworzec
Główny odgrywał szczególną
rolę
w
Obronie
Lwowa,
znajdował się bowiem poza
zasięgiem frontu wewnętrznego
przebiegającego przez miasto, stal
się podstawą frontu zewnętrznego
chroniącego przed uderzeniami
wojsk ukraińskich z zachodu i
południowego zachodu.
V Odcinek
- Szkoła Sienkiewicza
- stanowił również część frontu
zewnętrznego, a co ważniejsze
- w dalszym ciągu był bazą
organizacyjną i zaopatrzeniową
wszystkich
sil
walczących.
Od 5 listopada dowodził nim
kpt. Karol Baczyński. Ostatnie
dwa odcinki - IV i V, mające
szczególne znaczenie, podlegały
komendantowi II Grupy Wojska
Polskiego - kpt. BorucieSpiechowiczowi. Nieco później, 7
listopada, utworzono
VI Odcinek

Znajdował się na lewym skrzydle
obrony od rogatki Janowskiej
po Kleparów i Zamarstynów do
Nowej Rzeźni, a komendę objął
por. Walerian Sikorski ( nie mylić
z Władysławem )
Rankiem
rozpoczęto,
źle
przygotowane natarcie
na
cytadelę . Zginęło kilkunastu
ochotników z grupy por. Monda
i Straceńców Abrahama.
Tzw. marsz bataliony wycofane
z frontu włoskiego, a znajdujące
się dotychczas w odwodzie
zostały
skierowane do ataku
na Dom Techników. Zginęło
tu
ponad 30 Obrońców
z
bohaterskim
porucznikiem
Wiktorem Kamieńskim na czele.
Natarcie powstrzymano dzięki
zdobycznym
dwóm ciężkim
karabinom
maszynowym.
Ukraińcy
nie zdając
sobie
sprawy ze szczupłości obrony
przerwali atak. Po stratach
dnia poprzedniego i obecnych
zapanował dość ponury nastrój
w mieście.
W dowództwie
Obrony zaczęto się obawiać czy
nie zaważy to na powodzeniu
operacji.
Jedynym
optymistycznym
akcentem
tego
dnia
było
wzbicie się w powietrze dwóch
wyremontowanych samolotów.
Porucznicy Bastyr i de Beaurain
obrzucili granatami pozycje
ukraińskie
na Persenkówce.
Wzbudzili tym wielki popłoch.
Z kolei
szef warsztatów
kolejowych
inż. Władysław
Rubczyński zorganizował grupę
„mechaników lotniczych”
i
zaplanował naprawę dalszych
porzuconych przez Austriaków
dwupłatowców. Na marginesie
warto podkreślić przemilczany
oczywiście
fakt, że były to
pierwsze samoloty i pierwsze w
historii walki polskiego lotnictwa
wojskowego.
Rozpoczęły się ciężkie walki na
Zamarstynowie. Trwały aż do 18
listopada. Zginęło w nich ponad
dwustu ochotników. Część z nich
została pochowana na Cmentarzu
Janowskim.
6 listopada
Na zgromadzeniu przedstawicieli
wszystkich stronnictw w polskiej
części miasta powołano Komitet
Bezpieczeństwa i Ochrony Dobra
Publicznego. Jeszcze podczas

wyborów doszło do pewnych tarć,
ponieważ działacze prawicowi
starali się osiągnąć przewagę.
Ostatecznie wybrano po dwóch
przedstawicieli
stronnictw
działających we Lwowie: prof.
dr Marceli Chlamtacz i Emil
Hingler z Polskiego Stronnictwa
Demokratycznego,
dr
Franciszek Stefczyk ( ten od Kas
Spółdzielczych proszę Państwa )
i Szczepan Mikołajski z Polskiego
Stronnictwa
Ludowego,
dr
Tadeusz Cieński (prezes PKN) i dr
Stanisław Bądzyński z Narodowej
Demokracji, Artur Hausner i
Adam Kuryłowicz z PPSD.
Przewodniczącym
Komitetu
został M. Chlamtacz a zastępcą
A. Hausner. Kierownikiem biura
prezydium został wicedyrektor
magistratu Józef Zawistowski.
Biura Komitetu mieściły się na
Bajkach przy ul. Nowy Świat.
Przedstawicielem
Naczelnej
Komendy Obrony Lwowa w
Komitecie Bezpieczeństwa został
por. Ludwik de Laveaux, który
brał udział w posiedzeniach
Komitetu.
W czasie jednodniowego i
nocnego
zawieszenia
broni
przy reducie „Bemaków” (
ul. Bema ) do linii polskich
podeszła delegacja Ukraińców z
białą flagą. Zaprosili Obrońcow
na poczęstunek
na własne
linie. Na zachętę Polacy zostali
obdarowani kilkoma butelkami
wódki - nota bene zrabowanymi
w pobliskim żydowskim sklepie.
Komendant odcinka por. Jerzy
Szwartzenberg – Czerny zgodził
się na tę wycieczkę i dzięki
temu Polacy uzyskali informację
o
rozstawieniu karabinów
maszynowych na ukraińskich
liniach. Niestety w alkoholowej
komitywie zdradzone zostały i
nasze usytuowania pozycji, co
wkrótce – nazajutrz, Ukraińcy
wykorzystali.
Toczyły się ciężkie walki o
dworzec na Kulparkowie. Sytuację
opanowała grupa
dowodzona
przez kpt. Mieczysława Borutę Spiechowicza.
Grupa batiarów
napadła na
stojący samochód ciężarowy
róg Sadowniczej i Sapiehy .
Po krótkiej walce „pokonali”
żołnierzy
choć
dwóch
z
chłopców zostało rannych. Ale z
fasonem podjechali pod Szkołę
Sienkiewicza. Tak się składa,

że byli wówczas obecni tutaj
kolejarscy mechanicy. To oni
zdecydowali auto opancerzyć i
uzbroić. W ten sposób powstał
pancerny pojazd
o nazwie
Józef Piłsudski. W warsztatach
kolejowych skonstruowano i
zbudowano pociąg pancerny
Lwowianin. Potem po przybyciu
dwóch pociągów z odsieczą
zmieniono nazwę na PP 3 (Pociąg
Pancerny 3).
Donos spowodował rewizję w
domu rodziny Miechońskich przy
ul. Żółkiewskiego 88. Znaleziono
broń. Wszystkich mieszkańców
domu Ukraińcy wyprowadzili na
podwórko i rozstrzelali. Tragedię
opisał Marceli Miechoński 14 leteni chłopiec który ukrył
się w komórce z węglem i był
świadkiem śmierci dziadków,
rodziców i młodszej siostry.
Komendant Mączyński wysłał
do metropolity Szeptyckiego
pismo z zarzutem , że parochowie
greckokatoliccy nie potępiają
gwałtów,
a nawet do nich
podjudzają. List pozostał bez
odpowiedzi. Na tle tych faktów
oraz późniejszych o których
przyjdzie nam rozprawiać na
stronicach tej książki - znacznie
bardziej bolesnych,
sprawa
wynoszenia na ołtarze abpa
Szeptyckiego jest najdelikatniej
mówiąc, co najmniej dyskusyjna.
7 listopada
Kpt.
Boruta
Spiechowicz
pozorując wypad na podlwowską
wówczas
wieś
Skniłów
postanowił opanować znajdujące
się przed nią ukraińskie magazyny
broni. Doniesienia o szczupłości
tamtejszej
ukraińskiej obsady
okazały się fałszywe. Mimo to
trzydziestu pięciu ochotników
z Zakładów Mechanicznych
„Merkury”
prowadzonych
przez ppor. Stanisława Wolaka
, zaskoczyło Ukraińców. Część
z nich zginęła, a do niewoli
dostało się 51 żołnierzy. Zdobyto
przybyły tam właśnie austriacki
pociąg z zaopatrzeniem, w tym
wagon amunicji , dwanaście
dział, osiem tysięcy karabinów
ręcznych i czterdzieści ciężkich
maszynowych.
Na ul. Bema gdzie tak niedawno
trwała
alkoholowa komitywa
doszło do niezwykle krwawych
zmagań. Po obu stronach

zanotowano kilkanaście ofiar.
Bemacy oddali niestety część
terenu, gdzie padli zabici
Obrońcy. Walki te opisał w
swych wspomnieniach późniejszy
prof. rzeźby Wileńskiej Alma
Mater Andrzej Pronaszko który
był jednym z ochotników na
tutejszych barykadach. Tutejsze
boje doczekały się upamiętnienia
w piosenkach batiarskich Lwowa.
Oto fragmencik tekstu jednej
z nich
autorstwa Stanisława
Kostaneckiego
Na rogu Bema przysięgli sobie
Żołnierze nasi w okopach tam
Że jak Spartanie polegną mężnie
Broniąc placówek u
bram (…)

polskich

Rozpoczęła się kolejna faza
walk o Koszary Ferdynanda. Ku
wściekłości Ukraińców Węgrzy
ogłosili, że nie będą brać udziału
w walkach. Po wkroczeniu
Polaków
do
zdobytych
pomieszczeń
aprowizacyjnych
właśnie Węgrzy zostali puszczeni
wolno. Niestety jeden z nich
poinformował napotkanych już za
koszarami Ukraińców o sytuacji
w koszarach. Jego gadulstwo
miało konsekwencje tragiczne.
Zamachowcy po cichu obsadzili
wieże strażnicze i stąd ostrzałem
z karabinów maszynowych zabili
kilkunastu
żołnierzy,
którzy
nie spodziewając się niczego
wychodzili z budynków koszar.
Ukraińcy przypuścili zmasowany
atak na Pocztę Główną przy
Słowackiego. Obrońcy gmachu
zostali całkowicie odcięci
i
porozumiewali się za pomocą
skrzyneczki
zawieszonej
na
podwójnej linie do kamienicy
przy ul. Kraszewskiego 7 . W
skrzynce przesyłano również
prowiant dla chłopców. Ukraińcy
zaś urządzali sobie zawody
strzeleckie celując do skrzynki
jak do tarczy.
Obrońcy chcąc
to przerwać i ratować jedzenie
ustawili na skrzynce, znalezione
gdzieś
gipsowe popiersie
Szewczenki. Nie
pomogło.
Chorąży Jan Dworski napisał
we wspomnieniach Nie udało się
opamiętać psubratów, nawet ich
wieszcz nie pomógł (…) ile nam
zestrzelili Ukraińcy wspaniałych
obiadów i śniadań, tego im do
dzisiaj jeszcze niejeden z nas
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zapomnieć nie potrafi.
Wkrótce zresztą pocztę utracono.
8 listopada
Tego dnia w przeddzień abdykacji
cesarza Wilhelma, Józef Piłsudski
został uwolniony z więzienia w
Magdeburgu, a Wincenty Witos
z kolei przybył do Krakowa aby
wziąć udział w ostatniej debacie
na temat pomocy wojskowej
dla Lwowa i Przemyśla.
W
Warszawie zarysowały
się
różnice zdań między gen.
Tadeuszem Rozwadowskim,
a
Edwardem Rydz Śmigłym na
temat kompetencji i wzajemnego
podporządkowania.
Toczyły się dalsze walki o Dom
Inwalidów. Ukraińcy ponowili
próbę odbicia Góry Stracenia
której
bronili
oczywiście
Abrahamczycy. Polacy zdobyli
kościół św. Anny na Grodeckiej.
Trwały ciężkie walki na pl.Bema
i w Ogrodzie Jezuickim. Zacięte
walki w okolicy Skniłowa.
9 listopada
Na dzień 9 listopada Naczelna
Komenda przygotowywała ogólny
atak na miasto. Dowództwo nad
całością operacji „w polu” objąć
miał kpt. Tadeusz Łodziński.
Główne uderzenie miało nastąpić
o godz. 5 rano z placu św. Jura
przez ul. Mickiewicza, plac
Smolki, ul. Jagiellońską do
Wałów Hetmańskich. Przodem
miało posuwać się auto pancerne.
Akcję o godzinę wcześniej miała
rozpocząć
demonstracja
dla
odwrócenia uwagi na prawym
skrzydle,
atakując
koszary
piechoty przy ul. Jabłonowskich.
Inne odcinki miały zostawić
tylko zabezpieczenia i też
wspomagać
główną
grupę.
Jednakże ten frontalny atak
na śródmieście nie udał się.
Ukraińcy
prawdopodobnie
dowiedzieli się i odpowiednio
przygotowali. Główna kolumna
wyszła
z
opóźnieniem,
a
samochód pancerny, postrzelany,
z uszkodzonym silnikiem utknął
obok
Gmachu
Sejmowego
w rowie wykopanym przez
Ukraińców, tak że z trudem udało
się go wycofać i był już niezdatny
do użytku. Grupy skrzydłowe nie
wykonały nakazanych działań.
Jedynie udało się ponownie
zająć
nadpalony
gmach
Poczty Głównej, oraz budynki
Ossolineum.
Na północnym
skrzydle por. R. Abraham uzyskał
połączenie z odcinkiem por.
Waleriana Sikorskiego. Oddziały
polskie poniosły poważne straty
w zabitych i rannych.
Nastąpiło przesuniecie
frontu
w
kierunku
przedmieścia
Żółkiewskiego.
Okazało
się
niestety ,że w kilku miejscach
oddawano strzały do Obrońców
z budynków
zamieszkałych
przez Żydow. Miało to mieć za
kilka dni fatalne konsekwencje.
Przeprowadzono rajd lwowskiej
kawalerii „Wilki” do Skniłowa,
gdzie po krotkiej potyczce
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rozbrojono duży oddział chłopów
ukraińskich, i zarekwirowano ok.
100 karabinów i broni białej..
Por. pilot Stec zdecydował się
lecieć
z prof. dr Strońskim
do
Krakowa
w
sprawie
przyśpieszenia
odsieczy. Na
kadłubie i skrzydłach samolotu
znajdowało się godło – dwugłowy
orzeł Habsburgów. Por. Stec
postanowił je zamalować na biało
i czerwono. Ciągle coś jednak
coś spod spodu „wychodziło”.
Zdecydował wówczas
pokryć
to kwadratem białej farby i na
przemian namalował czerwone
kwadratowe
plamy/ Powstała
biało czerwona
szachownica
która stała się wkrótce godłem
polskiego
lotnictwa.
Nad
Przemyślem samolot otrzymał
kilka postrzałów i cudem nie
eksplodował. Musiał jednak
lądować. Wykonano to w
Łańcucie wzbudzając nie lada
sensację. Resztę podróży odbyto
na platformie
podstawionego
pociągu.

sobie nadał. Jak się wkrótce
okazało, mundur był gdzieś
zrabowany. Kwestia sabotażu i
szpiegostwa była oczywista. Co
się z nim stało – mogę się jedynie
domyślać.

Hołoskiem Wielkim.

Ponieważ Bemacy i tak nosili
czerwone opaski na rękawach,
a incydent rozniósł się po
mieście zaczęto ich krzywdząco
nazywać Czerwoną Gwardią.
W komunistycznej powojennej
historiografii
znajdujemy
przypomnienie tego faktu w
karkołomnej wersji historii której
doprawdy nie warto przytaczać.
A jak pisała wówczas Janina
Walicka w „Pobudce” – Czerwień
opasek Bemaków symbolizuje
krew tak obficie przez nich na tej
placówce przelewaną.

Na Zamarstynowie sotnia im.
Gonty wspomagana przez milicję
żydowską dokonała rabunków i
mordów mieszkańców w odwecie
za udział w walkach po polskiej
stronie.

Por.
Tadeusz
Nittman
zorganizował lotny
oddział
konny karabinów maszynowych
„Lotna
Maszynka”.
Z Krakowa pod dowództwem mjr.
Juliana Stachiewicza wyruszyła
grupa 600 żołnierzy w kierunku
Przemyśla.

W Warszawie Rada Regencyjna
przekazała naczelne dowództwo
Józefowi
Piłsudskiemu
przybyłemu do stolicy
dzień
wcześniej.

10 listopada
Ukraińcy widząc ,że nie obronią
Poczty Głównej
podpalili
zrujnowany gmach.
Abp Józef Bilczewski wysłał do
metropolity Szeptyckiego list z
propozycją rozmów.
Zgrupowanie
Stachiewicza
Przemyśl.

mjr

Juliana
zaatakowało

11 listopada
W
kwaterze
Marszałka
Ferdynanda Focha w Compiegne
Niemcy podpisali akt kapitulacji.
Dalsze ciężkie walki o koszary
Ferdynanda i o Cytadelę.
Rajd lwowskiej kawalerii do
Kulparkowa i Skniłowa. Walki
na cmentarzu Łyczakowskim i
Stryjskim. Zdobycie Politechniki.
Napad ukraiński i zniszczenie
polskiej wsi Sokolniki. Na
miejscu agresorzy rozstrzelali
28 mężczyzn.
U por. Jerzego Schwarzenberga
Czarnego zjawiła się delegacja jak
się przedstawiali rady żołnierskiej.
Przewodniczący
jej
niejaki
Stanisław Mazur nie ukrywał
zapatrywań komunistycznych i
„internacjonalnych”. Oświadczył
,że jego grupa odstępuje od walki
i będzie teraz tworzyła Lwowską
Republikę Rad. ( „Grupa” było
to dwóch nie wiadomo skąd
przyprowadzonych
obwiesiów
) Porucznik Schwarzenberg nie
miał poczucia humoru. Zostali
natychmiast aresztowani
ku
aplauzowi reszty Obrońcow a
ich szef pozbawiony dystynkcji
chorążego które nota bene sam

Artyleria z cytadeli rozpoczęła
ostrzał pozycji polskich. Ogniem
z moździerzy Ukraińcy podpalili
nim dwa polskie magazyny
broni. Trwały zacięte walki o
gmach Dyrekcji Kolei.

12 listopada
Nie bacząc na los rannych ( w
tym własnych ) w miejscowym
szpitalu, Ukraińcy
skierowali
atak moździerzy na
gmach
Politechniki.
Porucznik Stefan Stec zdecydował
ochotniczo
powtórzyć lot w
sprawie odsieczy. Tym razem do
Warszawy. Przyjął go Naczelnik
Piłsudski
i dowiedział się
wówczas o rajdach polskiego
lotnictwa. W tym dniu zresztą ppor
Toruń i Bogusz zbombardowali
w Chodorowie ukraiński punkt
koncentracyjny.
Naczelnik
polecił
płk
Władysławowi
Sikorskiemu
natychmiastowy
powrót
z
Krakowa do Lwowa. Chodziło
o wspomożenie dowodzenia
obroną. Niestety nad Jarosławiem
samolot został ostrzelany, a pilot por. Stefan Bastyr zmuszony do
lądowania przez wystraszonego
Sikorskiego. Pułkownik
do
Lwowa oczywiście nie dotarł.
Polacy
ponownie
złożyli
Ukraińcom
propozycję
zawieszenia
broni.
Została
odrzucona.
Witowskyj
był
skłonny podjąć rozmowy, lecz
sprzeciwił się temu „rząd” oraz
metropolita Szeptyćkyj
13 listopada
Bitwa obronna na polach
Kulparkowa - pozycje utrzymano
dzięki akcji szwadronu kawalerii
„Wilki”. Klęska
polskich
oddziałów
z
pododcinka
Zamarstynów.
Odparto ataki ukraińskie
Wulkę i Szkołą Kadecką.

na

Dalsze zdobycze polskie pod

Dalsze ostrzeliwanie artyleryjskie
szpitala na Politechnice, mimo
flag Czerwonego Krzyża (wiele
ofiar).

Odparto ataki ukraińskie
Kleparów i Górę Stracenia.

na

Francja jako pierwsze państwo
uznała Polski Komitet Narodowy
za władzę administracyjną w
Polsce.
Proklamowana
została
Zachodnioukraińska Republika
Ludowa ze stolicą we Lwowietymczasowa konstytucja przyjęła
za godło herb dawnego księstwa
halicko-włodzimierskiego
złoty lew na błękitnym polu,
zastąpiony
wkrótce
przez
wschodnio-ukraiński trójząb na
niebiesko-żółtym polu. Złoty lew
na błękitnym polu stał się po
ćwierćwieczu symbolem dywizji
SS Hałyczyna ( SS Galizien ).
Obecnie jest obok trójzębu drugim
symbolem niepodległej Ukrainy.
Z tym, że z ową niepodległością
różnie bywa
- jak świadczą
ostatnie wydarzenia ( 2014 r.) .
14 listopada
Trwały
krwawe
walki
o
Górę Stracenia gdzie trzeba
było
wzmocnić
obronę
Rozgorzały walki na Cmentarzu
Łyczakowskim.
Ataki ukraińskie na Zamarstynów
przyniosły częściowe powodzenie.
Odparto ataki na Podzamcze,
Kulparków i Dworzec Główny.
Rozpoczęła
działalność
Specjalna Sekcja Mobilizacyjna
kierowana przez prof. Stefana
Bryłę. Miała
rekrutować
funkcjonariuszy porządkujących
miasto po zakończeniu walk.
Profesor
został rozstrzelany
przez Niemców w lutym 1943
w Warszawie po łapance przy
ul.
Puławskiej.
Wtrącając
wątek warszawski chciałbym
powiedzieć, że wielokrotnie w
dawnych i obecnych czasach
przechodziłem obok tego miejsca.
Do 1998 roku znajdował się tam
kamień upamiętniający miejsce
niemieckiej zbrodni. Jednej z
niezliczonej ilości wielu. W
związku ze wzniesieniem tamże
centrum handlowo biurowego,
kamień usunięto. Nie wrócił do
dziś.
Odważnym
atakiem
zdobyli Janów.

Polacy

Stan
sił
polskich:
1832
walczących, w tym 809 w wieku
od 12 do 19 lat. W tej liczbie było
73 wojskowych.
15 listopada
Zdobyto

elektrownię

na

Persenkówce. Odparto kolejny
atak na Szkołę Kadecką. Poważnie
zostały
uszkodzone
zbiory
Biblioteki Ossolińskich w czasie
zdobycia jej przez Ukraińców.
Ciężkie walki obronne na
Zamarstynowie pod dowództwem
ppor. Wilhelma Starcka. Zdobyl
budynki rzeźni miejskiej, gdzie
pomogli miejscowi pracownicy
przy pomocy swych „narzędzi”.
Ten niezwykle odważny oficer
zginie 5 grudnia w ataku na
Malechów.
Por. Bernard Mond odrzucił wypad
nieprzyjaciela od strony Cytadeli.
Dotychczasowy
szef
sztabu
generalnego Rady Regencyjnej
gen.
Tadeusz
Rozwadowski
został rozkazem Naczelnika
Piłsudskiego
dowódcą Armii
Wschód na terenie Małopolski
Wschodniej.
16 listopada
Zdobyto park Stryjski, z terenem
powystawowym , oraz dalszą
część koszar Ferdynanda. Por.
Królikiewicz i por. Derpowski
śmiałym wypadem opanowali
i zaczopowali armaty dwóch
baterii ukraińskich ulokowanych
między Wyskokim Zamkiem
a Kopcem Unii Lubelskiej. Jak
się okazało na miejscu baonami
dowodzili oficerowie austriaccy
. Baterie ostrzeliwały większość
kwartałów opanowanych przez
Polaków. Dowódcy oddziałów
chcieli rozstrzelać Austriaków
, lecz sprzeciwił się
temu
Komendant Mączyński i Sztab.
J. Piłsudski wydał rozkaz
nakazujący
generałowi
Roji
w Krakowie natychmiastowe
organizowanie
odsieczy
dla
Lwowa, oraz płk. Stanisławowi
Skrzyńskiemu, zorganizowanie
oddziałów ochotniczych.
Na części zdobytej przez się
reduty Bema Ukraińcy ulokowali
gniazda
ciężkich
karabinów
maszynowych. Zginął od ich
ostrzału miejscowy Gawrosz trzynastoletni Jaś Zarański.
Szerokim echem odbił się fakt
wydarzeń z naroża ul. Janowskiej.
Tu walczyło dwóch cywilów –
prawdopodobnie ojciec i syn.
Pierwszy co jakiś czas wygarniał
z archaicznego garłacza ( mieli
dwa ) blokując złorzeczącym
Ukraińcom
wyjście
na ul.
Kazimierzowską. Stojący za nim
młodzian ładował drugi garłacz
leżącymi na stercie gwoździami,
śrubami, połamanymi sztućcami,
rozmaitym
drobnym złomem.
Nietypowe
odgłosy strzałów
zwróciły
uwagę
polskich
żołnierzy, którzy
poczęli
ubezpieczać
strzelców
i
kibicować im okrzykami radości.
Podobnie jak dziś na meczach
piłki nożnej czy corridzie. Po
kilkunastu minutach owi strzelcy
zniknęli. Nigdy nie poznaliśmy
ich nazwisk.
W Warszawie
uaktywnili się
komuniści. W wydanym tego
dnia oświadczeniu
zarzucili
Naczelnikowi
m.in.
(…)
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prowadzenie
i wspomaganie
morderczej wojny
w Galicji
przeciw ukraińskim chłopom i
robotnikom w obronie polskich
panów – obszarników
i
fabrykantów.
17 listopada
Zacięte walki na Persenkówce,
Kleparowie,
Kulparkowie,
Zamarstynowie, na Cmentarzach
Łyczakowskim i nieistniejącym
dziś Stryjskim. Ataki ukraińskie
na Szkołę Kadecką wspomagane
miotaczami min zostały odparte.
Właśnie strzelcy stąd wspomogli
Obrońców
na Cmentarzu
Stryjskim. Por.Adam Brzozowski
nie zaplanowanym atakiem na
bagnety ( widząc bałagan w
szeregach ukraińskich ) opanował
stację kolejową na Persenkówce.
Potem por. Bieńkowski zdobył
Rogatkę Stryjską oraz ulice:
św. Zofii, Stryjską, Obertyńską
i
Pułaskiego.
Do
niewoli
wzięto trzydziestu jeńców, w
tym dziewięciu uzbrojonych
milicjantów żydowskich oraz
wiele broni. Wypad kawalerii
lwowskiej na Gródek Jagielloński.
18 listopada
Naczelny pirotechnik obrony por.
inż. Jan Olechowski wysadził
z podkopu fragment koszar
Ferdynanda. Tak naprawdę źle
wyliczono miejsce ładunku a
wybuch nastąpił pod placem
apelowym wywołując wielką
panikę
pośród
Ukraińców.
Umożliwiło
to
całkowite
opanowanie koszar. Odzyskano
po krwawych walkach całą Redutę
Bema. Ukraińcy wyrazili zgodę
na podpisanie dwudniowego
zawieszenia broni.
Wydawało się ,że wszystko
zmierza ku pokojowi i zgodzie
skoro
oficerowie
ukraińscy
przyjęli zaproszenie na
bal
organizowany przez
Polaków
w kasynie Koszar Ferdynanda.
Niestety dwa fakty zaprzeczyły
optymizmowi. Po pierwsze –
por. Nittman dowiedział się od
pijanego Ukraińca ,że na Lwów
idzie
brygada Zakordońców
( z Ukrainy Zadnieprzańskiej
) a poza tym chór równie
pijanych oficerów zamachowców
odśpiewal pieśń budem ryzaty
Lachy jak sobaki.
Na zakończenie dnia przyszła
wiadomość że abp Józef Bilczewski, abp Józef Teodorowicz
( metropolita
ormiański )
oraz co najważniejsze Andriej
Szeptycki przygotowują wspólne
oświadczenie nawołujące do
zaprzestania walk. To kolejny
dowód
na twierdzenie, że
wykorzystanie
niewątpliwego
autorytetu wśród Ukraińców przez
metropolitę
unickiego, mogło
zatrzymać przelew krwi w tej
wojnie domowej. Niestety jego
niechęć , nienawiść wręcz do
Polaków ( choć przecież sam nim
był z urodzenia) była silniejsza, a
pewna ekspiacja na łożu śmierci
po kolejnej tragedii zmienić już
niczego nie mogła. Ormianie cały

czas wspólnie z Polakami bronili
Lwowa, a z inicjatywy abpa
Teodorowicza
zorganizowano
ochronkę i opiekę dla sierot i
dzieci pozbawionych opieki z
powodu zaangażowanie rodziców
w walkę. Tragedia i ludobójstwo
jakiego stali się ofiarą ze strony
Turków trzy lata wcześniej przy
cichym przyzwoleniu świata,
jeszcze bardziej zjednoczyły ich
z Polakami.
19 listopada
W związku z potwierdzeniem
doniesień o
zbliżaniu się
ukraińskiej odsieczy, por. Ludwik
de Laveaux zablokował
i
ostudził
nastroje
ustępstw
wobec Ukraińców. Mimo to
zdecydowano ( głównie dla dobra
mieszkańców ) zawieszenie broni
przedłużyć do 21 listopada. Jak
się wkrótce okazało Ukraińcy
nie mieli zamiaru stosować się
do jego litery. Mordy w mieście
trwały, a zaopatrzenie nie było
przepuszczane przez ich kordony.
Zresztą, w związku z rabunkami
jakich się dopuszczali
i tak
było marginalne. Jednocześnie
zabrali się do umacniania swych
pozycji, zaś niektóre działania
wskazywały
na możliwość
podjęcia kojonych ataków.
20 listopada
Około trzeciej po południu przybył
na Dworzec Główny szósty już
pociąg z odsieczą. Kolejarze
powiadomieni
konspiracyjnie
naprawili tory, rozmontowane
dla uniemożliwienia ukraińskich
działań. Całość
odsieczy
przyprowadził
ppłk
Michał
Karaszewicz Tokarzewski. Gen.
Roja zablokowal kandydaturę
Sikorskiego
- znając jego
wcześniejsze
zachowania .
Tokarzewski bez powitań i
innych ceremoniałów natychmiast
pojechał do Komendy Naczelnej.
Bez degradowania i odwoływania
Mączyńskiego przejął całkowite
dowodzenie. Po kilku godzinach
wspólnego ślęczenia nad mapami
obaj podali plan
operacji
całkowitego
wyzwolenia
miasta. Oparte w większości
na wcześniejszych założeniach
Czesława Mączyńskiego. W
tym momencie siły polskie (
razem z przybyłymi ) liczyły
4.900 żołnierzy w tym 660
oficerów.
Operacja zasadzała
się na
dwuskrzydłowym
oskrzydleniu Ukraińców. W tym
celu polskie siły podzielono na
dwie grupy. Pierwsza północna –
wzmocniona dwoma pociągami
pancernymi dowodzona przez
por.
Waleriana
Sikorskiego
uderzyć miała od Kleparowa
w kierunku Wysokiego Zamku
poprzez Dworzec Podzamcze
i jego okolice. Druga grupa
poludniowa
dowodzona
przez
kpt
Mieczysława
Borutę
Spiechowicza
miał
zadanie trudniejsze i bardziej
skomplikowane. Do jej zadań
należało obejście Góry św. Jacka
, Kaizerwaldu ( ob. Skansen
Szewczenki
),
Pohulanki,
Zniesienia i uderzenie poprzez

Piaski,
Łyczaków,
Jałowiec
Ponadto dwie mniejsze grupy
miały działać w centrum Lwowa.
Rtm. Michał Pomian Cieński
pozorować miał siłę głównego
natarcia od pozycji Bemaków.
Kpt.
Tatar
Trześniowski
również miał pozorować główne
uderzenie, tyle, że w okolicach ul.
Pełczy-ńskiej
i Wzgórz Wuleckich. Tak
naprawdę zadanie głównego ataku
brała na siebie wspomniana grupa
Boruty Spiechowicza.
Trzeba
też podkreślić, że po nadjechaniu
odsieczy siły były równe, z tym
,że wśród Polaków znajdowało
się ponad 1.500 ochotników w
tym dzieci i młodzieży, których
w żaden sposób nie można
równać z żołnierzami liniowymi.
Równoważył za to siły, zapał
ochotników.
21 listopada
Punktualnie o 6.00 rano (
właściwie nad ranem – bo
było
przecież
ciemno
)
nastąpiło uderzenie polskich
sił. Szczególnie ciężkie walki
rozgorzały na Zamarstynowie
( gdzie Ukrainców wspomagała
ponownie milicja żydowska
) , na Podzamczu, Wysokim
Zamku, na Cytadeli, na Górze
św. Jacka ( Kaizerwaldzie ) oraz
o resztę
Koszar Ferdynanda.
Udało się oskrzydlenie pozycji
ukraińskich od południowego
wschodu, opanowanie Żelaznej
Wody,
Snopkowa,
potem
Pohulanki i częściowo cmentarza
Łyczakowskiego. Dotarcie do
górnego Łyczakowa i zajęcie tam
dworca kolejowego oraz koszar
kawalerii spowodowały cofanie
się nieprzyjaciela.
Oddziały ukraińskie, mimo swej
wyraźnej przewagi, w obawie
przed zupełnym osaczeniem
rozpoczęły wycofywanie się z
miasta nocą z 21 na 22 listopada
przez Podzamcze w kierunku
na Żółkiew i ulicami Kurkową,
Teatyńską poprzez Kaizerwald,
na Krzywczyce i Lesienice,
pozostawiając niektóre posterunki
i punkty oporu samym sobie.
Tego dnia miał niestety miejsce
jeden z najbardziej tragicznych
fragmentów
Obrony Lwowa.
Nie ostatni z tych najbardziej
bolesnych, ale jakże symboliczny i
opiewany przez dziesiątki poetów,
kronikarzy , pisarzy. Wiersze Jana
Kasprowicza, Artura Oppmana
( Or – Ota ), Mariana Hemara i
innych znanych przywoływane
są
najczęściej.
Znajdziecie
je Państwo w tomikach , w
Internecie, w wypisach. Ja
chciałbym przypomnieć tekst
wiersza
i zapomnianej nieco
batiarskiej piosenki, śpiewanej we
Lwowie i nie tylko. Poświęconej
Jurkowi Bitschanowi
- 14
letniemu chłopcu który poległ
21 listopada
nad ranem na
Cmentarzu Łyczakowskim. W
okolicach rodzinnego grobowca
Abrahamów i nieopodal miejsca
gdzie
spoczywa
pradziad
znanego krakowskiego (już)

barda Grzegorza Turnaua, stoi
biały krzyż o kształcie skrzydeł
nawigującym do Krzyża Orderu
Virtuti Militari. Taki
miały
kształt ramiona krzyży ( bez
daszków )
na „Orlętach”
przed zniszczeniem. Niestety na
odtworzenie w tym kształcie nie
zgodzili się Ukraińcy. Jak i na
wiele innych rzeczy. Długo by
wyliczać. Ale dobre i to chciałoby
się powiedzieć. Skoro „działając
w imieniu” narodu
Izabella
Cywińska czy Jacek Kuroń słali
listy do Lwowa z apelami by
Panteonu Orląt nie odtwarzać, to
czegóż wymagać od Ukraińców.
Ale znowu odbiegłem nieco
od tematu. Ów
biały krzyż
upamiętnia miejsce śmierci syna
Aleksandry Zagórskiej. Chłopca
który uciekł z domu by bronić
Lwowa. A oto ów tekst pióra
Anny Fischerówny z Ochotniczej
Ligi Kobiet.
Mamo najdroższa bądź zdrowa!
Do braci idę w bój;
Twoje uczyły mnie słowa,
Nauczył przykład Twój.
Pisząc to Jurek drżał cały,
Już w Mieście walczył wróg...
Huczą armaty, grzmią strzały,
Lecz Jurek nie zna trwóg.
Wymknął się z domu, biegł
śmiało,
Gdzie bratni szereg siał,
Chwycił karabin w dłoń małą,
Wymierzył celny strzał.
Toczy się walka zacięta...
Obfity śmierci plon,
Biją się lwowskie Orlęta,
Ze wszystkich Lwowa stron.
Bije się Jurek w szeregu,
Cmentarnych broni wzgórz...
Krew się czerwieni na śniegu,
Lecz cóż tam krew, ach cóż!
Żywi walczyli do rana,
Do złotych słońca zórz,
Ale bez Jurka Bitschana,
Bo Jurek nie żył już...
22 listopada
To właśnie dzień, który symbolicznie choć nie tylko uważany
jest za datę zakończenia walki
– Obrony Lwowa. I rzeczywiście
choć
padły jeszcze potem
gdzieniegdzie strzały, to o 8.00
rano na wieży Ratusza Starego
Miasta załopotała biało czerwona.
To por.
Roman Abraham z
chorążym Mazanowskim i ze
swymi Straceńcami zatknął tu
polską chorągiew na Lwowskim
ratuszu. Dwie godziny wcześniej
nastąpiło
generalne natarcie,
prowadzone osobiście i w polu
przez płk. Michała KaraszewiczTokarzewskiego.
Z godziny na godzinę coraz
więcej ludzi dowiadywało się,
że agresorzy zostali wyparci.
I zdało się nagle, że miasto
oszalało ze szczęścia i radości.
Twarze rozsadzał entuzjazm. Z
okien i balkonów sypały się
kwiaty na maszerujące kolumny
Zwycięzców, którzy
choć szli
twardym równym krokiem, z
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głowami dumnie podniesionymi
, oczy mieli pełne łez. – płakali
ze szczęścia. Ożywiły się ciche
jeszcze wczoraj ulice, place
zapełniały się rozradowanym
tłumem, rozdzwoniły się dzwony
w kościołach , intonowano w nich
dziękczynne Te Deum. No, nie we
wszystkich świątyniach . Cerkwie
choćby, żałobnie milczały.
Ale w tym garncu miodu
znalazło się jednak miejsce na nie
tyle łyżkę, co chochlę dziegciu.
Bowiem to co nabrzmiewało
w dniach okrutnej często walki,
musiało w końcu wybuchnąć.
Do ludzi wznoszących okrzyki
radości
w okolicach Teatru
Wielkiego
doszły
odgłosy
strzałów i narastającego harmidru.
Zza teatru i Krakidałów. Zaczęło
się od tego, że już od rana oddziały
polskie patrolowały rozmaite
kwartały miasta dla wykluczenia
możliwości
ukrywania
się
ukraińskich maruderów.
Doświadczenie z Łyczakowa,
gdzie zamachowcy zabili przed
południem dwóch żołnierzy (
w kamienicy obok kościoła św.
Antoniego – tej w której potem
urodził się Zbigniew Herbert )
wzmagało potrzebę czujności. I
tu ( głównie na Zamarstynowie
), w stronę Polaków z okien
budynków zamieszkałych przez
Żydów padły
strzały. Kule
zabiły trzech żołnierzy, raniły
następnych kilku. Jak się wkrótce
okazało
strzelali
milicjanci
żydowscy. Ukraińcy wycofując
się ze Lwowa nie poinformowali
żydowskich
sojuszników o
odwrocie. Obrońcy w odruchu
pasji i złości rozbiegli się po
domach. Osaczono zabójców
Nie ulega wątpliwości, że zawsze
jak bywa w takich razach pojawili
się zwykli bandyci.
Mord
począł się mordem odciskać.
Żydowski poseł w polskim sejmie
, Baruch Hauser, w 1919 roku
określił w Sejmie liczbę ofiar
lwowskich zajść na 60, Żydowski
Komitet Ratunkowy na 72, a
ustalenia Gminy Żydowskiej
wykazały, że od l do 23 listopada
zmarło we Lwowie ( śmiercią
naturalną lub gwałtowną - jak
napisano w raportach ) 68 osób
wyznania mojżeszowego. Tyle
oficjalnych danych. Jak to się
ma do późniejszych enuncjacji
prasowych i „historycznych”
– oceńcie Państwo
sami.
Nie mogę jednak przejść nad
tematem w skrócie w obecnej
epoce
zmasowanego ataku
na Polskę i Polaków. Bo to co
dzieje się w szeroko pojętej
propagandzie dziś, ma swoje
źródła znacznie wcześniej. Tym
wszystkim którzy wątpliwości
mają - sprawę zaraz wyłuszczę.
Niewątpliwym
uproszczeniem
byłoby powiedzieć, że
za
„pogrom”
odpowiedzialnością
winno obarczyć się Austriaków i
Ukraińców , którzy w pierwszych
dniach
listopada otworzyli
bramy więzień ( nie tylko w
Brygidkach ) by zrobić miejsce
dla
przedstawicieli „polskich
okupantów”.
Jakkolwiek
- wyszło wówczas na wolność
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wiele tysięcy przestępców - w
tym zwykłych bandytów. Kolejne
oficjalne dane
to sięgająca
dwudziestu
tysięcy
rzesza
dezerterów, i tychże bandytów
żyjących głównie
z rozbojów
i drobniejszych kradzieży. No
i jeszcze
rzecz powszechnie
pomijana - wśród aresztowanych
sprawców rabunków znajdowało
się ponad stu sprawców…
mieszkańców
dzielnicy żydowskiej.

- jeden dziewięciolatek

Co do ofiar to nie cytowana już
nawet przez totalnie anty polskie
gremia wychodząca we Lwowie w
jidysz gazeta Lemberger Zeitung
podała liczbę ofiar „polskich
mordów” - 986 (!). Dziwnym
zbiegiem okoliczności redaktorem
naczelnym
owego pisemka
był szef
milicji żydowskiej
wspomniany Eisler.
Polskie
mordy , polskie obozy, polski
antysemityzm… Przebywający na
Konferencji Wersalskiej brytyjski
premier David Lloyd George ( nie
ukrywający swego żydowskiego
pochodzenia )
na forum
konferencji oraz wywiadach dla
prasy angielskiej i niemieckiej
przede wszystkim ,wyolbrzymiał
skalę dramatu i co najgorsze
postulował odmowę
uznania
praw Polski do samostanowienia.
Warto może przytoczyć słowa
późniejszego marszałka sejmu
Macieja Rataja zapisane w jego
pracy Rok 1918. Odzyskiwanie
Niepodległości : (…) W czasie
walk na ulicach Lwowa przez
22 dni uzbierało się w sercach
polskich duzo słusznego i
uzasadnionego oburzenia do
Żydów, którzy głosząc neutralność,
na ogół biorąc stanęli po stronie
Ukraińców, nie tylko sympatią, ale
i nieraz czynną z bronią w ręku
pomocą. Z kolei Izaak Wassercug
- red. naczelny wychodzącego
w Warszawie
pisma Izraelita
już w styczniu 1919 roku ( po
lustracji lwowskiej dokonanej
wespół z ekspertem ministerstwa
spraw zagranicznych RP prof.
Leonem Chrzanowskim ( nota
bene też działaczem )żydowskim
napisał o milicji żydowskiej
:
(…) były w tej formacji
jednostki
nieodpowiedzialne,
nie respektujące neutralności.
Samo istnienie siły zbrojnej,
neutralnej, na polu boju musiało
takie wypadki wywołać, a w
przekonaniu
całej
ludności
Lwowa i całego wojska, milicja
żydowska nie była neutralna,lecz
zbrojnie walczyła z Polakami.
. Ponieważ z kolei uznawany
nie wiedzieć czemu za autorytet
w sprawach polskich Norman
Davies pisze, że
chrześcijan
zginęło w walkach o Lwów (
tylko )
trzykrotnie więcej niż
Żydów muszę na zakończenie tej
transzy podać listę Najczystszych
z Serc jak nazwał Poległe Dzieci
spoczywające
na Łyczakowie
i nie tylko,
prof. Stanisław
Nicieja. Ilość ofiar „pogromu
lwowskiego” jak propagandowo
nazwano
owe
wydarzenia
podałem wcześniej ,zatem czas
na najbardziej tragiczny fragment.

- dwustu pięćdziesięciu siedmiu
piętnastolatków

Polegli w Obronie Lwowa

- siedmiu dziesięciolatków
- dwóch jedenastolatków
- trzydziestu trzech dwunastolatków
- siedemdziesięciu czterech trzynastolatków
- stu dwudziestu siedmiu czternastolatków

- trzystu osiemdziesięciu czterech
szesnastolatków
- pięćset trzydziestu sześciu siedemnastolatków.
Razem
- tysiąc
czterysta
dwadzieścia jeden dzieci. Jak
widać to chyba nie tylko kłopoty
z matematyką
prof. Daviesa
wchodzą tu w rachubę.
I tak się proszę Państwa utarło w
naszej świadomości, że dzień 22
listopada uznawany jast za datę
całkowitego zakończenia Obrony
Najwierniejszego z Wiernych.
A jest to data zakończenia
krwawych walk w samym mieście
i jeszcze prawie pół roku będą
trwały bolesne zmagania, Jeszcze
pół roku gineli będą ci najmłodsi
– również w mieście – choćby
za przyczyną
artyleryjskiego
ostrzału z zewnątrz. Ale zanim
w dalsze dni wejdziemy kilka
stroniczek poswiecimy wspólnie
wspomnieniu równie krwawej,
heroicznej choć krótszej Obronie
miasta które szczęśliwym trafem
pozostało po jałtańskiej zdradzie
po polskiej stronie, choć przecież,
tak samo jak Żółkiew, Bełz czy
inne pobliskie mogło pozostać
„tam”. Nie za bardzo wierzę
w cuda
nie okraszane krwią
Obrońców przeto nie napisałem,
że Przemyśl „jakimś cudem”
pozostał w polskich granicach.
Od Kijewa do Berlina wielikaja
Ukrajina - głosi znana pieśń
sąsiadów,
tymczasem
więc
zakończę temat.
OBRONA PRZEMYŚLA
Jak pamiętamy 31 października
płk Władysław Sikorski uciekł
ze Lwowa. października 1918 r.
W Przemyślu zaś przebywał gen.
Stanisław Puchalski i jego jako
byłego zastepcę
Komendanta
Legionów
Polskich
Rada
Regencyjna mianowała dowódcą
Wojsk Polskich w Galicji i na
Śląsku. Szefem sztabu został zaś
mój ulubiony Sikorski przebyły
właśnie do Przemyśla. Bałagan
panował tu straszny. Organizacje
niepodległościowe podobnie jak
we Lwowie kłóciły się ze sobą i
miały jedno wspólne nie miały
zamiaru podporządkować się
generałowi. Jednak po otrzymaniu
nominacji gen.Puchalski wydał
rozkaz, w którym czytamy
m.in.z
dniem
dzisiejszym
obejmuję
dowództwo
nad
wojskowymi oddziałami polskimi
i żądam od nich w interesie

kraj i narodu bezwzględnego
posłuszeństwa i przodowania
całego społeczeństwa w ładzie
i porządku”.
Równocześnie
mianował kpt. Karola Grodzickiego Wojskowym Komendantem
Miasta Przemyśla. Rozżalony
pominięciem w tej nominacji
płk. Sikorski 2 listopada 1918 r.
wysłał depeszę do Warszawy :
Rusini panują na razie w całości
w Przemyślu. Polska część jest
niezorganizowana.
Generał
Puchalski nie dysponuje siłą..
. Trzy dni wcześniej bo 31
października 1918 r. Ukraińcy
proklamowali przejecie władzy.
. Kurierzy , prawie bez wyjątku
klerycy
greckokatolickiego
seminarium we Lwowie , wysłani
do oficerów - spiskowców w terenie
rozwieźli rozkazy polecające
przejęcie władzy w nocy z 31
października na 1 listopada.
Rozkazy wiezione do Przemyśla
polecały opanowanie miasta przy
pomocy 9 pułku w Żurawicy oraz
wysadzenie mostów na Sanie
, a do spiskowego dowódcy w
77 pułku w Jarosławiu rozkaz
opanowania tego miasta. Kurier
wiozące rozkazy do Jarosławia
, na którego oczekiwano na
dworcu kolejowym , nie przybył
z nieznanych przyczyn , co
doprowadziło do samorozwiązania
się pułku. 1 listopada dotarł
do Przemyśla o godzinie 4.00
rano pociąg ze Lwowa , którego
obsada przywiozła informację
, że Ukraińcy zajęli miasto i
toczą walki z Polakami. Była
to pierwsza wiadomość o
wydarzeniach
we
Lwowie.
Informację tę jako pierwsza
otrzymała organizacja POW,
która podjęła natychmiastową
mobilizację podległych jej ludzi
i decyzję opanowania miasta.
Około godziny 8.00 rano oddział
kolejowy POW liczący około 40
osób opanował dworzec kolejowy
z przyległościami . W czasie
rozbrajania wart austriackich na
dworcu kolejowym dołączyli
do niego ochotnicy, głównie
młodzież..
Stacjonujący
w
Przemyślu Węgrzy zadeklarowali
neutralność , opuścili koszary i
odjechali pociągiem w stronę
Budapesztu.
We wczesnych
godzinach
popołudniowych
Przemyśl
był w rękach
polskich.
Na
propozycję
polską przedstawiciele
URN
odpowiedzieli pozytywnie
i
natychmiastowo podjete rozmowy
zakończono podpisaniem umowy
polsko-ukraińskiej mającej na
celu utrzymanie ładu i porządku
w mieście i powiecie. Powołano
Komisje Rządzącą składającą
się z 4 Polaków , 4 Ukraińców
i
jednego
przedstawiciela
ludności żydowskiej. Jednak
podczas rozmów przedstawicieli
ugrupowań polskich z URN
, w budynku ukraińskiego
„Narodnego Domu” odbywał
się wiec poświęcony omówieniu
aktualnej sytuacji politycznej
w
Przemyślu.
Zarzucano
tam kierownictwu URN brak
zdecydowania , doprowadzenie do
dzikiej demobilizacji oddziałów
ukraińskich w Żurawicy, ugodowy

stosunek do Polaków. Zebrani
wyrazili wotum nieufności dla
URN i powołali nową . Podjęto
także decyzję opanowania miasta
i rozpoczęto przygotowania do
jej realizacji. Podpisanie umowy
polsko-ukraińskiej nie przerwało
przygotowań ukraińskich do
opanowania Przemyśla, które
zostały zakończone 3 listopada.
W tym też dniu w prawobrzeżnej
części miasta powstała Żydowska
Rada Ludowa , która powołała
własną milicję, mającą w założeniu
czuwać nad bezpieczeństwem
dzielnicy żydowskiej zachowując
neutralność w sporze polskoukraińskim. W nocy z 3/4 listopada
1918 doszło do zamachu stanu
ze strony Ukraińców pomimo
podpisania
1
listopada1918
roku umowy. Zorganizowane w
Medyce, Nehrybkach, Pikulicach,
Sielcach oddziały ukraińskie ,
przy współdziałaniu z milicją
ukraińską ( oraz żydowską ) w
mieście oraz 30-sto osobową grupą
Strzelców Siczowych , zajęły
miasto. W wyniku tych działań
aresztowano gen. Puchalskiego
i dużą liczbę żołnierzy polskich
oraz zajęto część miasta i
okoliczne miejscowości położone
na prawym brzegu Sanu.
Pozostałą część miasta - Zasanie
broniła głównie młodzież - czyli
miejscowe Orkęta. A oto w
skrócie - przebieg walk
3- 4 listopada
Por. Leon Kozubski — instruktor
skautowy ze Lwowa od 2 listopada
przejął dowództwo 45 p.p. na
Zasaniu /dziś koszary przy ul.
29 Listopada/, zaczął formować
na terenie opuszczonych przez
Węgrów
koszar na Zasaniu
nowy pułk składający się z
młodzieży skautowej. Pomagali
mu w tym oficerowie legionowi:
Burda, Hauser, Huragan i
bracia Adamowscy.
Wystawił
warty w koszarach, w szpitalu
powszechnym,
magazynach
amunicji i przy mostach gdzie
zaistalowano gniazda karabinów
maszynowych. Łącznie zdołano
zgromadzić 60 ochotników, w
tym 25 znajdowało się na terenie
koszar, a pozostali pełnili wartę.
Około godziny czwartej rano
Ukraińcy znienacka zatakowali
i rozbroili polskie placówki,
biorąc wszystkich do niewoli
również sztab z gen. Puchalskim
na czele . Atak ich na Zasanie
zachwiał się w ogniu karabinów
maszynowych czujnych placówek
przy mostach. Dowódca tych
placówek por. Huragan zawarł z
Ukraińcami rozejm na 6 godzin.
W tym czasie uzupełniono
stany załogi koszar i redut na
Zasaniu zbiegłych żołnierzy z
miasta, dalszych ochotników
głownie uczniów gimnazjalnych
Zgłaszały się licznie dziewczęta
- skautki do pełnienia służb
sanitarnych. Następnie chorąży
Tatara zorganizował patrol konny
składający się z ochotników,
którzy patrolowali linię wzdłuż
Sanu.
Równocześnie
dla
przeciwstawienia się próbom
przeprawy przygotowano samochód ciężarowy z ustawionymi na
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nim karabinami maszynowymi,
które w przypadku zagrożenia
ostrzeliwały przeprawę /dowódca
inż.Grabowski/. Płk Władysław
Sikorski zrzucił mundur, przebrał
się w kolejarski i zdołał uciec z
aresztu. W tym czasie dotarł rozkaz
gen. Puchalskiego (znajdującego
się w niewoli ), wzywający
broniącą się załogę do wycofania
się za Rzeszów ze względu na
przeważające siły wroga. W
porozumieniu z nim por.Kozubski
odmówił wykonania rozkazu gen.
Puchalskiego. Uznano jednak że
został sporządzony pod presją a
poza tym bowiem ,że generał
przebywający w niewoli nie może
wydawać rozkazów podległym
mu
uprzednio
oddziałom.
Odmiennie w Żurawicy, gdzie
oficerowie
zdecydowali
się
rozpuścić garnizon. Ale przybył
tu b. kapelan Legionów i udało
musię
przekonac
dowódcę
por. Michała Suchomlę do
akcji odbicia koszar. Bowiem
magazyny , broń i amunicja
zostały już przekazane żołnierzom
ukraińskim. Żołnierze odzyskali
koszary z rąk zaskoczonych
przebiegiem wydarzeń Ukraińców
, a następnie już uzbrojeni, zmusili
ogniem karabinu maszynowego
placówkę ukraińską w nastawni
kolejowej do wycofania się.
Odzyskanie Żurawicy miało
kluczowe
znaczenie
dla
obrońców Przemyśla , gdyż
zostało przywrócone połączenie
z Krakowem i bliżej leżącymi
miastami , z których przybywali
ochotnicy na pomoc Przemyślowi.
4 listopada polscy członkowie
Komisji Rządzącej skierowali
do ukraińskich członków tej
komisji protest , zarzucając
im złamanie umowy polskoukraińskiej jak również uznali
zajęcie miasta przez oddziały
ukraińskie za sprzeczne z prawem.
Jednocześnie
w Przemyślu
Ukraińcy rozlepiali na murach i
płotach obwieszczenia wojenne.
Ukraińska Wojskowa Komenda
Wojenna Okręgu Przemyskiego
wprowadzała sądy doraźne mające
karać śmiercią za między innymi:
napady na
funkcjonariuszy
ukraińskich,
manifestacje
,
noszenie i posiadanie broni
(zakaz ten dotyczył tylko Polaków
gdyż zezwolono na noszenie broni
funkcjonariuszom
austriackim
i żydowskim) , organizowanie i
udział w zebraniach zwoływanych
bez zgody władz ukraińskich.
Biskup greckokatolicki
J.
Kocyłowski przyjął z radością
zajęcie prawobrzeżnej części
miasta przez Ukraińców i
odprawił 4 listopada uroczyste
nabożeństwo. Wygłosił w trakcie
tego nabożeństwa
kazanie w
czasie którego wypowiedział
się za
utworzeniem państwa
ukraińskiego na ziemiach leżących
na zachód od Sanu. Poparł więc
nakreślony przez Ukraińską Radę
Narodową we Lwowie zasięg
terytorialny przyszłego państwa
ukraińskiego
obejmującego
między innymi Chełmszczyznę,
Podlasie,
tzw.
„Nadsanie”
oraz
„Łemkowszczyznę”.
Było
to
równoznaczne
z
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zaakceptowaniem przynależności
Przemyśla, Jarosławia, Sanoka,
Krosna aż do
Krynicy do
Ukrainy. Wypowiedź ta spotkała
się z oburzeniem polskich
mieszkańców zamieszkujących te
tereny jak również z negatywnym
przyjęciem przez duchowieństwo
rzymskokatolickie.
Pomimo
prowadzonych walk podejmowano
rozmowy mające na celu
przerwanie działań wojskowych.
4
listopada
podpisano
ze
stroną ukraińską rozejm ,a
przedstawicielem strony polskiej
był płk Sikorski, i inż. Kazimierz
Osiński.
Zastrzeżono
tamże
możność wypowiedzenia rozejmu
na 24 godziny przed ustalonym
terminem. Stan załogi w tym
czasie wzrósł do 200 ochotników,
w tym około 30 oficerów.
5 listopada
Płk W. Sikorski mianował por.
Leona Kozubskiego dowódcą
wojsk polskich na Zasaniu .
Polska obrona Zasania składała
się z sześciu placówek . Pierwsza
w rejonie klasztoru SS Felicjanek
(12 osób) , druga broniąca
kładki łączącej Zasanie z ulicą
T.Kościuszki , trzecia broniąca
mostu
kolejowego,
czwarta
broniąca mostu drewnianego (16
osób) , piąta w rejonie schroniska
OO Albertynów, szósta broniąca
Zasania od strony Buszkowic
wzmocniona do 50 osób , w
tym 4 kobiety. Ponadto na
forcie Winna Góra przebywało
pogotowie w sile 68 żołnierzy i
4 oficerów. Tam też znajdowały
się stanowiska baterii ( 4 działa),
dalej na forcie „Lipowica” , gdzie
mieściły się magazyny amunicji
stacjonowała załoga składająca
się z 70 żołnierzy i oficerów.
Zorganizowano także oddział
kawalerii liczący kilkunastu
ułanów i placówkę broniącą brodu
w Krasiczynie. Główne siły zdolne
do interwencji we wszystkich
kierunkach
stacjonowały
w
koszarach austriackiego 45 pp.
Siły te przyjęły nazwę 18 pułku
strzelców i dzięki stopniowo
przybywającym
ochotnikom,
stale rosły .
6 listopada
Ukraińcy podjęli próbę zajęcia
Zasania siłą. W tym celu skierowali uderzenie od strony wsi
Buszkowice, które po sforsowaniu
Sanu miało doprowadzić do
zajęcia Winnej Góry i Lipowicy,

a następnie samego Zasania.
Oddziały ukraińskie sforsowały
San w rejonie Buszkowic
zmuszając
polską
placówkę
broniącą przeprawy do wycofania
i
dopiero
przeciwuderzenie
oddziałów polskich z Lipowicy
zmusiło oddziały ukraińskie do
odwrotu. Drugi oddział ukraiński
podjął próbę przeprawy przez San
pontonami naprzeciw schroniska
OO Albertynów, ale placówka
polska broniąca tego odcinka
uniemożliwiła im ten zamiar.
7 listopada
Ogłoszona została Republika
Przemyska. Prezydentem nowej
republiki został legionista i
poseł do sejmu austriackiego
Herman Libermann. Podjęto
wówczas próbę pokojowego
połączenia obu części miasta.
W tym celu udał się pochód
mieszkańców Zasania na rynek
przemyski, gdzie Libermann
z okien ratusza proklamował
republikę. Wojsko ukraińskie
wyparło demonstrantów na stację
i następnie przez most kolejowy
na Zasanie.
9 listopada
W godzinach popołudniowych
wyrusza z Krakowa do Przemyśla
pociąg z odsieczą w postaci
Grupy San pod dowództwem
mjr Juliana Stachiewicza , wśród
której byli między innymi: por.
Władysław Bortnowski, kpt.
Edmund Knoll Kownacki oraz
plutonowy Henryk Dobrzański
(późniejszy
mjr”Hubal”)
.
Zadaniem tych oddziałów było
zdobycie prawobrzeżnej części
Przemyśla znajdującej się w
rękach ukraińskich i otwarcie
drogi na Lwów. W skład „Grupy
San” wchodziły dwie kompanie
piechoty (334 oficerów i żołnierzy)
które dysponowały
baterią
artylerii , pociągiem pancernym
oraz jedenastoosobowym oddziałem ułanów.
10 listopada
Około południa , dotarły do
Żurawicy oddziały odsieczy
10 listopada skąd po krótkim
odpoczynku
wymaszerowały
na Zasanie. Przybycie odsieczy
z Krakowa poprzedzone było
przyjazdem pociągu pancernego
„Śmiały” , który podjął nieudaną
próbę zdobycia mostu kolejowego
na Sanie. Poległ wówczas por.

Władysław Kramarz.
11 listopada
Po przybyciu na Zasanie mjr J.Stachiewicz podjął przygotowania
do planowanego na dzień 11
listopada ataku mającego na
celu odzyskanie prawobrzeżnej
części miasta jak również
dokonał
przeglądu oddziałów
polskich. Opracowany przez
niego plan ataku przewidywał
wykonanie po wcześniejszym
przygotowaniu
artyleryjskim
pierwszego uderzenia na most
kolejowy, który miano sforsować
z pomocą pociągu pancernego,
a po jego zdobyciu uderzenia na
most drogowy i kładkę. Główne
uderzenie na most kolejowy
i dalej na osobowy dworzec
kolejowy pod osłoną pociągu
pancernego miała przeprowadzić
kompania przemyska ,za którą
miała podążać legia oficerska ,
spieszony oddział artylerzystów
krakowskich oraz kompania
kolejowa. Drugie natarcie przez
most drogowy miała wykonać
kompania 5 pp z plutonem ckm,
zaś przez kładkę dla pieszych /
naprzeciw Domu Robotniczego/
uderzyć miał 8 pp . Działania te
miały być wspierane uderzeniami
bocznymi
wykonanymi
w
rejonie Buszkowic /kompania
żurawicka/ i Prałkowiec /oddział
kawalerii
przemyskiej/.
Po
zajęciu przez oddziały polskie
pozycji
wyjściowych
około
godziny dziewiątej rano
mjr
Stachiewicz
wystosował
do
wojsk ukraińskich ultimatum z
żądaniem opuszczenia miasta
do godziny dwunastej....Miasto
Przemyśl, które sami uważacie za
przeważnie polskie, zostało przez
Was obsadzone zdradziecko,
wbrew
traktatom
wspólnej
komisji Rad Narodowych polskich
i ukraińskich. Ludność polska
miasta Przemyśla, nią żądająca
supremacji jednego narodu w
stosunku do drugiego, pragnąca
owszem zgody i porozumienia
tęskni do uwolnienia się spod
Waszego jarzma i wojskowego
ucisku, widzę się zmuszonym
przyjść z pomocą tej ludności
i żądać oddania miasta w
ręce polskich władz zarówno
cywilnych, jak i wojskowych. Z
tego względu, celem uniknięcia
rozlewu krwi, którą chcielibyśmy
uważać za bratnią, żądam od
Panów spełnienia postulatów...”.
Wobec
braku
wszelkiej
odpowiedzi, o godzinie 12.15

Polub nas na Facebook

rozpoczęto ostrzał artyleryjski.
Około godziny 13.00 przyjechał
z Żurawicy pociąg pancerny
mający sforsować most kolejowy
. Zauważywszy go Ukraińcy
wypuścili z osobowego dworca
kolejowego lokomotywę mającą
zderzyć się z jadącym pociągiem
pancernym. Dowódca pociągu
przewidując możliwość takiej
akcji jechał po przeciwnym
torze
tak
,że
rozpędzona
lokomotywa minęła go. Druga
wypuszczona
lokomotywa
wykoleiła się na zwrotnicach
przed mostem tarasując przejazd
. Natarcie rozpoczęło się o godz.
14.40 prawie równocześnie na
moście drewnianym, na moście
kolejowym z udziałem pociągu
pancernego „Śmiały” , piechoty,
na kładce (naprzeciw Domu
Robotniczego) i w bród przez
San naprzeciw wzgórza Trzech
Krzyży. Po przejechaniu mostu
kolejowego pociąg pancerny
nie mógł się dalej posuwać
, ze względu na wykolejoną
lokomotywę , która blokowała
jeden tor (drugi został przez
Ukraińców
zdemontowany
na dość długim odcinku). Za
pociągiem pancernym przeszły
most dwa plutony kompanii
przemyskiej
wypierając
uderzeniem broniącą go placówkę
ukraińską. Prawie równocześnie
ruszył do ataku 5 pp , który
wspierany ogniem karabinów
maszynowych przebiegł most
drewniany obrzucając okopy
ukraińskie granatami oraz 8 pp
zdobywający kładkę ( vis a vis
Domu Robotniczego). W tym
mniej więcej czasie kawaleria
przemyska
przeprawiła
się
przez San pod Prałkowcami ,
kompania żurawicka w rejonie
Buszkowic. Około godziny 15.00
oddziały polskie przekroczyły
San na wszystkich odcinkach i
przystąpiły do natarcia na centrum
miasta. Oddziały przemyskie pod
dowództwem ppor. Huragana
po zdobyciu mostu kamiennego
uderzyły na broniony dworzec
kolejowy dwoma plutonami.
Po zdobyciu dworca przybyła
tam legia oficerska i część
kompanii
oficerskiej
oraz
przeniósł
tu
swój
sztab
dowodzenia mjr J.Stachiewicz.
W dalszej kolejności oddziałom
polskim udało się opanować po
uporczywej walce koszary przy
ulicy Smolki, centrum miasta i
rejon ulicy Mickiewicza. Około
godziny 20.00 walki ustały.
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Oddziały mjr. J.Stachiewicza
opanowały prawie całe miasto ,
a w rękach ukraińskich pozostały
tylko
Bakończyce,
Góra
Zamkowa, i obiekty wojskowe na
jego peryferiach.
12 listopadaOd wczesnych godzin rannych
patrole polskie zajmowały bez
większych przeszkód pozostałe
części miasta jak Górę Zamkową,
Bakończyce i leżące na jego
obrzeżach koszary i magazyny
wojskowe. Oddziały ukraińskie
wycofały się do okolicznych wsi ,
gromadząc swe siły w Pikulicach
i Siedliskach. Ostatecznie około
godziny 13.00 całe miasto i
wszystkie obiekty wojskowe na
jego peryferiach znalazły się w
rękach polskich. Straty polskie
wyniosły wówczas łącznie ok. 50
zabitych i drugie tyle rannych.
Wieczorem przybyły z Krakowa
do Przemyśla oddziały odsieczy
idącej dla Lwowa i kompania
piechoty z Jarosławia.
Na
miejsce mjr Julina Stachiewicza
mianowany został tymczasowo
ppłk
Michał
KaraszewiczTokarzewski. Został dowódcą
wojsk polskich na terenie miasta
i Okręgu Przemyskiego do czasu
przybycia gen. Bijaka.
13 listopada
W oparciu o uzyskane informacje
o udziale milicji żydowskiej w
walce z oddziałami polskimi ppłk
M.Karaszewicz-Tokarzewski
podjął 17 listopada decyzję o
nałożeniu na przemyskich Żydów
kontrybucji w wysokości 3 000 000
koron , które miały być wpłacone
do 21 listopada do godziny
12.00. Nałożenie
kontrybucji
wywołało protesty Żydowskiej
Rady Ludowej , a także innych
instytucji żydowskich za granicą.
W wyniku licznych interwencji u
wojskowych i administracyjnych
władz
miasta
decyzja
o
nałożeniu kontrybucji została
cofnięta po złożeniu przez ŻRL
zobowiązania ,że Żydzi nie będą
więcej występowali przeciwko
wojsku polskiemu i zachowają
neutralność w sporze polskoukraińskim. Jak powszechnie
wiadomo
stosowali
się
(
przynajmniej zbrojnie ) do litery
tego porozumienia do września
1939 roku.
CDN

Na facebookowej tożsamości
Kresowego Serwisu informacyjnego można komentować treść
zamieszczanych w KSI publikacji.
https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081
Z dnia na dzień przybywają
nowe polubienia więc i Ciebie
nie może tam zabraknąć.
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WROCŁAW I LWÓW BRATNIE
MIASTA-CZ.I- OSSOLINEUM
Anna Małgorzata Budzińska

Wiem, że było już wielu, którzy porównywali te miasta. Ja
nie chcę porównywać, nie chcę wyszukiwać analogii, ale
chciałabym odnaleźć ducha Lwowa we Wrocławiu, choć
przecież śpiewam za Romanem Kołakowskim, że „Lwów
to dla mnie zagranica…”.
Spaceruję z aparatem po Wrocławiu, moim kochanym,
rodzinnym mieście. Obserwuję tu wszystko dookoła,
słucham, robię zdjęcia.

które przyjęło nazwę profesorów lwowskich, są pomniki,
restauracje, uroczystości i święta kresowe, uczelnie o
tradycjach sięgających korzeniami przedwojennych
lwowskich czasów, są zrzeszenia i towarzystwa kresowe,
są i nagrobki Kresowian na cmentarzach- jest wiele takich
miejsc i chętnie Was, drodzy czytelnicy tam zaprowadzę.
Na początek odwiedziłam magiczne miejsce, świątynię
wiedzy i historii- Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Gdy
tam wchodziłam jeszcze słońce błąkało się po ogrodzie i
po budynku

Gdzie więc szukać tej lwowskiej, kresowej atmosfery?
-Myślę, że przede wszystkim w samych ludziach. Wielu
przyjezdnych zauważa specyficzną serdeczność, pogodę
ducha i otwartość Wrocławiaków, co cechuje zazwyczaj
ludzi wschodu.
Nie znaczy to wcale, że Wrocławianie nie potrafią się
zażarcie kłócić. Nie. Stać ich jednak na drobne gesty
rzadko spotykane w innych miastach. Niby nic wielkiego,
proste odruchy życzliwości na ulicy i uśmiechy- nie tylko
od święta.

Fundacja pod nazwą Zakład Narodowy im. Ossolińskich
została utworzona w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana
hr. Ossolińskiego (1748-1826).

Fundacja, zgodnie z wolą założyciela, miała składać się
ze zbiorów: kolekcji książek, rękopisów, numizmatów
i muzealiów, ofiarowanych przez J. M. Ossolińskiego i
majątków ziemskich przeznaczonych na jej utrzymanie
oraz drukarni. Zakład miał także wydawać własne pismo
naukowe i opiekować się młodymi uczonymi. Na siedzibę
Zakładu, po długim namyśle, wybrał Ossoliński Lwów,
który po I rozbiorze Polski przypadł Austrii.
Akt fundacyjny Biblioteki – Ustanowienie familijne z 18
X 1816 r. Przesłał Ossoliński cesarzowi, ten zaś 4 czerwca
1817 r., akt ten zaaprobował.
No i ta wschodnia gościnność. Nie ma wielkiego problemu
z odwiedzinami- można po prostu wpaść bez zapowiedzenia
i zawsze będzie się ugoszczonym „czym chata bogata”, a
przede wszystkim jest się witanym z otwartymi ramionamito dzięki naszym kresowym przodkom, którzy przybyli tu
po wojnie.. Przyjezdni dobrze się tu czują.

Spacerując po mieście obserwuję nie tylko ludzi. Ważne
są też miejsca. Jest tu wiele śladów lwowskich. Jest ulica
o tej nazwie, plac związany ze Lwowem, gimnazjum,

Dla potrzeb Zakładu Ossoliński zakupił we Lwowie budynki
poklasztorne sióstr karmelitanek przy ul. Ossolińskich 2.
Kompleks został poddany przebudowie, dostosowującej go
do funkcji, jakie miał pełnić po przeniesieniu zbiorów.

Ten uczony, bibliofil, kolekcjoner, członek wielu towarzystw
naukowych, prefekt cesarskiej biblioteki wiedeńskiej, po
upadku Rzeczypospolitej nie uległ paraliżującej czyny
rezygnacji, lecz przystąpił do budowania instytucji, która
miała pomóc zniewalanemu narodowi w zachowaniu
własnej tożsamości oraz zaszczepić mu wolę niepodległości.
Wchodząc do wrocławskiej placówki już od progu
natkniemy się na wystawę, dokumentującą trudna historię
tych zbiorów.

/ Ossolineum we Lwowie
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Dla swej inicjatywy postanowił zdobyć poparcie polskich
elit.
Najważniejszym krokiem w tych zabiegach był układ
podpisany 25 grudnia 1823 roku z księciem Henrykiem
Lubomirskim, reprezentantem wielkiego i bogatego rodu
oraz znakomitym znawcą i kolekcjonerem dzieł sztuki.

J.M. Ossolińskiemu nie dane było doczekać uruchomienia
Zakładu Narodowego we Lwowie. Zmarł w 1826 roku w
Wiedniu.
W rok po jego śmierci, zbiory zapisane Zakładowi zostały
przewiezione do Lwowa.
W latach niewoli Ossolineum stało się prężnym ośrodkiem
nauki i kultury.
W jego murach odbywały się doroczne spotkania naukowe,
urządzano wieczory literackie i koncerty. Podjęto prace
edytorsko-wydawnicze, które zaowocowały m.in. reedycją
Słownika języka polskiego Samuela Lindego, przyjaciela
J.M. Ossolińskiego oraz rozpoczęciem ukazywania się
czasopisma naukowego ZNiO.

Zbiory zgromadzone przez rodzinę Lubomirskich składały
się z bezcennych muzealiów: malarstwa, miniatur, rzeźb,
broni oraz rysunków dawnych mistrzów, w tym Albrechta
Dürera i Rembrandta Harmenszoona van Rijna. Tak więc
kolekcja Ossolineum bardzo się wzbogaciła.

www.ksi.kresy.info.pl

W marcu i kwietniu 1944 r. zostały przewiezione do
Krakowa, gdzie miały bezpiecznie przetrwać w piwnicach
Biblioteki Jagiellońskiej, jednak w lipcu 1944 r. władze
niemieckie postanowiły przewieźć je do Rzeszy. Transport
został porzucony w miejscowości Adelin (obecnie
Zagrodno) na Dolnym Śląsku i tu, po zakończeniu działań
wojennych, odnaleźli je Polacy. W 1947 r. trafiły do
Wrocławia.
Po wojnie Ossolineum było tylko cieniem dawnej świetności. Mimo przekazania przez Ukraińców części zbiorów
jako „dar narodu ukraińskiego dla narodu polskiego”, nadal
70% zasobu pozostało we Lwowie, co wynikało z polityki
tamtejszych władz. Przyjętą przez nich generalną zasadą
było, że wszystkie materiały pochodzące lub odnoszące się
do ziem leżących na wschód od linii Curzona, a zwłaszcza
materiały związane (w pojęciu komisji ukraińskiej) z historią i kulturą zachodniej Ukrainy, a także w jakikolwiek sposób wiążące się z Rosją, Białorusią, Podolem, Wołyniem,
Litwą, Turcją itd. miały pozostać we Lwowie, nawet jeśli to
była najmniejsza wzmianka.
Część zbiorów uległo zniszczeniu w czasie wojny, a inne
pozycje znikły po wojnie i nawet nie wiadomo co konkretnie. Do dzisiaj nie udało się odzyskać np. prasy.
We Wrocławiu od razu zajęto się zabezpieczeniem ossolińskich zbiorów. Zostały one umieszczone w siedemnastowiecznym budynku poklasztornym Zakonu Szpitalnego
Kawalerów Krzyżowych z Czerwoną Gwiazdą, gdzie od
początku XIX w. działało męskie gimnazjum katolickie
p.w. Św. Macieja. Gmach odremontowano i już w 1947 r.
uruchomiono czytelnię, udostępniając część zbiorów środowisku akademickiemu.

Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 r. odmienił
los Ossolineum, które, podobnie jak i inne placówki nauki
w Polsce, okupanci poddali represjom.
31 stycznia 1940 r. Akademia Nauk Ukraińskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podjęła decyzję o
przejęciu zbiorów i utworzeniu z Ossolineum Biblioteki
Lwowskiej Filii AN USRR. Nowe władze przystąpiły do
likwidacji Muzeum Książąt Lubomirskich, rozdzielając
jego zbiory pomiędzy lwowskie muzea, pozostające pod
zarządem Ukraińców.
Po wkroczeniu Niemców do Lwowa w lipcu 1941 r.
Biblioteka Lwowska przestała istnieć, a Ossolineum
zostało powierzone pod zarząd kustoszowi Mieczysławowi
Gębarowiczowi .
W początkach roku 1944, z powodu zbliżającego się
frontu, władze niemieckie zarządziły ewakuację zbiorów
ważnych tylko dla kultury niemieckiej. Gębarowicz,
wbrew nakazom Niemców wykorzystał tę sytuację dla
własnych planów ewakuacji i ratowania zbiorów polskich.
W dwóch transportach znalazły się najcenniejsze kolekcje
Ossolineum, choć zapewne groziło to śmiercią kustoszowi.

W 1953 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich został wcielony w struktury Polskiej Akademii Nauk
Przez 41 lat swojego funkcjonowania w strukturach PAN
Biblioteka Ossolineum zdołała przechować tradycję lwowskiego Zakładu Narodowego.
Przez cały ten okres gromadzono zbiory książkowe, manuskrypty, czasopisma, mapy, stare druki, opracowywano
zbiory i udostępniano w obiegu naukowym. W latach 19801989, dzięki zaangażowaniu pracowników Ossolineum,
zgromadzono unikalną kolekcję druków bezdebitowych,
dokumentujących ruch „Solidarnościowy”.
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Wkrótce dyrektor placówki- dr Adolf Juzwenko wspierany
przez Radę Naukową oraz Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum podjął starania o restytucję Fundacji. Wysiłki te zostały uwieńczone sukcesem 5 stycznia 1995 r., kiedy Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o „fundacji –
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

czorach autorskich występują znani uczeni, pisarze, artyści.
Odbywają się koncerty i przedstawienia teatralne. Ja trafiłam akurat na wystawę „Grafika z kolekcji Jana i Jadwigi
Nowak-Jeziorańskich”

nek oświetlony był już nie słońcem a światłami latarń i też
pięknie się prezentował od tej strony wieczorem.

Natomiast we Lwowie obecnie w miejscu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich funkcjonuje Lwowska Narodowa
Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka Akademii Nauk Ukrainy.

Od 1990 r. Ossolineum odzyskuje dawny blask i pozycję
liczącej się w kraju placówki naukowej i kulturalnej. Stale
wzbogacają się jego zbiory, w tym o cenne dary i kolekcje.

Co roku Ossolineum przygotowuje kilka dużych wystaw,
wykorzystując swoje cenne zbiory. Na spotkaniach i wie-
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W pięknych salach pod kopułą prezentowane są te zbiory,
a także odbyło się Kuratorskie oprowadzanie po wystawie.
Dzisiaj każdy może wejść do Ossolineum, korzystać z jego
zbiorów i działalności. Organizowane są też dni otwarte
Ossolineum- ostatnio prezentowany był rękopis „Pana Tadeusza”.
Gdy wychodziłam z Ossolineum, szłam nad Odrą i budy-

To pierwszy mój wrocławski spacer szlakiem ducha Lwowa, zapraszam na kolejne wkrótce.
Źródła:
-Wystawa w Ossolineum, oraz:
-http://www2.oss.wroc.pl/index.php/aktualnosci/historia-znio/

BOŻE NARODZENIE W
MILNIE NA PODOLU
Adolf Głowacki

Boże Narodzenie ze względu
różne związane z nim obyczaje,
było
obok
Wielkanocy,
największym
corocznym
wydarzeniem w życiu kresowego
sioła. Poprzedzał je okres
wyczekiwania i przygotowań.
Mężczyźni z wyprzedzeniem
jeździli do młyna by zrobić
zapas mąki na świąteczne
wypieki. Zwłaszcza pszennej,
białej, pytlowej. Po tym bito
świnie (przeważnie do spółki)
i robiono wyroby mięsne.
Ponieważ w święta i niedziele
nie wykonywano żadnych -poza
obrządkiem inwentarza- prac
gospodarczych,
musiał
być
przygotowany odpowiedni zapas
sieczki i drewna opałowego.

(bułeczki) nadziewane różnym
suszem owocowym, twarogiem,
kapustą, makiem i cynamonem,
oraz
makowe
zawijańce
(rolady) i pierniki. Sporo czasu
zajmowały też papierowe kwiaty
i
przestrzenne
konstrukcje
zwane pająkami (nawlekane
na nici słomki przedzielane
wycinankami z kolorowych
bibułek).
Część
kwiatów
powlekały płynnym woskiem.
Szczególnie pracochłonne były
konwalie. Kwiatami ozdabiały
ściany, a pająk zawieszały
nad stołem. Nawet lampę
naftową stroiły postrzępionymi
bibułkami. Moczyły też i
łuszczyły w stępach, pszenicę na
kutię.

Kobiety
robiły
generalne
porządki i pranie. Malowały też
wapnem zawsze poobcierane
trochę piece, bo zimą starsi
grzali przy nich strudzone plecy.
Tuż przed wigilią piekły chleb,
suche ciastka (suchary), pierogi

W wigilię dom wypełniały
zapachy postnych, kraszonych
olejem, potraw na uroczystą
wieczerzę. Wieś w tym obszarze,
ze względu na duże rozdrobnienie,
nie była zamożna. Ponadto
Milno wciąż jeszcze leczyło

rany doszczętnego zniszczenia
przez I wojnę. To rzutowało na
jakość potraw wigilijnych, ale
tradycja dwunastu musiała być
zachowana. Składały się na nie:
kapusta z grochem i smażona,
barszcz, gołąbki z kaszą gryczaną
i jaglaną, pierogi gotowane z
kaszą gryczaną i twarogiem oraz
z kapustą i grzybami, kluski z
makiem, kluski z gotowanym
suszem
owocowym,
śledź
marynowany, kutia, pieczywo i
„kandybał” (woda zabarwiona
palonym
cukrem,
lekko
osłodzona miodem, zaprawiona
kwaskiem
cytrynowym
lub
lekko octem, z dodatkami
smakowymi). W tym czasie,
choć drzewko (choinka) było już
rozpowszechnione w miastach, u
nas wciąż tradycyjnie, w kątach
za stołem, ustawiano snop żyta
i owsa. Na 320 rodzin polskich,
w około pięciu domach, obok
snopków, stało też drzewko.
Przygotowania kończyła kąpiel i
przebieranie w świąteczną odzież.

Gdy dzieci wypatrzyły pierwszą
gwiazdkę, gospodarz wnosił
do domu, duży snop prostej
słomy i małą wiązankę siana.
Stojąc z tym w progu, składał
rodzinie życzenia wesołych
świąt, zdrowia i długich lat
życia. Powinszowanie kończył:
„….abyście stu lat doczekali,
a później dopóki wam Pan Bóg
kresu nie wyznaczy. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus”.
Na to wszyscy odpowiadali
„Na wieli wieków. Amen”. Po
tym siano rozkładał na stole
a słomę na podłodze (ziemi).
Tę rozłożoną słomę nazywano
„dziaduchem”.
Następnie
wszyscy klękali i w ciszy
odmawiali modlitwę dziękczynną
i za zmarłych. Po modlitwie
każdy spożywał przygotowaną
porcję opłatka i zasiadano do
stołu. Wieczerza rozpoczynała
się od marynowanego śledzia.
Następnie podawano kapustę,
barszcz,
pierogi,
kluski,
gołąbki i na koniec kutię. Po

tej obfitości, prawie nietknięte
zostawało pieczywo. U nas nie
było większych jezior. Rybę
zastępował
sprzedawany
w
sklepach, słony śledź z beczki.
Po wieczerzy, gospodarz brał
kolorowy opłatek z porcjami
pieczywa i zanosił zwierzętom.
Chciałbym
tu
podkreślić,
że nie obdarowywano się
tam
prezentami.
Nawet
dzieci. Nie czuły się jednak
przez
to
pokrzywdzone.
Przygotowywania,
nastrój
wyczekiwania,
uroczysta
wieczerza i wszystko, co się z
tymi świętami wiązało, dawały im
więcej radości niż współczesnym
wyszukane prezenty.
Zwyczaje świąteczne w różnych
rejonach tego obszaru, nieco się
różniły. W Zubrzy przyległej do
Lwowa, pod wpływem miasta,
powszechnie królowało już
drzewko. Tradycja ze snopami
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żyta i owsa, przetrwała do I Wojny
Światowej, a dziaduch do końca.
Ponadto życzenia świąteczne
składał tam gospodarz przed
opłatkiem i każdy z młodszych
domowników, dziękował mu za
to pocałowaniem w rękę.
Czas pomiędzy wieczerzą i
pasterką, przeplatano kolędami
i wspomnieniami. Przed północą
ulice zapełniały się ludźmi
zmierzającymi do kościoła.
Pora nocna, wieś pokryta
bielą, rozgwieżdżone niebo i
skrzypiący śnieg pod butami,
znakomicie wpisywały się w
nastrój tego święta. W kościele
panowała zupełna cisza i
półmrok. Wnętrze oświetlały
jedynie świece przy ołtarzu,
filarach i rzadko rozmieszczone
na ścianach. Gdy ksiądz pojawił
się przy ołtarzu, na chórze, w
tej ciszy, wręcz detonowało
„Gdy się Chrystus rodzi …”.
Po chwili cały kościół drżał w
posadach. Z szeregu pięknych
kolęd wyróżniała się nastrojowa
„Noc cicha w śnie, pasterze
śpią już…”. Pasterkę kończyła
gromka „Pójdźmy wszyscy do
stajenki” !!!.
Tej nocy lampę się tylko trochę
przyciemniało i wszyscy spali na
dziaduchu.
Atrakcją pierwszego dnia świąt,
były „Herody”: król, dwóch
jego rycerzy, anioł, pasterze,
diabeł, śmierć z kosą, Żyd, dziad
i żandarm. Ta grupa dorosłej
młodzieży, po mszy, chodziła
od domu do domu i za zgodą
gospodarzy, odgrywała rodzaj
jasełek. Poprzedzał ją i pytał o
zgodę, żandarm z dzwonkiem.
Inscenizacja zaczynała się od
żądania krzesła dla króla, po
czym każda osoba wygłaszała
jakąś
kwestię.
Np.
anioł
ogłaszał: „Żydzie Mesjasz się
rodzi, więc przywitać i pokłonić
mu się godzi. Na to Żyd: Rodzi,
godzi, ….jak się mam pokłonić
kiedy muszę ze skrzypkami na
wesele gonić”. Występ kończyło
ścięcie Heroda i chóralne
„Wiwat, wiwat już idziemy,
za kolędę dziękujemy ….”.
Datki pieniężne przeznaczano
na potrzeby kościoła. Ciągnąca
za nimi dzieciarnia, co rusz
podrywała się do ucieczki, bo
diabeł doskakiwał do nich i
wywijał widłami. Szczególnie
dużo pisku i śmiechu było,
gdy wpadł między napotkane
dziewczęta. Na dziada też trzeba
było uważać, bo zauważone
pieczywo i wędlinę, dyskretnie
ładował do torby. Ponadto razem
z diabłem robili obroty, nawijali
na buty dziaduch i wywlekali na
dwór.
Drugi dzień świąt nazywano
„kolędami”, bo po wiosce
chodzili kolędnicy. Oddzielnie
mężczyźni, kobiety i dorosła
młodzież. Za zgodą gospodarzy
śpiewano
pod
oknami.
Otrzymywane
datki,
też
przeznaczano na kościół. Do
późnych godzin wieczornych,
nad wioską niosły się melodie

pięknych, nastrojowych kolęd
polskich.
We wspomnianej Zubrzy, w drugi
dzień świąt, kolędowały grupy
młodzieżowe wędrujące po
wiosce z kozą, kulą lub gwiazdą.
Takie same grupy kolędowały
też na Sylwestra. U nas nie
było takich młodzieżowych
kolędników. Dzieci chodziły
grupami „po szczodrakach”
wczesnym rankiem na Nowy
Rok. Każdy miał zawieszoną
na ramieniu torbę ze zbożem
i po wejściu do domu siano
nim i razem chóralnie składano
życzenia pomyślności, zdrowia i
dobrego urodzaju. „Na szczęście,
na zdrowie na ten Nowy Rok,
żeby wam się rodziła pszenica
i groch …..”. Otrzymywały
za to słodycze, owoce bądź
jakieś wypieki, w zależności
od zamożności i pomysłowości
rodziny. Przy wychodzeniu, w
sieni, wszyscy razem głośno
wykrzykiwali „Czenczerej!!!”.
Nie znam znaczenia tego słowa.
Tradycyjny dziaduch i siano na
stole, nawiązywały do stajenki, a
świecenie lampy przez całą noc,
do gwiazdki betlejemskiej. Snop
żyta był symbolem dostatku dla
ludzi, a owsa dla zwierząt. Na
uwagę zasługuje świąteczne
goszczenie
się
rodzin.
Zapraszano też spokrewnionych
Rusinów i sąsiadów. Do nas
zawsze jednego dnia przychodził
stryjek z rodziną, a drugiego my
do nich. Przyjęcie rozpoczynało
się pod oknem lub w sieni
przyśpiewką:
Mości gospodarzu, domowy
szafarzu
Nie bądź tak ospały, każ nam
dać gorzały
Ino daj alembika i nie żałuj
piernika
Hej kolęda kolęda, hej kolęda
kolęda !!!
W brew temu, na tych
spotkaniach
dominowały
wspomnienia i kolędy, przy małej
ilości gorzałki. My od 1939 roku,
obchodziliśmy wszystkie święta
z pustym krzesłem po ojcu, który
przebywał w niewoli niemieckiej.
Cieniem kładła się też na nich
okupacja – zwłaszcza rosyjska.
Ale wyjątkowego nastroju i
radości to całkiem nie stłumiło.
Dopiero w 1944, heroje UPA
zamienili je w koszmar mordu
i pożogi. Ci, których prezydent
Poruszenko uznał bohaterami
i chce za to wynagrodzić
prawami kombatanckimi. A
także tak jak jego poprzednicy,
wspiera neobanderyzację, która
objęła już całą zachodnią i
rozprzestrzenia się na wschodnią
Ukrainę. Smutne, że akceptują
to również nasze elity świeckie
i kościelne. Brzmi to jak ponury
żart, ale niestety jest prawdą.
Szczecin 2014.
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Obraz malowany
po latach
Mieczysław Walkow
Podole z mleka i miodu słynące.
Urodziłem się na Podolu, we
wrześniu 1932 roku we wsi Łanowce w powiecie Borszczów.
Do granicy Państwa z ówczesną
Rosją było zaledwie 12 lub 13
kilometrów, do Skały Podolskiej nad Zbruczem. Można
powiedzieć, że urodziłem się w
pasie przygranicznym. Na kilka miesięcy przed wojną okolica
była penetrowana przez sowieckich wywiadowców, najczęściej
przebranych za żebraków. Na
tamtych terenach stale wszelkiej
maści żebraków było bez liku.
Przychodzili do furtek i bram i
prosili o wsparcie. Nie zawsze
chcieli przyjmować chleb i mleko. Bywało, że mleko wylewali
pod nogi ofiarodawcy, a chleb
rzucali psom. Takich u nas nie lubiano i najchętniej potraktowano
by ich kijem. Babcia- Agnieszka Czarnecka- ze strony mamy
była kobietą nietuzinkową. Wielce była łaskawa dla każdego, a
szczególnie biednego. Bliźniemu oddawała ostatni grosz, ale
w przypadku wylewania mleka
przez żebraka zwykła mówić: Ten człowiek z pewnością w tej
chwili nie jest głodny, ale kiedy
nim będzie, będzie mocno żałował tego czynu. Nijak nie mogłem
zrozumieć babcinej filozofii. Jako
akuszerka (nauki pobierała w
Krakowie) stale przebywała poza
domem. Niosła pomoc innym –
jak mówiono u nas w domu. Leczyła i odbierała porody. Można
by powiedzieć, że każdy nowo
narodzony we wsi Łanowce lub
w innych okolicznych wsiach był
jej dobrym znajomym od urodzenia. Babcia znała się również
dobrze na medycynie ludowej i
pomagała współziomkom w różnych chorobach. Nasza babcia
z rozrzewnieniem wspominała swoją młodość. Opowiadała
nam tak ciekawie, że słuchaliśmy
tych opowieści godzinami. Mówię –słuchaliśmy, bo słuchałem z
moją starszą o kilka lat kuzynką
Bronią. O swoich przygodach z
młodości opowiadała nam babcia w przerwach, pomiędzy jedną a drugą bajką. Bajek znała
mnóstwo. Umiała je na pamięć
i tak pięknie, barwnie i sugestywnie opowiadała, że później
nie mogłem zasnąć i zdawało mi
się, że to ja właśnie jestem tym
odważnym Jasiem w ponurym
i ciemnym
jodłowym lesie,
trzymam za rączkę wystraszoną
Małgosię i uspokajam ją aby się
nie bała Baby Jagi. Ja ją obronię
przed tym strasznym czupiradłem
z kotem lub krukiem na ramieniu.

Babcia Agnieszka umiała również ładnie śpiewać i śpiewała
wyłącznie po polsku, czesku, a
czasem po niemiecku. Uwielbiała odwiedzać liczną rodzinę,
przyjaciół i znajomych. Woził
ją dziadek słynną bryczką albo
jeździła koleją. Często zabierali mnie ze sobą i jeździłem do
Horszkowiec, Krzywcza, Bilcza,
Jezierzan, Czortkowa i wielu innych miejscowości lub w połowie sierpnia do Winiatyniec na
odpust. Dziadek w Winiatyńcach
miał siostry i braci przyrodnich.
Miałem wtedy ogromną frajdę.
Babcia na straganach kupowała dla mnie wszystko czego tylko zapragnąłem. Oczywiście w
ramach rozsądku, ale i tak tego
było za wiele. Dziadek czasem
robił babci awanturę, że rozpieszcza smarkacza. -Najlepiej, to
jemu pas by się przydał na tyłek–
mawiał, a nie zabawki, których w
domu jest bez liku. Tylko plączą
się pod nogami– mruczał. Bywało, że dziadkowie z odpustu wracali zwaśnieni z mojego powodu,
a na następny rok znowu zabierali
mnie do Winiatyniec lub do innej
miejscowości. Niemal zawsze,
kiedy babcia miała zamiar odwiedzić koleżankę lub przyjaciółkę,
brała mnie ze sobą. Wszystkich
przekonywała, że dziecko powinno wiele widzieć i słyszeć,
poznawać ludzi, zwyczaje itp.
Zabierała mnie wtedy, kiedy nie
byłem chory. Chorowałem chyba
na wszystkie dziecięce choroby.
Chociaż chowany na wsi łapałem od rówieśników wszystko
co było pod ręką. Oni, moi koledzy i koleżanki mniej chorowali. A może byłem dzieckiem
chorowitym? Babcia Agnieszka
pochodziła z Dziędziorów. Saga
tego rodu głosiła, że nazwisko
rodowe brzmiało kiedyś Kędzierscy. Trzej bracia noszący
to samo nazwisko, brali udział
w Powstaniu Listopadowym. Na
skutek represji carskich uciekli
do zaboru austriackiego i postanowili, że dwóch z nich zmieni
brzmienie nazwiska, a tylko jeden z nich pozostanie Kędzierskim. - Dla zachowania ciągłości
rodu- powiadali. Tata babci Wawrzyniec był stolarzem. Próbował
później innej profesji. Zaczął
prowadzić gospodę. Niestety nie
miał szczęścia. Zbankrutował w
wyniku podstępnej, polegającej
na zniszczeniu zapasów, konkurencji. Wtedy na dobre powrócił
do stolarzenia. A, że był dobrym
fachowcem, szybko stanął na
nogi. Najczęściej był zatrudniany
przez Sapiehów. Małą Agnieszkę

ojciec często zabierał do pałacu.
Bawiła się tam z dziećmi i tam
też uważano ją niemal za swoją.
O młodszej siostrze
babci, czyli Rozalii wiem niewiele. Jedynie to, że pobierała naukę
gry na skrzypcach i pięknie grała.
Podobno zmarła podczas pierwszej wojny światowej. Najstarszy
brat, również Wawrzyniec, był
nauczycielem w zaborze rosyjskim. W wyniku poważnego konfliktu z carskim oficerem (poszło
o kobietę), potajemnie wyjechał
z ukochaną do Stanów Zjednoczonych i słuch po nim zaginął.
Młodsi bracia babci Agnieszki:
Jan i Franciszek, byli przez ojca
inaczej przygotowywani do życia. Jana, ojciec uczył fachu stolarskiego i zapisał mu stolarnię,
jako swemu dziedzicowi. Najmłodszego Franciszka wysłał do
szkoły w Krakowie. Franciszek z
Krakowa do domu nie powrócił.
W Krakowie się ożenił i do emerytury pracował na kolei. Jego
dzieci: Józef, Władysław, Jan i
Emilia, a szczególnie chłopcy,
odwiedzali swoją ciocię Agnieszkę w Łanowcach. Jeden z nich Janek- starszy ode mnie o sześć lat,
później został znanym malarzem
i rysownikiem (Jan Dziędziora
1926-1987). W Łanowcach próbował uczyć mnie, małego szkraba, rysować. Przez jakiś czas
dwaj bracia, mój tata i Stefan,
prowadzili duży ogród klasztorny pod Czortkowem. Jeździłem
tam z mamą, kiedy byłem jeszcze
bardzo małym dzieckiem. Z tego
okresu zapamiętałem jedynie
ogromne stawy rybne, powozownię z różnymi pojazdami i bardzo
namolną gospodynię, która co
chwilę przytulała małego Miecia
do siebie i pytała czy nie jestem
głodny albo czy nie potrzeba mi
czego? Pamiętam, że siedziałem
na powozie i byłem całkowicie
pochłonięty zabawą. Gospodyni, co jakiś czas nie dawała mi
spokoju i przeszkadzała w zabawie. Podobno zmarszczyłem
brwi i nazwałem ją Gułą. Było to
w obecności opata czy przeora?
Wystarczy, że przełożonego. Za
ten wyczyn zostałem skarcony
przez rodziców. Natomiast przez
zakonnika nagrodzony słodyczami. Szef gospodyni, śmiejąc się
do rozpuku, wielokrotnie mnie
pytał: –Dziecko, jak ty poznałeś,
że to właśnie jest Guła?!! Nie
mogłem pojąć, o co mu chodzi?
przecież zawsze tak nazywałem
moją kuzynkę- Bronkę, kiedy się
ze mną droczyła. Zupełnie nie
wiedziałem co to znaczy, ale zawsze pasowało.
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PROFESOR MIECZYSŁAW
GĘBAROWICZ, UCZONY,
STRAŻNIK DÓBR NARODOWYCH,
OBYWATEL MIASTA SEMPER
FIDELIS, W 30 ROCZNICĘ
ŚMIERCI UCZONEGO

Dla „Barw Kresów” opracował Aleksander Szumański
Był człowiekiem wielkiego formatu. Nie dbał o zaszczyty czy popularność, a sytuacja historyczna
określiła fakt, że nie wyjeżdżając
z miasta, z którym związał się studiami, pracą dydaktyczną, obroną
dóbr kultury, znalazł się — pozornie — na marginesie miejscowego
życia publicznego (naturalnie, jeśli brać będziemy pod uwagę jego
oficjalne przejawy!). Zbliżające
się rocznice: 100-lecie urodzin
(przyszedł na świat w Jarosławiu
17 grudnia 1893 r.) i śmierci — 2
września 1984 r., każą przypomnieć sylwetkę wybitnego uczonego i badacza, człowieka cichego i skromnego, którego stać było
na przeciwstawienie się przemocy wszystkimi dostępnymi sobie
środkami i który w zniewolonym
społeczeństwie pozostał niezależny, niepodległy...
Budził tym szacunek nie tylko
u przyjaciół i ludzi myślących
podobnie, jak On, wyznających
identyczny czy podobny system
wartości. Mieczysław Gębarowicz pozostawił autobiografię
— podtytuł opublikowanego na
łamach krakowskiego „Znaku”
artykułu brzmi: „Jeden żywot w
służbie nauki”. Ten osobisty dokument charakterystyczny jest dla
postawy profesora Gębarowicza
nie tylko ze względu na to, co w
nim o sobie samym napisał, ale
również ze względu na te fragmenty życiorysu, które zostały
opuszczone, nad którymi przeszedł do porządku dziennego,
a poznajemy je z relacji innych
osób, gdyż Profesor sam pominął
je milczeniem, jakby to były nieistotne, zbędne szczegóły!
Jarosław był tylko miejscem urodzenia. Rodzice — Teofil i Bronisława z Aniołków — przenieśli
się do Stanisławowa, gdzie rozpoczął naukę szkolną, a gdy przyszły uczony miał lat dziesięć, rodzina przeniosła się do Buczacza
„wschodnio galicyjskiej dziury”,
jak określi tę miejscowość po latach, w Autobiografii Mieczysława Gębarowicza znalazła swe odbicie fascynacja malowniczą okolicą miasteczka, bogatą w zabytki

— świadectwo dawnych czasów,
walk i zmagań, przechowanych w
pieśniach i opowiadaniach.
Współczesność wkroczyła w Jego
życie udziałem w patriotycznej
konspiracji „Zarzewia”. Praca
oświatowa i kulturalna prowadzona wśród młodzieży wiejskiej
była — jak to określił po latach —
„szkołą obywatelskiego myślenia
i odpowiedzialności społecznej,
którą większość rówieśników pomyślnie zakończyła. Świadczą o
tym nazwiska bohaterów pierwszej i drugiej wojny, z których
wielu opłaciło ją życiem. Nie pozostali przyziemnymi zjadaczami
chleba, niektórzy brali aktywny
udział w odbudowie drugiej Rzeczypospolitej”.
Dom rodzinny i „Zarzewie”
ukształtowały przywiązanie do
wartości elementarnych: prawdy,
uczciwości, rzetelności, wierności obowiązkowi i samemu sobie.
Kreśląc pod koniec życia własne
curriculum vitae , podsumował:
„chociaż straciłem wszystkie zdobyte pracą tytuły i stanowiska,
nie uważam się za bankruta”.
Gdy przypadek zetknął młodego
chłopca ze zbiorami lwowskiego
Muzeum im. Lubomirskich, postanowił zostać kustoszem, wywołało to zrozumiale rozbawienie
rodziców. Los jednak chciał, że
rzeczywiście objął po latach to
stanowisko, a fakt ten w znacznym stopniu zdeterminował Jego
los w drugiej połowie życia.
Znalazłszy sprzyjającą atmosferę
domową dla typowo jeszcze dziecinnego kolekcjonerstwa, mając
lat szesnaście Mieczysław Gębarowicz podjął samodzielne poszukiwania archeologiczne. „Do
podjęcia „wyprawy” — pisał w
Autobiografii — zachęciły mnie
(...) otrzymane w darze od znajomych moich rodziców fragmenty
z podaniem miejsca ich pochodzenia, a ponieważ leżało ono o
kilkanaście kilometrów koleją,
wystarczyło, bym się tam wyprawił. Jakoż szczęśliwie odnalazłem
to stanowisko nad urwiskiem, na
łące, którą przecinał strumyk; roz-

mywając jakąś osadę trypolską,
a może późniejszą. W każdym
razie materiału było w bród, z
czego skorzystałem, zwlekając do
domu kilka buł krzemiennych ze
śladami obróbki, różnego rodzaju
„czerepki”. I tu, jak w wypadku
zetknięcia się w dzieciństwie z
lwowskim Muzeum im. Lubomirskich, trudno było przewidzieć, że
te młodzieńcze zainteresowania
zaowocują jedenaście lat po II
wojnie światowej rozprawą o znaczeniu figurek kobiecych kultury
trypolskiej.
W swych wspomnieniach profesor Gębarowicz wymienia kolejny etap fascynacji sztuką: pomysł
stworzenia nauki o „starożytnościach” przez napisanie książki
zainspirowanej
podręcznikiem
numizmatyki Beyera. Iluzje nowatorstwa tych projektów rozwiały się, gdy poznał czasopismo
„Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” i opracowania
z zakresu historii sztuki. „Zamiast
marzyć o roli Kolumba, trzeba
było zacząć myśleć o dołączeniu
do moich poprzedników” — napisał w Autobiografii. Dalsze
etapy „wtajemniczenia” ujawniły
nieadekwatność tego, co napisano o nowo poznanych dziełach
malarzy polskich z krakowskich
Sukiennic, z wrażeniem, jakie nań
wywarły. Było to „uczucie niedosytu w zetknięciu z tym, co na ich
temat pisano”.
Zetknięcie się z pracami historycznymi ujawniło wyczute wówczas raczej intuicyjnie niż w pełni uświadomione — niedostatki
metodologiczne historii sztuki.
Dojrzewać zaczęła decyzja praktycznego, bezpośredniego poznania metody badań historycznych,
a co za tym idzie, łączenia w toku
przyszłych studiów wyższych obu
tych dziedzin. Studia, przerwane
wydarzeniami I wojny światowej,
rozpoczął w 1912 r. na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu we
Lwowie. Mój profil naukowy —
napisał w Autobiografii — sprawiał kłopot przy próbach opatrzenia go etykietką: historyk czy
historyk sztuki. Mam wrażenie, że

w tym wypadku, jak i w podobnych, problem przestałby istnieć
przy zastąpieniu dylematycznego
„czy” łącznikiem „i”. W rzeczywistości bowiem jestem — jeśli
idzie o przygotowanie teoretyczne — jednym i drugim. Zasadniczo uprawiam historię sztuki, ale
z zastosowaniem historycznego
trybu myślenia. Jeśli czasem daję
się skusić „czystej” historii, jest to
zabieg higieny duchowej. Idzie o
to, aby najeżone niebezpieczeństwami subiektywizmu manowce
historii sztuki zastąpić na chwilę
twardym gruntem zobiektywizowanej metodologii i jednoznacznej terminologii historii, tej matki
i królowej nauk.
Mimo że plan prowadzenia równoległych studiów z zakresu historii i historii sztuki nigdy nie
został zaaprobowany przez profesorów Mieczysława Gębarowicza: Stanisława Zakrzewskiego i
Jana Bołoz Antoniewicza, to obaj
naukowi przewodnicy ustąpili,
dobierając odpowiednio tematykę
zajęć seminaryjnych.
Rok 1918 to odzyskanie niepodległości, samodzielnego bytu państwowego w głównych ośrodkach
kraju, a jednocześnie — wobec
nie ustalonych granie — walka
na wszystkich frontach. Dla Lwowa nie był to okres patriotycznej
euforii, lecz początek ciężkich
walk z Ukraińcami. Wzięła w niej
masowy udział młodzież szkolna, rzemieślnicza i robotnicza,
studenci lwowskich wyższych
uczelni. Orlęta Lwowskie. Widać,
Profesor Gębarowicz nie uważał
swego udziału w walkach o polski Lwów za coś wyróżniającego
go wśród kolegów—ochotników,
bo ani w Autobiografii, ani w
rozmowach ze znajomymi i przyjaciółmi nie poruszał tej sprawy.
Nadzwyczaj krytyczny i wymagający — w równym stopniu wobec
siebie, jak innych — zapewne nie
uważał swego wkładu w walki
polsko-ukraińskie za tak istotny,
by mu poświęcać uwagę. Dopiero
pod koniec życia kwestia ta wynikła mimochodem w rozmowie
z jednym z młodszych przyjaciół.

W 1920 r. Mieczysław Gębarowicz powołany został na stanowisko asystenta Katedry Historii
Polski macierzystego uniwersytetu, w roku następnym uzyskał
doktorat, stanowiący wówczas
zamknięcie studiów wyższych.
W 1922 r. opuścił Uniwersytet
im. Jana Kazimierza, podejmując
pracę w Ossolineum — zasłużonym Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich, „początkowo
jako bibliotekarz, ze specjalnym
przydziałem do Zbiorów Pawlikowskich, od 1923 r. jako kustosz
Muzeum im. Lubomirskich”. Był
to znakomity warsztat pracy dla
młodego uczonego, łączącego
dwie specjalności — historię i
historię sztuki, badacza o szerokim spojrzeniu, nie zasklepiającego się nigdy w problematyce
jednej tylko dziedziny sztuki i
jednej epoki historycznej. Przypomnijmy, że Zbiory Pawlikowskich, złożone w Ossolineum na
prawach wieczystego depozytu,
prócz księgozbioru i bogatego
działu rękopisów zawierały również duży zbiór grafiki i rysunku
— nieoceniony materiał do studiowania prac artystów polskich
i w Polsce działających. Muzeum
im. Lubomirskich — integralna
część składowa Ossolineum we
Lwowie, zajmowało jedno z naczelnych miejsc wśród kolekcji
muzealnych II Rzeczypospolitej,
szczycąc się też mianem jednego
z najstarszych w kraju muzeów
publicznych.
W 1933 r. Mieczysław Gębarowicz zadebiutował na polu
historii sztuki dwoma artykułami opublikowanymi na łamach
„Sprawozdań Towarzystwa Naukowego we Lwowie”. Pierwszy
artykuł poświęcony był omówieniu romańskich drzwi płockich w
Nowogrodzie Wielkim — długo
było to jedyne w polskiej literaturze opracowanie tego ważnego
zabytku. W drugiej pracy zajął się
Gębarowicz postacią biskupa Beauvais i Paryża i jego legacjami
w Polsce, przygotował też gruntowne omówienie trzytomowego
dzieła Ilariona Świencickiego pt.
„Prykrasy rukopisi w halyćkoj
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Ukrajiny”, którą opublikował na
łamach „Kwartalnika Historycznego” .
W latach 1922 i 1923 Mieczysław
Gębarowicz przebywał po kilka
miesięcy w Rzymie, jako członek
Ekspedycji Rzymskiej Polskiej
Akademii Umiejętności, prowadzącej badania w Archiwum Watykańskim. W 1923 r. rozpoczął
wykłady na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, które
prowadził aż do 1938 r. W latach
1925, 1929 i 1930, a także w 1939
r. odbył dłuższe podróże naukowe do Włoch, Francji, Hiszpanii,
Belgii, Niemiec, Czechosłowacji
i Austrii. W 1928 r. habilitował
się na Uniwersytecie Jana Kazimierza, uzyskując stopień docenta
historii sztuki, a następnie w 1936
r. — tytuł profesora na Wydziale
Humanistycznym.
Związany z Ossolineum, jako kustosz Zbiorów Pawlikowskich i
Muzeum im. Lubomirskich, poświęcił obu kolekcjom kilka prac.
Tak więc wspólnie z Kazimierzem
Tyszkowskim opracował artykuły,
omawiające ich zbiory w tomie
pt. „Publiczne biblioteki lwowskie. Zarys dziejów” , wydanym
w 1926 r. Dziś to czysto informacyjne opracowanie, przygotowane
z myślą o wygodzie korzystających z lwowskich zbiorów bibliotecznych, jako podręczny informator—przewodnik, stanowi w
znacznej swej części wykaz polskich strat naukowych i kulturalnych z okresu po wrześniu 1939 r.
Nie uchylał się też Mieczysław
Gębarowicz od prac o charakterze popularyzatorskim, pisząc o
zbiorach artystycznych Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich,
charakteryzując muzea i zbiory
ziemi lwowskiej (1932). Ze stanowiskiem kustosza Muzeum im.
Lubomirskich wiązało się podjęte, wspólnie z wiedeńskim uczonym Hansem Tietze, opracowanie rysunków Albrechta Duerera,
wydane w 1929 r. po polsku i po
niemiecku, w którym Gębarowicz
omówił historię zbioru. W tymże
roku ukazał się katalog rękopisów
Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego.
W latach 1927—1939 powstały
najważniejsze prace mediewistyczne uczonego: „O początkach
kultu św. Stanisława i jego średniowiecznym zabytku w Szwecji” (1927, 1928), „Zabytki sztuki
romańskiej na Śląsku” i przede
wszystkim dwie prace wydane w
1934 r.: „Architektura i rzeźba na
Śląsku do schyłku XIV w.” oraz
II tom uniwersyteckiego podręcznika historii sztuki (zwanego
popularnie „historią sztuki Ossolineum”) poświęcony sztuce średniowiecza.
Nowa rewizja średniowiecza.
Nareszcie polska historia sztuki.,
doniesie wydawnictwo. Polska
synteza sztuki średniowiecznej
— takimi tytułami w prasie i w fachowych periodykach odnotowano pracę profesora Gębarowicza
i inicjatywę lwowskiego Zakładu
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Narodowego im. Ossolińskich,
jeszcze raz podejmującego wydawnictwo o doniosłym znaczeniu dla polskiej nauki i kultury.
Pierwsza polska synteza dziejów
sztuki europejskiego średniowiecza — nie zarys popularnonaukowy, lecz — powtórzmy — synteza
o charakterze podręcznika uniwersyteckiego — do dziś pozostała jedyną! Niestety, nie doszło do
realizacji koncepcji prof. dr. Juliusza Starzyńskiego przygotowania
nowego, uaktualnionego wydania
syntezy pióra profesora Gębarowicza.
Praca o arrasach wawelskich
(przygotowana wspólnie z Tadeuszem Mańkowskim, opublikowana w różnych formach w 1931,
1934 i 1937 r.), a także studium
o nieznanym portrecie Zygmunta
III (1936 r.) zapowiadają powojenne opracowania Mieczysława
Gębarowicza, w których badacz
ten wkraczał w epokę renesansu i
baroku.
Nie pretendując tu do kompletnego wyliczania wszystkich prac
uczonego, podkreślić trzeba znaczenie dwóch jeszcze prac mediewistycznych Profesora. Chodzi o
rozprawę na temat listu papieża
Paschalisa II — w 1937 r. ukazało się Repertorium polskich
dokumentów doby piastowskiej
(zeszyt l — do końca XII w.), list
papieża nie zachował się w oryginale; w licznych kopiach bulli
adres miał rozmaite brzmienia, co
spowodowało, że nie związano jej
z Polską i nie brano pod uwagę w
dyskusjach naukowych na temat
św. Stanisława, zainicjowanych w
1909 r. przez redakcję „Przeglądu
Powszechnego”. W Repertorium
polskich dokumentów ... zdecydowanie osądzono list papieża Paschalisa, jako nie mający związku
z Polską, nie należący do polskich
źródeł historycznych. Tę „diagnozę” profesor Gębarowicz uznał za
nieuzasadnioną, podjął na nowo
gruntowne badania analityczne.
wystąpił — pisze Roman Gródecki — „z rozprawą, która w sposób
jak najbardziej metodycznie wzorowy rewindykuje ten dokument z
powrotem dla historii polskiej. De
facto jest to źródło nowe, bo choć
znane od dawna, ale wyeliminowane z badań, nie zostało dotąd
zużytkowane dla naszej historii
„. W innym miejscu Gródecki
podkreśla, że „zadanie rozwiązał
Gębarowicz po mistrzowsku, z
ogromnym co prawda nakładem
pracy heurystycznej, ale równocześnie z ogromnym talentem i
wzorową metodą badania „. Przytoczoną tu wyżej rozprawą o początkach kultu św. Stanisława i
jego średniowiecznym zabytku
(tj. chrzcielnicy w miejscowości
Fryde) i pracą o liście papieża
Paschalisa II wkroczył Profesor
w problem Bolesława Szczodrego
(Śmiałego) i zabójstwa biskupa
Stanisława ze Szczepanowa —
jeden z zagadkowych problemów
polskich dziejów w XI stuleciu,
stanowiących przedmiot sporów
historyków i natchnienie dla ludzi sztuki. Temperatura dyskusji
naukowych nasunęła tu przeciw-

stawne do oceny Romana Gródeckiego opinie o zastosowanej
przez profesora Gębarowicza
metodzie badań i wyciągniętych
przezeń wnioskach, formułowane nieraz w sposób drastyczny...
Trudno jednak kwestię tę uznać za
ostatecznie rozwiązaną, a sprawa
Bolesława Szczodrego będzie nieraz jeszcze wracać w dyskusjach
mediewistów — daleko bowiem
od powszechnego uznania jednej
z dwóch zasadniczych koncepcji.
Druga rozprawa Profesora Gębarowicza, o której trzeba tu wspomnieć, powstała — jak artykuł o
liście papieża Paschalisa II — pod
wpływem nowej publikacji historycznej: chodzi o publikację Psałterza Floriańskiego (Psałterz Floriański, łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej
w Warszawie). Recenzję ogłosił
Gębarowicz na łamach „Dawnej Sztuki” — nowo powstałego
„ossolińskiego” periodyku, wyróżniającego się wysokim poziomem naukowym.
I tu doszła do głosu wysoka kompetencja autora, wszechstronnie
przygotowanego do naukowej
twórczości, łączącego umiejętności historyka i historyka sztuki
i kultury, a także skłonność do
podważania opinii uznawanych
za „obowiązujące”, zaprzeczania
autorytetom. Choć recenzja nosiła podtytuł „Kilka uwag z powodu nowego wydania zabytku”, to
owe „uwagi” dotyczyły spraw zasadniczych, a rozważania Profesora mogą być uznane za podręcznikowy wzór naukowej polemiki.
Uwagi Profesora znalazły swe
rozwinięcie w Jego powojennej
książce, obszernej monografii pt.
„Psałterz Floriański i jego geneza”.
W grudniu 1939 r. prof. dr Mieczysław Gębarowicz ukończył 46
lat. Rok nacechowany tragicznymi wydarzeniami w życiu kraju
i miasta, z którym związał swe
losy, nie tylko podzielił z matematyczną niemal dokładnością
Jego życie na dwie części. Cezura „wrzesień 1939 roku” oznacza
zasadniczą zmianę warunków,
w jakich odtąd żył i działał; do
roku 1945 na skutek okoliczności
zewnętrznych, na które nie miał
wpływu, później — w rezultacie
własne) decyzji i świadomego
wyboru...
W toku kampanii wrześniowej
Lwów znalazł się w bezpośredniej strefie działań wojennych armii niemieckiej, oblężone miasto
było bombardowane z powietrza
i ostrzeliwane. Zakład Narodowy
im. Ossolińskich nie był do nowoczesnej wojny przygotowany —
dopiero w czasie oblężenia podjęto zabezpieczanie zbiorów.
18 września podczas niemieckiego oblężenia miasta zmarł nagle
na serce dyrektor Ossolineum,
Ludwik Bernacki, wybitny uczony, związany z Zakładem Narodowym od lat przeszło trzydziestu.
Kierownictwo Ossolineum objęli
trzej kustosze Zakładu Narodo-

wego: Mieczysław Gębarowicz,
Kazimierz Tyszkowski, Władysław Tadeusz Wisłocki. Drugi z
wymienionych tu uczonych zmarł
25 kwietnia 1940 r., nie przetrzymawszy ciężkiej zimy pierwszego
roku wojny w nie opalanym gmachu biblioteki.
Początkowo kustosze kierowali
Zakładem Narodowym samodzielnie, bez interwencji nowej
władzy, władzy, która głosiła hasła wolnościowe, ale od pierwszej chwili od tzw. „wyzwolenia”
Lwowa postępowała jak okupant i
najeźdźca.
W październiku 1939 r. urządzono w salach biblioteki wystawę
puszkinowską. Była to jedyna tej
jesieni wystawa naukowa w polskiej instytucji na terenie kraju.
W grudniu 1939 r. nowa władza
formalnie już włączonego do
Ukraińskiej SRR Lwowa postawiła na czele Ossolineum Jerzego
Borejszę (1905—1952).
Jerzy Borejsza, właściwie Beniamin Goldberg (ur. 14 lipca 1905
w Warszawie, zm. 19 stycznia
1952 w Warszawie) – publicysta,
propagandysta, działacz komunistyczny, polityczny i kulturalny,
wydawca, narodowości żydowskiej; brat Józefa Różańskiego i
ojciec Jerzego Wojciecha Borejszy.
Powojenni historycy Zakładu
stwierdzają, że Borejsza pragnął
„utrzymać Ossolineum jako ośrodek polski, jako całość nienaruszalną, jako Zakład obejmujący
bibliotekę, muzeum i wydawnictwo”. Jest to oczywiste kłamstwo,trudno bez znajomości archiwalnych dokumentów (i to raczej moskiewskich i kijowskich) ocenić,
co zdecydowało o odmiennym
przebiegu wydarzeń.
Borejsza należał do tych komunistów polskich, którzy byli dobrze widziani przez nową władzę.
Stojąc na stanowisku nieistnienia
Rzeczypospolitej Polskiej, akceptując zapewne też fakt „wyzwolenia” — zgodny z doktryną Komunistycznej Partii Polski — mógł
kierować się w swych posunięciach przebrzmiałymi już hasłami
„Polskiej Republiki Rad”, ambitny bolszewik i pełen inicjatywy
nowego porządku komunistycznego w okupowanej Polsce, pragnął
odegrać większą rolę niż mogło
to wynikać z planów moskiewskich i kijowskich decydentów,
tym zaś utrzymywanie odrębności Zakładu Narodowego imienia
Ossolińskich nie było potrzebne.
W styczniu 1940 r. Ossolineum,
wśród innych bibliotek naukowych miasta, weszło w skład tzw.
„Lwowskiej Filii” kijowskiej Biblioteki Akademii Nauk Ukraińskiej SRR. Istnieniu powstałego
w 1817 r. Zakładu Narodowego
imienia Ossolińskich położono
kres de facto i de iure . Jeśli za
prawo uznać „prawo” najeźdźcy, sprzeczne z normami prawa
międzynarodowego. Likwidacja
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Ossolineum przebiegała równolegle z gruntowną reorganizacją,
czy raczej likwidacją innych zbiorów, której to akcji dokonali pracownicy delegowani ze Wschodu,
nie zorientowani w charakterze i
znaczeniu miejscowych zbiorów
muzealnych czy bibliotecznych.
Sytuacja Ossolineum była o tyle
lepsza, że ossolińska książnica
stała się miejscem przewożenia i
składowania innych, mniejszych
bibliotek. Ale to dotyczyło tylko
części zbiorów Zakładu Narodowego.
Podobnie jak to się działo w Rosji
i na Ukrainie po 1917 r. „reorganizując” lwowskie zbiory muzealne
i biblioteczne, nie liczono się z
historycznie ukształtowanymi kolekcjami, gromadzonymi w ciągu
całych dziesięcioleci… Rozpraszano je zupełnie dowolnie, wcielając do innych zespołów. Taki
los dotknął jedną z najstarszych
polskich kolekcji muzealnych o
charakterze publicznym, a mianowicie Muzeum imienia Lubomirskich — jedną z części składowych Zakładu Narodowego.
Zaważył wzgląd czysto formalny
— w systemie organizacyjnym
bibliotek Akademii Nauk USRR
nie mieściło się muzeum historyczno-artystyczne. Dopasowanie
systemu do zastanej struktury,
historycznie ukształtowanej, nie
wchodziło w grę i Muzeum Lubomirskich ze swymi cennymi
zbiorami historycznych i artystycznych poloniców i zbiorami
malarstwa europejskiego poszło
w rozsypkę. Jedynie kolekcja rysunków i grafiki pozostała w ramach Biblioteki.
Likwidacja Muzeum im. Lubomirskich była jednym z gorzkich
doświadczeń profesora Gębarowicza. Jako kustosz Muzeum, nie
mógł przeciwstawić się skutecznie zarządzeniom nowej władzy.
Brak zrozumienia dla celowości
zachowania zbioru w całości
mógł być nawet usprawiedliwiony u szeregowych wykonawców
— przybyszów ze Wschodu.
Trudno natomiast pojąć, a zwłaszcza usprawiedliwić tych spośród
fachowców w dziedzinie muzealnictwa, polskich historyków sztuki, którzy, pozostając obojętni wobec losów Muzeum im. Lubomirskich i zabiegów jego ostatniego
kustosza, przychodzili do sal muzealnych jedynie po to, by wybrać
te obrazy, które pragnęli widzieć
na ścianach nowo powstałego muzeum — Lwowskiej Obwodowej
Galerii Obrazów (ukr.: Lwiwśka Oblasna Kartynna Halereja).
Wybierali je, wedle wyrażenia
Profesora, „jak w antykwariacie”,
nie interesując się w ogóle losami
Muzeum jako całości. Z goryczą
wspominał o tych wydarzeniach
ostatni jego opiekun!
Nie mógł przeciwdziałać nie tylko faktycznej likwidacji Muzeum
im. Lubomirskich, ale nawet nie
miał jakiegokolwiek wpływu na
system przewożenia muzealiów
z gmachu Ossolineum do nowych
miejsc przeznaczenia (wg tzw.
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„profilu”, tj. specjalności nowych
placówek muzealnych, stworzonych na podstawie istniejących
do 1939 r. muzeów). A odbywało się to w sposób urągający
wszelkim zasadom poszanowania
obiektów, mających choćby już
tylko materialną wartość. Sytuacja wymuszała zresztą zachowania nietypowe: aby ustrzec przed
przetopieniem Złoty Skarb Michałkowski — własność Muzeum
Dzieduszyckich — znalezisko z
VIII—VI w. przed Chrystusem,
Profesor Gębarowicz z dr. Tadeuszem Mańkowskim udali się do
komisarza Banku Hipotecznego,
gdzie zdeponowany był Skarb,
zwracając mu uwagę na wartość
tej kolekcji i sugerując, by przekazał ją do któregoś z muzeów.
Oznaczało to stratę Skarbu dla
Lwowa, ale ocalenie jego fizycznego istnienia: Skarb trafił do Ermitażu, gdzie znajduje się do dziś,
z tym że przed wybuchem wojny
niemiecko-sowieckiej był podobno przejściowo wystawiony...
Profesor Gębarowicz w nowym
kształcie Ossolineum, które otrzymało nowy szyld „Lwowskiej Filii
Biblioteki AN USRR”, kierował
nowo zorganizowanym Gabinetem Sztuki (ukr.: Kabynet Mystectwa). Poza rysunkami i grafiką,
a także podręcznym księgozbiorem Muzeum im. Lubomirskich,
znalazły się tu rysunki i grafika
ze Zbioru Pawlikowskich — odrębnego działu Ossolineum, złożonego w Zakładzie na prawach
depozytu. To tylko pozostało na
miejscu, w ramach Biblioteki, z
tak bogatych, obejmujących wiele dziedzin - od numizmatów po
rzeźby — kolekcji artystycznych
i muzealnych dawnego Ossolineum! Zbiory malarstwa i rzeźby natomiast podzielono między
lwowskie muzea, skąd później
— w wyniku wymian muzealiów
— niektóre obiekty wywędrowały
w ogóle ze Lwowa. Jedynie część
— i to wyłącznie malarstwo polskie — znalazła się po wojnie w
muzeum wrocławskim (Muzeum
Śląskim, później Narodowym),
a Unia Lubelska Jana Matejki w
Lublinie. Trafiły tam w ramach
tzw. „daru” muzeów Ukraińskiej
SRR dla muzeów polskich. Niekiedy osoby mało zorientowane
używają w stosunku do tej części
zbiorów lwowskich (prócz prac z
Muzeum Lubomirskich, również
i innego pochodzenia) określenia
„rewindykowane ze Lwowa”, co
jest oczywistym nieporozumieniem.
W marcu 1940 r. Jerzego Borejszę
na stanowisku dyrektora Biblioteki zastąpił kijowianin Zajkin, z
kolei w październiku tegoż roku
stanowisko to objął Zełenko, dawny sekretarz naukowy Biblioteki
AN USRR w Kijowie.
Trudne warunki codziennego bytowania, niepewność jutra — nie
były to warunki sprzyjające normalnej pracy naukowej. Mimo to
grono dawnych, przedwojennych
pracowników Zakładu Narodowego i osób ze środowisk na-
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ukowych i intelektualnych, nowo
przyjętych do pracy w okresie radzieckim, pracowało nad inwentaryzacją licznych zbiorów bibliotecznych, prywatnych i publicznych, które trafiły tu po wrześniu
1939 r. w wyniku konfiskaty („nacjonalizacji”). Polscy pracownicy
biblioteki wzięli też udział w sesji
naukowej zorganizowanej w październiku 1940 r. ku czci Gutenberga z okazji 500-lecia wynalezienia druku. Referaty wygłosili
m.in. Tadeusz Mańkowski, Maria
Chmielowska, Helena Blumówna, Mieczysław Gębarowicz zaś
przedstawił referat o iluminowanych inkunabułach w zbiorach
Lwowskiej Filii Biblioteki AN
ZSRS. Wybuch wojny niemiecko - sowieckiej w czerwcu 1941
r. przeszkodził wydaniu drukiem
materiałów tej konferencji.
Wybuch
wojny
najpewniej
oszczędził wielu Polakom losu
wcześniej wywiezionych (deportowanych) rodaków. Kolejarze
donosili bowiem o podstawieniu
składów towarowych wagonów,
co zawsze zwiastowało wywózkę.
Tym razem posłużyły one jednak
do ewakuacji sowieckich funkcjonariuszy ich rodzin, nie doszło do
kolejnej wywózki, w oczekiwaniu
której sypiano w ubraniach, ze
spakowanym bagażem pod ręką.
Napaść niedawnych sojuszników
była zaskoczeniem. Miało to swe
tragiczne konsekwencje dla więźniów, których NKWD wymordowało w lwowskich więzieniach.
W południe 30 czerwca 1941 r.,
gdy wojska niemieckie wkroczyły do i Lwowa, budynek Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich obsadziła początkowo policja ukraińska. Po dwóch dniach naczelny
dyrektor bibliotek w Generalnym
Gubernatorstwie, dr Gustaw Abb
zarządził rozpoczęcie pracy w
bibliotece. Do profesora Mieczysława Gębarowicza przyjechał
niemiecki funkcjonariusz z pismem kancelarii generalnego gubernatora, nakazującym wydanie
rysunków Albrechta Duerera ze
zbiorów dawnego Muzeum im.
Lubomirskich. Doktor Franciszek
Pajączkowski, jeden z współpracowników Profesora w czasie
okupacji, a po wojnie jeden z dyrektorów wrocławskiego Ossolineum, tak opisał to wydarzenie:
„Między drem Gębarowiczem a
niemieckim urzędnikiem doszło
do żywej wymiany słów. Niemiec
wyraził się, że rysunki Duerera
zostały skradzione przez Polaków oraz, że zauważył on niechęć
dra Gębarowicza w stosunku do
Niemców, a przecież wiadomo
mu chyba, jak Niemcy postąpili z
podobnymi ludźmi w Krakowie.
Zakończył swą perorę powtórzeniem pytania, które już było wyraźną groźbą: chyba słyszał pan o
tym? Owszem, słyszałem — odpowiedział Profesor Gębarowicz.
— Przed siłą trzeba było ustąpić
i Niemcy zabrali rysunki Duerera.
W początkach niemieckiej okupacji Lwowa Zakładem Narodowym

im. Ossolińskich kierował kustosz
Władysław Tadeusz Wisłocki.
Wkrótce jednak po egzekucji
grupy lwowskich polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich
we Lwowie ( 4 lica 1941 roku),
kustosz Wisłocki padł ofiarą skrytobójczego mordu. Uprowadzony
z domu przez policję ukraińską,
przepadł bez wieści. Tak więc
prof. dr Mieczysław Gębarowicz
jako jedyny pozostał przy życiu
z zespołu kustoszy Ossolineum
przed wrześniem 1939 r.
W lipcu 1941 r. na mocy zarządzenia niemieckich władz okupacyjnych Ossolineum zostało, wraz
z Biblioteką Baworowskich, II
Oddziałem Państwowej Biblioteki
(niem.: Staatsbibliothek) we Lwowie (Oddziałem I była Biblioteka
Uniwersytecka, III zaś — Biblioteka Towarzystwa Naukowego
im. Tarasa Szewczenki z Domem
Narodnym). Kierował „Biblioteką
Państwową” niemiecki dyrektor.
Profesor Gębarowicz został komisarycznym kierownikiem owego
II Oddziału.
Warunki, w jakich żyła ludność
polska pod okupacją niemiecką
we Lwowie były nieporównanie
cięższe niż w innych częściach
Generalnego Gubernatorstwa ze
względu na współpracę z okupantem części ludności ukraińskiej.
Dołączyły się do tego ciężkie
warunki bytowe, kłopoty z zaopatrzeniem, które dla osób nie
umiejących czy nie chcących się
przystosować do wojennej rzeczywistości oznaczały po prostu
głód. W tym okresie zdarzało się,
że Profesor zemdlał z wyczerpania spowodowanego niedożywieniem — skoncentrowany na sprawach biblioteki nie mógł myśleć
o sobie... Jak widać, nie udało się
we Lwowie zorganizować pomocy dla ludzi nauki, jak to się działo
np. w Warszawie.
Okres niemieckiej okupacji Lwowa nie oznaczał dla Ossolineum i
ossolińczyków zwolnienia z obowiązków wobec swej Instytucji,
wobec narodowej kultury.
Z inicjatywy Profesora Gębarowicza czas ten wykorzystano na
liczne prace o zasadniczym znaczeniu dla zbiorów. Pracownicy
dokonywali np. systematycznego
przeglądu zbioru periodyków, a
jeśli natrafiono na braki w postaci brakujących stron czy numerów czasopisma, uzupełniano
je z egzemplarzy które trafiły do
zbiorów po wrześniu 1939 r. w
rezultacie konfiskaty („nacjonalizacji”) mniejszych bibliotek i
zbiorów prywatnych38. Dzięki tej
fundamentalnej pracy, prowadzonej z myślą o potrzebach nauki i
kultury polskiej, lwowski zbiór
czasopism XIX i XX stulecia,
już przed 1939 r. przewyższający
kompletnością zbiór krakowskiej
Biblioteki Jagiellońskiej, został
uzupełniony wszędzie tam, gdzie
wkradły się nieuniknione braki
w czasie gromadzenia Ossolińskiego zasobu. Obecnie zbiór periodyków polskich zgromadzony
w gmachu Zakładu Narodowego

przy ul. Ossolińskich (obecnie ul.
Wasyla Stefanyka) należy do najbardziej kompletnych. Dotyczy to
naturalnie nie tylko czasopism z
terenu dawnego zaboru austriackiego. Natomiast — dodajmy —
Ossoliński zbiór nie ma żadnego
„konkurenta” w skali światowej,
jeśli idzie o polską prasę emigracyjną XIX w., gdyż gromadzono
periodyki ze wszystkich kontynentów.
W ostatnim czasie zbiory Ossolineum wywożą Ukraińcy w nieznanym kierunku, w brudnych
ciężarówkach, a wypadające
książki tarzają się w błocie. Tak likwiduje się Zakład Ossolińskich!
Drugą pracę, również podjętą z myślą o przyszłości, o zrekompensowaniu na ile to możliwe strat wojennych, zadanych
zwłaszcza zbiorom bibliotecznym
w Warszawie i w zachodnich województwach II Rzeczypospolitej,
było zainicjowane przez Profesora w czasie niemieckiej okupacji
Lwowa opracowanie katalogu
systematycznego księgozbioru.
Trudno tu bardziej szczegółowo wymieniać inne dziedziny tej
„pracy organicznej”, prowadzonej pod kierunkiem Profesora w
warunkach stałego zagrożenia i
bardzo ciężkiej sytuacji bytowej.
Nie można jednak nie wspomnieć
o uratowaniu zbiorów Biblioteki
Uniwersytetu Jana Kazimierza
oraz bibliotek zakładów i katedr
uniwersyteckich,
zagrożonych
wobec zajęcia gmachu Uniwersytetu przez niemieckie lotnictwo.
Księgozbiór liczący ponad 100
tysięcy woluminów został przeniesiony do gmachu Ossolineum
— przeniesiony najzupełniej dosłownie — bo żadnymi środkami
transportu nie dysponowano.
9 kwietnia 1944 r. podczas bombardowania miasta uszkodzono
budynki — zdemolowana została
część urządzeń bibliotecznych.
W czasie innego nalotu, w początkach maja tegoż roku, jedna
z bomb przebijając dach magazynu wpadła do książnicy, a ulewny
deszcz spowodował dalsze zniszczenie. I znowu dzięki niebywałej energii kustosza Mieczysława
Gębarowicza i ofiarności ossolińczyków naprawiono uszkodzenia,
zabezpieczono zbiory.
Życie okupacyjne, wojenna sytuacja stawiały przed prof. dr. M.
Gębarowiczem problemy, z jakimi nigdy w normalnych warunkach nie styka się muzeolog czy
pracownik naukowy. Tak więc
np. wobec zbliżającego się frontu władze niemieckie zarządziły
ewakuację zbiorów na zachód;
przy czym oczywiście nie było
możliwe nie tylko konwojowanie
tych transportów, ale nawet śledzenie dalszych losów ekspediowanych w kierunku zachodnim
skrzyń. Wysyłając część polskich
rysunków, należących do Zbiorów Pawlikowskich (do działu nazywanego „Rysunki ręczne” lub
„Rysunki własnoręczne”), Profesor nie miał żadnej gwarancji, że
nie przepadną one w wojennej za-
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wierusze. Szczęśliwie odnalazły
się na Dolnym Śląsku i, w porę
zabezpieczone, trafiły do reaktywowanego we Wrocławiu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Pozostała zaś część kolekcji rysunków artystów polskich i w
Polsce działających, a także inne
działy, jak np. dokumentacja ikonograficzna polskich miejscowości (na którą składają się zarówno
prace graficzne, jak i rysunkowe),
pozostały we Lwowie. Tak więc
we Wrocławiu znajdują się np. rysunki Jana Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego, ale prace
artystów, których nazwiska zaczynają się na pierwsze litery alfabetu
(np. Marcello Bacciarelli czy Daniel Chodowiecki) czy końcowe
litery alfabetycznego spisu (np.
Zygmunt Vogel czy Kazimierz
Woyniakowski) są w lwowskim
Gabinecie Sztuki... Wyliczenie
nazwisk artystów ma, naturalnie,
tylko przykładowy charakter.
Wróćmy jednak do wojennych
losów Zakładu Narodowego
i związanego z nim kustosza
Mieczysława Gębarowicza. Po
śmierci Kazimierza Tyszkowskiego — przypomnijmy — cała
odpowiedzialność za Ossolineum
spoczęła nań, jako jedynym z grona kustoszy Zakładu w okresie
przedwojennym. Ofiarność i energia, którą potrafił przekazać gronu współpracowników, ludzi jak
on ideowych i bezinteresownych,
sprawiły, że Lwów i Wrocław —
Lwowska Biblioteka Akademii
Nauk ZSRS i wrocławskie Ossolineum poniosły stosunkowo niewielkie straty wojenne. De facto
był profesor Mieczysław Gębarowicz ostatnim polskim dyrektorem Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie, de iure
powierzył mu to stanowisko Andrzej Lubomirski, ostatni kurator
Ossolineum w 1943 r., co — jak
czytamy w Autobiografii — „z
uwagi na ówczesne warunki miało
charakter nominalny”.
Nową sytuację stworzyło wyzwolenie miasta spod okupacji
niemieckiej. Siły Armii Krajowej
i współdziałających z AK uderzyły na wycofujących się Niemców, zdołały opanować całe partie
miasta, chroniąc je przed zniszczeniem, a ludność polską przed
gwałtami, których można było
się spodziewać również ze strony
ukraińskich nacjonalistów.
Po zakończeniu działań wojennych rozpoczął się exodus ludności polskiej z dawnych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Początkowy opór przeciwko
tej tzw. „repatriacji” i zastosowane środki, mające wpłynąć na
decyzję wyjazdu, to zagadnienia
dostatecznie naświetlone przez
pamiętnikarzy i autorów relacji.
Państwo stalinowskie wykorzystało wypróbowane środki nacisku
i zastraszenia, równolegle wzywały do odbudowy kraju nad Wisłą
i Odrą ekipy PKWN. Pozostanie
we Lwowie oznaczało wyrzeczenie się polskiego obywatelstwa
— ściślej niemożność odzyskania
tego obywatelstwa, odebranego w
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czasie pierwszej wojennej zimy.
Profesor Mieczysław Gębarowicz
był jednym z tych, którzy zdecydowali się pozostać. Odrzucał też
i w późniejszym okresie możność
wyjazdu do PRL, choć w czasie
pierwszego pobytu we Wrocławiu
i w translokowanym tam Ossolineum proponowano mu objęcie
katedry historii sztuki na Uniwersytecie i stanowisko dyrektora
Muzeum Śląskiego (obecnie Narodowego) w tymże mieście.
We Lwowie— jak przed czerwcem 1941 r. — dawne Ossolineum
przejęła w 1944 r. Akademia
Nauk USRR. Zaszły jednak istotne zmiany w strukturze biblioteki,
która nie była już filią kijowskiej
Biblioteki AN USRR, lecz stała
się placówką odrębną — „Lwowską Biblioteką Akademii Nauk
USRR”. W jej ramach powołano
początkowo Sektor Polski, utworzony z dawnego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz
dawnej Biblioteki Baworowskich.
Kierownictwo owego Sektora powierzono Profesorowi Gębarowiczowi. Kolejnym stanowiskiem,
jakie zajmował On w bibliotece,
było ponowne kierowanie Gabinetem Sztuki, co dawnemu kustoszowi Biblioteki Pawlikowskich
i Muzeum im. Lubomirskich pozwalało na kontakt z tymi częściami obu działów Zakładu Narodowego, które weszły do Gabinetu
Sztuki.
W latach 1946—1949 Profesor
Gębarowicz pełnił obowiązki zastępcy kierownika Katedry Teorii i Historii Sztuki Lwowskiego
Uniwersytetu Państwowego im.
Iwana Franko. W późniejszych
latach nie kontynuowano tego
kierunku studiów — mającego tak
długą i piękną tradycję we Lwowie, jednym z najważniejszych
ośrodków historii sztuki zarówno
w okresie międzywojennym, jak i
przed 1918 r.
W lutym 1950 r. Mieczysław Gębarowicz został, jak sam napisał
w Autobiografii, „wraz z innymi
starymi pracownikami biblioteki,
jako żywioł niepożądany zwolniony z pracy”. Później pracował
jako bibliotekarz różnych instytutów Akademii Nauk ZSRS, a
gdy zorganizowano Oddział Nauki o Sztuce Instytutu Nauk Społecznych AN USRR we Lwowie,
został tam przeniesiony na stanowisko młodszego pracownika
naukowego.
Dodajmy tu wyjaśnienie: stopień
taki uzyskują zwykle pracownicy
radzieckich instytutów naukowych tuż po ukończeniu studiów
— odpowiada więc stanowisku
asystenta w Polsce. Gdy Instytut Nauk Społecznych został zlikwidowany w 1955 r., „młodszy
pracownik naukowy”, 62-letni
Mieczysław Gębarowicz podjął
pracę na tym samym stanowisku
w Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego AN USRR
(powstałego ze zbiorów dawnego
Miejskiego Muzeum Przemysłowego). Dopiero w 1961 r. na podstawie dotychczasowego dorobku
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naukowego — tj. bez obowiązku
pisania i obrony dysertacji — Profesor uzyskał stopień kandydata
nauk (co odpowiada polskiemu
doktoratowi), a w roku następnym — nominację na stanowisko
starszego pracownika naukowego
(co jest ustawowo przewidzianą
konsekwencją osiągnięcia stopnia
kandydata nauk).
Wypadki wojenne przerwały bardzo szeroko zakrojone badania
Profesora. Nie było wśród jego
prac rzeczy błahych, choć nie
uchylał się od popularyzacji. Podejmował też ważkie problemy
badawcze, poruszając się z równą
swobodą i kompetencją w obszarach historii i historii sztuki epoki
średniowiecza (gdzie podejmował zarówno opracowania syntetyczne, jak i zagadnienia wąskie
szczegółowe), jak też wkraczając
w epokę renesansu, w wiek XVII
i XIX. Nie złożył pióra w okresie
powojennym, nadrabiając przymusową bezczynność w polu badawczym. Warunki, w jakich żył
i pracował we Lwowie po 1944
r. odbiegały znacznie od tych, w
jakich działał przed wrześniem
1939 r. Spychany coraz bardziej
na margines miejscowego życia
naukowego, takiego, jakim mogło być to życie w prowincjonalnym ośrodku stalinowskiego
imperium, pilnie obserwowany
jako Polak, przedstawiciel dawnej Polski, traktowanej tu jako
„okupant”, musiał znosić niejedną
próbę upokorzenia go, niejeden
raz znajdował się w sytuacjach
trudnych, gdy chodziło o danie
odporu próbom prowokacji, usiłowaniom skłócenia z przedstawicielami społeczeństwa ukraińskiego, bo nowa władza umiejętnie
stosowała rzymską zasadę divide
et impera...
Zachował twarz, niezależność, a
jednocześnie musiał lawirować,
by jakąś spontaniczną reakcją nie
dać argumentów przeciwko sobie,
zwłaszcza że był podejrzewany o
to, że jest... rezydentem Rządu RP
na Obczyźnie, „rządu londyńskiego”. Siłę czerpał z przekonania,
że jest tam właśnie, we Lwowie,
mieście młodości i pierwszych
naukowych sukcesów, potrzebny i że nikt go na tym posterunku nie zastąpi. W trudnych więc
warunkach podejmuje pracę naukową, choć stopniowo zamykają
się przed Nim te właśnie zbiory,
których ratowaniu poświęcił tyle
wysiłku, choć brak partnerów do
naukowych dyskusji, a przed „kolegami” z instytucji, w których
pracował, należy się kryć z tym,
co się robi.
W tych warunkach, kiedy nieraz
trzeba było uciekać się do przeróżnych wybiegów, aby uzyskać
potrzebne materiały — w bibliotekach i archiwach b. ZSRS dopiero teraz przezwycięża się szereg czysto policyjnych przepisów
— powojenny dorobek naukowy
Profesora jest wprost imponujący.
Pierwsze powojenne publikacje
były bezpośrednią kontynuacją
przedwojennych prac: w 1946 r. w

„Pracach Komisji Historii Sztuki”
za lata 1939—1946 (numer ten
podkreślał symbolicznie ciągłość
nauki polskiej w latach wojny)
ukazała się rozprawa pt. „Witruwiusz w Polsce w w. XV”, złożona w PAU przed wojną i wcześniej ogłoszona w języku francuskim (w 1938 r.), a w roku 1949
II wydanie Katalogu rękopisów
Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego...., które szczęśliwie
znalazły się we Wrocławiu, podczas gdy większość Zbioru Pawlikowskich pozostała — przypomnijmy — we Lwowie. Publikował także w ZSRS — po rosyjsku
i, przede wszystkim, po ukraińsku
— w okolicznościowej publikacji
pt. Wikowiczna drużba narodiw
— bratiw (związanej z obchodami
„zjednoczenia” Ukrainy z Rosją)
ogłosił artykuł o roli Iwana Fedorowa (Fiodorowa) i jego spuścizny artystycznej w rozwoju grafiki na Ukrainie w XVI—XVIII w.
(1954), a w 1956 r. na łamach periodyku „Sowietskaja Archeołogija” ukazała się opracowana dużo
wcześniej rozprawa o znaczeniu
figurek kobiecych kultury trypolskiej, związana z kilkuletnim
„przydziałem”, jak to sam Autor
określał, do Oddziału Archeologii. Pierwotny wariant tej pracy
uzyskał we Lwowie negatywną
ocenę pióra miejscowego archeologa o moskiewskiej proweniencji, a Autora spotkał zarzut...
uprawiania pornografii, gdyż niektóre z prehistorycznych statuetek
przedstawiały postacie w uścisku.
W 1958 r. we Lwowie ogłosił rozprawę o wybitnym ukraińskim historyku sztuki, Ilarionie Świencickim, wreszcie w 1958 r. ukazał się
opracowany wspólnie z autorami
ukraińskimi — I. Hurhułą i M.
Iwasiutą — artykuł pt. „Z historii
Ukraińskiego Państw. Muzeum
Etnografii i Przemysłu Artystycznego AN ZSRS” ., a w 1960 r. w
Moskwie ukazał się tekst poświęcony historii rzeźby na Ukrainie w
publikacji pt. „Oczerki iskusstwa
narodow SSSR. Płan-prospiekt” .
Wartość dokumentu ma relacja
pt. „Oczyma starego ossolińczyka”, umieszczona w tomie „Zakład imienia Ossolińskich...”,
opublikowanym w związku z
X-leciem Ossolineum we Wrocławiu (1946—1956)53. Okres
„odwilży” w Polsce umożliwił
tam Profesorowi umieszczenie
szeregu wiadomości z zakresu —
nazwijmy to tak — „najnowszej
historii” Zakładu Narodowego,
ze szczególnym uwzględnieniem
losów Muzeum im. Lubomirskich, tak bezmyślnie rozproszonego w czasie pierwszej wojennej
zimy. Ogłosił jeszcze artykuł „Z
dziejów przemysłu budowlanego XVI—XIX w.” w „Księdze
ku czci Władysława Podlachy”
(1957), rozprawę o nowo odnalezionym zabytku iluminatorstwa
epoki zygmuntowskiej i — napisany wspólnie z M. Morelowskim
— artykuł pt. „Uwagi o sklepieniach piastowskich w Polsce”
(1961).
Przede wszystkim jednak trwała praca nad książkami: „Studia

nad dziejami kultury artystycznej
późnego Renesansu w Polsce” i
„Psałterz Floriański i jego geneza” — wydane w 1962 i 1965 r.,
oba dzięki staraniom toruńskiej
uczone) prof. dr Jadwigi Puciatej - Pawłowskiej, która wzięła na
siebie trud redagowania przysyłanych różnymi drogami skryptów,
napływających fragmentami, później drogą niełatwej korespondencji między Toruniem i Lwowem
korygowanych,
uzupełnianych
— co to znaczy, wie ten, kto korespondował w tych latach ze Lwowem...
Pierwsza z wymienionych tu książek ściągnęła na Profesora duże
nieprzyjemności: w tytule użyto
określenia „późnego Renesansu
w Polsce”, co było w pełni uprawnione, gdyż tereny Rusi Czerwonej należały w omawianym
okresie do Rzeczypospolitej. Takie jednak, pozbawione jakiejkolwiek tendencji określenie okazało
się kamieniem obrazy. Zwołane
zostało zebranie pracowników
Muzeum Etnografii i Przemysłu
Artystycznego, zebranie, które
przeciągnęło się na dwa wieczory,
a którego celem było „potępienie”
Mieczysława Gębarowicza, jako
autora książki antynaukowej i antyukraińskiej, napisanej za ukraińskie pieniądze...
Histeryczne okrzyki: „Ten Gębarowicz gorszy od samego Piłsudskiego” mogą śmieszyć z perspektywy prawie pićdziesięciu lat które upłynęły od tego czasu, ale nie
mogły być przyjmowane w kategorii dowcipu w sowieckim Lwowie w lipcu 1963 r. To tak przykre
dla Profesora wydarzenie było w
pewnym stopniu symptomatyczne
dla sytuacji panującej w mieście:
społeczeństwo ukraińskie pozbawione zostało tych wszystkich instytucji oświatowych, naukowych
i spółdzielczych, które zdołało
powołać do życia i które działały owocnie zarówno w czasach
austriackiej Galicji, jak w II Rzeczypospolitej, a które były podstawą i oparciem narodowych dążeń
Ukraińców; wszelkie dążenia do
samodzielności były tępione, ale
w jednej dziedzinie tolerowano
i nawet popierano czysto szowinistyczne wystąpienia — wtedy,
gdy skierowane były przeciwko
Polsce i Polakom...
Niestety wielu spośród Ukraińców stawało się posłusznymi wykonawcami, a nawet aktywnymi
aktorami takich pożałowania godnych akcji, których przykładem
może być pokazowe zebranie w
Muzeum Etnografii. Tak więc nagrodą za poważną pracę naukową,
dotyczącą terenów kulturalnego
i artystycznego pogranicza, stało
się potępienie i natychmiastowe
przeniesienie na emeryturę. Ta
prawdziwa rozprawa przeciwko Profesorowi wpłynęła też na
decyzję przejścia na emeryturę
drugiego jeszcze Polaka zatrudnionego w Muzeum Etnografii,
historyka sztuki i bibliografa dr.
Ludwika Grajewskiego, autora
znakomitej bibliografii ilustracji
w czasopismach polskich, podsta-
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wowego informatora dla każdego
badacza sztuki polskiej.
Odwołanie skierowane do władz
centralnych w Moskwie nie przyniosło zmiany statusu emeryta,
wysyłając zresztą takie odwołanie, Profesor na pewno nie liczył
na sprawiedliwość, głęboko dotknięty zwłaszcza antypolskimi
wypowiedziami „kolegów” z
Muzeum Etnografii uważał, że nie
może tych napaści pominąć milczeniem.
Przeniesienie na emeryturę nie
oznaczało dla profesora Gębarowicza przejścia w stan spoczynku.
Wręcz przeciwnie, praca naukowa
stała się bardziej intensywna, a
uwolnienie od urzędowych serwitutów i mniej lub bardziej jawnego nadzoru dyrekcji i „kolegów”
pozwoliło na pełne skoncentrowanie się na naukowej twórczości. Data przejścia na emeryturę
otwiera okres niezwykle płodny
w życiu Profesora.
W okresie ostatnich 31 lat życia
ukazało się sześć książek o imponującym zakresie tematycznym,
obejmującym historię i historię
sztuki średniowiecza („Psałterz
Floriański i jego geneza”) i „Zagadnienia sztuki renesansu i baroku”.
Kontynuacją „Studiów nad dziejami kultury artystycznej późnego
Renesansu w Polsce” był wydany
w 1966 r. tom „Szkice z historii
sztuki XVII w.” Niezwykle cenną
pozycją w dokumentowaniu naszej kultury artystycznej, zwłaszcza przeszłości Lwowa i regionu
południowo-wschodnich ziem II
Rzeczypospolitej jest tom „Źródeł do dziejów sztuki polskiej” pt.
„Materiały źródłowe do dziejów
kultury i sztuki XVI—XVIII w.”
(1973).
Żadna sprawa związana ze sztuką i zabytkami Lwowa i regionu
nie była dlań obca. Ukryty nieraz
w cieniu, nie zabiegający o to, by
jego rola i osoba były zgodnie z
wkładem jego myśli i inicjatywy
odnotowane, patronował takim
akcjom, jak urządzona w Lwowskiej Galerii Obrazów wystawa
portretu lwowskiego XVI—XVIII
w. ( na podstawie zgromadzonego
na tej ekspozycji materiału przygotował książkę).
Interesował się żywo działalnością Lwowskiej Galerii Obrazów
i organizowanymi przez Galerię
wystawami. Wysoko cenił działalność dyrektora Galerii, Borysa
Woznickiego, jego wkład osobisty
w stabilizację sytuacji Galerii, w
gromadzenie dzieł sztuki, które
ten ideowy i fachowy muzealnik
ocalał od zniszczenia, rabunku,
ściągając z bliższych i dalszych
okolic to, co się jeszcze dało uratować. Zwłaszcza wysoko cenił
akcję B. Woznickiego i kręgu jego
współpracowników, zmierzającą
do pozyskania na cele muzealne
Zamku w Olesku, ocalonego od
ruiny dzięki stworzeniu tam filii
Galerii.
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Długowieczność profesora stworzyła sytuację, iż stopniowo, z biegiem lat, rozstawać się musiał nie
tylko ze swymi najbliższymi przyjaciółmi spośród rówieśników. W
okresie powojennego czterdziestolecia odeszło też wielu z jego
dawnych uczniów i podwładnych
z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z którymi dzielił najcięższe lata 1939—1944. Z racji cech
swej osobowości nie był nigdy
osamotniony. Wobec ludzi wymagający, tak jak i wobec siebie,
może nawet surowy i nie zawsze
rezygnujący z utrzymania dystansu, był wobec ludzi życzliwy,
a skromne mieszkanko przy ul.
Senatorskiej (Dobrolubowa) nr 9
było zawsze otwarte dla przyjaciół
i tych miejscowych, lwowskich, i
tych, którzy przybywali z Polski („z zachodu”, mawiał zawsze
Profesor). Dom prowadziła Profesorowi przez wiele lat — dbając w sposób wzruszający o Jego
zdrowie — dawna stypendystka,
a potem wieloletnia pracownica
Ossolineum, dr Maria Chmielowska, co łączyła z funkcjami sekretariackimi, przepisując na maszynie i sczytując teksty, pomagając
w bieżących pracach naukowych,
dopóki ciężka choroba nie odebrała Jej sił. Ta samotna kobieta
z niezwykłą bezinteresownością
douczała miejscową polską młodzież w okresie wojny i — póki
sił starczało — w okresie powojennym. Dzięki niej, dzięki kilku
pokoleniom jej uczniów profesor
Gębarowicz miał stały kontakt z
młodszymi generacjami miejscowych rodaków, starał się w miarę
możności wpływać na ich rozwój
intelektualny, dyskretnie kierując
lekturami i zainteresowaniami.
Pod koniec życia patronował niebanalnej twórczości malarskiej i
rysunkowej Władysława Szczepańskiego, z oddali emocjonował
się jego pierwszymi wystawami,
organizowanymi w 1979 i 1983 r.
w salach Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Szczepański wykonał
w ostatnich latach życia Profesora
dwa jego rysowane węglem portrety, które portretowany oceniał
wysoko.
Nie uchylał się od działalności
oświatowej i popularyzacyjnej,
choć — naturalnie — nie brakowało mu innych, na pewno ważniejszych zajęć. Uczniowie „polskiej” szkoły (tj. szkoły sowieckiej z polskim językiem wykładowym) zapamiętali jego prelekcję
na temat Stanisława Wyspiańskiego, której maszynopis szczęśliwie się zachował. Od początku
istnienia ważnej dla miejscowego
środowiska polskiego placówki
— Polskiego Teatru Ludowego,
który cementował miejscowych
Polaków, sprzyjał podtrzymywaniu języka i ojczystej kultury, oddziałując także na przedstawicieli
innych narodowości zamieszkujących współczesny Lwów. Równie
jak osoby związane bezpośrednio
z tym teatrem odczul likwidację
placówki w jej dotychczasowym
kształcie, co zamaskowane było
hasłami internacjonalistycznymi,
a związane było — jak wiele in-
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nych antypolskich posunięć — z
wydarzeniami polskimi 1980 r.

Cicha noc, święta noc

Nadzwyczaj rozległa korespondencja prowadzona z osobami
różnych pokoleń i zawodów, pilne śledzenie wszystkiego, co cię
dzieje w polskim życiu naukowym, społecznym i kulturalnym,
sprawiało, że profesor Mieczysław Gębarowicz nigdy nie był od
kraju i jego problemów oderwany,
choć z rzadka tylko, a z biegiem
lat coraz rzadziej mógł wyjeżdżać
do Polski. Przybywający do Lwowa stypendyści, czy też osoby
przejeżdżające tylko przez Lwów,
pozwalały na podtrzymywanie
tych zawsze żywych koniaków.
Obcując z profesorem nie odczuwało się nigdy, że od tylu lat
mieszkał poza krajem, że od tylu
lat jest jakby dobrowolnym wygnańcem (czy może emigrantem?)
dlatego, że pozostał w mieście zawsze wiernym...

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.

PRACOWAŁ TWÓRCZO DO
OSTATKA
Już po śmierci — w dniu 2 września 1984 r. — ukazała się Jego
Przedmowa w Słowniku polskich
kapucynów K. Gadacza, a także
artykuł Próchnicki (Pruchnicki)
Jan Andrzej w Polskim Słowniku
Biograficznym (obie te prace w
1985 r.), a w 1986 r. monografia
„Mater Misericordiae, Pokrow,
Pokrowa w sztuce i legendzie
środkowowschodniej Europy” —
praca o doniosłym znaczeniu dla
historii sztuki Polski, Ukrainy i
Rosji. Zasadnicze znaczenie dla
badań specyficznego zjawiska,
jakim jest lwowska rzeźba rokokowa ma artykuł „głoszony
na łamach „Artium Questiones”
poznańskiego Instytutu Historii
Sztuki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Tuż przed śmiercią
zdołał jeszcze Profesor odesłać do
Krakowa przysłany do autoryzacji tekst referatu na Konferencję,
poświęconą Janowi Kochanowskiemu. Referat ten („Życie kulturalne Lwowa, podobieństwa i
różnice z Krakowem”) odczytano
we wrześniu 1984 r. w Krakowie,
jak posłanie zza grobu niezłomnego Polaka, wybitnego humanisty,
do końca wiernego ideałom nauki
polskiej.
Patrząc na długie i jakże czynne
życie Profesora, zastanawiamy
się, skąd tyle siły brało się u człowieka z natury wątłego, nieraz
ciężko chorującego, cierpiącego
na chroniczną bezsenność.
Myśląc, że przekonanie o tym, że
los złożył nań obowiązek przekazań historycznej prawdy, nie
będzie miał w miejscowym środowisku następców, było tą siłą
motoryczną, która dodawała mu
sił w pracy, której przez całe życie towarzyszyło poczucie misji
uczonego i intelektualisty w społeczeństwie, umiłowanie narodowych wartości nieprzemijających.
Profesor Mieczysław Gębarowicz
wielki Polak, wielki lwowianin.
Opracował dla „Lwowskich Spotkań” Aleksander Szumański

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.
Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina święta
wznosi w górę swe rączęta
błogosławi lud.

Do szopy
Do szopy, hej pasterze,
Do Szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.
Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcie Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu.
Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg,
Witajmy swego Pana;
wdzięczności złóżmy dług.
Ref.: Śpiewajcie...
O Boże niepojęty, kto
pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.
Ref.: Śpiewajcie...
Jezuniu mój najsłodszy,
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Tobie oddaję się.
O skarbie mój najdroższy,
racz wziąć na własność mnie.
Ref.: Śpiewajcie...

Dzisiaj w Betlejem.
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w
Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna
czysta
Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpie
wają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.
Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...
Choć w stajeneczce, choć w
stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,
Ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi...
I trzej Królowie, i trzej Królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi...
Pójdźmy też i my, pójdźmy też
i my,
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla
nad królami,
Uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...
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szajcie,
E cis7 fis H7 E
Przywitać Pana.

mówiąc łzy leje:
o mój Synu! Wola Twoja, nie moja się dzieje

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu
dali,
A witając zawołali,
Z wielkiej radośc1.

Tylko nie płacz, proszę,
bo żalu nie zniosę,
dosyć go mam z męki
Twojej, którą w sercu
noszę

Gdy śliczna Panna

„Ach witaj, Zbawco; z
dawna żądany,
Gdy śliczna Panna
Tyle tysięcy lat wyglądany!
Syna kołysała,
Lulajże Jezuniu, moja
Na Ciebie króle, proroGdy się Chrystus rodzi i perełko,
Z wielkim weselem tak
cy,
na świat przychodzi,
Lulaj ulubione me pieCzekali, a Tyś tej nocy - Jemu śpiewała:
Ciemna noc w jasności ścidełko.
Nam się objawił”.
Lili, lili, laj, moje Dziepromienistej brodzi;
Lulajże Jezuniu, lulajże
ciąteczko,
I my czekamy na CieAniołowie się radują,
lulaj!
Lili, lili, laj, śliczne Pabie, Pana,
pod niebiosy wyśpiewują:
A Ty Go, matulu, z płaA skoro przyjdziesz na
niąteczko.
Gloria, gloria, gloria in czu utulaj.
głos kapłana.
exelcis Deo.
Padniemy na twarz
Przybądźcie z nieba,
Zamknijże znużone pła- przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod
święci Aniołowie,
Mówią do pasterzy, któ- czem powieczki,
osłoną,
rzy trzód swych strzegli,
Śpieszcie do ludzi z poUtulże zemdlone łkaChleba i wina.
Aby do Betlejem czym
niem usteczki.
kojem posłowie,
Jezus malusieńki... Lili, lili, laj, wielki Króprędzej pobiegli,
Lulajże, Jezuniu...
Bo się narodził Zbawilewiczu,
Jezus
malusieńki,
leży
ciel, wszego świata OdkuLulajże, przyjemna
Lili, lili, laj, niebieski
wśród stajenki,
piciel,
oczom gwiazdeczko,
Płacze z zimna, nie dała Dziedzicu.
Gloria, gloria....
Lulaj, najśliczniejsze
Mu matusia sukienki.
świata słoneczko.
Łączcie się w dziękach
O, niebieskie Duchy i
Lulajże, Jezuniu...
Bo uboga była, rąbek z wszystkie ziemskie dzieci,
Posłowie nieba,
głowy zdjęła,
Niechaj się miłość w
Powiedzcież wyraźniej,
My z Tobą, tam w nieW który dziecię uwico nam czynić trzeba,
bie, spocząć pragniemy,
nąwszy, siankiem Je okry- sercu waszym nieci,
Bo my nic nie pojmuLili, lili, laj, drogi ZbaCiebie, tu na ziemi, ko- ła,
jemy, ledwo od strachu
chać będziemy.
wicielu,
żyjemy,
Lulajże, Jezuniu...
Nie ma kolebeczki, ani
Lili, lili, laj, nasz OdkuGloria, gloria...
poduszeczki,
picielu!
We żłobie Mu położyła
Wśród nocnej ci- siana pod główeczki.
Idźcie do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
szy
Gdy dziecina kwili, paW pieluszki powite, w
Wśród nocnej ciszy głos
trzy w każdej chwili,
żłobie położone;
się rozchodzi:
Na dzieciątko boskie w
Oddajcie mu pokłon
Wstańcie, pasterze,
żłóbku, oko Jej nie myli
Bóg się wam rodzi
Boski, on osłodzi wasze
Czym prędzej się wytroski.
bierajcie,
Panienka truchleje, a
Gloria, gloria...
Do Betlejem pośpie-

Gdy się Chrystus Lulajże, Jezuniu
rodzi...
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Zima na Kresach

Nasze serwisy
www.pokoleniakresowe.pl/

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

www.27wdpak.pl

Ten numer gazety
powstał dzięki
Agencji Reklamowej
BARTEXPO

www.kresy.info.pl

- targi, reklama, poligrafia
- komputery i sieci internetowe,
- hosting, konta internetowe
-domeny i skrzynki pocztowe
- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska
240/60

22 8534397 ; 501 153340

www.wolyn.org

Partnerzy medialni
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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