
R A J D  WOŁYŃSKI
Rajd Wołyński ( nie mylić z Rajdem Katyńskim) 
wspaniała patriotyczna inicjatywa środowisk nie ko-
niecznie kresowych. Oczywiście przeciętny Polak o 
tym raczej nie usłyszał w ogólnopolskich mediach, 
zaśmiecanych mnogością informacji nie koniecznie
potrzebnych. ...........strona 6

Posłowie PiS z wizytą w batalio-
nie „Ajdar”
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2014 roku 
w IV Rzeczypospolitej narodziła się nowa świecka 
tradycja. 23 grudnia portal kresy.pl zamieścił infor-
mację, że posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgo-
rzata Maria Gosiewska udała się w odwiedziny do 
ukraińskiego batalionu ......strona 11

Prezydent ukrainy Petro Poroszen-
ko w akcie biskupiego przebaczania
W czasie wizyty w Polsce, z mównicy sejmowej Pe-
tro Poroszenko ze znaczkiem Solidarności w klapie
marynarki, m.in. powiedział, iż podobnie jak bisku-
pi, on przebacza i prosi o przebaczenie, po czym uto-
nął w uścisku ......strona 12

Jakież to smutne
Jest taka książka wydana przez Borussię w 2004 r. 
zatytułowana Białoruś. Kraina otoczona wysokimi 
górami, w której Illja Sin pisze: „Kraj, w którym 
się urodziłem, kojarzy się większości mieszkańców 
Wolnego Świata z nieprzebytymi bagnami, połacia-
mi dzikich gajów i bukołakami – ...strona 17
Moje Kresy - Apolonia Rosińska
Mieszkaliśmy w pięknym miejscu obok sosnowego 
lasu. Naszymi sąsiadami było rodzeństwo mego ojca 
- Piotr, Antonina i Tekla Słodkowscy, zaś z drugiej 
strony Franciszek Słodkowski. Prawie wszyscy po-
budowali się pod lasem na swoich parcelach. Wzdłuż 
wsi biegła linia kolejowa Równe – Ołyka – Kiwerce 
- Kowel - Chełm - Warszawa.....strona 20

„Styczeń 1945”, 70 rocznica 
zbrodni
12 stycznia 1945 roku ruszyła ofensywa Armii Czer-
wonej i do końca miesiąca wojska niemieckie zo-
stały wyparte z całych terenów przedwojennych RP. 
17 stycznia w ruiny Warszawy wkroczyli żołnierze 
1 Armii Wojska Polskiego. Niemcy obawiając się 
okrążenia wycofali się i miasta ....strona 24

„Wizyta 
przyjaźni”
Rok 2014 niewątpliwie można 
nazwać „rokiem Ukrainy w 
Polsce”, który zastąpił planowany 
na rok 2015 – a odwołany na 
żądanie Petro Tymy i red. Agnieszki 
Romaszewskiej-Guzy – Rok Rosji 
w Polsce. „Rok Ukrainy” został 
zwieńczony nad Wisłą hucznie 
zapowiadaną imprezą, jaką była 
wizyta prezydenta Ukrainy Petro 
Poroszenki (17-18 grudnia). Wizyta 
ta miała dwa wymiary – oficjalny, 
czyli propagandowy oraz realny. 
W wymiarze oficjalnym przybył 
do Polski ojciec ukraińskiej 
demokracji, by m.in. podziękować 
za polskie wsparcie dla „przemian 
demokratycznych” na Ukrainie. 
Usłyszeliśmy zestaw powtarzanych 
do znudzenia medialnych frazesów 
o ukraińskiej rewolucji, ukraińskiej 
drodze do demokracji i integracji 
z UE, agresji Rosji na Ukrainę itd. 
Doszedł do tego nowy frazes o 
Polsce jako „adwokacie” Ukrainy 
na drodze do tzw. integracji 
europejskiej i członkostwie w 
NATO. Tak jak Niemcy były 
„adwokatem” Polski na drodze do 
UE i NATO, tak teraz Polska ma 
być identycznym „adwokatem” 
Ukrainy. Jest to porównanie o 
tyle chybione, że Niemcy za 
swoje usługi adwokackie kazały 
sobie zapłacić likwidacją całych 
gałęzi polskiego przemysłu, 
konkurencyjnych dla niemieckiego, 
oraz przejęciem całych sektorów 

polskiej gospodarki. O cenie 
jaką miałaby zapłacić za polskie 
usługi adwokackie Ukraina nic 
nie wiadomo. Prawdopodobnie 
ewentualne korzyści Polski 
sprowadzają się do mrzonek 
polskich rusofobów o wypchnięciu 
Rosji z Europy i restytucji 
Polski Jagiellonów. Nie da się 
też wykluczyć, że niemałą część 
kosztów ewentualnej integracji 
Ukrainy z UE i NATO poniesie jej 
polski adwokat. 

Tutaj dochodzimy do wymiaru re-
alnego wizyty prezydenta Ukrainy 
w Warszawie i Lublinie. Nie moż-
na oprzeć się wrażeniu, że obecne 
stosunki polsko-ukraińskie przy-
pominają do złudzenia stosunki 
polsko-radzieckie. Dla nikogo nie 
jest chyba tajemnicą, że były one 
asymetryczne. Oficjalnie – tak jak 
obecnie z Ukrainą – był festiwal 
przyjaźni i braterstwa. Za tym ofi-
cjalnym parawanem kryła się jed-
nak pustka treści. Tak jak władze 
PRL unikały w stosunkach z ZSRR 
poruszania drażliwych tematów z 
przeszłości (Katyń), tak też postę-

pują władze III RP w stosunkach 
z Ukrainą. Każdemu kto będzie 
chciał uczciwie poruszać kwestie 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego i kultu UPA na Ukrainie 
publicyści „Gazety Wyborczej” i 
„Gazety Polskiej” od razu przypo-
mną, że godzi w polską rację stanu 
i działa na rzecz odradzającego się 
podobno imperializmu rosyjskie-
go. Identycznie przecież było w 
PRL, gdzie upominanie się o Ka-
tyń traktowano jako podważanie 
polskiej racji stanu oraz wspieranie 
amerykańskiego imperializmu i 
dążeń zachodnioniemieckich rewi-
zjonistów. W PRL fundamentem 
racji stanu była przyjaźń z ZSRR, 
która notabene została wpisana do 
Konstytucji. Dla III i IV RP racją 
stanu – obok posłuszeństwa wo-
bec Waszyngtonu i Brukseli – jest 
przyjaźń z Ukrainą. Wcale się nie 
zdziwię, jeśli pewnego dnia stanie 
się ona normą konstytucyjną, której 
naruszenie będzie ścigane z mocy 
prawa. Istotą dawnej przyjaźni z 
ZSRR i obecnej z Ukrainą jest to, 
że przyjaciela nie można niczym 
urazić. ..Dokończenie na stronie 8.
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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Wszystkim Czytelnikom
Kresowego Serwisu 

Informacyjnego,
życzymy

Szcześliwego Nowego, 
2015 Roku.

Maria Jaworska - konspiracyjne
przekleństwo.
Maria Jaworska, z domu Łobos urodziła 3 maja 1933 r. się w Samborze, 
w województwie lwowskim. Losy jej bliskich są związane z podzie-
miem konspiracyjnym i walką niepodległościową Polaków na Kresach 
II Rzeczypospolitej. Przez wiele lat członkowie jej rodziny ukrywali 
się, byli śledzeni i prześladowani przez sowiecki reżim. Za działalność
konspiracyjną i antykomunistyczną w strukturach Armii Krajowej byli 
przetrzymywani i torturowani w więzieniach, a po wojnie ukarano ich 
zsyłką na Sybir.  ....strona 27

Obrona Lwowa, obrona Przemyśla, wojna 
polsko ukraińska 1918-1919. część 3
19 listopada 1918 r. dowódcą grupy operacyjnej „Wschód” został na je-
den dzień świeżo awansowany gen. Bolesław Roja. W następnym dniu - 
zastąpił go na tym stanowisku gen. Tadeusz Rozwadowski. Polska Rada
Narodowa w Przemyślu powołała 22 listopada swoich przedstawicie-
li przy dowództwie w osobach W.Grzędzielskiego i H.Libermana. 25 
listopada Polska Komisja Likwidacyjna zatwierdziła ich jako swoich 
przedstawicieli i powołała dwóch dalszych ....strona 32

Wspomnienia nauczyciela z Wołynia
Po otrzymaniu zawiadomienia o zatrudnieniu, spakowałem najpotrzeb-
niejsze rzeczy do wielkiego kosza wiklinowego i ruszyłem w drogę 
furmanką do przystani w Solcu nad Wisłą. Z Solca do Puław dotarłem 
Wisła, następnie pociągiem z Puław do Maciejowa. Serce mi biło i ło-
motało na myśl, że będę już samodzielny, że będę wychowywał mło-
dzież na własną  odpowiedzialność. strona 37

Miejsce urodzenia - Łanowce
Łanowce (mapka). Malownicza wieś, położona w kotlinach wśród wy-
sokich wzgórz, przeoranych wieloma parowami i dolinami. W głów-
nym, najszerszym i najniżej położonym miejscu toczyła swoje wody 
Niczława (lewy dopływ Dniestru). Podczas suchego lata była to rzeka 
niewielka, ale wartka. ..........strona 43

Zaproszenie na Mszę Świętą z okazji 71. Rocznicy Akcji Burza 
i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, na stronie 47
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Kalendarz Kresowy. 2015 r.
Styczeń

Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
     1    2    3   4
  5    6    7    8    9  10  11
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31

Marzec
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
        1
  2    3   4    5    6    7    8
  9  10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22
23  24  25  26  27  28  29
30  31  

Kwiecień
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
    1    2    3    4    5
  6    7    8    9  10  11  12
13  14  15  16  17  18  19
20  21  22  23  24  25  26
27  28  29  30  

Czerwiec
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
  1    2    3   4    5    6    7
  8    9  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  

Wrzesień
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
   1     2    3    4    5    6
  7    8    9  10  11  12  13
14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27
28  29  30     

Grudzień
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
   1    2    3   4    5    6
  7    8    9  10  11  12  13
14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31

Luty
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
        1
  2    3    4    5    6    7    8
  9  10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22
23  24  25  26  27  28  

Maj
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
      1    2    3
 4    5    6    7     8    9  10
11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30  31

Sierpień
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
       1    2
  3    4    5    6    7    8    9
10  11  12  13  14  15  16
17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30
31       
 

Listopad
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
        1
2    3   4    5    6    7    8
9  10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22
23  24  25  26  27  28  29
30 

Lipiec
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
    1    2    3   4    5
  6    7    8    9  10  11  12
13  14  15  16  17  18  19
20  21  22  23  24  25  26
27  28  29  30  31    
   
 

Październik
Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  Sb  N
     1    2    3    4
  5    6    7     8    9  10  11
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31 

* 15 stycznia- 71. Rocznica rozpoczęcia Akcji Burza na 
Wołyniu.
* 22 lutego - 100. Rocznica urodzin kresowego Poety 
Zygmunta Rumla

* 7 lipca - 71. Rocznica operacji „Ostra Brama”
* 11 lipca - 72. Rocznica Ludobójstwa. Dzień Pamięci 
Męczeństwa Kresowian.
* 1 września - 76. Rocznica agresji Niemiec na Polskę II WŚ

* 17 września - 76. Rocznica agresji ZSRR na Polskę
* 73. Rocznica wydania rozkazu rozkazu gen. Tadeusza  
Komorowskiego do rozpoczęcia Akcji Burza. 
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13 grudnia w Przemyślu, odbył się 
Marsz Orląt Przemyskich i Lwow-
skich w którym uczestniczyło po-
nad 3 tys. przedstawicieli patrio-
tycznych organizacji.

W rocznicę odbicia Przemyśla z 
rąk ukraińskich (kontruderzenie 
10 i 13 grudnia 1918r.), przed 
pomnikiem Orląt zorganizowano 
wiec patriotyczny. 
W Walkach o wyzwolenie Prze-
myśla, podobnie jak w obronie 
Lwowa brała głównie udział pol-
ska młodzież gimnazjalna oraz 
skautowa.  
Przed głównymi uroczystościami, 
przedstawiciele KSI, Porozumie-
nia Pokoleń Kresowych wraz z 
Narodową Warszawą mieli okazję 
zamanifestować i przypomnieć 
zbrodnie OUN-UOPA przed sie-
dzibą Związku Ukraińców w Pol-
sce.  
   
Ta przemyska siedziba ZUwP bu-
dzi wiele uzasadnionych kontro-
wersji i protestów tak samo, jak 
wzmożony napływ Ukraińców do 
Przemyśla. 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

W dniach 17-18 grudnia, z dwu-
dniową wizytą w Warszawie i Lu-
blinie przebywał prezydent Ukra-
iny Petro Poroszenko.

Roman Kuźniar, doradca pre-
zydenta Komorowskiego zapo-
wiedział wizytę Poroszenki jako 
niezwykle ważną w celu lepszego 
poznania wzajemnych oczekiwań, 
ocen i możliwości wymiany po-
glądów. 
/red. jakich..??/
Niemal do ostatniej chwili nad 
programem wizyty Poroszenki
unosiła się przedziwna „mgiełka” 
tajemnicy. To właśnie ze względu 
na ową tajemnicę, organizatorzy 
akcji protestacyjnych zarówno w 
Warszawie jak również w Lubli-
nie nie byli w stanie skoordyno-
wać  protestów przeciwko tej (jak 
sami mówili) niechcianej wizycie.

Czy sama wizyta wniosła coś kon-
struktywnego w relacjach między 
Polska a zaledwie 23 letnią Ukra-
iną pokaże czas. Na razie obaj 
prezydenci podpisali jakieś kwitki 
dotyczące ratyfikacji umowy sto-
warzyszeniowej z UE, którą po-
słuszny sejm niemal jednogłośnie 
przyjął.       
Przy okazji podpisano jakieś 
mniej istotne dokumenty m.in. 
mówiące o zasadach przygranicz-

nego ruchu granicznego, co jak 
się okazało już przed świętami, 
nie ma absolutnie przełożenia na 
powrót naszych rodaków ze wsch. 
Ukrainy uwikłanej w wojnę do-

mową.  
„Wybaczamy i prosimy o wyba-
czenie” objawione przez Poro-
szenkę nasuwa sporo pytań ale o 
tym w dalszej części KSI. 

Petro Poroszenko w 
Warszawie - Protesty.
Andrzej Łukawski

Zaraz po tym jak do naszej redak-
cji zadzwonił telefon a rozmówca 
poinformował o pracach budow-
lanych tuż przy Skwerze Wołyń-
skim, natychmiast udaliśmy się 
na skwer. Niestety, okres przed-
świąteczny nie sprzyjał i na placu 
budowy nikogo nie zastaliśmy, 
nawet  budowlanych stróżów. 

Wykonaliśmy kilka fotografii ale 
szczegóły podamy w następnym 
numerze gazety, kiedy ustalimy 
nieco więcej informacji dotyczą-
cych planów zagospodarowania 
powierzchni przylegającej do 
Skweru Wołyńskiego i samego 
skweru.       

Co ze Skwerem
Wołyńskim 
w Warszawie..?
Redakcja

Marsz Orląt Przemyskich 
i Lwowskich.13.12.2014
Redakcja
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Otrzymaliśmy bardzo smutną 
wiadomość: 4. grudnia 2014 
r. o godz. 13.oo w Gryfinie 
(Zachodniopomorskie) odbyło 

się pożegnanie Kazimierza 
Cytryckiego ps. „Kazik” 
oddanego kresowiaka i patrioty, 
partyzanta i żołnierza 27 

WDP AK. Pogrzeb odbył się 
z asystą wojskową Garnizonu 
Szczecińskiego na Cmentarzu 
Komunalnym w Gryfinie, w 
uroczystości wzięły również  
liczne poczty sztandarowe.
 Kazimierz Cytrycki urodził 
się 16 kwietnia 1927 r. w 
Kopaczówce pow. Sarny na 
Wołyniu. Rodzice Zenon i 
Anna wychowali go w duchu 
patriotyzmu i zgodnie z zasadami  
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. W 
wieku 15 lat znalazł się w 
szeregach samoobrony lokalnej, 
by bronić rodziny, sąsiadów i 
małej ojczyzny. Okrucieństwo 
ze strony OUN-UPA odcisnęło 
piętno na dalsze lata jego życia. 
W styczniu 1944r. znalazł 
się w szeregach,  Wołyńskiej 
Dywizji AK. W tym miejscu 
trzeba wspomnieć, że nie był 
jedynym z rodziny  Cytryckich 
walczących w szeregach AK. 
Jego brat Józef ps. „Żbik” 
zginął podczas przeprawy 
przez tory pod Jagodzinem 
22 kwietnia 1944r. Kazimierz 
Cytrycki przeżył wojnę, ale 
tak jak inni kresowianie musiał 
opuścić swoją małą ojczyznę. 
Rodzina Cytryckich w 1945 
roku trafiła na tzw. ziemie 
odzyskane do Gryfina. Tu od 
nowa musieli walczyć o swój 
byt. To tu Kazimierz Cytrycki 

zakłada własną rodzinę, 
zawierając związek małżeński 
z Ireną Żelazną, również 
kresowianką. Przez 40 lat 
pracował w Przedsiębiorstwie  
Konserwacji Urządzeń 
Wodno- Melioracyjnych, aż 
do emerytury. Od momentu 
powstania Środowiska 
Szczecińskiego 27 WDP AK 
był jego aktywnym członkiem. 
W sztafecie pokoleń przekazał 
swoją pałeczkę córce Elżbiecie, 
która jest obecnie członkiem 
Szczecińskiego środowiska. 
Śp. Kazimierz Cytrycki był 
skromnym człowiekiem, nie 
zabiegał o awanse i medale. 
Uważał, że zawsze robił to co do 
niego należało, to czego w domu 
go nauczono. Jak wielu innych 
kresowian przez dziesiątki 
lat nie ustawał w wysiłkach 
na rzecz prawdy historycznej 
wydarzeń jakie miały miejsce na 

Wołyniu i Kresach Południowo- 
Wschodnich. Odszedł na 
ostatnią kwaterę w 70 rocznicę 
powstania i walk 27 WDP AK i 
Akcji „Burza” na Wołyniu.
Jeszcze 15 sierpnia br. odebrał 
okolicznościowy krzyż 
„Obrońców Wołynia” (na 
zdjęciu o kulach). W imieniu 
Zarządu Okręgu Szczecińskiego  
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej pożegnał go 
Jerzy Mużyło, składając również 
kondolencje rodzinie. Poniżej 
ostatnie słowa pożegnania 
„ POKÓJ CI WIECZNY 
W CICHEJ KRAINIE, 
GDZIE BÓL NIE SIĘGA I 
ŁZA NIE PŁYNIE. DROGI 
KAZIMIERZU ŚRODOWISKO 
SZCZECIŃSKIE 27 WDPAK  
ŻEGNA CIĘ- SPOCZYWAJ 
W POKOJU .” Redakcja KSI 
przyłącza się do tych słów. ( 
B.S)

Pożegnanie jednego z 
ostatnich żołnierzy 27 WDP AK
Redakcja

Tradycyjnie przed świętami jako 
wolontariusze Stowarzyszenia 
non omnis moriar z Kozłowa po-
jechaliśmy z życzeniami i darami 
do Polaków na Litwie.
To już kolejna wyprawa organizo-
wana wspólnie przez Stowarzysze-
nie Odra-Niemen z Wrocławia i 
Stowarzyszenie non omnis moriar 
z Kozłowa oraz Okręg Warmińsko-

-Mazurski Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w ramach 
akcji „Rodacy - bohaterom - świą-
teczna paczka dla polskiego kom-
batanta na kresach”. Tym razem 
podobnie jak i w poprzednich wy-
jazdach trasa obejmowała zarówno 
małe wsi rejonu solecznickiego jak 
i stolicę Litwy - Wilno. 
Wyjechaliśmy nocą z 11 na 12 grud-

nia, tak by rano zameldować się w 
rejonie solecznickim. Mimo fatalnej 
momentami pogody, bywało że pa-
dał śnieg lub deszcz, w zasadzie o 

planowanym czasie zajechaliśmy na 
miejsce. 
Na początek zakwaterowaliśmy się 
w miejscowej bursie. Kolega, który 

prowadził całą noc auto położył się 
spać, ja udałem się na spotkanie z 
merem Zdzisławem Palewiczem. 
Najpierw oczywiście wizyta u pani 

Nie zapominamy o Polakach 
na Litwie
Maciej Prażmo
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Reginy Markiewicz, a potem już do 
mera. Krótkie, acz treściwe  spo-
tkanie zakończyło się podzieleniem 
opłatkiem oraz wymianą podarun-
ków. Następnie pojechaliśmy do 
Polskiej Szkoły Średniej w Dziewie-
niszkach. Tu poza darami w postaci 
słodyczy, artykułów szkolnych i biu-
rowych pozostał rower, który stanie 
się nagroda w jednym ze szkolnych 
konkursów. Rozmawialiśmy także 
o reaktywowaniu w szkole harcer-
stwa. Ze względu na trudną sytuację 
materialną wielu chętnych dzieci i 
młodzieży obiecaliśmy pomoc w 
umundurowaniu dziewie niskiej 
drużyny.
W międzyczasie w starostwie dzie-
wieniskim pozostawiliśmy sporo 
pakunków z chemią gospodarczą, 
środkami higieny, ale także ze sło-
dyczami i z zabawkami. Mieliśmy 
w planach odwiedzić szkołę w Bu-
trymańcach niemniej z braku czasu 
dary dla szkoły pozostawiliśmy w 
merostwie. 
Kolejny przystanek to dom dziec-
ka w Solecznikach. Tu jak zwykle 
oczekiwani zostaliśmy przyjęci 
przez dyrektor placówki panią Oksa-
nę Obloczyńską. Poza pakunkami 
ze słodyczami, zabawkami, odzie-
żą, sporo paczek pozostawiliśmy ze 
środkami higieny osobistej, chemia 
gospodarczą.  Aby jak najefektyw-
niej trafiać w potrzeby, w domu 
dziecka np. umawiam się z dyrektor  
czego najbardziej potrzebują. I to 
przywozimy. Tym razem dom dziec-
ka otrzymał od nas najwięcej.
Ok. godz. 18:00 wróciliśmy do bur-
sy.
13 grudnia rano jeszcze w Soleczni-
kach wizyta na kwaterze żołnierzy 
AK na tutejszym cmentarzu. Potem 
już wyjazd do Wilna. Rozpoczę-
liśmy wizytą w szkole w Grzego-
rzewie. Tu tradycyjnie gościnnie 
przyjęła nas dyrektor szkoły pani 
Hanka Grzybowska. Tu także pozo-
stawiliśmy paczki – głównie słody-
cze. Wymieniliśmy się życzeniami i 
podarkami.
Ok. godz. 13-tej w Domu Kultu-
ry Polskiej odbyło się spotkanie 
opłatkowe z kombatantami AK. W 
trakcie spotkania rozmawialiśmy o 
wizycie naszych kombatantów we 
wrześniu w Olsztynie na uroczy-
stościach odsłonięcia pomnika Ar-
mii Krajowej. Rozdałem zrobione 
podczas uroczystości zdjęcia. Był 
opłatek, rozmowy i wspólne kolę-
dowanie. 
Po spotkaniu wolontariusze odwie-
dziliśmy jeszcze 3 domy indywidu-
alnie. Wszędzie przyjmowano nas 
z tradycyjną polska gościnnością. 
Odwiedziliśmy także wdowę po 
niedawno zmarłym prezesie klubu 
Weteranów AK w Wilnie Wacławie 
Pacyno. Była bardzo wzruszona. 
Zawołała nawet wnuczkę, która tak-
że otrzymała mały słodki upominek.
14 grudnia rano wyjechaliśmy do 
Polski. Emocje jeszcze nie opadły, a 
jest już kilka pomysłów na kolejny 
wyjazd. 
W tym roku zbierano dla nas w 
Pasymiu, Piszu, Gromie, Elblągu, 
Bartoszycach, Nidzicy, Szczytnie, 
Gietrzwałdzie, Sząbruku, Janowie i 
Olsztynie. Były to szkoły i osoby in-
dywidualne. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy. 
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18 grudnia 2014 - Petro Poro-
szenko w Lublinie 
Od prawie tygodnia Lubelska 
prasa i telewizja bije pianę, że  
prezydent Ukrainy odwiedzi 
Lublin – co za wyróżnienie dla 
naszego miasta. Ale ciekawym 
jest jak potrafiono wprowadzić 
propagandę dezinformacji, że do 
końca nie wiadomo  było gdzie 
będzie obecny. Na pewno spo-
tka się na Wydziale Prawa na 
UMCS ze studentami  ukraiń-
skimi, na pewno odwiedzi Urząd 
Wojewódzki, na pewno będzie 
w Konsulacie Ukraińskim, ale 
na pewno odsłoni pomnik głodu 
na Ukrainie. Rada Miasta Lublin 
wychodzi tej decyzji na przeciw 
Uchwałą Nr 1210/XLVI/2014 z 
dnia 20 listopada 2014 r wyraża 
zgodę na wzniesienie Pomnika 
poświęconego Pamięci Milio-
nów Ofiar Wielkiego Głodu na 

Ukrainie w latach 1932-1933. 
Nowo wybrana Rada Miasta Lu-
blin jako pierwszą uchwałę pod-
jęła właśnie w tym temacie – nie 
fatalny stan dróg i chodników w 
naszym mieście był najważniej-
szy – nie stan wielu budynków 
-  nie poprawa infrastruktury – 
czy dożywianie dzieci w szko-
łach – nie pomoc najuboższym 
– ale właśnie głód na Ukrainie w 
latach 1932-33. Tylko co my do 
tego mamy – czy nie jest to krok 
aby Polaków obciążyć tą po-
tworną zbrodnią Stalina. Powie-
działem wielu stacjom telewizji 
która była pod Centrum Kultu-
ry, że na Ukrainie właśnie takie 
pomniki powinne być stawiane 
a nie zbrodniarzom UPA-OUN, 
Banderze czy Suchewyczowi.   
Kresowianie oraz środowiska 
kresowe chciały powitać Prezy-
denta aby przypomnieć o zbrod-

ni UPA-OUN,  oraz wyrazić pro-
test rozporządzeniu Poroszenki  
który  dzień  14 października 
- rocznicę powstania UPA na-
zwał Dniem Obrońcy Ojczyzny. 
Potrzeba powiedzieć że ta kam-
pania dezinformacji gdzie będzie 
Poroszenko przyniosła skutek bo 
oto Obóz Wielkiej Polski ustawił 
się przy Urzędzie Wojewódzkim, 
kresowianie z Zamościa pod 
Konsulatem Ukraińskim, nato-
miast Kresowianie z Lublina i 
młodzież z Ruchu Narodowego 
zgromadzeni w jednym miejscu 
czekali na sygnał wyjścia – sy-
gnałem miała być informacja 
gdzie jest Poroszenko. Na godzi-
nę 10 nie wszyscy mogą dostać 
się na miejsce zbiórki całe cen-
trum  zablokowała Policja – oko-
ło godziny 10,15 mamy informa-
cję że Poroszenko jedzie na ul. 
Radziszewskiego  do Dowódz-
twa Wielonarodowej Brygady 
w której skład wchodzą wojska 
ukraińskie. Ale już kilkanaście 
minut po 11 pojawia się w Cen-
trum Kultury przy ul. Hempla 
gdzie spotkał się ze studentami 
ukraińskimi. Wszyscy ruszamy 
pod Centrum Kultury - tutaj Po-
licja utworzyła kilka szpalerów, 
brak możliwości dojścia  bliżej, 
wejście tylko z zaproszeniami 
– Lublinianie za akcję Policji 
zapłacą z podatków – Rada Mia-
sta wyrazi zgodę.   Kresowianie 
ustawiają się z jednej strony – 
Ruch Narodowy  z drugiej stro-
ny ulicy Hempla – wznosimy 
okrzyki – Wołyń Pamiętamy.  

Około godziny 13,30 rusza sznur  
samochodów z Centrum Kultury 
w jednym jest ten który święto 
UPA podnosi do rangi Święta 
Obrońców Ojczyzny.  Z rąk UPA 
nie przeżyło około 200 tysięcy 
Polaków na Wołyniu i Kresach 
Południowo-Wschodnich  – nie 
przeszkadza to jednak władzom 
miasta i województwa Lublina z 
wielką pompą witać Poroszenkę. 
Właśnie po wizycie w   Dowódz-
twie Wielonarodowej Brygady 
miał się spotkać z władzami 

miasta i województwa Lublina 
ale ten punkt programu został 
usunięty – i tutaj pokazał gdzie 
ma nasze władze  – i to należy 
przypisać jako pozytyw wizycie 
Poroszenki w Lublinie.  Z Cen-
trum Kultury  przy sygnałach 
radiowozów udał się na lotnisko 
do Świdnika skąd odleciał do 
Kijowa. Lublin mógł znowu za-
czerpnąć świeżego powietrza – 
które zatruł Poroszenko duchem 
Ukraińskiej Powstańczej Armii. 
Zdzisław Koguciuk

Petro Poroszenko w 
Lublinie - Protesty.
Zdzisław Koguciuk

Rajd Wołyński ( nie mylić z Raj-
dem Katyńskim) wspaniała pa-
triotyczna inicjatywa środowisk 
nie koniecznie kresowych. Oczy-
wiście przeciętny Polak o tym ra-
czej nie usłyszał w ogólnopolskich 
mediach, zaśmiecanych mnogo-
ścią informacji nie koniecznie 
potrzebnych. Dzięki Bogu media 
istnieją media które nie zapomina-
ją o rzeczach ważnych dla naszej 
narodowej historii. Kurier Galicyj-
ski poinformował między innymi: 

„11 – 14 lipca odbył się pierwszy 
Rajd Wołyński, w którym uczestni-
czyło 26 motocyklistów z Lublina, 
Bydgoszczy, Puław i Warszawy. 
Harleyowcy zwiedzili zabytkowe 
miejsca w obwodach wołyńskim, 
rówieńskim i tarnopolskim, jak 
również złożyli hołd ofiarom rze-
zi wołyńskiej. W pierwszym dniu 
rajdu motocykliści z Polski wraz 
z członkami Wołyńskiego Stowa-
rzyszenia Lekarzy Polskiego Po-
chodzenia wzięli udział we mszy 

R A J D WOŁYŃSKI
Bogusław Szarwiło

/ Pomnik ofiarom UPA w d. Porycku, ob. Pawliwka (Fot. lekarz.volyn.ua)
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św. na polskim cmentarzu we wsi 
Pawliwka (d. Poryck).

Na cmentarzu we wsi Kisielin zło-
żyli hołd Polakom poległym 11 
lipca 1943 roku. W drugim dniu 
obejrzeli zabytki architektoniczne 
w Dubnie, Krzemieńcu, Zbarażu, 
Mikułyńcach i Tarnopolu. […]

W drodze powrotnej uczestnicy 
rajdu motocyklowego zwiedzi-
li miejsce, w którym do sierpnia 
1943 roku była wieś Ostrówki. Tu 
właśnie zamordowano ponad 1000 
osób narodowości polskiej. 

Pierwszy Rajd Wołyński został 
zorganizowany przez Fundację 
Pro Bono Futuro i Wołyńskie 
Stowarzyszenie Lekarzy Polskie-
go Pochodzenia, pod patronatem 
Konsulatu Generalnego RP w 
Łucku, w związku z obchodami 
70. rocznicy tragedii wołyńskiej.”

 Za: http://kuriergalicyjski.com/
index.php/2012-02-03-12-29-43/
upami/2416-pierwszy-rajd-woyski

Jak podało Radio Lublin: 

„Uroczystości z okazji 70. rocz-
nicy zbrodni wołyńskiej odbyły 
się w Kazimierzu Dolnym. Była 
uroczysta msza święta w inten-

cji pomordowanych, odsłonięto 
także tablicę pamiątkową oraz 
zorganizowano sesję tematyczną 
dotyczącą wydarzeń z okresu II 
wojny światowej. ”

Jeden z jeden z inicjatorów uro-
czystości Henryk Kozak powie-
dział: „Jest to zwieńczenie I Moto-
cyklowego Rajdu Wołyńskiego”

Fot. Henryk Kozak

W tym roku odbył się II Rajd 
Wołyński „ W 71 ROCZNI-
CĘ RZEZI WOŁYŃSKIEJ. II 
RAJD WOŁYŃSKI „. W  „Życiu 
Lublina „ (http://zycielublina.
pl/71-rocznica-rzezi-wolynskiej-
ii-rajd-wolynski/ )  można było 
przeczytać: „  Upamiętniając 71 
rocznicę Rzezi Wołyńskiej Fun-
dacja „PRO BONO FUTURO” 
oraz Europejska Akademia Samo-
rządowa, kontynuując współpracę 
ze Związkiem Organizacji Pol-
skich na Wołyniu, zorganizowała  
II RAJD WOŁYŃSKI. W dniach 
11-15 lipca  z Placu Zamkowego 
w Lublinie  II RAJD WOŁYŃSKI 
ruszył w trasę miejsc historycznie 
związanych z tymi tragicznymi 
wydarzeniami: Włodzimierz Wo-
łyński, Kisielin, Torczyn, Łuck, 
Krzemieniec, Wiśniowiec, Tarno-

pol, Kamieniec Podolski, Chocim, 
Lwów, Żółkiew. Do Rajdu dołączy-
ło Bractwo Motocyklowe Drago-
nia z Bydgoszczy. W kompletnym 
składzie (12 motocykli).

Jak podaje Kazimierski Portal In-
ternetowy Kazimierz Dolny.pl ; 
(http://www.kazimierzdolny.pl/
tagi/rzez_na_wolyniu/ )  w Raj-
dzie „uczestniczyli także miesz-
kańcy gminy Kazimierz. Przed 
wyjazdem z uczestnikami , na 
Placu Zamkowym,  spotkał się 
kompozytor Krzesimir Dębski, 
wnuk polsko-ukraińskiego małżeń-
stwa, Leopolda i Anisji Dębskich, 
którzy zostali porwani z Kisielina 
i zamordowani dwa tygodnie po 
Krwawej niedzieli. […]- Nie o 
zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary 
i dlatego staramy się oddolnie – 
chociaż na ten temat milczą rządy 
Polski i Ukrainy – budować tę 
pamięć w społeczeństwie zarówno 
polskim jak i ukraińskim – mówią 
uczestnicy Rajdu. Takie słowa 
widnieją również w kazimierskim 
lapidarium za Farą na tablicy 
upamiętniającej 70 rocznicę Rzezi 
Wołyńskiej. Rajd zakończył się 15 
lipca. Jego uczestnicy - podkreśla-
jąc już teraz planują jego trzecią 
edycję…...”

Rozmawiałem z Henrykiem Ko-
zakiem jednym z współorganiza-
torów Rajdu Wołyńskiego, który 
opowiedział o narodzinach tej ini-
cjatywy. „ Pomysł Rajdu narodził 
się na początku ub. roku , okrągła 
70 ta rocznica rzezi wołyńskiej a tu 
kompletna cisza na ten temat posta-
nowiłem działać - telefony do kole-
gów motocyklistów , duży scepty-
cyzm bo to Ukraina , nie wiadomo 
jak z bezpieczeństwem ale w tych 
poszukiwaniach otrzymałem  kon-
takt do Prezesa Fundacji Pro Bono 
Futuro z Lublina dr Jacka Szczota 
i wspólnie zajęliśmy się organiza-
cją Rajdu. Do ,,akcji” włączyło 
się Stowarzyszenie Lekarzy Pol-
skiego Pochodzenia na Wołyniu z 
siedzibą w Łucku a patronat objął 
Konsulat Generalny RP w Łucku. 
Należy dodać że strona ukraińska 
na każdym kroku czuwała nad na-
szym bezpieczeństwem i nie było 
żadnych incydentów ze strony na-
cjonalistycznej ,,Swobody,, w tym 
roku kontynuowaliśmy dzieło spo-
tykając się min z motocyklistami 
we Lwowie , gdzie wspólną paradą 
przejechaliśmy przez Lwów udając 
się na cmentarz Orląt Lwowskich. 
Na 2015 r planujemy III Rajd , po-
czątek 11 lipca w sobotę wyjazd 
z Placu Zamkowego w Lublinie , 
zapraszamy motocyklistów którzy 
chcą uczcić ofiary rzezi wołyńskiej, 
poznać historię Wołynia .

Można zgłaszać swój akces na 
mój adres e-mail:  hkozak@po-
datki.pulawy.pl   bądź telefon 
609609700”

Jak wyczytałem na portalu „Sto-
warzyszenie Lekarzy Polskiego 
Pochodzenia na Wołyniu” w art.  

„PAMIĘTAMY I NIEZAPO-
MNIMY„ 

( h t t p : / / w w w. l e k a r z . v o l y n .
ua/pl/Nasza_dziaalnosci/En-
tries/2014/9/24_PAMIETAMY-
_I_NIEZAPOMNIMY.html)  ;  „ 
…..Pan Henryk Kozak  i Monika 
Glińska [ współorganizatorzy i 
uczestnicy I i II Wołyńskiego Raj-
du Motocyklowego ].Odwiedzając 
liczne miejsca pamięci narodowej 
, trafili nad Prypeć w miejsce po-
chówku żołnierzy 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK nad którym 
sprawuje opiekę Stowarzyszenie 
Lekarzy Polskiego Pochodzenia 
na Wołyniu. I wtedy narodził się 

pomysł aby w 70 ta rocznicę boju 
umieścić na znajdującym się tu 
Krzyżu - tablicę z nazwiskami po-
ległych partyzantów. Pan Henryk 
Kozak nawiązał kontakt z żyjącym 
uczestnikiem przeprawy płk Zyg-
munt Maguzą a także na podsta-
wie archiwum 27 WDP AK ustalił 
większość nazwisk i pseudonimów 
poległych. Po trzech  tygodniach 6 
września  2014r.  wraz z prezesem 
SLPP doktorem Sergiuszem Pro-
kopiukiem udało się przytwierdzić 
tablicę na Krzyżu nad Prypecią . 
….” Zapytałem o tą sprawę pana 
Henryka Kozaka. Odpowiedział 
bardzo krótko: „Tablicę wykona-
łem w Polsce i udało mi się prze-
wieźć ją przez granicę ( przemy-
cić)  i zamontować na tzw Polskim 
Krzyżu w miejscu przeprawy ....... 
Niedawno prezes SLPP dr Ser-
giusz Prokopiuk był tam , tablica 
jest na swoim miejscu tak jak ją 
zamocowaliśmy.”

Na zakończenie zapytałem moje-
go rozmówcę skąd u niego to za-
angażowanie w sprawy kresowe, 
czy to ze względu na pochodzenie 
rodzinne?  Odpowiedź była krótka, 
jestem Polakiem i boli mnie fakt 
zapominania o naszej narodowej 
historii. Ojciec [ BCh , AK ] za-
szczepił mnie historią ,podróżami 
a ja do tego dodałem motocykl. 
Dodał również, że z jego inicja-
tywy powstało Stowarzyszenie 
„WOŁYŃ  - PAMIĘTAMY” 
które zaczęło dopiero formalnie 
działać od 15 tego grudnia br.

Zarząd tworzą :

Henryk Kozak -prezes

Monika Glińska

Anna Rybczyńska

Ryszard Rybczyński

 Stowarzyszenie ma za zadanie 
kontynuować to co do tej pory 
robimy - czyli pielęgnować pa-
mięć o ofiarach rzezi wołyńskiej 
, współpracować w tym zakresie 
ze szkołami , stowarzyszeniami , 
instytucjami organizować grupy 
wolontariuszy którzy chcieliby po-
móc przy porządkowaniu cmenta-
rzy . Krótko i na temat powiedział 
prezes Henryk Kozak.

Fot. Łukasz Grabczak, Henryk 
Kozak,  K. Szaata
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Sprawy historyczne w stosunkach 
z Ukrainą są ważne nie dlatego, 
że środowiska kresowe są rzeko-
mo przewrażliwione na punkcie 
polskiej martyrologii, ale z dwóch 
zupełnie innych powodów. Po 
pierwsze dlatego, że sprawa ludo-
bójstwa wołyńsko-małopolskie-
go nie została uczciwe załatwio-
na przez Ukrainę. Ba, ze strony 
ukraińskiej nigdy nie było próby, 
a nawet woli uczciwego załatwie-
nia tej sprawy – to znaczy przy-
znania się do ludobójstwa oraz 
potępienia ideologii i działalności 
OUN/UPA. Po drugie – co ściśle 
wiąże się z pierwszym – dlatego, 
że na Ukrainie mamy do czynie-
nia z państwowym kultem OUN/
UPA jako rzekomego ruchu naro-
dowowyzwoleńczego oraz wpi-
saniem ideologii i tradycji OUN/
UPA w polityczną rzeczywistość 
państwowości ukraińskiej. Jest to 
zasługą głównie dwóch prezyden-
tów Ukrainy, wspieranych przez 
Polskę – Wiktora Juszczenki i 
właśnie Petro Poroszenki. Te dwa 
powody były i są przyczyną tego, 
że sprawy historyczne będą po-
wracać w stosunkach polsko-ukra-
ińskich, nawet jeżeli Warszawa 
będzie je ciągle zamiatać pod dy-
wan. Strategia zamiatania pod dy-
wan i uprzejmego milczenia pol-
skiej strony w trudnych kwestiach 
historycznych będzie powodowa-
ła, że stosunki polsko-ukraińskie 
– identycznie jak stosunki polsko-
-radzieckie – nie będą normalne 
mimo deklaratywnej przyjaźni i 
braterstwa. Zawsze będzie w nich 
pobrzmiewać fałszywa nuta. 
Tę fałszywą nutę mogliśmy usły-
szeć w wystąpieniu Poroszenki 
przed polskim Sejmem. Jaki sens 
mają słowa „wybaczamy i prosi-
my o wybaczenie” wypowiedzia-
ne przez tego samego prezyden-
ta, który niedawno w ukraińskim 
parlamencie powiedział „oddaję 
honor bojownikom OUN/UPA”? 
Żaden z propagandystów udają-
cych dziennikarzy tego uprzejmie 
nie zauważył, mówiąc o rzekomo 
przełomowym wystąpieniu Poro-
szenki w Sejmie. Co takiego prze-
łomowego było w tym wystąpie-
niu? Samo nawiązanie do słów z 
przesłania biskupów polskich do 
niemieckich z 1965 roku należy 
uznać za niestosowne. Ukraińcy 
nie mają czego Polakom wyba-
czać. Operacja „Wisła” nie była 
bowiem zbrodnią ludobójstwa ani 
nawet zbrodnią wojenną i nie ma 
ona jakiegokolwiek porównania 
z ludobójczymi czystkami UPA, 
którym zresztą położyła kres. 
Swój stosunek do spraw histo-
rycznych Poroszenko wyłożył w 
trzech zdaniach: „Ważne jest po-
szukiwanie prawdy historycznej. 
Wzywam Polaków i Ukraińców, 
by uszanować tych, którzy zginęli 
na naszych ziemiach. Oni muszą 
zostać godnie pochowani, ale nie 
powinno się uprawiać polityki na 
grobach”. 
To nic innego jak wyłożenie za-
sad neobanderowskiej polityki 
historycznej, stawiającej na jednej 
płaszczyźnie banderowskie ludo-

bójstwo z polską samoobroną czy 
nawet odwetem. Czy poszukiwa-
nie prawdy historycznej ma wy-
glądać tak jak robi to przewodni-
czący ukraińskiego IPN Wołody-
myr Wiatrowycz, który nagminnie 
fałszuje źródła historyczne, a tam 
gdzie ich się nie da sfałszować na-
kazuje ich zniszczenie? Wezwanie 
do godnego pochowania odnosi 
się oczywiście do nielegalnych 
upamiętnień UPA w Polsce, bo 
przecież nie do prób upamiętnia-
nia polskich ofiar UPA i SS-Gali-
zien. Na to poza Hutą Pieniacką 
władze Ukrainy nie pozwoliły i 
nie pozwolą. Jeżeli już gdzieś na 
miejscu wymordowanej i spalonej 
polskiej wsi wołyńskiej pozwolą 
postawić krzyż, to bez informacji 
kogo ten krzyż upamiętnia i z czy-
jej ręki zginęły ofiary. W Janowej 
Dolinie (obecnie Bazaltowe) nie-
opodal takiego krzyża postawiono 
pomnik UPA. Natomiast stwier-
dzenie, że nie powinno się upra-
wiać polityki na grobach zostało 
wypowiedziane pod adresem tych 
środowisk w Polsce, które nie go-
dzą się na zamiecenie pod dywan 
ludobójstwa ukraińsko-małopol-
skiego i potępiają państwowy kult 
OUN/UPA na Ukrainie. Jest to 
bezczelność i nic poza trym. 
W wystąpieniu Poroszenki były 
momenty groteskowe. Za takie na-
leży uznać refleksje, że „rewolucja 
godności” obaliła władzę oligar-
chii (wręcz przeciwnie, ugrunto-
wała ją i wzmocniła), że obecna 
Ukraina jest państwem „wolnym 
i demokratycznym” (gdzie prawie 
nie ma legalnej opozycji), że Ukra-
ina walczy o swoją niezależność 
(pacyfikując Donbas), że walczy 
też „o naszą wspólną Europę”, 
że razem z Polską „jesteśmy nie-
zwyciężeni” oraz, że Polska jest 
„europejskim tygrysem gospo-
darczym” (z którego za chlebem 
uciekło ok. 2 mln obywateli). Naj-
większą groteską było przypięcie 
sobie przez oligarchę Poroszenkę 
znaczka związku zawodowego 
„Solidarność”. Ten niezwykły 
związek zawodowy 
– o którym dzisiaj 
mało kto pamięta 
i do którego mało 
kto należy – od 
1980 roku był już 
symbolem niemal 
wszystkiego. Teraz 
został jeszcze sym-
bolem „europej-
skiej tożsamości” 
Ukrainy. 
Przemówienie Po-
roszenki zawie-
rało też elementy 
niebezpieczne. Do 
takich należy za-
powiedź zrzeczenia 
się przez Ukrainę 
statusu państwa po-
zablokowego i pój-
ścia w stronę człon-
kostwa w NATO. 
Jest to zapowiedź 
dążenia do destabi-
lizacji bezpieczeń-
stwa europejskiego 
i równowagi poli-
tyczno-militarnej w 
Europie. To oczy-

wiście nie są suwerenne dążenia 
Ukrainy. Poroszenko i neobande-
rowcy stanowią narzędzie najbar-
dziej skrajnych sił politycznych w 
USA, którym marzy się jeśli nie 
polityczne i gospodarcze podpo-
rządkowanie Rosji, to jej wyelimi-
nowanie jako suwerennego pod-
miotu polityki światowej. Taki jest 
przecież od początku cel awantury 
ukraińskiej – eksport „kolorowej 
rewolucji” z Kijowa do Moskwy. 
Nie jest przypadkiem, że przed 
wizytą Poroszenki w Warszawie 
w oficjalnych polskich mediach 
uaktywnił się pan Chodorkowski, 
przedstawiany już jako przyszły 
przywódca „demokratycznej” 
Rosji. Oficjalna zapowiedź prezy-
denta Ukrainy o dążeniu do człon-
kostwa w NATO świadczy o tym, 
że polityka amerykańska przybie-
ra wobec Rosji kurs maksymalnie 
konfrontacyjny. 
W ten konfrontacyjny kurs po-
lityki Waszyngtonu z radością 
wpisuje się polski establishment 
polityczny, wyznający rusofobicz-
ne dogmaty zamiast polityki re-
alnej. Szczególne podziękowania 
złożone przez Poroszenkę Rado-
sławowi Sikorskiemu – jednemu 
z głównych architektów podpo-
rządkowania Polski konfrontacyj-
nej polityce USA – mówią same 
za siebie. Ukraiński prezydent 
potwierdził daleko idące zaanga-
żowanie Polski we wsparcie jego 
państwa „w trakcie konfliktu ukra-
ińsko-rosyjskiego”, w tym lecze-
nie w polskich szpitalach rannych 
bojówkarzy z „majdanu” i człon-
ków batalionów ochotniczych pa-
cyfikujących Donbas. Dyskretnie 
nie wspomniał o innych formach 
wsparcia, w tym zapewne wojsko-
wych. 
Nikt z propagandystów udających 
dziennikarzy nie zapytał jaki jest 
sens i cel narażania bezpieczeń-
stwa Polski przez angażowanie się 
po stronie Ukrainy przeciw Rosji 
i wspieranie jej mrzonek o człon-
kostwie w NATO. Nikt z nich nie 
zapytał dlaczego państwo, którego 

prezydent wypowiedział w Sejmie 
pod adresem Polski tyle wznio-
słych słów nadal utrzymuje wpro-
wadzone siedem lat temu embar-
go na polską produkcję rolną. To 
byłyby pytania o rzeczywistość 
realną. Dyskusja o realiach została 
jednak wykluczona przez asyme-
tryczny charakter stosunków pol-
sko-ukraińskich i charakter wizy-
ty Poroszenki w Warszawie, która 
była typową „wizytą przyjaźni”, 
podobną do tych, jakie składali 
w przeszłości Nikita Chruszczow, 
Leonid Breżniew, Erich Honecker 
czy Gustav Husak. 
Ważniejsza niż wizyta w War-
szawie była wizyta Poroszenki w 
Lublinie – mieście, które staje się 
przyczółkiem ukraińskich inte-
resów w Polsce. To już nie tylko 
ukraińscy studenci na lubelskich (i 
nie tylko) uczelniach – uprzywile-
jowani pod względem socjalnym 
i ulgowo traktowani przez wykła-
dowców. Z początkiem 2015 roku 
Lublin stanie się miejscem formo-
wania Międzynarodowej Brygady 
LITPOLUKRBRIG, która ma być 
wspólnym antyrosyjskim przed-
sięwzięciem militarnym Polski, 
Litwy i Ukrainy. Tym samym ziści 
się marzenie Romana Szuchewy-
cza – dowódcy Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii – o ukraińskiej 
obecności na Lubelszczyźnie i 
Chełmszczyźnie. Jest to marzenie 
nadal aktualne i to nie tylko w śro-
dowisku partii Ołeha Tiahnyboka 
i Prawego Sektora. Dowodzi tego 
chociażby publikacja „historycz-
nych” map Ukrainy, obejmują-
cych Chełm, Przemyśl i Zamość, 
która miała miejsce na początku 

grudnia na stronach internetowych 
ukraińskiego MSZ oraz amba-
sad Ukrainy w Niemczech i USA 
w ramach projektu „Propaganda 
Kartograficzna”. 
Ale nic to. Przecież odbudowu-
jemy Polskę Jagiellonów. Tak się 
przynajmniej wydaje wyznawcom 
politycznej mitologii, która jest 
wyznacznikiem działań wyda-
wałoby się poważnego, średniej 
wielkości państwa europejskiego. 
Owa mitologia ma swoje źródło 
w oficjalnej ideologii państwowej, 
jaką w Polsce jest rusofobia i to-
talna negacja PRL. Z ideologii tej 
rodzą się postawy i działania co-
raz bardziej absurdalne i w swoim 
wymiarze antypolskie. Oto dr Je-
rzy Bukowski żąda w imieniu Po-
rozumienia Organizacji Komba-
tanckich i Niepodległościowych 
z Krakowa zniesienia 9 maja (fak-
tycznie 8 maja) jako Narodowego 
Święta Zwycięstwa i Wolności 
(„Zlikwidować haniebne świę-
to!”, niezależna.pl, 21.12.2014). 
Wspaniale! A co pan dr Bukow-
ski proponuje w zamian? Chyba 
tylko obchodzić 14 października, 
który na Ukrainie jest czczony 
już oficjalnie jako święto UPA. 
Jeśli bowiem w 1945 roku nie 
było wyzwolenia tylko „sowiecka 
okupacja”, to UPA pewnie wtedy 
walczyła o wolność Polski razem 
z „żołnierzami niezłomnymi”. W 
politycznym szaleństwie trzeba 
być konsekwentnym i brnąć w 
bagno do końca. Nie mam wątpli-
wości, że tzw. prawdziwi patrioci, 
dla których „wiara ukrainna” jest 
cenniejsza od Wiary Ojców, potra-
fią to najlepiej. 
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„Wizyta przyjaźni” 
Bohdan Piętka
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Co roku uroczystości poświęcone 
Patronowi zajmują ważne miej-
sce w kalendarzu imprez Gim-
nazjum Stanisława Moniuszki 
w Kowalczukach. Ten rok jest 
pod tym względem wyjątkowy, 
16 grudnia 2014 r. miał wyjątko-
wo bogatą oprawę – w tym dniu 
przypada bowiem 15 rocznica 
nadania Szkole imienia Stanisła-
wa Moniuszki.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w kościele parafialnym pw. 
Miłosierdzia Bożego w Kowalczu-
kach, którą w intencji społeczności 
szkolnej odprawił proboszcz ksiądz 
Jan Czerniawski. Po Mszy Świętej 
uczniowie, nauczyciele i zaprosze-
ni goście udali się do szkoły, gdzie 
miała miejsce dalsza część uroczy-
stości.
Dyrektor Zygmund Jaswin powi-
tał gości, wśród których byli m.in. 
czcigodni księża Jan Czerniawski, 
Jarosław Spiridowicz i Mirosław 
Anuszkiewicz, zastępca kierownika 
wydziału oświaty samorządu rejonu 
wileńskiego Zofia Ryżowa, starszy 
specjalista Wydziału Oświaty Ja-
nina Klimaszewska, doradca mer 
Juliana Jedzińska – Osipowicz, sta-
rosta gminy Kowalczuki Krystyna 
Gierasimowicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Szumsku Janina 
Zinkiewicz, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Czesława Miłosza w 
Pakienie Janina Małyszko, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach 
Janina Soltanowiczienie, dyrektor 
gimnazjum „Aušros” w Kowalczu-
kach Irena Veličkienė, kierownik 
przedszkola w Kowalczukach Ma-
ria Klenowska, dyrektor Centrum 
Kryzysowego Rodziny i Dziecka 

w Kowalczukach Leokadia Pawtel, 
dowódca posterunku granicznego 
Służby Ochrony Granicy Państwo-
wej w Kienie Tomas Alekna, za-
stępca naczelnika Kieńskiego Punk-
tu Granicznego Rolandas Pranckus, 
kierownik biblioteki w Kowalczu-
kach starszy bibliotekarz Natalija 
Werchołamowa, kierownik centrum 
komputerowego w Kowalczukach 
Teresa Prystawko, nauczyciele, 
uczniowie i ich rodzice.
W krótkim wspomnieniu uczniowie 
przypomnieli drogę do Patrona – 
kolejne inicjatywy i działania podej-
mowane przez społeczność szkolną. 
W programie zostały wykonane 
przez uczniów utwory Stanisława 
Moniuszki, kolędy i piosenki świą-
teczne. Zebrani mogli również 
obejrzeć krótki film nagrany przez 
uczniów o tym, jak sami postrzega-
ją gimnazjum. Niespodzianką były 
pozdrowienia przesłane przez ab-
solwentów, którzy obecnie studiują 
lub pracują za granicą.
Kolejnym punktem uroczystości 
były Jasełka w wykonaniu malu-
chów, którzy popisywali się swymi 
zdolnościami artystycznymi. Wszy-

scy, pod wpływem pięknych ko-
lęd, przenieśliśmy się do Betlejem 
wspólnie oczekując narodzin Jezu-
sa. Przedstawienie jasełkowe było 
pełne refleksji i nie pozwoliło wi-
dzowi pozostać obojętnym. Wspól-
ne kolędowanie, piękna scenografia 
i muzyka spowodowały, że wszy-
scy zgromadzeni na tej uroczystości 
czuli się jak jedna wielka rodzina. 
Po przedstawieniu nastąpiło wspól-
ne łamanie się opłatkiem oraz skła-
danie sobie życzeń.
Po akademii goście i nauczyciele 
mogli obejrzeć wystawę poświę-
coną zbliżającym się Świętom, 
która została przygotowana przez 
uczniów gimnazjum oraz ich rodzi-
ców, pod kierownictwem nauczy-
cielki technologii Teresy Narwojsz.
Dzień 16 grudnia 2014 r. był okazją 
do spotkań, wspomnień, podsumo-
wania minionego czasu, osiągnięć 
i sukcesów. Był to również czas na 
wyrażenie uznania i podziękowania 
wszystkim nauczycielom za zaan-
gażowanie, wytrwałość i pracę wło-
żoną w wychowanie i kształcenie 
kolejnych pokoleń młodzieży, która 
stanowi dumę gimnazjum.
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Z prasy polonijnej

15. rocznica nadania imienia 
Stanisława Moniuszki dla 
gimnazjum w Kowalczukach
KURIER WILEŃSKI

Kombatancki opłatek 
w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie 
WILNOTEKA

Ocalony grób w Równem
MONITOR WOŁYŃSKI

Na Cmentarzu Dubieńskim w 
Równem, w tej części gdzie są po-
chowani polscy legioniści, na be-
tonowej podstawie stoi granitowy 
pomnik uwieńczony krzyżem.
Na pomniku cudem zachował się 
napis: «Ś.P. bracia Adam i Mie-

czysław Suchowieckie i 
Wacław Słonin haniebnie 
padli ofiarą mordu bolsze-
wickiego w dniu 29 maja 
1919 r. Niewinne ich duszy 
proszą o westchnienie do 
Boga».
Jedna ze starszych miesz-
kanek Równego sprzątają-
ca co roku cmentarz, opo-
wiadała kiedyś, że jeszcze 
w dzieciństwie słyszała od 

mamy o okrutnym zamordowaniu 
tych młodych ludzi.

Dlaczego w czasach radzieckich 
ani grób, ani napis na nim nie zo-
stały zniszczone (na szczęście), 
można obecnie tylko przypusz-

czać. Może dlatego, że grób ten 
znajduje się w oddalonej części 
cmentarza. Może dlatego, że napis 
wskazujący na zabójcę z upływem 
czasu pokrył się mchem. Miało to 
pozytywne skutki, jeśli weźmiemy 
pod uwagę przeoczenie go przez 
władze radzieckie, a także to, że 
napis na pomniku nie uległ znisz-
czeniu.

Krótki opis tego grobu możemy 
znaleźć w książce Czesława Chy-
trego «Polski cmentarz w Rów-
nem». Mamy nadzieję, że odnajdą 
się krewni Adama i Mieczysława 
Suchowieckich i Wacława Słoni-
na albo ci nasi Czytelnicy, którzy 
posiadają więcej informacji o nich.

Por. Jan Mickiewicz, żołnierz 
AK, uczestnik operacji „Ostra 
Brama”, został mianowany 
na wyższy stopień wojskowy. 
O tym, że minister obrony 
narodowej RP przyznał mu 
stopień kapitana, dowiedział 
się podczas spotkania opłat-
kowego środowisk kombatanckich, 
które odbyło się w Domu Kultury 
Polskiej. Kombatanci spotkali się 
przy wspólnym stole wigilijnym, 
żeby podzielić się opłatkiem i zło-
żyć sobie nawzajem życzenia.
Na spotkanie opłatkowe środowisk 
kombatanckich na Litwie, zorga-
nizowane przez Ataszat Obrony 
Ambasady RP na Litwie przyszło 
30 kombatantów. Z roku na rok 
jest ich coraz mniej. W tym roku 
na wieczną wartę odeszli żołnierze 
AK Władysław Korkuć i Wacław 
Pacyno. „Państwo polskie pamięta 
o bohaterach walk o niepodległość 
Polski. Wyrazem tej pamięci jest 
między innymi mianowanie na 
wyższe stopnie wojskowe. W tym 
roku wyższe stopnie wojskowe 
przyznane zostały Władysławowi 
Korkuciowi i Wacławowi Pacynie - 
niestety pośmiertnie. Tym bardziej 
więc czuję osobistą satysfakcję, 
kiedy możemy odznaczyć bohate-
ra walk o niepodległość jeszcze za 
jego życia. Dla pana Mickiewicza 
awans na kapitana był zaskocze-
niem” - powiedział Wilnotece płk 
Zbigniew Szlęk, attaché obrony, 
wojskowy, morski i lotniczy.

Jan Mickiewicz pochodzi ze wsi 
Skrudany koło Korwia (rej. wi-
leński). Jako 17-letni chłopak roz-

począł walkę w szeregach Armii 
Krajowej. „Byliśmy młodzi, była 
w nas chęć walki” - powiedział 
Wilnotece. Jan Mickiewicz był 
uczestnikiem operacji AK „Ostra 
Brama”. Jego oddział stacjonował 
w Kalwarii Wileńskiej. Walczył 
w okolicy Mejszagoły. Kpt. Jan 
Mickiewicz wspomina bohaterską 
walkę stoczoną w okolicach Gład-
kiszek, gdzie żołnierze AK rozbro-
ili niemiecki oddział. Podobnie jak 
wielu uczestników operacji „Ostra 
Brama”, Jan Mickiewicz został 
rozbrojony pod Rakańcami, trafił 
do obozu w Miednikach, a stamtąd 
został zesłany do Kaługi. Za próbę 
ucieczki trafił do karceru. Jak opo-
wiada, przed śmiercią uratowała 
go lekarka Rosjanka. Powrócił do 
domu rodzinnego w Skrudanach. 
Ma dwóch synów, wnuki.

Płk Zbigniew Szlęk złożył życzenia 
świąteczne wszystkim zgromadzo-
nym kombatantom. „To był dobry 
rok, było wiele dobrych zdarzeń, 
ale też mniej dobrych. Pożegna-
liśmy dwóch spośród was, ale pa-
mięć o nich zachowamy na długo. 
Życzę wam przede wszystkim 
zdrowia, bo wszystko inne załatwią 
wam administracja polska i litew-
ska” - powiedział attaché obrony, 
wojskowy, morski i lotniczy Am-
basady RP w Wilnie

Na Litwę przywieziono pierwsze 
polskie systemy obrony prze-
ciwlotniczej GROM, poinformo-
wało Ministerstwo Obrony.
Minister obrony Juozas Ole-
kas oświadczył, że polska broń 
wzmocni obronę obiektów woj-
ska litewskiego przeciwko ata-
kom z powietrza.

Według umowy podpisanej we 
wrześniu między Litewskim 
Ministerstwem Obrony a polską 
spółką MESKO S.A., wojsko li-
tewskie kupuje wyrzutnie, rakie-
ty, symulatory, systemy ćwicze-
niowe oraz pakiet logistyczny.
Ogólna suma umowy wynosi 34 
mln euro.

Polski GROM dołączy do dwóch 
systemów przeciwlotniczych 
znajdujących się już na wyposa-
żeniu wojska litewskiego: STIN-
GER ir RBS-70.
Na początku grudnia kilku woj-
skowych szkoliło się w Kosza-
linie.

Na Litwę dotarły pierwsze 
polskie systemy przeciwlotnicze
DELFI
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Święto Mikołaja w 
Tarnopolu
MONITOR WOŁYŃSKI

Była jesień 1944 
roku, okupację nie-
miecką w Wilnie 
zmieniła sowiecka, 
40 proc. miasta le-
żało w gruzach. Gdy 
ogłoszono jednak za-
pisy do nowo powsta-
jącego gimnazjum, z 
miejsca zgłosiły się 
tłumy młodzieży.
Przepełnione kla-
sy, liczne komplety, 
zdziesiątkowane niebawem przez 
repatriację, areszty, wywózki. Ale 
wola nauki w języku ojczystym — 
niezłomna. 14 października 1944 
roku została zwołana pierwsza na-
rada pedagogiczna 5. Gimnazjum 
(dziwnym zbiegiem okoliczności 
w tym dniu przed 171 laty została 
powołana Komisja Edukacji Na-
rodowej). Dzień ten jest uważany 
za dzień odrodzenia powojennej 
szkoły polskiej.

70 lat później, w innym miejscu 
(już nie przy Ostrobramskiej, lecz 
na Antokolu) i w innym składzie 
— choć nie brakło też najstar-
szych, pierwszych absolwentów 
dawnego 5. Gimnazjum — w auli 
Szkoły Średniej im. Joachima 
Lelewela w dniu 29 października 
świętowano jubileusz legendarnej 
„Piątki”.

— Szkoła przeżywa niezwykły 
dzień — jubileusz 70-lecia — 
przemawiała w szczelnie wy-
pełnionej auli szkolnej dyrektor 

Edyta Zubel. — Nasza szkoła 
nigdy nie była jedynie miejscem 
czy instytucją, ale zawsze zosta-
wała zwartą społecznością stwo-
rzoną przez pokolenia uczniów i 
ich rodziców, nauczycieli, którzy 
oddali szkole swe umiejętności, 
entuzjazm i serce. Wokół szko-
ły zawsze gromadziły się osoby 
twórcze, poszukujące najlepszych 
rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe 
na potrzeby dziecka. Dzięki ich 
zaangażowaniu udało się stwo-
rzyć szkołę taką, jaką widzimy ją 
dzisiaj — przyjazną, kolorową, 
otwartą na nowe.
Gospodarze szkoły zaprosili gości 
w podróż sentymentalną, prezen-
tując filmowe migawki z pierw-
szych trudnych lat powstawania 
szkoły, jej prób trwania w czasach 
sowieckich, umacniania się w 
okresie niepodległości. Ze zdjęć 
patrzyły na zebranych twarze za-
równo pierwszych uczniów „Piąt-
ki”, jak też późniejszych promocji 
Szkoły Średniej im. Joachima Le-
lewela.

Przedstawiciele Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Straży Granicz-
nej im. Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego w Koszalinie wspól-
nie z koszalińskimi przedsiębiorca-
mi od siedmiu lat wspierają polską 
szkołę w Pikieliszkach. „To, że od 
tylu lat tu przyjeżdżamy, świad-
czy o tym, że zakochaliśmy się w 
Wileńszczyźnie i w tych ludziach, 
którzy każdego roku na nas czeka-
ją - mówi ppłk. Jacek Mikołajun - 
robimy to z wielką przyjemnością i 
już czekamy na następne spotkanie 
za rok”.
Szkoła w Pikieliszach jest nie-
wielką filią Gimnazjum im. św. 
Stanisława Kostki w Podbrzeziu. 
„Dla naszej szkoły wsparcie, jakie 
otrzymujemy z Koszalina, ma bar-
dzo duże znaczenie - powiedziała w 
rozmowie z Wilnoteką Lusia Wojt-
kiewicz, kierowniczka oddziału. 
Paczki, jakie uczniowie otrzymują 
na święta, to nie tylko słodycze i 
zabawki, ale też potrzebna odzież 
i obuwie: „Jesteśmy w stałym kon-
takcie z panem Jackiem Mikołaju-
nem - podkreśla kierowniczka - Co 
roku już od września pyta nas o po-
trzeby konkretnych dzieci, rozmiar 
butów czy ubrania. Ta pomoc ma 
duże znaczenie zwłaszcza dla ro-
dzin wielodzietnych”. Szkoła z Pie-
kieliszek od przyjaciół z Koszalina 
otrzymuje również sprzęt kompute-
rowy, toner do drukarek czy środki 
czystości.
„Połączyła nas postać Marszałka 
Piłsudskiego” - wspomina pierwsze 
spotkanie ze szkołą w Pikieliszkach 
ppłk. Jacek Mikołajun. Współpraca 
rozpoczęła się podczas wycieczki 
„Śladami Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego na Litwie”, zorgani-
zowanej przez  Centralny Ośro-
dek Szkolenia Straży Granicznej 
im. Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego w Koszalinie. Podczas 
odwiedzin w Pikieliszkach, gdzie 
znajduje się dworek należący do 
rodziny Piłsudskich, odbyło się 
również spotkanie z uczniami i na-
uczycielami polskiej szkoły. Życz-
liwe przyjęcie a także wyraźnie wi-
doczne potrzeby sprawiły, że straż 
graniczna z Koszalina postanowiła 
wspierać placówkę.
Pierwszym prezentem było 5 ze-
stawów komputerowych. Do akcji 
włączyli się również funkcjonariu-
sze i pracownicy ośrodka, którzy za 
środki pochodzące ze zbiórki kole-
żeńskiej zakupili artykuły i przybo-
ry szkolne, natomiast wierni z Pa-
rafii pod wezwaniem św. Faustyny 
w Koszalinie ufundowali 50 paczek 
ze słodyczami. Po pierwszej wigilii 
spędzonej w Pikieliszkach, która 
dostarczyła odwiedzającym wielu 
wzruszeń i niezapomnianych emo-
cji, było oczywiste, że współpraca 
będzie trwała dalej.

Współpraca nie ogranicza się je-
dynie do świątecznych spotkań i 
prezentów. Dzięki koleżeńskiej 
zbiórce pieniędzy w ośrodku szko-
leniowym straży granicznej trzy-
krotnie udało zorganizować się wy-
mianę międzyszkolną: najuboższe 
dzieci z popegeerowskich terenów 
k. Sarbinowa (Gąski, Sarbinowo, 
Chłopy, Mielenko, Mielno, Łazy) 
odwiedziły Litwę, zaś uczniowie z 
Pikieliszek przez dwa tygodnie wy-
poczywali na letnich koloniach w 
Sarbinowie nad Bałtykiem.
Co roku, z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, dzieci i młodzież z 
polskich szkół na Litwie otrzymu-
ją prezenty od rodaków z Polski. 
Szkoła w Pikieliszkach nie jest je-
dyną, która może liczyć na wspar-
cie. Niedawno Szkołę Podstawową 
im. Faustyny Kowalskiej w Rze-
szy odwiedziła 40-osobowa grupa 
przyjaciół z Poznania - członków 
Towarzystwa Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej, zaś do Solecznik 
przyjechał minibus pełen worków z 
darami z Tarnowa Podgórnego

”Zakochaliśmy się w Wileńszczyźnie”. 
Straż graniczna i przedsiębiorcy z 
Koszalina wspierają Pikieliszki
WILNOTEKA

Wilno nadal bez szans na wyjście 
z długów
DELFI
Władza Wilna unieważniła 
cztery przetargi na pożyczkę 
na sumę 51,119 mln euro, po-
nieważ nikt nie złożył żadnej 
oferty.

Samorząd m. Wilna unieważ-
nił przetarg na refinansowa-
nie kredytu na sumę 22,361 
mln euro zaciągniętego w 2008 
roku w banku SEB, przetarg 
na refinansowanie kredytu na 
sumę 15,447 mln euro zacią-
gniętego w 2012 roku w banku 
DNB, przetarg na refinanso-
wanie kredytu na sumę 8,059 
mln euro zaciągniętego w 2007 
roku w syndykacie bankowym, 
których agentem był bank SEB 
oraz przetarg na refinansowa-
nie kredytu na sumę 5,252 mln 
euro zaciągniętego w 2005 – 
2006 latach w banku SEB.
W końcu listopada z tego sa-
mego powodu samorząd unie-

ważnił dwa przetargi na sumę 
30,843 mln euro.
W sierpniu samorząd ogłosił 
7 przetargów na ogólną sumę 
104,588 mln euro. Na począt-
ku października, z braku ofert, 
przetargi przedłużono.
W lipcu Samorząd m. Wilna 

informował, że zamierza za-
ciągnąć kredyt w Nordic In-
vestment Bank na sumę 16,8 
mln euro, które miały zostać 
wydane na budowę zachodniej 
obwodnicy, ul. Geležinio vilko 
oraz inne projekty.

Najstarsza szkoła 
polska w Wilnie ma 
już 70 lat
KURIER WILEŃSKI

W grudnia ucznio-
wie szkoły języka 
polskiego przy Pol-
skim Towarzystwie 
Kulturalno-Oświa-
towym w Tarnopolu 
gościli Świętego Mi-
kołaja.
W szkole zebrało się 
około 130 uczniów i 
ich rodzice. Na gości 
w klasie czekała już 
ozdobiona choinka, 
a pod nią prezenty. 
Nauczycielka języka 
polskiego pani Nadija Uliszak, 
najpierw opowiedziała historię 
o Świętym Mikołaju, a następ-
nie dzieci zawołały go. Gdy się 
zjawił recytowały mu wiersze, 

śpiewały piosenki, grały na róż-
nych instrumentach muzycznych 
i rysowały na tablicy. Wszyscy 
uczniowie uczestniczący w im-
prezie otrzymali prezenty. 
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Posłowie PiS z wizytą w 
batalionie „Ajdar”
Bohdan Piętka
Tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia 2014 roku w IV 
Rzeczypospolitej narodziła 
się nowa świecka tradycja. 23 
grudnia portal kresy.pl zamieścił 
informację, że posłanka Prawa i 
Sprawiedliwości Małgorzata Maria 
Gosiewska udała się w odwiedziny 
do ukraińskiego batalionu 
ochotniczego „Ajdar”. Informację 
tę potwierdziła tego samego dnia 
TV Republika, powołując się 
na korespondenta Radia Wnet, 
Pawła Bobołowicza. W swojej 
korespondencji podał on m.in., że 
„posłanka Prawa i Sprawiedliwości 
Małgorzata Gosiewska przyjechała 
na pierwszą linię frontu, żeby 
wesprzeć członków batalionu 
Ajdar, walczących w Donbasie 
przeciwko separatystom z 
Donieckiej i Ługańskiej Republiki 
Ludowej” (telewizjarepublika.
pl, 23.12.2014). Potwierdza to 
zresztą zdjęcie zamieszczone pod 
korespondencją Bobołowicza, na 
którym pani poseł pozuje razem 
z brodatym osobnikiem ubranym 
w polowy mundur i uzbrojonym 
w kałasznikow. Rozszerzoną 
korespondencję Bobołowicza 
zamieścił 24 grudnia portal 
niezależna.pl. Dowiadujemy się 
z niej, że posłance Gosiewskiej 
towarzyszył poseł PiS Piotr Pyzik 
i że oboje odwiedzili koszary 
„Ajdaru” w Starobielsku. Można 
to zobaczyć na załączonym 
zdjęciu, na którym uśmiechnięta 
posłanka i nieco zakłopotany poseł 
pozują w koszarowej stołówce w 
objęciach bardzo uradowanego i 
nie ogolonego osobnika ubranego 
w moro. Informację o swojej 
wizycie m.in. w Artiomowsku 
– mieście, „które doświadczyło 
władzy putinowskich terrorystów” 
– zamieściła też na swoim profilu 
na facebooku sama posłanka 
Gosiewska. „Noc spędzoną pod 
ostrzałem z haubic – pisze na 
facebooku pani poseł – zapamiętam 
na zawsze. Ale przede wszystkim 
zapamiętam tych wspaniałych, 
dzielnych chłopców walczących 
o wolną Ukrainę”. Wpisy 
użytkowników facebooka i portalu 
niezależna.pl są przepełnione 
jeszcze większą egzaltacją dla 
pani poseł i „dzielnych ukraińskich 
chłopców”, za których – jak 
napisała jedna pani – „u nas w 
domu trzyma się kciuki i wspiera 
jak tylko możemy”. 

Wizyta posłów PiS w formacji 
złożonej z członków Prawego 
Sektora, która zajmuje 
się pacyfikacją Donbasu i 
prawdopodobnie ma na swoim 
koncie zbrodnie wojenne, otwiera 
nowy rozdział w „polityce 
jagiellońskiej”, którą zainicjował 
twórca IV Rzeczypospolitej Lech 

Kaczyński. Otwiera też – jak się 
wydaje – nową świecką tradycję, 
bo dotychczas posłowie Sejmu 
RP nie składali wizyt w czymś, co 
polski kodeks karny definiuje jako 
„zorganizowana grupa przestępcza 
o charakterze zbrojnym”. 

Józef Stalin twierdził, że w miarę 
postępów budowy socjalizmu 
zaostrza się walka klasowa. Nieco 
podobną prawidłowość można 
zaobserwować na Ukrainie, 
gdzie w miarą postępów budowy 
„europejskiej demokracji” coraz 
większym sentymentem cieszy 
się Ukraińska Powstańcza Armia i 
ogólnie wszystko co ma związek z 
postacią Stepana Bandery. Jednym 
z przejawów tego sentymentu jest 
chociażby otwarta niedawno we 
Lwowie restauracja „Kryjówka”, 
która od razu zyskała liczną 
klientelę. „Wystrój położonego 
przy Rynku we Lwowie lokalu 
– czytamy na portalu Wirtualna 
Polonia – odwołuje się do tradycji 
UPA. Klienci mogą przebrać się 
za ukraińskich partyzantów. (…) 
Zabawy z bronią w “Kryjówce” 
uchodzą na sucho. Klienci 
lokalu chętnie łapią za broń. Na 
ścianach restauracji wiszą plakaty 
upamiętniające partyzantów, 
karabiny i granaty. Kierownictwo 
restauracji podkreśla, że 
„Kryjówka” upamiętnia wysiłek 
ukraińskich partyzantów z 
UPA w walce z niemieckim 
najeźdźcą. O walkach z Polakami 
menedżerowie lokalu nie 
wspominają” (wirtualnapolonia.
com, 20.12.2014). Co prawda 

„partyzanci” UPA z żadnym 
niemieckim najeźdźcą nigdy nie 
walczyli, ale fakty historyczne 
dla ich pogrobowców nie mają 
znaczenia. Gdyby miały znaczenie, 
to w „Kryjówce” oprócz 
karabinów i granatów powinny 
też wisieć noże, widły i siekiery. 
To była broń o wiele chętniej 
używana przez „partyzantów” 
UPA niż karabiny, szczególnie w 
czasie tzw. „akcji antypolskiej”, 
jak to eufemistycznie określa prof. 
Grzegorz Motyka. 

Ten niemal już powszechny 
sentyment do UPA, który ogarnia 
Ukrainę w miarę postępów 
budowy demokracji dotarł również 
nad Wisłę, gdzie dotychczas 
był obecny tylko w szeregach 
Związku Ukraińców w Polsce. Dla 
nikogo chyba nie jest tajemnicą, 
że od roku zarówno III jak i IV 
Rzeczpospolita cierpi na ukraińską 
biegunkę. Dotychczas jednakże 
przedstawiano to jako wspieranie 
„europejskich aspiracji” Ukrainy, 
„demokracji” itp. Oskarżenia o 
popieranie noeobanderowców 
były stanowczo odrzucane, nawet 
wbrew faktom (np. Jarosław 
Kaczyński wykrzykujący 
w Kijowie banderowskie 
pozdrowienie „Sława Ukrainie”). 
Świąteczna wizyta posłanki 
Gosiewskiej i posła Pyzika 
w batalionie „Ajdar” ten stan 
rzeczy jednakże diametralnie 
zmienia. Gdyby parlamentarzyści 
PiS odwiedzili centralę Frontu 
Ludowego premiera Jaceniuka 
albo Bloku Poroszenki, to można 

/ Posłanka PiS Małgorzata Gosiewska i „żołnierz” batalionu „Ajdar”. Fot. telewizjarepu-
blika.pl

/ Parlamentarzyści PiS Małgorzata Gosiewska i Piotr Pyzik w koszarach batalionu „Aj-
dar” w Starobielsku. Fot. niezależna.pl

/ Emblemat batalionu „Ajdar” z napisem „Z nami Boh”. Fot. Wikipedia

/ „Żołnierze” batalionu ochotniczego „Ajdar”. Fot. kresy.pl
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by jeszcze mówić o wspieraniu 
jakichś „europejskich aspiracji” 
Ukrainy. Ale oboje udali się z 
wizytą do formacji zbrojnej, której 
nie odwiedziłby żaden szanujący 
się polityk zachodnioeuropejski. 

Ta formacja zbrojna nawiązuje 
wprost właśnie do tradycji 
UPA i składa się głównie z 
członków Prawego Sektora 
oraz innych organizacji 
u l t r a n a c j o n a l i s t y c z n y c h 
czy wręcz nazistowskich, 
wchodzących wcześniej 
w skład tzw. „samoobrony 
majdanu”. „Ajdar” jako jedyny 
z tzw. batalionów ochotniczych, 
pacyfikujących wschód Ukrainy, 
nie podlega Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych, tylko 
Ministerstwu Obrony Narodowej. 
Na początku września Amnesty 
International wezwała władze 
w Kijowie do „powstrzymania 
zbrodni wojennych popełnianych 
przez ochotniczy batalion Ajdar 
i rozliczenia winnych”. AI 
opublikowała też dokument, w 
którym przedstawiła dowody 
na „porwania, bezprawne 
przetrzymywanie, znęcanie się, 
kradzieże, szantaże i możliwe 
przeprowadzanie egzekucji”. 
Dowody te przekazał premierowi 
Jaceniukowi 8 września dyrektor 
generalny AI Salil Shetty. 
„Niektóre z tych działań mogą być 
zbrodniami wojennymi” – napisała 
w swoim komunikacie AI (wp.pl, 
10.09.2014, kresy.pl, 10.09.2014). 
O zbrodniach popełnionych przez 
batalion „Ajdar” w Donbasie 
informował też ukraiński portal 
Obozrevatel.com, powołując 
się na byłego członka batalionu 
Jurija Hukowa. Potwierdził 
on, że „Ajdar” dopuszczał się 
tortur i rozstrzeliwań, w tym 
cywilów (kresy.pl, 20.08.2014). 
Podobnie jak i inne ukraińskie 
bataliony ochotnicze, „Ajdar” 
nawiązuje do symboliki odległej 
od „europejskich wartości”. Na 
emblemacie tej formacji znajduje 
się dewiza „Z nami Boh”, co jest 
czytelnym nawiązaniem do napisu 
„Gott mit uns” na klamrach pasów 
w siłach zbrojnych III Rzeszy. 

Wizyta posłanki Małgorzaty 
Gosiewskiej i posła Piotra Pyzika 
w batalionie „Ajdar” – nawet 
jeżeli była „prywatna” – pokazuje 
dobitnie jakich partnerów szuka na 
Ukrainie Prawo i Sprawiedliwość 
do prowadzenia „polityki 
jagiellońskiej”. Na drodze do 
konfrontacji z Rosją każdy 
sojusznik okazuje się dla PiS 
dobry, w tym także, a może przede 
wszystkim banderowcy. Odtąd 
zwolennicy tej partii, mieniącej 
się najbardziej patriotyczną, 
nie mogą zaprzeczać, że 
jest to partia o sympatiach 
P R O B A N D E R O W S K I C H . 
Potwierdzają to zresztą ich 
wypowiedzi na portalu niezależna.
pl i facebookowym profilu 
posłanki Gosiewskiej, których 
cytowania sobie oszczędzę. Do 
tego doprowadziła PiS już nawet 
nie ideologiczna rusofobia, ale 
rusofobiczne zaślepienie. A do 
czego jeszcze doprowadzi, strach 
pomyśleć. 

PREZYDENT UKRAINY 
PETRO POROSZENKO 
W AKCIE BISKUPIEGO 
PRZEBACZANIA
Opracował Aleksander Szumański
KTO TO JEST PETRO PORO-
SZENKO - WALZMAN?

W czasie wizyty w Polsce, z mów-
nicy sejmowej Petro Poroszenko 
ze znaczkiem Solidarności w kla-
pie marynarki, m.in. powiedział, iż 
podobnie jak biskupi, on przebacza 
i prosi o przebaczenie, po czym 
utonął w uścisku z Bronisławem 
Komorowskim. Tak Poroszenko, 
polski parlament i prezydent III RP 
skwitowali zamordowanie przez 
bandy OUN - UPA 200 tysięcy 
Polaków, wielu Ukraińców, Ży-
dów, Rosjan, Czechów, Niemców. 
A jeszcze wcześniej Petro Poro-
szenko prezydent Ukrainy ustano-
wił dzień 14 października,  nowo 
utworzonym przez siebie,  ukraiń-
skim świętem narodowym - Dzień 
Obrońcy Ukrainy. Nie bez powo-
du głowa państwa wybrała aku-
rat tę datę - 14 października 1942 
roku kiedy formalnie uformowała 
się Ukraińska Powstańcza Armia. 
Jest to tym bardziej przerażające, 
że nie spotkało się z reakcją żad-
nego z organów państwowych w 
Polsce, z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych na czele. 11 lipca 
Dzień Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian został zamieciony pod dy-
wan przez polski Sejm. 

To nie tylko koniec nadziei na hi-
storyczne pojednanie z Ukrainą, 
ale przede wszystkim początek 
nowego, pomajdanowego państwa 
ukraińskiego, w swoich podwa-
linach nawiązującego do spuści-
zny ludobójczych OUN - UPA. 
Dla środowisk banderowskich na 
Ukrainie dzień ten od dawna był 
obchodzony jako święto, jednak-
że narzucenie go całej Ukrainie 
świadczy o rzeczywistych zamia-
rach władz w Kijowie. Polacy nie 
mogą się już czuć w tym kraju 
bezpieczni, dlatego ważne jest, 
aby znaleźli wsparcie w Macierzy. 
Tego wsparcia jednak na razie nie 
mają, gdyż zarówno władza, jak i 
tzw. opozycja pielęgnują neoban-
derowców, zamiast udzielić pomo-
cy polskiej ludności. Jakże daleko 
nam do Węgrów, którzy w sposób 
konsekwentny egzekwują prawa 
swojej mniejszości w tym kraju.

Prezydent Poroszenko odniósł się 
na specjalnie zwołanej konferencji 
do kwestii nadania członkom UPA 
statusu weteranów:

OUN-UPA to bardzo ważna 
kwestia, podniesiona w sam raz. 
Wcześniej zagadnienie bojowni-

ków OUN-UPA dzieliło Ukrainę. 
I dlatego na porządku dziennym 
nie było ono poruszane. W Gali-
cji, na ziemi iwano - frankiwskiej, 
w Równem, na Wołyniu było ono 
rozwiązywane na poziomie miej-
scowych rad. Ale obecnie czas 
jest dobry. Bo kimże jest żołnierz, 
który broni swojego kraju, tak 
jak to robili żołnierze UPA? Jeśli 
zwróciliście uwagę, to na moim 
wystąpieniu inaugurującym prezy-
denturę i na Dniu Flagi Państwo-
wej UPA była wspominana jako 
przykład bohaterów. Takie jest 
właśnie moje stanowisko - mówił 
prezydent.

Petro Poroszenko urodzony  w 
1965 roku  w Bołgradzie, mia-
steczku niedaleko Mołdawii. Jego 
ojciec Aleksij pracował w rolnic-
twie, potem został dyrektorem 
generalnym związku przedsiębior-
ców Ukrprominvest. Petro Poro-
szenko uprawiał dżudo. Kiedy na 
komisariacie milicji wdał się w 
bójkę z czterema podchorążymi, 
został za karę wysłany na służbę 
wojskową w Kazachstanie. Po od-
byciu służby Poroszenko studio-
wał w Kijowie prawo i stosunki 
międzynarodowe. W akademiku 
poznał swoją przyszłą żonę, Ma-
rinę. 

IMPERIUM ROSHEN

Kiedy Poroszenko kończył studia, 
rozpadał się właśnie Związek Ra-
dziecki. Petro Poroszenko został 
drobnym przedsiębiorcą, robiąc 
później karierę w handlu ziarnem 
kakaowca. Wykupił fabrykę cze-
kolady w Winnicy, w rosyjskim 
Lipiecku, w litewskiej Kłajpedzie 
i w Budapeszcie. Poroszenko po-
łączył zakłady w grupę Roshen, 
której nazwa bierze się ze środko-
wej części jego nazwiska (poRO-
SZENko).

Zarządza firmą efektywnie, pro-
dukuje wysokiej klasy czekoladę. 
Na liście 100 największych produ-
centów słodyczy na świecie jego 
koncern znajduje się na 18 miejscu 
- tuż za Haribo, Lindlem i Acorem. 
Nawet jego rywalka Julia Tymo-
szenko przyznała w telewizji, że 
kupuje wyłącznie czekoladę firmy 
Roshen. Sukces Poroszenki stał się 
równocześnie jego fatum, bo do tej 
pory 40 procent dochodów uzyski-
wał na terenie Rosji. Teraz ta część 
zysków odpadła. Po sankcjach Za-
chodu Rosja objęła jego zakłady 
sankcjami odwetowymi. 

POLITYCZNE INTERESY  

Kto robi interesy na Ukrainie, ten 
prędzej, czy później szukać będzie 
dojścia do świata polityki. Poro-
szenko długo nie mógł znaleźć 
sobie miejsca. Najpierw, w 1988 
roku wylądował u socjaldemokra-
tów ówczesnego prezydenta Le-
onida Kuczmy. Dwa lata później 
tworzy własną partię, którą nazy-
wa Solidarność. Z niej powstaje 
z kolei Partia Regionów, z której 
wywodzi się obalony prezydent 
Janukowycz. W 2001 roku Po-
roszenko przyłącza się do partii 
opozycjonisty Wiktora Juszczenki 
i wchodzi do parlamentu. W 2004 
roku finansuje pomarańczową 
rewolucję. Juszczenko, który po 
pomarańczowej rewolucji zostaje 
prezydentem jest ojcem chrzest-
nym córek Poroszenki. Mianuje 
go szefem Rady Bezpieczeństwa, 
potem ministrem spraw zagra-
nicznych. Jednak nie dostaje on 
ani teki premiera, ani nie zostaje 
przewodniczącym parlamentu. 
Bardzo wcześnie ujawnia swój 
stosunek do Zachodu. W 2009 
roku obwieszcza, że „wstąpie-
nie do NATO byłoby możliwe w 
ciągu roku - dwóch, jeżeli tylko 
istniałaby odpowiednia wola po-
lityczna”. W lutym 2010 roku do 
władzy dochodzi Janukowycz. 
Poroszenko traci stanowisko.
Zdumiewające jest to, co dzie-
je się dwa lata później; w lutym 
2012 roku Janukowycz proponu-
je Poroszence stanowisko mini-
stra gospodarki w swoim rządzie 
- właśnie jemu, osobie, która sfi-
nansowała pomarańczową rewo-
lucję, odbierając Janukowyczowi 
prezydenturę w 2004 roku. 
Przejście Poroszenki do obozu 
przeciwników zaskakuje poma-
rańczowych. - On chyba chciał po 
prostu ratować swój stan posiada-
nia - kwituje jeden z kijowskich 
deputowanych. Poroszenko utrzy-
muje, że przyjął stanowisko, aby 
posunąć naprzód sprawę zbliżenia 
Ukrainy do UE i wymóc zwolnie-
nie Tymoszenko z więzienia. W to 
drugie można raczej wątpić. 

PRÓBA MEDIACJI

Miliarder pokazał się wśród pro-
testujących w Kijowie 1 grudnia 
2013 roku - wtedy na Majdanie 
nie było jeszcze barykad, Przed 
siedzibą prezydenta zebrał się 
tłum młodych gniewnych, prote-
stujących przeciw Janukowyczo-
wi. Poroszenko próbował media-

cji. Stanął przed gmachem, mając 
u boku swego syna Oleksija. Na-
przeciw miał tłum w kominiar-
kach, reprezentujący nie wiadomo 
kogo - prawicowych radykałów, 
czy rosyjskich prowokatorów? 
Z tłumu odezwały się okrzyki: 
„Spierdalaj, żydowski śmieciu!”. 
Na antysemickiej  Ukrainie wia-
domo, iż Poroszenko jest Żydem 
i właściwie nazywa się Walzman, 
„Poroszenko” zaś to pseudonim 
oligarchy.

W CZASIE REWOLUCJI

Potem Poroszenko na Majdanie 
pokazywał się rzadko. Sponsoruje 
natomiast rewolucję - daje pienią-
dze na „na opał i koksowniki, aby 
ludzie w namiotach nie marzli”. 
Jego stacja telewizyjna, Piąty Ka-
nał, nadaje na żywo relacje z Maj-
danu. Jednak on sam nie pojawia 
się na scenie. Dzięki temu unika 
losu trzech przywódców rewwo-
lucji, Witalija Kliczki, Arsenija 
Jaceniuka i Ołeha Tiahnyboka, 
którzy 21 lutego podpisali z Janu-
kowiczem swego rodzaju ugodę 
- czego powstańcy do dzisiaj nie 
mogą im wybaczyć. 
- Z jednej strony Poroszenko nale-
ży do Majdanu, z drugiej - nigdy 
nie był kojarzony z jego przy-
wódcami, nie prowadził rozmów 
ze skompromitowanymi przed-
stawicielami władzy - powiada 
politolog Wadym Karasiew. Po-
tem naród chciał zobaczyć nowe 
twarze, a na korzyść Poroszenki 
przemawiało to, że uchodzi za od-
noszącego sukcesy przedsiębior-
cę. Za takiego oligarchę, który nie 
zagarniał na własność gazociągów 
ani kopalń, tylko stworzył dobrze 
prosperujący koncern produkują-
cy czekoladki - czyli coś miłego 
dla ludzi.

DO PREZYDENTURY

Poroszenko wyczuwa tę zmia-
nę nastrojów, widzi, że Kliczko, 
który chciał kandydować na pre-
zydenta, traci poparcie Majdanu i 
wykorzystuje swoją szansę. Pod 
koniec marca udaje mu się prze-
konać Kliczkę, by zrezygnował z 
kandydatury i przeszedł na jego 
stronę. Mistrz boksu zwraca się 
do swych zwolenników z apelem 
o oddanie głosów na Poroszenkę. 
- Do ostatniej chwili nie wiedzie-
liśmy nic o tym dealu - mówi pe-
wien działacz partii UDAR. Ten 
deal, jak wyszło na jaw wkrótce 
potem, przygotowało dwóch lu-
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dzi: Dmytro Firtasz i Serhij Lo-
woczkin. Pierwszy - to powiąza-
ny z Moskwą gazowy oligarcha, 
ścigany przez Amerykanów za 
przestępstwa finansowe i pranie 
brudnych pieniędzy, właśnie zo-
stał zatrzymany w Wiedniu. Drugi 
był do końca szefem sztabu Janu-
kowycza, po czym zniknął.
Jak to było możliwe. że Poroszen-
ko wygra wybory prezydenckie? 
Człowiek, na którego by przed 
pół rokiem nie postawiliby naj-
bardziej szaleni bukmacherzy? 
Człowiek, o którego politycznych 
celach praktycznie nic nie wiado-
mo?
Notowania błyskawicznie poszły 
w górę. Bo cudowną właściwością 
Poroszenki jest  to, że ludzie nie 
widzą ( a może nie chcą widzieć), 
kogo naprawdę mają przed sobą.
Bez wątpienia jest typowym ukra-
ińskim oligarchą, Żydem, para-
doksalnie żyjącym w symbiozie 
z największym światowym anty-
semitą i antypolakiem przewod-
niczącym partii Swoboda Ołehem 
Tiahnybokiem. Ale on sam kłam-
liwie zapewnia, że oligarchą nie 
jest i oni mu wierzą (sic!). Zwłasz-
cza kiedy słyszą z jego ust: „Od 
dawna zwalczam tych bandytów. 
którzy obrabowali kraj i zniszczyli 
wolną konkurencję”. 
Dla porządku dodaje, że sprzeda 
wszystkie swoje firmy, jeśli zo-
stanie wybrany na prezydenta. 
Ten „król czekolady” - nazywa-
ny jest przez magazyn „Forbes” 
„najsprytniejszym z ukraińskich 
miliarderów” - mieszka w pałacu 
pod Kijowem, uwielbia impre-
sjonistę Claude’a Moneta i jeździ 
bentleyem.
Dokłada starań, aby się zbliżyć do 
ukraińskiego ludu. Jeździ po kra-
ju, dotarł nawet do (jeszcze przed 
aneksją półwyspu) - do Symfero-
pola na Krymie. Do tłumu zebra-
nego przed krymskim parlamen-
tem, wołał: „Musimy osiągnąć 
kompromis”. Zagłuszył go jednak 
chóralny krzyk: „Rosja, Rosja”.
Odessę odwiedził zaraz po strasz-
nym pożarze w gmachu związków 
zawodowych, który pociągnął 
za sobą liczne ofiary śmiertelne. 
Złożył wiązankę goździków, prze-
żegnał się, mówił o „tragedii” i 
„prowokacji”, w której zapewne 
maczali ręce rosyjscy agenci.
Z deklaracjami politycznymi jed-
nak zachował ostrożność. dzisiaj 
mówi, że Ukraina mogłaby może 
do roku 2025 zostać członkiem 
UE. Udział w NATO odsuwa w 
ogóle na dalszą przyszłość. Od-
rzuca koncepcję federalizacji 
Ukrainy, zaś Krym chciałby przy-
ciągnąć z powrotem  drogą  umoc-
nienia gospodarki.  Zapewnia, że 
z Moskwą uda się osiągnąć kom-
promis.
Tymczasem Tymoszenko oskarża 
go o to, że należy do rosyjskiej 
piątej kolumny i że na krótko 
przed aneksją Krymu jego stocz-
nia w Sewastopolu otrzymała od 
Putina  zamówienie wartości 130 
milionów dolarów.  Poroszen-
ko twierdzi, że to kłamstwo - ale 
obiecuje Julii Tymoszenko pre-
miera w przypadku swojej pre-
zydentury. Ona jednak nie chce 
słyszeć o współpracy. Powiada, że 
jeśli naród wybierze Poroszenkę 
to Ukrainę czeka „trzecia fala re-
wolucji” - tym razem przeciw oli-

garchom. Zagrożenie dla Ukrainy 
czai się w Doniecku i w Kijowie.

Oprac. za „Der Spiegel”, BBC, 
„Le Figaro” Michał Pawlak, Ma-
rek Zalewski „Gazeta Obywatel-
ska” nr 68 8 - 21 VIII. 21014

UKRAINA BRONI NAZIZMU. 
RZĄD POLSKI UMYWA 
RĘCE 

To przerażająca decyzja. Rząd 
Ukrainy, a nie jakaś skrajnie na-
cjonalistyczna partia, lokalna 
struktura, czy małe faszystow-
skie ugrupowanie, tylko obec-
nie rządzący Ukrainą sprzeciwili 
się uchwale Trzeciego Komitetu 
Zgromadzenia Ogólnego Naro-
dów Zjednoczonych z dnia 21 
listopada 2014 roku potępiającej 
gloryfikację w „jakiejkolwiek for-
mie” byłych członków Waffen - 
SS „Das Reich”.

MORDERCY SPOD ZNAKU 
WAFFEN - SS „Das Reich” 

 2 Dywizja Pancerna SS „Das Re-
ich” – dywizja Waffen-SS. 

Dywizja ta została utworzona w 
kwietniu 1940 roku z różnych 
luźnych oddziałów zbrojnych SS. 
We Francji walczyła jako dywizja 
SS-Verfügungstruppe. Na fron-
cie wschodnim walczyła już jako 
Dywizja Zmotoryzowana SS „Das 
Reich”. W połowie 1942 roku  
została przekształcona w dywi-
zję grenadierów pancernych, a w 
październiku 1943 roku stała się 
dywizją pancerną.

W przededniu bitwy pod Kur-
skiem dywizja liczyła 163 czołgi, 
a więc dwa razy więcej od ana-
logicznych formacji pancernych 
Wehrmachtu (np. 3 Dywizja Pan-
cerna posiadał wtedy 90 czołgów, 
a 9 Dywizja Pancerna 83 czołgi).

W kwietniu 1944 roku  trafiła po-
nownie do Francji. 10 czerwca 
1944 popełniła tam jedną z naj-
głośniejszych zbrodni Waffen-SS 
– mord mieszkańców francuskie-
go miasteczka Oradour-sur-Glane 
Zamordowano 642 osoby. Po klę-
sce we Francji walczyła w Arde-
nach, a 

 POTĘPIENIE IDEOLOGII 
NAZISTOWSKIEJ 

Uchwała wzywa kraje członkow-
skie do przeciwstawiania się na-
zistowskiej ideologii i wszelkim 
formom rozpowszechniania  na-
zistowskiej symboliki. A na Ukra-
inie ideologię nazistowską rozpo-
wszechnia się na szeroką skalę. A 
pomniki dywizji SS Galizien oraz 
„bohaterom” OUN - UPA  stawia 
się na publicznych placach miast, 
miasteczek, a nawet na wsi. I 
Ukraina  się tym szczyci.  Jej przy-
wódcy oddają przy tych pomni-
kach honory. Niemal cały świat 
protestuje, a Ukraina robi swoje. 

WSZECHWŁADNE ZAKŁA-
MANIE 

 Rząd Platformy i PSL-u po cichu 
jej sprzyja, bo też nie potępił nazi-
zmu, tylko wstrzymał się od gło-
su. W żaden logiczny sposób nie 
da się tego pojąć. Po straszliwych 

tragicznych doświadczeniach, po 
komorach gazowych i zrujnowa-
niu przez nazizm Rzeczypospoli-
tej, polski rząd nie potępia nazi-
zmu. To woła o pomstę do Boga. 
Wszystkie media winny bić na 
alarm, a nabrały wody w usta i 
milczą. Co się stało z dziennika-
rzami? Z „autorytetami moralny-
mi”? Gdzie solidna polska publi-
cystyka? Gdzie krytyka? Głosy 
oburzenia? Nie ma. Bo panuje 
wszechwładne zakłamanie  i mo-
ralne ubóstwo. 

 „NIEWIDOCZNE” WIELKIE 
POMNIKI 

Pomniki Dywizji SS Galizien, 
która wymordowała tysiące Pola-
ków, pomniki Bandery, Szuche-
wycza,  Kłaczkowskiego i Łebe-
dia, największych zbrodniarzy 
wojennych są wielkie i widać je 
z daleka. Ale dziennikarze ich nie 
widzą. Ideeologia nazistowska za-
lewa Ukrainę. Wdarła się do szkół 
i na uniwersytety. Dziennikarze 
też tego nie widzą. 

Prezydent kraju, Petro Poroszen-
ko, powiada: „Działalność żoł-
nierzy OUN - UPA to przykład 
heroizmu. Nadszedł czas, aby 
rozpatrzyć przyznanie im statu-
su kombatantów”. I ten heroizm 
„żołnierzy OUN - UPA, którego 
ofiarą padło 200 tysięcy Pola-
ków, kilkadziesiąt tysięcy Żydów 
i - wedle ukraińskiego historyka 
Wiktora Poliszczuka - ponad 60 
tysięcy Ukraińców, ten heroizm  
teraz będzie przez prezydenta 
Ukrainy nagradzany, ponieważ, 
jak powiada: „Kwestia przyznania 
weteranom OUN - UPA statusu 
kombatantów to bardzo ważna 
kwestia i obecnie niezwykle aktu-
alna. Wcześniej dzieliła ona nasz 
kraj i była zdejmowana z politycz-
nej agendy. Teraz jest na to bardzo 
dobry czas”. Właśnie dobry czas, 
by w świetle reflektorów wychwa-
lać nazizm. Nie miejmy złudzeń 
w jakim kierunku idą sprawy. 
Koniec z iluzjami. Prezydent Po-
roszenko 29 września osobiście  
składał w Babim Jarze, pod Kijo-
wem, pod pomnikiem OUN hołd. 
Przypomnijmy, że w Babim Jarze 
Niemcy wymordowali ponad 100 
tysięcy Żydów. http://niepopraw-
ni.pl/blog/2218/zbrodnia-w-ba-
bim-jarze

A pomagali im „żołnierze” z Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów - dla odmiany frakcji Mel-
nyka.

 ALE I U NAS JEST ŹLE 

Symbolika nazistowska wchodzi 
na polskie podwórka. Nie dość, 
że na polskiej ziemi stoi kilka po-
mników lub płaskorzeźb poświę-
conych OUN i UPA, to 14. 10. 
2014 r. w Przemyślu, młodzież 
ukraińska studiująca w Polsce 
(PWSM), uczciła święto UPA pu-
blicznie, manifestując swoje przy-
wiązanie do czerwono - czarnego 
sztandaru, pod którym bojowcy 
UPA szli mordować Polaków. Nic 
dziwnego, że środowiska kresowe 
gwałtownie zaprotestowały. Na 
ręce rektora Państwowej Wyż-
szej Szkoły Wschodnioeuropej-
skiej w Przemyślu nadeszły setki 
protestów. W jednym z takich 

protestów, jaki wysłał Dariusz 
Raczkiewicz, działacz ruchu kre-
sowego, czytamy: „reakcja Pana 
(a właściwie brak reakcji) na ten 
skandaliczny, dający wiele do my-
ślenia incydent - wprawia mnie w 
osłupienie (...). Życzę Panu  dal-
szych „sukcesów” w kształceniu 
i wychowywaniu „polskiej” mło-
dzieży (...). Jestem niemal prze-
świadczony, że dzięki takim lu-
dziom jak Pan(...) na polski grunt 
będą mogły być swobodnie  prze-
szczepiane idee OUN - UPA i Pra-
wego Sektora. Nie dziwię się sar-
kazmowi autora. Bo istotnie, jest 
skandalem, że ukraińscy studenci 
afiszują się na polskiej ziemi pod 
banderowskimi symbolami. 

I na koniec o niejakim B. Huku. 
Opisuje on w ukraińskim „Na-
szym Słowie (Wydarzenia nr 45 
09. 11. 2014) takie brednie, że 
ręce opadają. Wymyśla, że jako-
waś „ideologia Kresów jest bliska 
faszyzmowi”, a OUN broniła Po-
laków przed Sowietami i że „pań-
stwo polskie wiele zawdzięcza 
OUN”.

A nie daj Boże jak ktoś powie, że 
„Przemyśl jest polskim miastem”, 
albo „Lwów polskim miastem”, 
to natychmiast staje sie Putinem. 
Obłęd! I tak mamy budować przy-
jazne między sąsiadami? Sąsiada-
mi, przypomnijmy, którzy oficjal-
nie wspierają nazizm.

TEKST OPARTY  NA „GAZE-
CIE OBYWATELSKIEJ” 12 - 
25 GRUDNIA 2014 r. 

 AUTOR STANISŁAW SRO-
KOWSKI „UKRAINA BRONI 
NAZIZMU. RZĄD POLSKI 
UMYWA RĘCE” 

 Stanisław Srokowski - pisarz, po-
eta, dramaturg, krytyk literacki, 
publicysta. W 1945 roku wypę-
dzony wraz z rodzicami z Kresów. 
Brał udział w wielu działaniach na 
rzecz odnowy  moralnej, społecz-
nej i politycznej kraju. 

BANDEROWCY W NOWYM 
RZĄDZIE UKRAINY 

 Tekst ks. Tadeusza  Isakowicza – 
Zaleskiego zablokowany przez re-
dakcję „Gazety Polskiej” 5 marca 
2013 r.) 

 Przyznanie nacjonalistom waż-
nych stanowisk państwowych ni-
czego Ukrainie dobrego nie wró-
ży. 

Ci co chcieli Ukrainę sowiecką za-
stąpić banderowską mogą mieć sa-
tysfakcję, bo wśród nowych mini-
strów ukraińskich znalazło się kil-
ku czcicieli UPA. Pierwszy z nich 
to Arsenij Jaceniuk, premier. Jako 
prezes Fundacji „Open Ukraine” 
realizował on program „Wspólna 
historia – wspólna przyszłość”, 
w ramach którego we wschodniej 
Ukrainie promował UPA. Drugi z 
nich to Ołeksander Sycz, wicepre-
mier, rodem z Wołynia. Jako hi-
storyk zajmuje się badaniami nad 
życiem Stepana Łenkawskiego, 
głównego ideologa Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, auto-
ra „Dekalogu ukraińskiego nacjo-
nalisty”. W 2011 r. uczestniczył w 
hucznych obchodach 102. rocz-

nicy urodzin Bandery. Jak pisał 
Eugeniusz Tuzow - Lubański, na-
zwał on wówczas region karpacki 
„banderowską krainą”, a radnych 
samorządów regionu wzywał do 
stania się „duchowymi i urzędo-
wymi banderowcami.  

Trzeci z nich, to Borys Tarasiuk 
, wicepremier ds. integracji z UE 
(w ostatniej chwili ponoć wycofał 
się). Przez lata pracował w dyplo-
macji radzieckiej m.in. w Nowym 
Yorku. Na takim stanowisku trze-
ba było być albo agentem KGB, 
albo osobą przez niego akcepto-
waną. Później był instruktorem 
Komitetu Centralnego Komuni-
stycznej Partii Ukrainy.  

Z kolei w 2007 r., w 65. rocznicę 
powstania UPA wezwał prezyden-
ta Wiktora Juszczenkę do uzna-
nia tej zbrodniczej organizację za 
stronę walczącą o niepodległość. 
Czwarty to Andrij Mochnyk, mi-
nister środowiska, aktywny poli-
tyk „Swobody”. W 2009 r. wraz 
Ołehem Tiahnybokiem i Ołek-
sandrem Syczem zwracał się do 
prezydenta o nadanie Banderze 
tytułu bohatera narodowego. Rok 
później miałem wątpliwą przy-
jemność poznać go osobiście, gdy 
jako „sotnik” bojówki zerwał kon-
ferencję prasową w Kijowie, po-
święconą zagładzie Polaków, Or-
mian i Żydów. I co ten bojówkarz 
ma wspólnego z ekologią? Piąty to 
Ihor Szwajka, minister rolnictwa, 
poseł „Swobody”.  

Osobną sprawą jest wprowadze-
nie do rządu ludzi z skrajnego 
Prawego Sektora, naśladującego 
UPA. Przyznanie nacjonalistom 
ważnych stanowisk państwowych 
niczego Ukrainie dobrego nie 
wróży. Poza tym, będą oni bar-
dziej zajmować się stawianiem 
kolejnych pomników UPA i SS 
Galizien niż ratowaniem upadają-
cych fabryk. 

Na koniec dobra wiadomość z 
Polski. Przyjęto dymisję złożoną 
przez wojewodę lubelską Jolan-
tę Szołno - Koguc, która m.in. 
ocenzurowała napis na pomniku 
w Lublinie, poświęcony ofiarom 
ludobójstwa na Kresach. Innych 
urzędników. którzy boją się praw-
dy, zachęcam, aby zrobili to samo.

Skutki traumy, jaką zafundowali 
nam teraz banderowcy, odczu-
wamy do dziś, a twierdzenie, że 
są oni naszymi przyjaciółmi jest  
kompromitujące i haniebne”.

 ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski 

 Szerzej o stosunku „Gazety Pol-
skiej” do innego korespondenta 
Waldemara Łysiaka: 

 http://www.rodaknet.com/rp_szu-
manski_6.htm

DZIWNE LOTY REDAKTO-
RA WOJCIECHA MUCHY Z 
„GAZETY POLSKIEJ”

Jeśli można w maksymalnie po-
wierzchowny sposób dokonać 
oceny wizyty prezydenta Ukrainy 
Petra Poroszenki i jego słów w 
polskim Sejmie, to Wojciech Mu-
cha z „Gazety Polskiej” uczynił to 
bardzo precyzyjnie. Już pierwsze 
jego słowa mogłyby nawet wska-

http://niepoprawni.pl/blog/2218/zbrodnia-w-babim-jarze
http://niepoprawni.pl/blog/2218/zbrodnia-w-babim-jarze
http://niepoprawni.pl/blog/2218/zbrodnia-w-babim-jarze
http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_6.htm
http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_6.htm
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zywać, że względem spraw, o któ-
rych pisze jest niestety kompletnie 
oderwany od rzeczywistości.

Krótki tekst, przedrukowany z 
bloga na ceniony przeze mnie 
portal Rebelya.pl - ma traktować 
o rozwiązaniu polsko-ukraińskich 
spraw trudnych. Jednak moim 
skromnym zdaniem pomija on 
bardzo istotne, kluczowe wręcz 
informacje, by go uznać za wią-
żący dla kwestii, o których pisze. 
Przejdźmy do sprawy związanej z 
rzeczywistością. Już w wytłusz-
czonym przez redakcję leadzie, 
wyciągniętym z fragmentu tekstu 
autor postuluje współpracę mię-
dzy dwiema grupami ludzi, którzy 
mają całkowicie sprzeczne cele. 
Celem bowiem polskim jest potę-
pienie zbrodni ludobójstwa doko-
nanego na Polakach na Wołyniu 
oraz w Małopolsce Wschodniej. 
Drugim co oczywiste zbrodniarzy, 
którzy tego dokonali. Trzecim wy-
ciągnięcie tego faktu do społecz-
nej pamięci.

Otóż grupa nacjonalistów ukra-
ińskich, do której nieustannie pu-
blicznie umizguje się prezydent 
Poroszenko ma wszystkie wymie-
nione cele zupełnie przeciwstaw-
ne. Po pierwsze, zaprzeczanie, 
że ludobójstwo miało miejsce, a 
wstawianie w to miejsce jakichś 
wzajemnych mitycznych waśni, 
w których wina najwyżej jest 
wzajemna, o ile oczywiście nie 
przede wszystkim - polska. Po 
drugie - nie tylko nie potępienie 
zbrodniarzy, ale wyświęcenie ich 
z dobrodziejstwem inwentarza, 
jako wzorów moralności, jakkol-
wiekby to nie zabrzmiało. Wcią-
gnięta została już w sporej części 
w proces uświęcania zbrodniczej 
UPA cerkiew greckokatolicka. 
Po trzecie każdy, kto mówi o tym 
prawdę, mając wiedzę w temacie 
jest odsądzanym od czci i wiary, a 
każdy czas na publiczne mówienie 
o tym jest zły.

Tak było od wielu lat, a nie tylko 
od rozpoczęcia protestów na Maj-
danie. Ostatnio nastąpiła intensy-
fikacja publikacji o ruskiej agen-
turze i pożytecznych idiotach, a 
to dla nacjonalistów ukraińskich 
bardzo wygodne, jako że zniechę-
cają do wsłuchiwania się w argu-
menty merytoryczne, jakie z kło-
potliwym zapytaniem skierują do 
nich ci Polacy, którzy z całą sym-
patią traktują Ukrainę. Wszystko, 
co Rosjanie zrobili podłego, w 
tym sprawę związaną ze śmiercią 
prezydenta jest dla nacjonalistów 
ukraińskich błogosławieństwem. 
Mogą bez odpowiedzialności za 
kłamstwa, na gruncie tylko i wy-
łącznie polskich emocji (słusz-
nych zresztą) do postsowieckiej 
Rosji - przylepiać Polaków do 
brunatnej idei w wydaniu ukraiń-
skim, lub też usypiać ich czujność 
(tak jak Rosjanie będą to zawsze 
czynić np. na gruncie dokonań 
upowskich zbrodniarzy). To nie z 
miłości do nas Niemcy w nowym 
Kurierze Warszawskim opubliko-
wali wieści o zbrodni w Katyniu, a 
sowieci oraz ich „polskie” mario-
netki skierowali uwagę na polskie 
cierpienia z rąk Niemców.

Aby jednak nie posiłkować się 

licznymi przykładami z zewnątrz 
weźmy te, których autor bezpo-
średnio dotyka, a które budzą zro-
zumiałe zdumienie. Postuluje on 
współpracę między polskim IPN, 
a jego ukraińskim odpowiedni-
kiem. Na czele tego drugiego stoi 
człowiek, cieszący się zasłużoną 
opinią kłamcy i manipulanta, zaś 
uznani historycy wyrażają bardzo 
negatywne opinie na temat jego 
prac. Podam tylko dwa przykła-
dy. Skrytykował tegoż człowieka 
choćby Grzegorz Motyka, histo-
ryk uznany przez różne często 
przeciwstawne sobie środowiska, 
jako bezstronny, a do tej pory nie-
lubiany jeszcze przez pewną część 
środowisk kresowych. Mało tego 
krytyki szefa ukraińskiego IPN 
dokonał nawet ukraiński profe-
sor Jarosław Hrycak (nota bene 
ulubieniec Adama Michnika) za 
usprawiedliwianie rzezi na Pola-
kach: To w przybliżeniu tak, jakby 
stworzyć Instytut Pamięci Naro-
dowej w Rosji, który chciałby się 
pojednać z Ukrainą, ale jednocze-
śnie mówiłby, że Wielkiego Głodu 
na Ukrainie nie było. 

Wołodymyr Wiatrowycz, bo o nim 
mowa, to tylko w teorii, związanej 
z wykształceniem się w tej profe-
sji - historyk, gdyż w praktyce na-
chalności swojej retoryki mógłby 
raczej przypomnieć Leszka Bubla. 
Różnica jest prosta, ten pierwszy 
jest wpuszczany na ukraińskie sa-
lony. I tutaj chyba można by rzec, 
że co najmniej częściowo, coś w 
kraju naszych sąsiadów nie jest w 
porządku, ale to temat rzeka. Za-
interesowani, a wspierający Ukra-
inę powinni sprawdzić też kiedy 
dostał awans na to kierownicze 
stanowisko, bo niektórzy milczą 
na ten temat jak grób. Dorobkiem 
Wiatrowycza, kierującego insty-
tucją, która para się historią jest 
wybielanie UPA, kosztem, aparatu 
krytycznego, rzetelności, docie-
kliwości i w ogóle prawdy histo-
rycznej.

 Z kolei polski IPN, jakże inny 
jakościowo, nie jest jednak bez 
wad, a jedną z nich stanowi … 
akurat właśnie nieomal brak od-
powiedniej liczby specjalistów 
kompetentnych w tym temacie. To 
bowiem z grubsza Leon Popek z 
Lublina, Tomasz Bereza z Rzeszo-
wa i kiedyś właśnie nomen omen 
Grzegorz Motyka, który w pol-
skiej instytucji nie jest już na eta-
cie (zasiada jedynie w radzie IPN 
- u) - wspierają tę instytucję. Takie 
inicjatywy wspólnej pracy histo-
ryków, (aż się prosiło, by autor o 
tym wspomniał) już były realizo-
wane z inicjatywy Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej pod nazwą Polska-Ukraina; 
trudne pytania. Wystarczyło po-
wrócić do gotowej formuły. Wy-
dawało się w pewnym momencie, 
że IPN to przejmie, ale tak się nie 
stało. Z pewnością redaktor zgo-
dziłby się, że nie ma co zerować 
kilkunastu lat pracy i zaczynać 
wszystkiego od początku.

Jednak naprzeciw polskiego IPN 
mamy ludzi w instytucji kierowa-
nej przez propagandystę Wiatro-
wycza. Człowieka, który pośred-
nio przeczy nawet już gotowym 
wspólnym ustaleniom w proto-

kołach zgodności (i rozbieżności) 
podpisanym przez polskich i ukra-
ińskich historyków, po wspólnych 
dyskusjach. Instytucję w kraju, w 
którym lojalność wobec „woja-
ków” UPA i wypowiedzenie o nich 
kilka ciepłych słów, to z dziwnych 
powodów niezbędny element 
otrzymania jakiegoś „certyfikatu” 
do dalszej działalności przez czo-
łowych polityków. Zrobili to już 
choćby Kliczko, Jaceniuk, piękna 
Julia i oczywiście z nadwyżką pan 
prezydent. Wybielenie UPA jest 
zresztą, jak można wywniosko-
wać po obserwacji Wiatrowycza, 
dla niego priorytetem. Czy jednak 
środowisko uczonych ukraińskich 
z drugiej strony, które brało udział 
we wspomnianym przeze mnie 
projekcie ma szansę nie znajdo-
wać się pod presją ukraińskich 
nacjonalistów, nie obawiając się o 
swoją pracę, czy nawet życie? Py-
tanie to wydaje się  uzasadnione. 
Sam ukraiński IPN i bez Wiatro-
wycza z powodów analogicznych, 
powinien być ze strony polskiej 
merytorycznie prześwietlony i 
traktowany z ograniczonym za-
ufaniem. Jednak jego jakakolwiek 
obecność, wraz z wprowadzanymi 
przez niego zmianami jest oczy-
wistą kompromitacją.

 Pragnąłbym zwrócić uwagę na 
zdanie autora: „Należy wdrożyć 
działania fundacji, stowarzyszeń i 
organizacji pozarządowych z obu 
krajów. Organizować wspólne 
lekcje i wycieczki. Uczyć się na-
wzajem”. Autor raczej nie należy 
do politycznie poprawnego salo-
nu. Jednak to zdanie przypomina 
analogiczny problem, o którym 
jego tekst w ogóle nie traktuje, bo 
to właściwie inny temat. Jednak 
wypychany z polityki tak samo 
jak temat ludobójczego charakteru 
OUN. Tym tematem jest dyskry-
minacja Polaków na Litwie. O niej 
polska scena polityczna, rząd oraz 
wszelkie instytucje państwowe 
także przez lata (aż do przełomo-
wego okresu 2010/2011) milczały, 
zostawiając rządowi litewskiemu 
wolną drogę do tłamszenia Po-
laków i tym samym wynarodo-
wienia. I oto, gdy sprawa wyszła 
publicznie, za sprawą licznych de-
monstracji w Wilnie i Warszawie, 
a stosunki wzajemne siłą rzeczy 
musiały ulec oziębieniu (a były 
przecież jakże ponoć wspania-
łe!) to strona druga wykonywała 
desperackie ruchy, by opuścić 
medialną kurtynę. Ustępstw jed-
nak nie poczyniła żadnych, prócz 
działań pozorowanych. I oto na-
gle a niespodziewanie powstało 
dwu-narodowe Forum Dialogu i 
Współpracy z Litwą.

W swojej deklaracji ideowej za-
wiera fragment: „Potrzeba nam 
działań na poziomie społeczeń-
stwa obywatelskiego, organiza-
cji pozarządowych i Kościołów, 
potrzeba rzetelnej informacji. 
Potrzeba wymiany młodzieży, 
rozwoju turystyki, współpracy ar-
tystycznej, kulturalnej, naukowej, 
oświatowej, potrzeba stałej deba-
ty historycznej i społecznej. Po-
trzeba wspólnych przedsięwzięć 
gospodarczych. Potrzeba wiedzy 
o sobie nawzajem.”. Tu i teraz 
męczą Polaków na Litwie, do-
gniatając ich, dając im mandaty za 

używanie języka polskiego, karzą 
grzywnami za dwujęzyczne na-
pisy prywatnych przewoźników, 
nasyłają komorników, na ludzi, 
którzy napisów na prywatnych 
domach nie chcą zdejmować, za-
bierają Polakom areały cennej 
ziemi i dają „swoim”, ustawowo 
utrudniają dzieciom i młodzieży 
ukończenie polskich szkół, etc., 
etc. i co się dzieje? Grupka ludzi 
(zapewne przyjaciół Republiki Li-
tewskiej?) zbiera podpisy wśród 
uczonych, że „musimy się poznać 
robić wymiany” i „wspólne pro-
jekty”. Litewskie „Forum” im. 
Jerzego Giedroycia, wyrażało się 
analogicznie. Powstrzymam się 
od komentarza, bo byłby złośliwy, 
nie względem autora, lecz tam-
tych inicjatorów. Jednak trudno 
nie zauważyć podobieństwa i nie 
zaapelować do redaktora Wojcie-
cha Muchy, cytując klasyków, by 
„nie szedł tą drogą”.

 Teraz trzeba wspomnieć, że słowa 
„Wybaczamy i prosimy o przeba-
czenie”, o których wspomina au-
tor, a które usłużne media włożyły 
w usta Poroszenki, tak jakby wy-
powiedział je on, nie zaś cytował, 
jak sam się wyraził, duchowych 
przywódców, były już używane 
przez Światosława Szewczuka 
głowę kościoła ukraińskiego, któ-
ry zadbał o to by w liście paster-
skim dwóch Kościołów w 70 rocz-
nicę ludobójstwa nie padła nazwa 
formacji zbrodniarzy UPA i aby 
wierni względem listu w Polsce 
(wątpię, by odczytano go na Ukra-
inie), którzy nic nie wiedzą – nie 
dowiedzieli się z listu, co się stało. 
Te słynne słowa biskupów pol-
skich - w sposób haniebny spara-
frazowane przez Ukraińców - były 
trafne i przemyślane w momencie, 
w którym padły, a mianowicie gdy 
niemiecka zbrodnia ludobójstwa, 
także na narodzie polskim (i in-
nych narodach Europy) była już 
więcej niż znana. Stało się to gdy 
Niemcy byli zmuszeni od zbrod-
niczej ideologii się odciąć, gdy 
sympatycy zbrodniarzy, w sporej 
części (acz nie całkowicie) byli z 
życia publicznego usuwani. Nie 
twierdzili też publicznie, że wina  
była obopólna, bądź że Polska 
sprowokowała ich atak. 

Na Ukrainie trwa natomiast pro-
ces dokładnie odwrotny. Można 
się spierać, co do jego rozmiarów, 
zasięgu wpływów, ale nie faktu 
występowania. I to właśnie dlate-
go, z tym historycznym słowem na 
ustach, w sposób wyjątkowo bez-
czelny występują ludzie, którzy 
działają na rzecz katów – Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii. Trzeba 
zwrócić uwagę, że z tym zwrotem 
ze strony polskiej wystąpili bisku-
pi, skądinąd przedstawiciele ofiar 
i to w momencie, gdy wina była 
jasna także dla większości Niem-
ców. Autor powinien zobaczyć 
różnicę, bo myli niestety adresa-
ta z odbiorcą, a ofiarę z katem. 
Nie wypada wychodzić z takim 
gestem nawet ze strony polskiej 
strony tym ludziom, którzy nie 
cierpieli (duchowieństwo rzym-
skokatolickie akurat było przez 
Niemców tak samo mordowane 
i cierpiało), mając jednocześnie 
głęboko gdzieś zdanie środowiska 
pokrzywdzonych. A co dopiero 

powiedzieć o występowaniu stro-
ny drugiej zachowującej się cią-
gle w sposób godny określenia 
moralnego bagna. To nie jedyne 
elementy słów przemowy ukraiń-
skiego prezydenta  tworzące spory 
znak zapytania, nie wspominając 
o konkretnych czynach. Odnoszę 
się jednak tutaj do słów redaktora 
Wojciecha Muchy. 

Fragment jego tekstu, mówiący 
o tym, że niemieckie zbrodnie 
były w skali większe - jest tro-
chę nie na miejscu. To tak, jakby 
porównywać ofiary aligatorów z 
ofiarami stratowanymi przez sło-
nie. Zachęcam go do głębszej re-
fleksji i stawiania ostrożniejszych 
ocen. Gdyby chciał jej dokonać, 
porównałby siły Niemców i So-
wietów oraz zasięg terytorialny 
ich wojsk, liczebność, logistyczne 
możliwości z tzw. Ukraińską Po-
wstańczą Armią. Rychło by mogło 
mu wyjść, że ta ostatnia w skali 
swoich skromnych sił i obecno-
ści na terenie zaledwie czterech 
województw, zabiła przerażającą 
liczbę ludzi. Zrobili to pod bo-
kiem Niemców, z którymi ponoć 
walczyli (?) oraz wrogiej sobie 
sowieckiej partyzantki (a później 
Sowietów), mając czas zadawać 
tortury kobietom i dzieciom, za-
nim je uśmiercili. A spokojnie 
można powiedzieć, że względem 
masowości okrucieństwa prze-
wyższyli Niemców i Sowietów ra-
zem wziętych. Dziękować Bogu, 
że nie mieli większych możliwo-
ści, jakie posiadali pozostali dwaj 
wymienieni ludobójcy. Mało tego, 
są powody dotyczące przemilczeń
 przez dziesiątki lat od których 
ofiary ludobójstwa dokonanego 
przez OUN mogą się czuć odro-
binę gorzej, perfidniej wręcz po-
traktowane. Nie sądzi Pan Panie 
redaktorze?

Kiedy autor pisze o trollach (inter-
netowych), obawiam się niestety, 
iż to pachnie dość znajomo. Kon-
kretnie obawiam się podwójnych 
standardów, bo z takimi zetknąłem 
się również w innych tekstach, 
które odpowiednio temat trollin-
gu poruszają. Czy autor czasami 
nie wziął pod uwagę, że sama 
Rosja może eskalować nastroje 
prowadzące w konsekwencji do 
antypolskich ruchów, co najmniej 
części nacjonalistów litewskich i 
ukraińskich, którzy werbalnie są 
„antyrosyjscy”? A może zacznij-
my rozliczać ich z tego co mówią, 
nie milczmy dyplomatycznie, bo 
to akurat zaszkodzi wspólnej (?) 
sprawie. Zamiast zarzucać hur-
towo działania na korzyść Ro-
sji (Autor tego nie uczynił, lecz 
zrobili to wcześniej inni, piszący 
podobnie) tym, którzy bronią pol-
skich interesów i prawdy, zacznij-
my od kogoś innego. Mianowicie 
od rozliczenia tych, którzy za mie-
dzą inicjują całą sprawę antypol-
skimi kłamstwami, fałszowaniem 
historii, bądź rzeczywistości. 
Przejdźmy do źródła i to tam w 
pierwszym rzędzie rozsądzajmy 
za działanie na korzyść Rosji, 
kwalifikując za wykonywanie roz-
maitych antypolskich ruchów. 

Rosyjski trolling oczywiście dzia-
ła i ma się dobrze, ale tak samo 
trolling neobanderowski, które-
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go zauważać wielu nie chce. Za 
to ten domniemany prorosyjski 
tropią z tak wielkim zaangażowa-
niem, że całe środowisko antyban-
derowskie, podobnie jak sowiecka 
wierchuszka chętnie wywieźliby z 
Polski wagonami, bo rzeczywiście 
tam pewnie gdzieś działa przeciw-
nik pojętych przez siebie idei. W 
ten właśnie sposób działali ukra-
ińscy nacjonaliści, denuncjując 
niewygodnych sobie Polaków do 
transportu tak do Sowietów, jak 
i na roboty do Niemiec. Gdy na-
pisałem, że Wojciech Mucha jest 
oderwany od rzeczywistości mia-
łem na myśli oczywiście nie zna-
czenie ogólne, bo redaktora nie 
znam, by formować takie osądy. 
Mam jednak na myśli wymaganą 
porcję wiedzy dotyczącą tematu, 
a ewentualne pobyty na Majda-
nie, z których neobanderowcy tak 
chętnie rozliczają, po prostu nie 
wystarczą.

Opracował    Aleksander Szycht
http://www.prawy.pl/z-kra-
ju/7884-dziwne-loty-redaktora-
-muchy

UKRAIŃCY CZCZĄ UPA - 
WARSZAWA MILCZY

Dzisiaj Ukraińcy czczą UPA - 
Warszawa milczy!!!Dzisiaj, 14 
października, przypada nowo 
utworzone przez prezydenta Pe-
tra Poroszenkę ukraińskie święto 
narodowe - Dzień Obrońcy Ukra-
iny. Nie bez powodu głowa pań-
stwa wybrała akurat tę datę - 14 
października 1942 roku formalnie 
uformowała się Ukraińska Po-
wstańcza Armia.

To nie tylko koniec nadziei na hi-
storyczne pojednanie z Ukrainą, 
ale przede wszystkim początek 
nowego, pomajdanowego państwa 
ukraińskiego, w swoich podwali-
nach nawiązującego do spuścizny 
ludobójczych OUN - UPA. Jest to 
tym bardziej przerażające, że nie 
spotkało się z reakcją żadnego z 
organów państwowych w Polsce, 
z Ministerstwem Spraw Zagra-
nicznych na czele.

Dla środowisk banderowskich na 
Ukrainie dzień ten od dawna był 
obchodzony jako święto, jednak-
że narzucenie go całej Ukrainie 
świadczy o rzeczywistych zamia-
rach władz w Kijowie. Polacy nie 
mogą się już czuć w tym kraju 
bezpieczni, dlatego ważne jest, 
aby znaleźli wsparcie w Macierzy. 
Tego wsparcia jednak na razie nie 
mają, gdyż zarówno władza, jak 
i tzw. opozycja pielęgnują neo-
banderowców, zamiast udzielić 
pomocy polskiej ludności. Jakże 
daleko nam do Węgrów, którzy w 
sposób konsekwentny egzekwują 
prawa swojej mniejszości w tym 
kraju.

Anna Wiejak http://www.prawy.
pl/z-zagranicy2/7203-dzisiaj-
ukraincy-czcza-upa-warszawa-
milczy

„WIZYTA PRZYJAŹNI”
BOGDAN PIĘTKA

Rok 2014 niewątpliwie można 
nazwać „rokiem Ukrainy w Pol-
sce”, który zastąpił planowany na 

rok 2015 – a odwołany na żądanie 
Petro Tymy i red. Agnieszki Ro-
maszewskiej-Guzy – Rok Rosji 
w Polsce. „Rok Ukrainy” został 
zwieńczony nad Wisłą hucznie za-
powiadaną imprezą, jaką była wi-
zyta prezydenta Ukrainy Petro Po-
roszenki (17-18 grudnia). Wizyta 
ta miała dwa wymiary – oficjalny, 
czyli propagandowy oraz realny. 
W wymiarze oficjalnym przybył 
do Polski ojciec ukraińskiej de-
mokracji, by m.in. podziękować 
za polskie wsparcie dla „przemian 
demokratycznych” na Ukrainie. 
Usłyszeliśmy zestaw powtarza-
nych do znudzenia medialnych 
frazesów o ukraińskiej rewolucji, 
ukraińskiej drodze do demokracji 
i integracji z UE, agresji Rosji na 
Ukrainę itd. Doszedł do tego nowy 
frazes o Polsce jako „adwokacie” 
Ukrainy na drodze do tzw. inte-
gracji europejskiej i członkostwie 
w NATO. Tak jak Niemcy były 
„adwokatem” Polski na drodze 
do UE i NATO, tak teraz Polska 
ma być identycznym „adwoka-
tem” Ukrainy. Jest to porównanie 
o tyle chybione, że Niemcy za 
swoje usługi adwokackie kazały 
sobie zapłacić likwidacją całych 
gałęzi polskiego przemysłu, kon-
kurencyjnych dla niemieckiego, 
oraz przejęciem całych sektorów 
polskiej gospodarki. O cenie jaką 
miałaby zapłacić za polskie usługi 
adwokackie Ukraina nic nie wia-
domo. Prawdopodobnie ewentu-
alne korzyści Polski sprowadzają 
się do mrzonek polskich rusofo-
bów o wypchnięciu Rosji z Euro-
py i restytucji Polski Jagiellonów. 
Nie da się też wykluczyć, że nie-
małą część kosztów ewentualnej 
integracji Ukrainy z UE i NATO 
poniesie jej polski adwokat.

Tutaj dochodzimy do wymiaru re-
alnego wizyty prezydenta Ukrainy 
w Warszawie i Lublinie. Nie moż-
na oprzeć się wrażeniu, że obecne 
stosunki polsko-ukraińskie przy-
pominają do złudzenia stosunki 
polsko-radzieckie. Dla nikogo nie 
jest chyba tajemnicą, że były one 
asymetryczne. Oficjalnie – tak jak 
obecnie z Ukrainą – był festiwal 
przyjaźni i braterstwa. Za tym 
oficjalnym parawanem kryła się 
jednak pustka treści. Tak jak wła-
dze PRL unikały w stosunkach z 
ZSRR poruszania drażliwych te-
matów z przeszłości (Katyń), tak 
też postępują władze III RP w sto-
sunkach z Ukrainą. Każdemu kto 
będzie chciał uczciwie poruszać 
kwestie ludobójstwa wołyńsko-
-małopolskiego i kultu UPA na 
Ukrainie publicyści „Gazety Wy-
borczej” i „Gazety Polskiej” od 
razu przypomną, że godzi w pol-
ską rację stanu i działa na rzecz 
odradzającego się podobno impe-
rializmu rosyjskiego. Identycznie 
przecież było w PRL, gdzie upo-
minanie się o Katyń traktowano 
jako podważanie polskiej racji sta-
nu oraz wspieranie amerykańskie-
go imperializmu i dążeń zachod-
nioniemieckich rewizjonistów. W 
PRL fundamentem racji stanu była 
przyjaźń z ZSRR, która notabene 
została wpisana do Konstytucji. 
Dla III i IV RP racją stanu – obok 
posłuszeństwa wobec Waszyng-
tonu i Brukseli – jest przyjaźń z 
Ukrainą. Wcale się nie zdziwię, 
jeśli pewnego dnia stanie się ona 

normą konstytucyjną, której na-
ruszenie będzie ścigane z mocy 
prawa. Istotą dawnej przyjaźni z 
ZSRR i obecnej z Ukrainą jest to, 
że przyjaciela nie można niczym 
urazić.

Sprawy historyczne w stosunkach 
z Ukrainą są ważne nie dlatego, 
że środowiska kresowe są rzeko-
mo przewrażliwione na punkcie 
polskiej martyrologii, ale z dwóch 
zupełnie innych powodów. Po 
pierwsze dlatego, że sprawa ludo-
bójstwa wołyńsko-małopolskie-
go nie została uczciwe załatwio-
na przez Ukrainę. Ba, ze strony 
ukraińskiej nigdy nie było próby, 
a nawet woli uczciwego załatwie-
nia tej sprawy – to znaczy przy-
znania się do ludobójstwa oraz 
potępienia ideologii i działalności 
OUN/UPA. Po drugie – co ściśle 
wiąże się z pierwszym – dlatego, 
że na Ukrainie mamy do czynie-
nia z państwowym kultem OUN/
UPA jako rzekomego ruchu naro-
dowowyzwoleńczego oraz wpi-
saniem ideologii i tradycji OUN/
UPA w polityczną rzeczywistość 
państwowości ukraińskiej. Jest to 
zasługą głównie dwóch prezyden-
tów Ukrainy, wspieranych przez 
Polskę – Wiktora Juszczenki i 
właśnie Petro Poroszenki. Te dwa 
powody były i są przyczyną tego, 
że sprawy historyczne będą po-
wracać w stosunkach polsko-ukra-
ińskich, nawet jeżeli Warszawa 
będzie je ciągle zamiatać pod dy-
wan. Strategia zamiatania pod dy-
wan i uprzejmego milczenia pol-
skiej strony w trudnych kwestiach 
historycznych będzie powodowa-
ła, że stosunki polsko ukraińskie 
– identycznie jak stosunki polsko-
-radzieckie – nie będą normalne 
mimo deklaratywnej przyjaźni i 
braterstwa. Zawsze będzie w nich 
pobrzmiewać fałszywa nuta.

Tę fałszywą nutę mogliśmy usły-
szeć w wystąpieniu Poroszenki 
przed polskim Sejmem. Jaki sens 
mają słowa „wybaczamy i prosi-
my o wybaczenie” wypowiedzia-
ne przez tego samego prezyden-
ta, który niedawno w ukraińskim 
parlamencie powiedział „oddaję 
honor bojownikom OUN/UPA”? 
Żaden z propagandystów udają-
cych dziennikarzy tego uprzejmie 
nie zauważył, mówiąc o rzekomo 
przełomowym wystąpieniu Poro-
szenki w Sejmie. Co takiego prze-
łomowego było w tym wystąpie-
niu? Samo nawiązanie do słów z 
przesłania biskupów polskich do 
niemieckich z 1965 roku należy 
uznać za niestosowne. Ukraińcy 
nie mają czego Polakom wyba-
czać. Operacja „Wisła” nie była 
bowiem zbrodnią ludobójstwa ani 
nawet zbrodnią wojenną i nie ma 
ona jakiegokolwiek porównania 
z ludobójczymi czystkami UPA, 
którym zresztą położyła kres. 
Swój stosunek do spraw histo-
rycznych Poroszenko wyłożył w 
trzech zdaniach: „Ważne jest po-
szukiwanie prawdy historycznej. 
Wzywam Polaków i Ukraińców, 
by uszanować tych, którzy zginęli 
na naszych ziemiach. Oni muszą 
zostać godnie pochowani, ale nie 
powinno się uprawiać polityki na 
grobach”.

To nic innego jak wyłożenie za-

sad neobanderowskiej polityki hi-
storycznej, stawiającej na jednej 
płaszczyźnie banderowskie ludo-
bójstwo z polską samoobroną czy 
nawet odwetem. Czy poszukiwa-
nie prawdy historycznej ma wy-
glądać tak jak robi to przewodni-
czący ukraińskiego IPN Wołody-
myr Wiatrowycz, który nagminnie 
fałszuje źródła historyczne, a tam 
gdzie ich się nie da sfałszować na-
kazuje ich zniszczenie? Wezwanie 
do godnego pochowania odnosi 
się oczywiście do nielegalnych 
upamiętnień UPA w Polsce, bo 
przecież nie do prób upamiętniania 
polskich ofiar UPA i SS-Galizien. 
Na to poza Hutą Pieniacką władze 
Ukrainy nie pozwoliły i nie po-
zwolą. Jeżeli już gdzieś na miejscu 
wymordowanej i spalonej polskiej 
wsi wołyńskiej pozwolą postawić 
krzyż, to bez informacji kogo ten 
krzyż upamiętnia i z czyjej ręki 
zginęły ofiary. W Janowej Dolinie 
(obecnie Bazaltowe) nieopodal ta-
kiego krzyża postawiono pomnik 
UPA. Natomiast stwierdzenie, że 
nie powinno się uprawiać polityki 
na grobach zostało wypowiedzia-
ne pod adresem tych środowisk w 
Polsce, które nie godzą się na za-
miecenie pod dywan ludobójstwa 
ukraińsko-małopolskiego i potę-
piają państwowy kult OUN/UPA 
na Ukrainie. Jest to bezczelność i 
nic poza trym.

W wystąpieniu Poroszenki były 
momenty groteskowe. Za takie na-
leży uznać refleksje, że „rewolucja 
godności” obaliła władzę oligar-
chii (wręcz przeciwnie, ugrunto-
wała ją i wzmocniła), że obecna 
Ukraina jest państwem „wolnym 
i demokratycznym” (gdzie prawie 
nie ma legalnej opozycji), że Ukra-
ina walczy o swoją niezależność 
(pacyfikując Donbas), że walczy 
też „o naszą wspólną Europę”, że 
razem z Polską „jesteśmy niezwy-
ciężeni” oraz, że Polska jest „euro-
pejskim tygrysem gospodarczym” 
(z którego za chlebem uciekło ok. 
2 mln obywateli). Największą gro-
teską było przypięcie sobie przez 
oligarchę Poroszenkę znaczka 
związku zawodowego „Solidar-
ność”. Ten niezwykły związek za-
wodowy – o którym dzisiaj mało 
kto pamięta i do którego mało kto 
należy – od 1980 roku był już sym-
bolem niemal wszystkiego. Teraz 
został jeszcze symbolem „europej-
skiej tożsamości” Ukrainy.

Przemówienie Poroszenki zawie-
rało też elementy niebezpieczne. 
Do takich należy zapowiedź zrze-
czenia się przez Ukrainę statusu 
państwa pozablokowego i pójścia 
w stronę członkostwa w NATO. 
Jest to zapowiedź dążenia do de-
stabilizacji bezpieczeństwa euro-
pejskiego i równowagi politycz-
no-militarnej w Europie. To oczy-
wiście nie są suwerenne dążenia 
Ukrainy. Poroszenko i neobande-
rowcy stanowią narzędzie najbar-
dziej skrajnych sił politycznych w 
USA, którym marzy się jeśli nie 
polityczne i gospodarcze podpo-
rządkowanie Rosji, to jej wyelimi-
nowanie jako suwerennego pod-
miotu polityki światowej. Taki jest 
przecież od początku cel awantury 
ukraińskiej – eksport „kolorowej 
rewolucji” z Kijowa do Moskwy. 
Nie jest przypadkiem, że przed 

wizytą Poroszenki w Warszawie 
w oficjalnych polskich mediach 
uaktywnił się pan Chodorkowski, 
przedstawiany już jako przyszły 
przywódca „demokratycznej” 
Rosji. Oficjalna zapowiedź prezy-
denta Ukrainy o dążeniu do człon-
kostwa w NATO świadczy o tym, 
że polityka amerykańska przybiera 
wobec Rosji kurs maksymalnie 
konfrontacyjny.

W ten konfrontacyjny kurs poli-
tyki Waszyngtonu z radością wpi-
suje się polski establishment po-
lityczny, wyznający rusofobiczne 
dogmaty zamiast polityki realnej. 
Szczególne podziękowania złożo-
ne przez Poroszenkę Radosławowi 
Sikorskiemu – jednemu z głów-
nych architektów podporządkowa-
nia Polski konfrontacyjnej polity-
ce USA – mówią same za siebie. 
Ukraiński prezydent potwierdził 
daleko idące zaangażowanie Pol-
ski we wsparcie jego państwa „w 
trakcie konfliktu ukraińsko-rosyj-
skiego”, w tym leczenie w polskich 
szpitalach rannych bojówkarzy z 
„majdanu” i członków batalionów 
ochotniczych pacyfikujących Don-
bas. Dyskretnie nie wspomniał o 
innych formach wsparcia, w tym 
zapewne wojskowych.

Nikt z propagandystów udających 
dziennikarzy nie zapytał jaki jest 
sens i cel narażania bezpieczeń-
stwa Polski przez angażowanie się 
po stronie Ukrainy przeciw Rosji 
i wspieranie jej mrzonek o człon-
kostwie w NATO. Nikt z nich nie 
zapytał dlaczego państwo, któ-
rego prezydent wypowiedział w 
Sejmie pod adresem Polski tyle 
wzniosłych słów nadal utrzymuje 
wprowadzone siedem lat temu em-
bargo na polską produkcję rolną. 
To byłyby pytania o rzeczywistość 
realną. Dyskusja o realiach została 
jednak wykluczona przez asyme-
tryczny charakter stosunków pol-
sko-ukraińskich i charakter wizyty 
Poroszenki w Warszawie, która 
była typową „wizytą przyjaźni”, 
podobną do tych, jakie składali w 
przeszłości Nikita Chruszczow, 
Leonid Breżniew, Erich Honecker 
czy Gustav Husak.

Ważniejsza niż wizyta w War-
szawie była wizyta Poroszenki w 
Lublinie – mieście, które staje się 
przyczółkiem ukraińskich inte-
resów w Polsce. To już nie tylko 
ukraińscy studenci na lubelskich (i 
nie tylko) uczelniach – uprzywile-
jowani pod względem socjalnym 
i ulgowo traktowani przez wykła-
dowców. Z początkiem 2015 roku 
Lublin stanie się miejscem for-
mowania Międzynarodowej Bry-
gady LITPOLUKRBRIG, która 
ma być wspólnym antyrosyjskim 
przedsięwzięciem militarnym Pol-
ski, Litwy i Ukrainy. Tym samym 
ziści się marzenie Romana Szu-
chewycza – dowódcy Ukraińskiej 
Powstańczej Armii – o ukraińskiej 
obecności na Lubelszczyźnie i 
Chełmszczyźnie. Jest to marzenie 
nadal aktualne i to nie tylko w śro-
dowisku partii Ołeha Tiahnyboka 
i Prawego Sektora. Dowodzi tego 
chociażby publikacja „historycz-
nych” map Ukrainy, obejmują-
cych Chełm, Przemyśl i Zamość, 
która miała miejsce na początku 
grudnia na stronach internetowych 

http://www.prawy.pl/z-kraju/7884-dziwne-loty-redaktora-muchy
http://www.prawy.pl/z-kraju/7884-dziwne-loty-redaktora-muchy
http://www.prawy.pl/z-kraju/7884-dziwne-loty-redaktora-muchy
http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/7203-dzisiaj-ukraincy-czcza-upa-warszawa-milczy
http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/7203-dzisiaj-ukraincy-czcza-upa-warszawa-milczy
http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/7203-dzisiaj-ukraincy-czcza-upa-warszawa-milczy
http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/7203-dzisiaj-ukraincy-czcza-upa-warszawa-milczy
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ukraińskiego MSZ oraz ambasad 
Ukrainy w Niemczech i USA w 
ramach projektu „Propaganda 
Kartograficzna”.

„Historyczne” mapy opubliko-
wane przez MSZ Ukrainy w ra-
mach projektu „Propaganda Kar-
tograficzna”.

Ale nic to. Przecież odbudowu-
jemy Polskę Jagiellonów. Tak się 
przynajmniej wydaje wyznaw-
com politycznej mitologii, która 
jest wyznacznikiem działań wy-
dawałoby się poważnego, śred-
niej wielkości państwa europej-
skiego. Owa mitologia ma swo-
je źródło w oficjalnej ideologii 
państwowej, jaką w Polsce jest 
rusofobia i totalna negacja PRL. 
Z ideologii tej rodzą się postawy 
i działania coraz bardziej absur-
dalne i w swoim wymiarze anty-
polskie. Oto dr Jerzy Bukowski 
żąda w imieniu Porozumienia 
Organizacji Kombatanckich i 
Niepodległościowych z Krakowa 
zniesienia 9 maja (faktycznie 8 
maja) jako Narodowego Święta 
Zwycięstwa i Wolności („Zlikwi-
dować haniebne święto!”, nieza-
leżna.pl, 21.12.2014). Wspania-
le! A co pan dr Bukowski pro-
ponuje w zamian? Chyba tylko 
obchodzić 14 października, który 
na Ukrainie jest czczony już ofi-
cjalnie jako święto UPA. Jeśli 
bowiem w 1945 roku nie było 
wyzwolenia tylko „sowiecka 
okupacja”, to UPA pewnie wtedy 
walczyła o wolność Polski razem 
z „żołnierzami niezłomnymi”. W 
politycznym szaleństwie trzeba 
być konsekwentnym i brnąć w 
bagno do końca. Nie mam wąt-
pliwości, że tzw. prawdziwi pa-
trioci, dla których „wiara ukra-
inna” jest cenniejsza od Wiary 
Ojców, potrafią to najlepiej.

Bohdan Piętka
Oświęcim, 22 grudnia 2014 r.

bohdanpietka | 22 Grudzień 2014 
o 11:31 | Tagi: nacjonalizm ukra-
iński | Categories: Nacjonalizm 
Ukraiński | URL: 

http://wp.me/p4N7dE-7H 

POROSZENKO GLORYFI-
KUJE ZBRODNIARZY Z 
OUN - UPA

Polscy zwolennicy sojuszu z 
banderowcami robią co mogą, 
aby wmówić opinii publicznej, 
że nowe święto, ustanowione 
przez prezydenta Ukrainy, Petro 
Poroszenkę, nie ma nic wspól-
nego z gloryfikacją ludobójczej 
UPA. Z kolei sam Poroszenko, 
jak na ironię, robi co może, aby 
udowodnić, że jest dokładnie od-
wrotnie.

Przykładem jest jego wpis na 
Twiterze:

„Pod tym żółto-błękitnym sztan-
darem maszerowali żołnierze 
UPA.”

Link:
https://twitter.com/poroshenko/
status/503059475306397696

Czyż to nie jest gloryfikacja lu-

dobójców? Tym bardziej, że Po-
roszenko wprowadza tutaj błąd, 
bo UPA, jak i OUN,  używała nie 
obecnych barw Ukrainy, niebie-
sko-żółtych, ale czerwono-czar-
nych. To typowa manipulacja.

Kolejnym przykładem jest wypo-
wiedź o “zasługach” UPA, wypo-
wiedziana przez Poroszenkę do 
neobanderowskich bojowników. 
Cytuję:

Рівно як і на досвіді Війська 
Запорізького, січових стрільців 
і вояків УПА. І вже на власному 
героїчному досвіді Вітчизняної 
війни чотирнадцятого року», – 
сказав також Глава держави.

Wypowiedź ta miała miejsce, 
co należy wyraźnie podkreślić,  
w dniu wspomnianego nowego 
święta, czyli 14 października br. 
Jej tekst znajduje się nie na żad-
nym “ruskim” portalu, ale na ofi-
cjalnej stronie prezydenckiej

http://www.president.gov.ua/
news/31399.html

I co na to banderowcy propagan-
dziści?  Śmiem twierdzić, że  wy-
myślą kolejną bajeczkę i znów 
wołać będą “Polacy, nic się nie 
stało”.

Przy okazji, polecam bardzo 
dobry artykuł na ten temat w 
“Dzienniku Polski” (broń Boże, 
nie mylić  z “Gazetą Polską”). 
Warto to przeczytać na odtrutkę 
po banderowskiej propagandzie.

http://www.dziennikpolski24.pl/
artykul/3612051,ku-czci-obron-
cow-czy-upa,id,t.html

Warto też przesłuchać wywiad w 
Telewizji Trwam z radnym PiS, 
który wprawdzie początkowo 
stara się “rozmiękczyć” problem 
z banderowcami, ale później 
mówi całkiem rozsądne rzeczy.

http://trwamtv.pd.e51-po.insy-
scd.net/ppw151020014_900.mp4

“Niestety Petro Poroszenko nie 
miał odwagi nazwać owej zbrod-
ni przeciwko ludzkości po imie-
niu. Co więcej, użył określenia 
„tragedia”, tak jakby Holokaust 
Żydów czy ludobójstwo Ormian 
w Turcji lub obecnie trwająca 
zagłada chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie można było także 
skwitować tym wieloznacznym 
określeniem, pasującym do po-
jedynczej zbrodni czy nieszczę-
śliwego wypadku” – pisze w 
felietonie na portalu Onet.pl ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

PREZYDENT UKRAINY 
STRACIŁ HISTORYCZNĄ 
SZANSĘ NA ZBUDOWANIE
POJEDNANIA POLSKO - 
UKRAIŃSKIEGO

Duchowny twierdzi, ze prezy-
dent Ukrainy stracił historyczną 
szansę na zbudowanie pojedna-
nia polsko-ukraińskiego:

“Prezydent Ukrainy przemawia-
jąc w środę w polskim Sejmie 
mógł dokonać historycznego 

zwrotu w relacjach polsko-ukra-
ińskich. Wystarczyło, aby naj-
pierw stwierdził, że w latach 40. 
ubiegłego wieku faszystowskie 
organizacje ukraińskie dokona-
ły ludobójstwa na obywatelach 
Drugiej Rzeczypospolitej, a na-
stępnie wypowiedział w imieniu 
narodu ukraińskiego jedno tyl-
ko słowo: przepraszam” – pisze 
ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 
Kapłan uważa, że Petrowi Poro-
szence zabrakło odwagi, by po-
wiedzieć prawdę o ludobójstwie 
na Kresach”

“Niestety Petro Poroszenko nie 
miał odwagi nazwać owej zbrod-
ni przeciwko ludzkości po imie-
niu. Co więcej, użył określenia 
„tragedia”, tak jakby Holokaust 
Żydów czy ludobójstwo Ormian 
w Turcji  lub obecnie trwająca 
zagłada chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie można było także 
skwitować tym wieloznacznym 
określeniem, pasującym do poje-
dynczej zbrodni czy nieszczęśli-
wego wypadku” – uważa kapłan. 
Ksiądz Tadeusz  Isakowicz-Zale-
ski przypomina również, że nie-
dawno prezydent Ukrainy glory-
fikował UPA:

“Brak prawdy jest budowaniem 
domu bez fundamentów. W wy-
padku Petro Poroszenki takie 
działanie jest tym bardziej zna-
mienne, bo niestety próbuje on 
gloryfikować zbrodniarzy. W 
tym miejscu trzeba przypomnieć, 
że dzień 14 października usta-
nowił on świętem narodowym, 
choć wiedział bardzo dobrze, że 
tę datę tak banderowcy z partii 
„Swoboda” i Prawego Sektora, 
jak i mieszkańcy Ukrainy za-
chodniej, obchodzą jako datę 
utworzenia UPA. Wprawdzie 
polscy (nieliczni, ale bardzo ha-
łaśliwi) sojusznicy banderow-
ców, próbują wmówić opinii 
publicznej, że owe nowe święto 
jest związane – uwaga! – z Mat-
ką Bożą i kozakami, ale sam Po-
roszenko, jak na ironię, robi co 
może, aby udowodnić, że jest do-
kładnie odwrotnie. Przykładem 
tego jest także jego wpis na Twi-
terze:  „Pod tym żółto-błękitnym 
sztandarem maszerowali żołnie-
rze UPA”.

Duchowny uważa ponadto, że 
prezydent Ukrainy nie chce po-
wiedzieć prawdy o zbrodniach 
ukraińskich nacjonalistów:

“Prawdy do tej pory powiedzieć 
nie chce, kości pomordowanych 
nadal tkwią w „dołach śmierci”, 
bez chrześcijańskiego pochówku 
i upamiętnienia, a nacjonaliści 
ukraińscy uprawiają nad tymi 
ludzkimi szczątkami swoją poli-
tykę, gloryfikująca UPA i Stepana 
Banderę.  Jakże  więc w tym kon-
tekście mało szczerze zabrzmia-
ły cytaty z wypowiedzi św. Jana 
Pawła II i z listu biskupów pol-
skich do biskupów niemieckich. 
Tym bardziej, że Niemcy po II 
wojnie światowej uczynili ra-
chunek z hitlerowskich zbrodni, 
a Ukraińcy pomimo 23 lat swej 
niepodległości takiego rachunku 
ze zbrodni banderowskich uczy-
nić wciąż nie chcą.  No cóż, Petro 
Poroszenko jako doświadczony 

oligarcha przyjechał do Polski 
przede wszystkim po broń i pie-
niądze, a te z polskich zasobów 
dostanie niezależnie od tego czy 
stanie po stronie prawdy czy nie” 
– podsumowuje ksiądz.

Ks. Tadeusz Iskowicz-Zaleski
h t t p : / / w w w . b i b u l a . c o -
m/?p=78593

POROSZENKO A PRAWDA O 
LUDOBÓJSTWIE

W sprawie prawdy o ludobój-
stwie dokonanym przez nacjona-
listów ukraińskich z Ukraińskiej 
Powstańczej Armii i SS Galizien 
na Polakach i obywatelach pol-
skich innych narodowości prezy-
dent Ukrainy Petro Poroszenko 
stosuje zasadę Lecha Wałęsy: 
„Jestem za, a nawet przeciw”. 
Stosowanie tej zasady i to w tak 
delikatnej materii prowadzi, co 
trzeba wyraźnie podkreślić, nie 
do pojednania i przebaczenia, ale 
do ponownych konfliktów.

Prezydent Ukrainy przemawia-
jąc w środę w polskim Sejmie 
mógł dokonać historycznego 
zwrotu w relacjach polsko-ukra-
ińskich. Wystarczyło, aby naj-
pierw stwierdził, że w latach 40. 
ubiegłego wieku faszystowskie 
organizacje ukraińskie dokona-
ły ludobójstwa na obywatelach 
Drugiej Rzeczypospolitej, a na-
stępnie wypowiedział w imieniu 
narodu ukraińskiego jedno tylko 
słowo: przepraszam.

Niestety Petro Poroszenko nie 
miał odwagi  nazwać owej zbrod-
ni przeciwko ludzkości po imie-
niu. Co więcej, użył określenia 
„tragedia”, tak jakby Holokaust 
Żydów czy ludobójstwo Ormian 
w Turcji  lub obecnie trwająca 
zagłada chrześcijan na Bliskim 
Wschodzie można było także 
skwitować tym wieloznacznym 
określeniem, pasującym do poje-
dynczej zbrodni czy nieszczęśli-
wego wypadku.

Poza tym przymiotnik „wołyń-
ska” jest też fałszywy, bo Polacy, 
Żydzi, Czesi, Ormianie i sprawie-
dliwi Ukraińcy - ratujący swoich 
sąsiadów, ginęli z rąk banderow-
ców nie tylko na Wołyniu, ale i w 
Małopolsce Wschodniej oraz na 
Lubelszczyźnie, którą ukraiński 
prezydent dziś odwiedza.

Brak prawdy jest budowaniem 
domu bez fundamentów. W wy-
padku Petro Poroszenki takie 
działanie jest tym bardziej zna-
mienne, bo niestety próbuje on 
gloryfikować zbrodniarzy. W 
tym miejscu trzeba przypomnieć, 
że dzień 14 października usta-
nowił on świętem narodowym, 
choć wiedział bardzo dobrze, że 
tę datę tak banderowcy z partii 
„Swoboda” i Prawego Sektora, 
jak i mieszkańcy Ukrainy za-
chodniej, obchodzą jako datę 
utworzenia UPA. Wprawdzie 
polscy (nieliczni, ale bardzo ha-
łaśliwi) sojusznicy banderow-
ców, próbują wmówić opinii 
publicznej, że owe nowe święto 
jest związane – uwaga! – z Mat-
ką Bożą i kozakami, ale sam Po-
roszenko, jak na ironię, robi co 
może, aby udowodnić, że jest 

dokładnie odwrotnie. Przykła-
dem tego jest także jego wpis na 
Twiterze:  „Pod tym żółto-błę-
kitnym sztandarem maszerowali 
żołnierze UPA.” Link: https://
twit ter.com/poroshenko/sta-
tus/503059475306397696

Na dodatek Poroszenko wprowa-
dza w błąd, bo UPA i Organiza-
cja Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN), używały nie obecnych 
barw Ukrainy, niebiesko-żółtych, 
ale czerwono-czarnych.  Kolej-
nym przykładem są stwierdze-
nia o „zasługach” UPA, wypo-
wiedziane przez Poroszenkę do 
bojowników z tzw. batalionów 
ochotniczych, odwołujących się 
do tradycji banderowskiej. Cytu-
ję:  Рівно як і на досвіді Війська 
Запорізького, січових стрільців 
і вояків УПА. І вже на власному 
героїчному досвіді Вітчизняної 
війни чотирнадцятого року», 
- сказав також Глава держави.  
Wypowiedź ta miała miejsce, 
co należy wyraźnie podkreślić, 
w dniu wspomnianego nowego 
święta, czyli 14 października 
br. Jej tekst znajduje się nie na 
żadnym „ruskim” portalu, ale na 
oficjalnej stronie prezydenckiej. 
I co na to banderowcy propagan-
dziści? Śmiem twierdzić, że wy-
myślą kolejną bajeczkę i znów 
wołać będą „Polacy, nic się nie 
stało”. Niestety stało się i to bar-
dzo źle.

Powracając do przemówienia w 
Sejmie RP, to padły w nim zda-
nia „Ważne jest poszukiwanie 
prawdy historycznej. Wzywam 
Polaków i Ukraińców, by usza-
nować tych, którzy zginęli na 
naszych ziemiach. Oni muszą 
zostać godnie pochowani, ale nie 
powinno się uprawiać polityki na 
grobach. Nasze relacje oparte są 
na prawdzie i wzajemnym zrozu-
mieniu.”  Niestety prezydent Po-
roszenko sam sobie zaprzeczył. 
Prawdy do tej pory powiedzieć 
nie chce, kości pomordowanych 
nadal tkwią w „dołach śmierci”, 
bez chrześcijańskiego pochówku 
i upamiętnienia, a nacjonaliści 
ukraińscy uprawiają nad tymi 
ludzkimi szczątkami swoją poli-
tykę, gloryfikująca UPA i Stepana 
Banderę.  Jakże  więc w tym kon-
tekście mało szczerze zabrzmia-
ły cytaty z wypowiedzi św. Jana 
Pawła II i z listu biskupów pol-
skich do biskupów niemieckich. 
Tym bardziej, że Niemcy po II 
wojnie światowej uczynili ra-
chunek z hitlerowskich zbrodni, 
a Ukraińcy pomimo 23 lat swej 
niepodległości takiego rachunku 
ze zbrodni banderowskich uczy-
nić wciąż nie chcą.  No cóż, Petro 
Poroszenko jako doświadczony 
oligarcha przyjechał do Polski 
przede wszystkim po broń i pie-
niądze, a te z polskich zasobów 
dostanie niezależnie od tego czy 
stanie po stronie prawdy czy nie.

Opracował:

Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski, 
duchowny katolicki obrządków 
ormiańskiego i łacińskiego, pu-
blicysta, opozycjonista 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/
poroszenko-a-prawda-o-ludoboj-
stwie/65kmn9

http://wp.me/p4N7dE-7H%09
https://twitter.com/poroshenko/status/503059475306397696
https://twitter.com/poroshenko/status/503059475306397696
http://www.president.gov.ua/news/31399.html
http://www.president.gov.ua/news/31399.html
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3612051,ku-czci-obroncow-czy-upa,id,t.html
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3612051,ku-czci-obroncow-czy-upa,id,t.html
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3612051,ku-czci-obroncow-czy-upa,id,t.html
http://trwamtv.pd.e51-po.insyscd.net/ppw151020014_900.mp4
http://trwamtv.pd.e51-po.insyscd.net/ppw151020014_900.mp4
http://www.bibula.com/?p=78593
http://www.bibula.com/?p=78593
https://twitter.com/poroshenko/status/503059475306397696
https://twitter.com/poroshenko/status/503059475306397696
https://twitter.com/poroshenko/status/503059475306397696
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/poroszenko-a-prawda-o-ludobojstwie/65kmn9
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/poroszenko-a-prawda-o-ludobojstwie/65kmn9
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/poroszenko-a-prawda-o-ludobojstwie/65kmn9
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Jest taka książka wydana 
przez Borussię w 2004 r. za-
tytułowana Białoruś. Kraina 
otoczona wysokimi górami, w 
której Illja Sin pisze: „Kraj, w 
którym się urodziłem, kojarzy 
się większości mieszkańców 
Wolnego Świata z nieprzebyty-
mi bagnami, połaciami dzikich 
gajów i bukołakami – unikal-
nymi stworzeniami zamiesz-
kującymi te tereny (są to mało 
dotychczas zbadani przez na-
ukę półludzie-półdrzewa; każ-
dy z nich ma osiem głów i trzy 
różnej długości trąby, podob-
ne do trąb słoni). Tak właśnie 
przedstawiają moją Ojczyznę 
annały światowej historii i kul-
tury, tak też postrzega prze-
ciętny mieszkaniec Środkowej, 
Północnej bądź Północno-
-Środkowej Europy tę odciętą 
od świata szerokimi pasmami 
gór niewielką krainę”.

Jakież to smutne, że z wjazdu 
na dzisiejszą Białoruś Joannie 
Wańkowskiej-Sobiesiak pozo-
stały jedynie wspomnienia o 
kawiarni „Rzym” na placu Le-
nina w Nowogródku, płoty Łu-
kaszenki i eternit. Autorka pro-
ponuje wyprawy na Wschód, bo 
– jak napisała – zwłaszcza dla 
ludzi młodych mogą być atrak-
cyjne przez swoje zasiedzenie 
się w okresie nieznanego im so-
cjalizmu, a nawet komunizmu. 
Ot, chociażby Białoruś… 

 Szanowna Autorko, dzisiejsza 
Białoruś to dawne ziemie Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego i to 
prawie samo centrum. I jeżeli 
chociaż troszkę zna się historię, 
to doprawdy nie można pisać o 
monotonnym krajobrazie i obra-
żać mieszkających tam ludzi, że 
są mieszkańcami skansenu, bo 
obraża Autorka i nas, a my wy-
wodzimy się z tej ziemi, tam do 
dzisiaj są groby naszych przod-
ków. Na Zachodzie bywaliśmy 
kilka razy w roku, ale NIGDY 
nie nazwalibyśmy naszych są-
siadów, że mieszkają w skan-
senie. Ziemie te były i są do 

dzisiaj mieszanką narodowości, 
kultur, religii. A historia tych 
ziem jest bardzo tragiczna i nie 
tylko w kufrach przywieziona, 
ale przede wszystkim odziedzi-
czona po przodkach, istnieje 
do dziś w umysłach ludzi. No-
wogródczyzna to Mickiewicz, a 
więc po przeczytaniu artykułu, 
przypomina się wypowiedź ka-
merjunkra w Dziadach:

Pan z Litwy, i po polsku? nie 
pojmuję wcale –

Ja myślałem, że w Litwie to 
wszystko Moskale.

O Litwie, dalibógże! mniej 
wiem niż o Chinach –

Niestety pamięć o dawnych 
Kresach Wschodnich została 
wykorzeniona, a pisanie takie-
go typu artykułów nie tylko nie 
pomaga przywrócić pamięci o 
regionie tak silnie związanym 
z naszą wspólną z mieszkańca-
mi dzisiejszej Białorusi historią, 
ale też przynosi wiele szkody w 
postrzeganiu naszych bliskich 
sąsiadów.

Nowogródczyzna to nie tylko 
urzekający wyjątkową urodą 
krajobraz, ale też kraina, gdzie 
na każdym kroku spotykamy 
naszą wspólną z Białorusinami, 
Litwinami, Tatarami, Żydami, 
jakże trudną historię. Bez ele-
mentarnej znajomości historii 
tych ziem nie można zrozumieć 
teraźniejszości i zobaczyć ocza-
mi duszy tego, czego już nie wi-
dać, jeżeli swoją uwagę skupia-
my na płotach i eternicie.

Białoruś to fantastyczni, życz-
liwi, otwarci ludzie. Białoruś to 
nie tylko największa polska dia-
spora, ale też Białorusini, którzy 
z mozołem przywracają swoją 
historię. Mamy o wiele więcej 
wspólnego z tym narodem niż 
z bardzo ucywilizowanym Za-
chodem. I my wywodzący się 
z dawnych Kresów Wschod-
nich nie mamy problemu z po-

szukiwaniem tożsamości, bo ją 
mamy. Tożsamość to przeszłość, 
to nasi przodkowie, to nasza hi-
storia. Nasi przodkowie miesz-
kali w środowisku wielu kultur, 
religii. Tamta wielokulturowość 
nie była narzucona przez poli-
tykę, a była czymś naturalnym. 
Nikt nie poszukiwał „tożsamo-
ści w wielokulturowości” jak 
piszą niektórzy. Bo tożsamość 
jest utkana z pamięci o bliskich. 
Na szczęście coraz częściej na 
Białoruś przyjeżdżają młodzi 
ludzie z Polski i to nie z powo-
du „zasiedzenia się Białorusi w 
komunizmie”, a ze względu na 
pasjonującą historię, gdzie nie 
wystarcza czasu, żeby zobaczyć 
wszystkie zabytki w ciągu jed-
nego wyjazdu. Są także ludzie, 
którzy odczuwają pewne zobo-
wiązanie do ziemi przodków i w 
pojedynkę wybierają się raz w 
roku, żeby we własnym zakresie 
odnowić nagrobki na zaniedba-
nych cmentarzach. A cmentarze 
na Białorusi niszczy upływający 
czas, nie ludzie, którzy w miarę 
swoich możliwości starają się o 
nie dbać. Za co należy im się z 
naszej strony wdzięczność.

Szanowna Autorko, nie wypa-
da, żeby nie wiedzieć o rodzi-
nie Litawor Chreptowiczów i 
o Szczorsach (nie Czorsach!), 
ich siedzibie rodowej, która jest 
położona w pobliżu Nowogród-
ka nad Niemnem. A świątynię 
unicką pod wezwaniem Bory-
sa i Gleba ufundował w 1632 
r. Adam Litawor Chreptowicz, 
już jako murowaną. Mamurowa 
tablica wewnątrz ufundowana 
jest przez Jerzego Chreptowi-
cza, kasztelana smoleńskiego, 
ku uczczeniu pamięci jego ojca 
i dziada, którzy spoczywają w 
podziemiach tej świątyni. Może 
też warto przeczytać Grażynę 
Mickiewicza, gdzie tenże Li-
tawor został upamiętniony, bo 
właśnie w Szczorsach Mickie-
wicz przebywał jesienią 1821 
r. i w podziękowaniu za gości-
nę uwiecznił ród Litaworów w 
swoim dziele. Dobra Szczorse 

należały od wieków do rodziny 
Litawor Chreptowiczów. Roz-
sławił je Joachim Chreptowicz, 
który w dobie stanisławowskiej 
był jednym z najbardziej świa-
tłych ludzi w kraju. Zgromadził 
skarby w postaci słynnej biblio-
teki. Po powstaniu kościuszkow-
skim Joachim przeprowadził się 
do Warszawy, gdzie poświęcił 
się pracom naukowym i literac-
kim oraz gromadził bibliotekę 
i kolekcjonował dzieła sztuki. 
W Szczorsach dzieło ojca kon-
tynuował Adam Chreptowicz. 
Zapraszał naukowców, którzy 
korzystali z bogatego księgo-
zbioru i archiwaliów tam zgro-
madzonych. Były tam między 
innymi druki nabyte po kasacie 
klasztorów w Galicji, książki z 
biblioteki Załuskich, zbiory po 
kardynale Jozefie Imperialim. 
Bezcenny szczorsowski księgo-
zbiór liczył 15 000 tomów. Ze 
zbiorów korzystali bracia Śnia-
deccy, F. Malewski, J. Lelewel, 
M. Malinowski, A.E. Odyniec, 
M. Poczobut-Odlanicki. Jan 
Czeczot po powrocie z wygna-
nia do 1846 r. pracował w bi-
bliotece w Szczorsach. Tam też 
zgromadzono ryciny, mapy. W 
galerii obrazów były dzieła Sa-
lomona van Ruisdaela, Gerrita 
Berckheyde’a, Jana van Kesse-
la, Bacciarellego (dwa jego ob-
razy wisiały też w unickim ko-
ściele parafialnym fundowanym 
przez Chreptowicza, po 1863 r. 
odebrane, obecnie w Muzeum 
Sztuk Pięknych w Moskwie). 
A skoro tak lubimy pogranicza, 
to może warto przypomnieć, że 
Karol Brzostowski, założyciel 
Rzeczypospolitej Sztabińskiej, 
był wnukiem Joachima Chrep-
towicza.

Ziemia nowogródzka to symbol 
odradzania się, upadku i znów 
mozolnego odbudowywania. 

Nieopodal Nowogródka leży 
Kołdyczewo, niegdyś dobra 
Ancutów, dziadków Maryli We-
reszczakówny. Miejscowość, a 
właściwie Jezioro Kołdyczew-

skie upamiętnione jest przez 
Mickiewicza w Balladzie Tukaj, 
a przez Jana Czeczota w utworze 
Szczupak kołdyczewski. 

Kołdyczewo własność Karola 
Szalewicza, naczelnika powsta-
nia na woj. nowogródzkie w 
1863 r. W czasie I wojny Koł-
dyczewo uległo całkowitej za-
gładzie, bo znalazło się na linii 
frontu I wojny. Od 1918 r. odbu-
dowę gospodarstwa prowadził 
do 1939 r. Tomasz Szalewicz, o 
spotkaniu z nim pisze Wańko-
wicz. Wiosną 1942 r. Niemcy za-
łożyli tam obóz koncentracyjny. 
Komendantem obozu był Sier-
giej Bobko, a następnie Niemiec 
Ijern. Jako pierwsi trafili do 
obozu mieszkańcy Baranowicz 
i Stołpców. W obozie zgładzo-
no ludność miejscowości Horo-
dyszcze, Stołowicze. Planowo 
niszczono tu ludność polską, 
tabory Cyganów, z miasteczka 
Horodyszcze prawie 2 tysiące 
Żydów, zginęli tu Białorusini i 
Rosjanie. W Kołdyczewie za-
mordowano ponad dwadzieścia 
tysięcy osób. 

Z okien autokaru, jak się o tym 
nie wie, krajobraz też może wy-
dawać się monotonny…

Zachęcam wszystkich do wy-
jazdów na Białoruś, do spotkań 
z zabytkami, historią i ludź-
mi oraz do powrotu do lektury 
Mickiewicza i Wańkowicza, ja-
koś tak niezauważalnie minęła 
we wrześniu 40 rocznica jego 
śmierci. Oby ludzie nie myli-
li Nowogródka z Nowogrodem 
(woj. podlaskie), w którym jest 
skansen im. Adama Chętnika.

Tekst był  już wydrukowany w 
Debacie. Miesięcznik regio-
nalny. Olsztyn, 2014 r., nr 11                 
W nawiązaniu do artykułu Jo-
anny Wańkowskiej-Sobiesiak 
Kawiarnia „Rzym” na placu Le-
nina (bez wierszówki. Miesięcz-
nik Społeczno-Kulturalny, nr 9, 
wrzesień 2014 r.)  

Jakież to smutne 
Jolanta Bierula
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OŚWIADCZENIE SEKRETA-
RZA GENERALNEGO ONZ 
BAN KI - MOONA Z 7. 04. 

2014: PAŃSTWA UKRAINA 
NIE MA I NIGDY NIE BYŁO 

 Prosimy u powielanie tej nie-
zwykle ważnej informacji, która 
nigdy nie przedostanie się do sy-
jonistycznych mediów. 7 kwietnia 
2014 roku Sekretarz Generalny 
ONZ Ban Ki - moon wygłosił 
oszałamiające oświadczenie, które 
zostało zakazane do dystrybucji w 
ukraińskich mediach i Internecie. 

Prawie trzy miesiące minęły od 
wypowiedzi Sekretarza General-
nego ONZ, że zgodnie z prawem 
międzynarodowym państwa pod 
nazwą Ukraina nie ma i nigdy nie 
było, ponieważ nie ustaliła i nie 
zarejestrowała w ONZ swoich 
granic. Jest nadal częścią Rosji, 
spadkobierczyni dawnego ZSRR. 

 UKRAINA 

 Do porządku obrad na posiedze-
niu Rady Bezpieczeństwa ONZ 
została wniesiona kwestia konflik-
tu między dwoma państwami. W 
rezultacie uzgodniono następują-
cy wniosek:

 WNIOSEK 

Ukraina nie zarejestrowała swoich 
granic jeszcze od dnia 25 grudnia 
1991 roku. W ONZ nie zostały 
przedstawione i zarejestrowane 
granice Ukrainy, jako suwerenne-
go państwa. 

Z tego powodu możemy uważać, 
że żadnych naruszeń prawa przez 
Rosję wobec Ukrainy nie było i 
nie może być. Zgodnie z umo-
wą z WNP, terytorium Ukrainy 
jest okręgiem administracyjnym 
ZSRR. Tak, więc, nie można ni-
kogo obwiniać o separatyzm i 
przymusową zmianę integralności 
granic Ukrainy. W ramach prawa 
międzynarodowego kraj ten po 
prostu nie ma oficjalnie zatwier-
dzonej granicy.

Aby rozwiązać ten problem, Ukra-
ina powinna dokonać demarkacji 
granic z państwami sąsiadujący-
mi przy obowiązkowej zgodzie 
państw granicznych, w tym Ro-
sji. Wszystko powinno być udo-
kumentowane i podpisane przez 
wszystkie państwa graniczne, 
uczestniczące w umowie. Unia 
Europejska wyraziła ogromne 
pragnienie dopomożenia Ukra-
inie w tak ważnej kwestii i pod-
jęła decyzję o udzieleniu pomocy 
technicznej. Ale czy Rosja będzie 
podpisywała umowę o granicach z 
Ukrainą? Oczywiście, że nie!

Bez względu na to, natychmiast 
zostały podjęte prace demarka-
cyjne. Dwie grupy wykwalifiko-
wanych ekspertów pracują przy 

wyznaczaniu linii granicznej w te-
renie i zajmują się sprawdzaniem 
faktów z istniejącymi mapami.

W oparciu o fakt, że Rosja jest 
prawnym następcą ZSRR (co zo-
stało potwierdzone decyzjami 
sądów międzynarodowych, doty-
czących sporów o własności byłe-
go ZSRR za granicą), terytorium, 
na którym znajduje się obecnie 
Republika Ukraina w granicach 
ZSRR (Małorosja i Noworosja), 
jest własnością Rosji. I nikt nie 
ma prawa dzisiaj dysponować tym 
terytorium bez zgody Rosji, praw-
nego posiadacza praw do tego te-
rytorium.

 NEW UKRAINE ORDER 

W istocie, obecnie Rosji wystar-
czy tylko złożyć oświadczenie o 
tym i ogłosić, że terytorium to jest 
terytorium Rosji, ostrzegając przy 
tym, że wszystko, co dzieje się na 
tym terytorium jest wewnętrzną 
sprawą Rosji. Każda interwencja 
będzie postrzegana jako działanie 
przeciwko Rosji. W rezultacie, 
można unieważnić wyniki wybo-
rów z dnia 25 maja i robić dalej 
wszystko tak, jak zechce naród! 

Według Memorandum Budapesz-
teńskiego  i innych umów, Rosja 
zobowiązań nie może mieć, po-
nieważ nie ma granic. Nie ma (i 
nie było!) państwa Ukraina.

Aleksandr Panin Centralna Agen-
cja Informacyjna Noworosji No-
vorus.info

 MÓWIĄ EKSPERCI 

Demarkacja (wytyczenie) granic 
Ukrainy – tylko w ramach projek-
tu na podstawie umowy z UE. 

W angielskim kanale „Thames 
TV” pokazano, jak parlament od 
rana omawia kwestię ukraińską. 
Okazuje się, że Ban Ki - moon 
wczoraj (6/5/2014) w ONZ wy-
głosił unikalne oświadczenie, że 
Rada Bezpieczeństwa ONZ po 
raz kolejny rozpatrywała kwestię 
Ukrainy. 

W tej kwestii, eksperci ustalili 
ciekawy WNIOSEK w ramach 
prawa międzynarodowego: oka-
zuje się, że po upadku Związku 
Radzieckiego, Ukraina nie raczyła 
przeprowadzić i zarejestrować na-
leżycie w ONZ demarkacji swoich 
granic jako państwa …

Według granic pozostaje ona okrę-
giem administracyjnym w grani-
cach ZSRR, zgodnie ze zwykłą 
umową w ramach WNP, która nie 
ma mocy prawnej w ONZ.

A ponieważ kraj nie ma oficjalnej 
granicy w ramach prawa między-
narodowego, to nie ma żadnych 
podstaw, aby mówić o jej naru-

szaniu. Również nie ma podstaw, 
aby mówić o separatyzmie, czyli 
wymuszonej zmianie konfigura-
cji granicy. Przecież zmienić coś, 
czego nie ma – nie można.

Ponadto, podkreśla się, że demar-
kacja granic Ukrainy jest tylko w 
projekcie, dotyczącym porozu-
mienia z Unią Europejską.

W porządku obrad o stowarzysze-
niu między UE a Ukrainą, przy-
jętym w Luksemburgu we wto-
rek powiedziano, że UE pomoże 
Ukrainie, okazując pomoc tech-
niczną w demarkacji jej granic z 
państwami sąsiadującymi.

Przy tym ramy czasowe przepro-
wadzenia prac demarkacyjnych na 
miejscu na razie nie są prognozo-
wane.

Wszystkie polskie media, zarów-
no lewicowe, prawicowe i tzw. 
niezależne nawet nie raczyły za-
uważyć tego, na pewno ważnego 
wydarzenia. Na żadnej stronie 
blogów w polskim Internecie nie 
ma nawet wzmianki o oświadcze-
niu Sekretarza Generalnego ONZ. 
Jedynie na stronie Piotra Beina 
ukazała się informacja o artykule 
Agencji Noworosji pt. „Państwa 
Ukraina nie ma i nigdy nie było”:

h t tp : / / p io t rbe in .wordpres s .
com/2014/06/01/un-state-of-ukr-
aine-does-not-exist-and-never-
did-onz-panstwo-ukraina-nigdy-
nieistnialo-i-nieistnieje (bez tłu-
maczenia artykułu) 

 Czyżby wszystkie polskie media 
chcą być posłuszne zakazowi roz-
przestrzeniania tej informacji w 

mediach i Internecie, wydanemu 
na Ukrainie? 

Dlaczego Prezydent Rosji W. Pu-
tin nie wykorzystał oświadczenia 
ONZ do załatwienia wszystkich 
sporów i konfliktów i przyzwolił 
w ten sposób do krwawych wy-
darzeń na Południowym Wscho-
dzie? Wystarczyło tylko ogłosić, 
że zgodnie z prawem międzynaro-
dowym Ukraina jest częścią Rosji 
i w celu uśmierzenia zamieszek 
i wystąpień, niezgodnych z pra-
wem, wprowadza się wojska ro-
syjskie na Ukrainę, jako okręgu 
administracyjnego Rosji. Ocalono 
by życie tysięcy obywateli.

Dlaczego obecnie Amerykanie 
wspólnie z UE pospiesznie doko-
nują prac związanych z demarka-
cją granic Ukrainy? Przecież taka 
demarkacja jest robiona na potrze-
by umowy stowarzyszeniowej z 
Unią, a w sensie prawa między-
narodowego nie będzie ona miała 
mocy prawnej w ONZ (podobnie 
jak umowa w tej kwestii, zawarta 
z WNP).

Czy mimo nieważności demar-
kacji Prezydent Putin nadal nie 
będzie chciał wykorzystać tej ko-
rzystnej okazji do wygrania ko-
lejnej potyczki z Zachodem (po 
przyłączeniu Krymu)?

Tłumaczył Janusz Sielicki 
29.6.2014 r. 
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21 listopada hucznie obchodzono 
w Polsce rocznicę „rewolucji god-
ności” na Ukrainie. Obchodzili ją 
pospołu członkowie i sympatycy 
dominującego na polskiej scenie 
politycznej oligopolu (PO/PiS), 
który prowadzi między sobą za-
żartą walkę, ale w kwestii „wiary 
ukrainnej” jest wyjątkowo zgod-
ny. Były zatem marsze, wiece, 
koncerty i powszechne wezwania 
do „wspierania Ukrainy”. Rocz-
nicę „rewolucji godności” obcho-
dzono też na Ukrainie. Niestety 
tylko nieliczne media posługują-
ce się językiem polskim podały 
informacje o rzeczywistym cha-
rakterze tych obchodów. Należał 
do nich portal kresy.pl, który 26 
listopada zamieścił krótką notatkę 
pt. „Wielbiciele kata Powstania 
Warszawskiego świętują na Maj-
danie”. 
Warto ją zacytować w całości. 
„Wśród studentów kijowskich 
uczelni – czytamy – którzy w pią-
tek świętowali rocznicę wybuchu 
rewolucji, objawili się miłośnicy 
Oskara Dirlewangera – dowód-
cy znanych z barbarzyństwa od-
działów niemieckich kryminali-
stów mordujących mieszkańców 
Warszawy w czasie Powstania 
Warszawskiego. 21 listopada na 
ulice Kijowa wyległa znaczna 
liczba ukraińskich studentów. 
Wśród nich uwagę zwracała spe-
cyficzna grupa, trzymająca flagi 
z symbolem „Czarnego Słońca” 
– stanowi ono także integralny 
element herbu batalionu „Azow”, 
do którego zaciągnęło się wielu 
ukraińskich neonazistów. Około 
2:30 minuty nagrania widać jak 
grupa ta dumnie prezentuje flagę 
z napisem „Dirlewanger Skinhe-
ads” i wizerunkiem niemieckiego 
zbrodniarza, odpowiedzialnego za 
nieopisane okrucieństwa wobec 
mieszkańców Warszawy w lecie 
1944 r.” 
Nazyfikacja Ukrainy 
Należy dodać, że SS-Oberführer 
Oskar Dirlewanger był nie tylko 
katem Warszawy. 36. Dywizja 
Grenadierów Waffen-SS „Dirle-
wanger” była specjalną jednostką 
SS przeznaczoną do siania terroru 
na zapleczu frontu wschodniego. 
Powstała w 1940 roku, począt-

kowo jako batalion, później bry-
gada. Pierwszych zbrodni – na 
Polakach i Żydach – dopuściła się 
na terenie Generalnego Guberna-
torstwa. Jednakże swoją ponu-
rą sławę formacja Dirlewangera 
zdobyła dopiero po ataku Niemiec 
na ZSRR w 1941 roku. Wysłano 
ją na okupowaną Białoruś celem 
walki z partyzantką radziecką. 
Faktycznie walka ta polegała na 
paleniu całych wsi i mordowaniu 
ludności cywilnej. Esesmani z 
jednostki Dirlewangera od stycz-
nia 1942 do wiosny 1944 roku 
spalili ponad 200 białoruskich 
wsi i wymordowali około 120 
tysięcy ich mieszkańców. Dirle-
wanger osobiście chełpił się tym, 
że przekształcił znaczne obszary 
Białorusi w Wüstezone (tereny 
pustynne). Owe tereny pustynne 
to nic innego jak sławna „prze-
strzeń życiowa” na Wschodzie, 
której zdobycie dla Niemców było 
głównym celem rozpętanej przez 
Hitlera wojny. Nie dziwi więc, że 
Oberführer Dirlewanger zdobył 
osobiste uznanie Hitlera i Him-
mlera, którzy ceniąc „profesjo-
nalizm” dowodzonej przez niego 
jednostki skierowali ją do tłumie-
nia Powstania Warszawskiego, a 
następnie Słowackiego Powstania 
Narodowego. 
W jednostce Dirlewangera służyli 
nie tylko niemieccy kryminaliści 
i skazani za różne przestępstwa 
żołnierze Waffen SS i Wehrmach-
tu. Służyli w niej także ukraińscy 
ochotnicy. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ polscy historycy od 
dawna zaciekle zaprzeczają, że 
jakiekolwiek formacje ukraińskie 
brały udział w pacyfikacji War-
szawy. Dywizji SS-Galizien rze-
czywiście nie było w sierpniu i 
wrześniu 1944 roku w Warszawie. 
Jednakże w relacjach osób, które 
przeżyły rzeź Woli i Ochoty jest 
niejednokrotnie mowa o esesma-
nach-Ukraińcach. To byli Ukraiń-
cy z jednostki Dirlewangera oraz 
jednostki Kamińskiego (SS-RO-
NA). 
Zapewne to właśnie tych Ukraiń-
ców postanowili uczcić studenci 
kijowskich uczelni, opisani przez 
portal kresy.pl. Po OUN, UPA 
i SS-Galizien przyszedł najwi-

doczniej czas, by w poczet bo-
jowników o „samostijną Ukrainę” 
włączyć także ukraińskich eses-
manów z dywizji Dirlewangera. 
Żaden z ukraińskich kolaborantów 
Hitlera nie może zostać zapomnia-
ny. Wszyscy przecież walczyli 
o „wolną Ukrainę”, a ich dzieło 
zwieńczyła dopiero „rewolucja 
godności”, której rocznicę tak 
podniośle obchodzono w Warsza-
wie i Kijowie. 
Incydent opisany przez kresy.pl 
nie jest jakimś tam wybrykiem 
grupki młodzieży – a tak zapewne 
potraktowałyby go tzw. wiodące 
polskie media, gdyby w ogóle o 
nim wspomniały. To nie była ja-
kaś tam młodzież, ale młodzież 
uniwersytecka, a więc przyszła 
elita Ukrainy. Wzorce, do których 
się ta młodzież odwołuje pokazują 
jak głęboki jest proces nazyfikacji 
ukraińskiego społeczeństwa. Oni 
te wzorce przecież w znacznej 
mierze musieli wynieść z rodzin-
nego domu, chociaż nie można 
wykluczyć, że także ze szkoły 
(przynajmniej tej na zachodzie 
Ukrainy). W każdym razie ze śro-
dowiska, w którym wyrastali. Cała 
ta brunatna przeszłość – od OUN 
i UPA po dywizję Dirlewangera – 
gdzieś tkwi w duszy 
tego narodu. Po 1991 
roku nie tylko nie zo-
stała ostatecznie wy-
korzeniona, ale m.in. 
za sprawą popiera-
nego przez Polskę 
Juszczenki, a teraz 
tandemu Poroszenko-
-Jaceniuk powróciła 
w glorii chwały. 
Skąd bierze się to 
banderowsko-nazi-
stowskie szaleństwo? 
Najprawdopodobniej 
m.in. stąd, że Ukra-
ińcy są narodem bez 
tradycji i tożsamości 
historycznej. Ich hi-
storia tak naprawdę 
zaczęła się na prze-
łomie XIX/XX wie-
ku. Próbują zatem z 
jednej z strony two-
rzyć swoją historię i 
tradycję przez jej pre-
parowanie i mitologi-

zację, a z drugiej strony przez nie-
nawiść do państw i narodów, które 
kiedyś panowały nad Ukrainą – a 
więc Rosji i Polski. 
Szał rusofobii w Polsce 
Tego nie chce się w Polsce za-
uważyć. Wszelkie informacje na 
temat rosnącej siły ukraińskiego 
szowinizmu są natychmiast iden-
tyfikowane jako „rosyjska propa-
ganda” przez dominujący oligopol 
polityczny oraz Związek Ukra-
ińców w Polsce. Nie zauważono 
w wiodących mediach, że partii 
„Swoboda” co prawda nie ma w 
ukraińskim parlamencie, ale jej 
członkowie zapełniają szeregi 
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 
i tzw. batalionów ochotniczych. 
Jurij Michalczyszyn – lwowski 
aktywista „Swobody”, znany z 
najbardziej szowinistycznych 
wypowiedzi – został właśnie sze-
fem wydziału propagandy i analiz 
SBU. Wcześniej uczestniczył w 
„operacji antyterrorystycznej” w 
Donbasie w szeregach jednego z 
batalionów ochotniczych. 
Zamyka się oczy na rzeczywi-
stość, ignoruje fakty, byleby tylko 
wspierać Ukrainę, która jest an-
tyrosyjska. Nakręca się przy tym 
spiralę rusofobii, która przybiera 

formy coraz bardziej niebezpiecz-
ne. To już nie tylko lejąca się z 
wiodących mediów propaganda 
i radosna twórczość w kraju i za 
granicą dominującego oligopolu 
politycznego. Na początku grud-
nia zdewastowano 26 nagrobków 
na cmentarzu żołnierzy radziec-
kich w Białymstoku (poranny.pl, 
2.12.2014). Jest to czyn haniebny. 
Nie ma nic bardziej haniebnego 
w kulturze europejskiej niż de-
wastacja grobu. Z umarłymi nie 
prowadzi się wojny. Jest po sto-
kroć haniebne, jeśli dzieje się to 
w kraju mieniącym się najbardziej 
chrześcijańskim w Europie i jeśli 
czynią to ludzie prawdopodobnie 
uważający się za katolików pełną 
gębą. W związku z tym, że nie da 
się ukryć barbarzyństwa tego czy-
nu pojawiły się opinie, że to „ro-
syjska prowokacja”. Czyli znowu 
niezawodni „rosyjscy agenci”. 
Nie jestem tego taki pewien. Od 
roku władze i media nakręcają w 
Polsce antyrosyjską histerię. Od 
dawna wielu znanych publicystów 
i prominentnych przedstawicieli 
„obozu niepodległościowego” na-
wołuje do „zrobienia porządku” z 
symbolami „sowieckiej okupacji”. 
Ile razy takie wezwania pojawia-
ły się w mediach, ile razy padały 
ze strony IPN? Jeśli rusofobia jest 
w Polsce ideologią państwową – 
a niewątpliwie nią jest – to musi 
znaleźć jakieś ujście. Gdzie to 
wszystko prowadzi? Do jednego 
szeregu z czcicielami Dirlewan-
gera. 

Czciciele Dirlewangera
Bohdan Piętka

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

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

Z dnia na dzień przybywają 
nowe polubienia więc i Ciebie 
nie może tam zabraknąć. 

https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081
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Mieszkaliśmy w pięknym miejscu 
obok sosnowego lasu. Naszymi 
sąsiadami było rodzeństwo mego 
ojca - Piotr, Antonina i Tekla Słod-
kowscy, zaś z drugiej strony Fran-
ciszek Słodkowski. Prawie wszy-
scy pobudowali się pod lasem na 
swoich parcelach. Wzdłuż wsi bie-
gła linia kolejowa Równe – Ołyka 
– Kiwerce - Kowel - Chełm - War-
szawa. Stacja kolejowa nosiła na-
zwę Ołyka. Nasza piękna wieś to 
Peretoki. Za dworcem kolejowym 
w kierunku zachodnim na Kiwerce 
zaczynała się już wioska Poniato-
wo. W Peretokach były 3 sklepy, 
poczta, szkoła, posterunek policji 
państwowej i oczywiście karczma 
z dużą salą zabaw, której właścicie-
lem był pan Leon Bernacki. Przed 
dworcem kolejowym codziennie 
można było spotkać sznur bryczek 
i wozów oczekujących na przyjazd 
pociągu. Pomimo, że stacja kolejo-
wa była w Peretokach, to nazywała 
się Ołyka, ponieważ przez oddalo-
ne o 8 kilometrów miasteczko o tej 
samej nazwie, linia kolejowa nie 
przebiegała. Wszyscy pasażerowie 
udający się do Ołyki wysiadali w 
naszej wsi. Przed I wojną świato-
wą pod Ołyką wojska rosyjskie i 
austriackie stoczyły zaciętą bitwę. 
Niegdyś była to ruska osada, daw-
na stolica księstwa. Miasteczko 
leży nad dopływem Horynia, Puty-
łówką. Niegdyś należała do Kisz-
ków, a od XVI wieku do Radziwił-
łów. Od tamtego czasu aż do 1939 
roku stanowiła stolicę ordynacji 
Radziwiłłów. Rozwijała się dzięki 
urodzajnym glebom, handlu zbo-
żem i drewnem. Posiadłość Radzi-
wiłłów to potężny zamek otoczony 
wysokim murem, kolegiata Świę-
tej Trójcy (świątynia uznawana za 
najpiękniejszy polski kościół na 
Wołyniu) oraz olbrzymi majątek 
ziemski wynoszący ponad 40 ty-
sięcy hektarów. Ostatnimi właści-
cielami Ołyki przed 1939 rokiem 
byli; książę Janusz Radziwiłł, 
senator II Rzeczypospolitej, XIII 
ordynat na Ołyce oraz jego naj-
młodszy syn Stanisław Albrecht 
Radziwiłł. Matką Stanisława Al-
brechta była księżna Anna Maria 
Lubomirska. Książę Stanisław był 
trzykrotnie żonaty. Pierwszą jego 
żoną była Rose Monleon, z którą 
nie miał dzieci. Drugą żoną była 
Grace Kolin, z którą miał syna 
Jana Radziwiłła. Trzeci i ostat-
ni raz ożenił się już po wojnie w 
1959 roku z Caroline Lee Bouvier, 
zostając szwagrem prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Johna Fit-
zgeralda Kennedy’go. W owym 
też czasie 9 lutego 1925 roku w 
Peretokach gm. Ołyka, powiat 
Łuck, województwo wołyńskie, w 
chłopskiej rodzinie, przychodzi na 
świat APOLONIA SŁODKOW-
SKA, córka Szczepana i Bronisła-
wy zd. Wasilewska. Jak to wów-
czas bywało rodziny zazwyczaj 
były wielodzietne. Tato Szczepan 
(rocznik 1893) i jego rodzeństwo 
to najstarszy Franciszek, Antoni-
na, Tekla, Piotr i Jan. Najstarszy 
i najmłodszy pomarli w młodym 

wieku. Mama Bronisława (rocznik 
1904)miała starsze rodzeństwo – 
Bolesława, Marię, Stefanię i Julię 
i młodszych braci Bronisława, An-
toniego i Władysława. 

Rodzice do ślubu pojechali wozem 
z pięknie przestrojonymi  końmi i 
czeredą drużbantów. Związek mał-

żeński zawarli w 1924 roku w ko-
ściele parafialnym Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Ołyce. 
Tato pracował na kolei jako robot-

nik drogowy przy naprawie urzą-
dzeń kolejowych, dbał o prawidło-
we funkcjonowanie  wodociągu na 
stacji kolejowej Ołyka. Tuż obok 
dworca kolejowego mieszkała 
moja babcia Julia Wasilewska zd. 
Łabanowska. Mama została go-
spodynią domową na niewielkim 
kawałku ziemi o areale zwanym 

dziesięciną. Dziesięcina była w na-
szych okolicach, dawnych tere-
nach zaboru rosyjskiego, urzędo-
wą miarą powierzchni gruntów. 

Właściwie to było ich dwie, co 
stwarzało nie lada trudności w 
przeliczeniu wielkości gruntów na 
dzisiejsze jednostki. Jedna to dzie-
sięcina tzw. skarbowa to 1,0925 ha 
i druga dziesięcina tzw. większa (o 
1/3,nazywana też „dużą”) to 
1,4567 ha. Inną miarą powierzchni 
gruntów była morga (także mórg 
lub jutrzyna),która oznaczała ob-
szar, jaki jeden człowiek mógł za-
orać lub skosić jednym zaprzęgiem 
w ciągu dnia roboczego (od rana 
do południa),a jej wielkość też 
była różna i maksymalnie wynosi-
ła 1,07 ha.Do szkoły poszłam w 
1932 roku, ale na krótko, bo zaczę-
łam chorować i tak naprawdę do-
piero w 1933 roku zaczęłam cho-
dzić do I klasy. Uczył nas 
nauczyciel pan Kapusta i nauczy-
cielka Raisa Skierkowska. Zajęcia 
lekcyjne odbywały się w prywat-
nych domach u państwa 
Nazarewiczów, którzy udostępnia-
li swoje pomieszczenia do nauki. 
Właściciele otrzymywali za to wy-
nagrodzenie z gminy. Na przykład 
klasę III i IV kończyłam w domu 
państwa Biernackich. Jedną z na-
uczycielek była pani Józefa Pasz-
kowska zd. Nowak, która wcze-
śniej uczyła w Stanisławówce. 
Tato nieraz opowiadał, jak przed I 
wojną światową po wsiach chodził 
staruszek nauczyciel. Brały go ro-
dziny do siebie na utrzymanie, a on 
w zamian uczył ich dzieci j. pol-
skiego i rachunków. Do Pierwszej 
Komunii Świętej przystąpiłam w 
1936 roku razem z bratem Stasz-
kiem w kościele parafialnym w 
Ołyce. Religii uczył nas ksiądz, 
który przyjeżdżał  do szkoły z na-
szej parafii. Na tydzień przed ko-
munią zostaliśmy zakwaterowani 
w salce katechetycznej przy ko-
ściele. Księża i siostry zakonne 
przygotowywały  nas do przyjęcia 
sakramentu. Wróciliśmy do domu 
w piątek, by w niedzielę powtórnie 
stawić się w kościele na uroczystej 
mszy świętej. Pierwsze ławki zaję-
te były przez rodzinę Radziwiłłów, 
zresztą księżna i książę Stanisław 
w każdą niedzielę byli obecni na 
sumie. Po uroczystości księżna za-
fundowała wszystkim dzieciom 
śniadanie składające się z kakao i 
słodkiej bułki. Przyznam szczerze, 
że niektóre dzieci po raz pierwszy 

w życiu podczas tego śniadania 
piły gorące kakao. Stoły z jedze-
niem zostały ustawione pod gołym 
niebem na podwórku przy koście-
le. Przychodzi  rok 1939,kończą 
się wakacje i zaczyna się kampania 
wrześniowa. Z jednej strony ataku-
ją czerwonoarmiści, zabierając do 
niewoli do 25 września 200 tysięcy 
żołnierzy i polskich oficerów. Wia-
domo czym to skończyło -Koziel-
skiem, Ostaszkowem i Katyniem. 
Z drugiej strony zaciekle atakują 
Niemcy. Ciężkie walki toczą się 
szczególnie blisko nas w okolicach 
Równego. Świadczyły o tym 
odgłosy artylerii, widoczne łuny 
pożarów i ciągłe naloty niemiec-
kiego lotnictwa. Przez Ołykę z po-
czątkiem września przejeżdża spo-
ro transportów wojskowych, bo 
cześć żołnierzy z rozbitych pol-
skich oddziałów próbuje przedo-
stać się do Rumunii. Różne histo-
rie krążyły po wsi opowiadane 
przez kolejarzy i pasażerów jak to 
w pobliskim Adamowie do jedne-
go z domów trafili dwaj uzbrojeni 
polscy żołnierze. Byli zmęczeni, 
brudni i głodni. Prawdopodobnie 
pochodzili z rozbitego polskiego 
oddziału. Spożywali posiłek, gdy 
do domu gospodyni weszło 3 nie-
uzbrojonych Ukraińców, miesz-
kańców tej wsi. Zażądali od żoł-
nierzy natychmiastowego oddania 
broni, strasząc, że ich zabiją. Re-
akcja mogła być tylko jedna, ze-
rwali się za stołu, przeładowali 
broń i każąc nieproszonym go-
ściom podnieść ręce do góry, wy-
prowadzili ich na pole. Gospodyni 
w płacz, prosząc by nie robili im 
krzywdy, bo przyjdą Ukraińcy i 
wymordują całą jej rodzinę. Ukra-
ińców wypuszczono, a żołnierze 
poszli dalej. Jak wspomniałam 
Niemcy bombardowali ważne cele 
strategiczne, nie ominęło to stacji 
kolejowej Ołyka w Peretokach. 
Chcąc uniknąć śmiertelnego za-
grożenia z cała rodziną uciekliśmy 
do taty kuzyna w Wólce Kotow-
skiej. U Józefa Krupińskiego w 
Wólce byliśmy przez 2 tygodnie. 
Tato pracował nadal na kolei, nara-
żając swe życie podczas nalotów, 
naprawiał uszkodzone torowiska. 
Byłam najstarsza z rodzeństwa. Po 
mnie urodzili się jeszcze Staszek, 
potem Zosia, Teresa i najmłodszy 

Moje Kresy - Apolonia Rosińska 
Eugeniusz Szewczuk

/ 1958 mama Apolonii-Bronisława Słodkowska zd.Wasilewska

/ 1935 Peretoki  tato Apolonii -Szczepan Słodkowski

/ Peretoki 1937 rodzina Słodkowskich



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                             1 stycznia 2015 - strona 21HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Czesław, gdyż urodził się w 1936 
roku. W dalszych latach rodzina 
nasza powiększyła się jeszcze o 
siostrę Halinę, a po wojnie już tutaj 
na Ziemiach Zachodnich urodził 
się brat Jan Słodkowski. Po wej-
ściu Sowietów na Wołyń i opano-
waniu Ołyki, książę Janusz, syn 
Stanisław i cała rodzina Radziwił-
łów znikła bez śladu. Później oka-
zało się, że trafili do moskiewskiego 
więzienia na Łubiance, zaś najstar-
szy syn Janusza-Edmund Radzi-
wiłł, do obozu kozielskiego. Po 
zwolnieniu przez Berię, jeszcze w 
1939 roku udali się do Generalne-
go Gubernatorstwa, a potem na 
Zachód. Zaczęły się wywózki do 
łagrów na Sybir. W pierwszej ko-
lejności poszli tzw. osadnicy Pił-
sudskiego, ci co dostali ziemię od 
państwa, kułaki i burżuje, jak ma-
wiali Sowieci. Pewnego lutowego 
wieczoru w 1940 roku tato wraca-
jąc ze służby powiedział ”ciepłusz-
ki  już są”. Oznaczało to, że na sta-
cję Ołyka podstawiono wagony 
towarowe i niebawem pod osłoną 
nocy kolejny transport z naszego 
terenu wyjedzie na Sybir. Wywieź-
li wszystkich którzy mieli cokol-
wiek wspólnego z ówczesną wła-
dzą; policjantów z naszego 
posterunku, leśniczego z Popik, 
gajowych, nadzorców z majątku 
Radziwiłłów, niektórych sołtysów 
z terenu całej gminy. Od 27 czerw-
ca 1941 roku we wsi Peretoki roz-
poczęła się okupacja niemiecka. W 
budynku obok dworca kolejowego 
stacjonowała przyjazna Polakom, 
kompania wojska węgierskiego, 
których zadaniem była ochrona 
stacji pomp i torów kolejowych 
przed sowiecką partyzantką i ban-
derowcami. We wsi coraz częściej 
otwarcie mówiono, że gdzieś 
kogoś zamordowano, że Ukraińcy 
spalili gospodarstwo i gospodarzy 
razem z nimi. Na razie nikt we wsi 
nie odczuł tego na własnej skórze, 
napięcie jednak stale rosło. Od 
zimy 1942/43 z obawy o bezpie-
czeństwo mieszkańców, sołtys zor-
ganizował system nocnych wart. Z 
końcem zimy niektóre rodziny no-
cowały już na stacji kolejowej 
Ołyka. Próbowano stworzyć sys-
tem samoobrony na wzór wojsko-
wy, ale zdołano jedynie stworzyć 
zaczątki systemu, ponieważ starsze 
pokolenie mieszkańców było temu 
przeciwne, a wieś za mała. Poza 
tym liczono, że Ukraińcy nie 
napadną na Peretoki, obawiając się 
węgierskiego wojska. Od początku 
niemieckiej okupacji Żydzi, któ-
rych w Ołyce było około 2,5 tysią-
ca zostali poddani represjom. Na-
kazano im nosić opaski z Gwiazdą 
Dawida, zdać posiadane złoto, 
zmuszano do nieodpłatnej ciężkiej 
pracy do której Żyd nie był na-
uczony. Byli bici i okradani przez 
policjantów ukraińskich z miejsco-
wego posterunku.3 Lipca 1941 
roku Ukraińcy zabili 11 Żydów, 
miesiąc później, 5 sierpnia 1941 
Niemcy przy pomocy ukraińskiej 
policji na miejscowym cmentarzu 
rozstrzelali 682 żydowskich męż-
czyzn. Z żydowskiego getta ran-
kiem 25 lipca 1942 roku pognano 
w kierunku zamku Radziwiłłów 
setki ludzi. Ci którzy nie zginęli w 
zamku, następnego dnia zostali 
rozstrzelani na terenie dawnej 
strzelnicy w pobliżu wsi Czeme-
ryn. Na stacji kolejowej Ołyka 

Ukraińcy wywiesili plakat z napi-
sem „Cмерть життям! Cмерть 
лахам! Cмерть cовєтськoй 
комунe!”- śmierć Żydom ,śmierć 
Lachom, śmierć sowieckiej komu-
nie.25 czerwca 1943 roku razem z 
siostrą Zosią, koleżanką Marysią i 
jej bratem Heniem poszliśmy na 
wał przy lesie zbierać poziomki. W 
pewnym momencie w pośpiechu 
minęło nas 3 Ukraińców i pobiegli 
w stronę stacji kolejowej. Trochę 
wcześniej słychać było pojedyn-
czy strzał. Wszyscy myśleli, że to 
gajowy w lesie coś ustrzelił. Minę-
liśmy zabudowania Kownackich i 
przyszliśmy pod dom ukraińskiej 
rodziny Trochimczuk. Na drucie 
kolczastym okalającym niewielki 
płot leżał zakrwawiony Stanisław 
Kownacki. Dzieci natychmiast po-
biegły powiadomić ciocię Kow-
nacką. Niesamowity lament i roz-
pacz. Stanisław miał ranę 
postrzałową i inne rany od bagnetu 
lub noża. Oddychał jeszcze chwilę 
i skonał. Przyszedł do ukraińskich 
sąsiadów coś pożyczyć. Był to 
pierwszy przypadek ukraińskiego 
mordu w naszej wsi, a ja byłam 
jego świadkiem. Dopiero wtedy 
mieszkańcy kolonii Peretoki zro-
zumieli jak wielkie zło mogą uczy-
nić ukraińscy banderowcy. Nieba-
wem po tym tragicznym incydencie 
cześć ludzi wyjechała do Łucka i 
Kiwerc. Większość mieszkających 
pod lasem uciekła na stację i za-
mieszkała w budynkach kolejar-
skich, gdzie tylko kto mógł. Mama 
zabrała krowę i cześć dobytku i 
wprowadziliśmy się do babci Julii 
Wasilewskiej, mieszkającej przy 
samym dworcu. Dotychczasową 
gospodynię domu wujek zabrał do 
miasta, do Zdołbunowa. Dom był 
duży,3 pokoje i 2 kuchnie, ale trze-
ba było pomieścić kilka rodzin. 
Była z nami ciocia Stefania i wszy-
scy Krupińscy z Wólki Kotow-
skiej, ci sami u których znaleźli-
śmy schronienie we wrześniu 1939 
roku. Wólka Kotowska była wsią 
zamieszkałą przez ludność polską. 
Liczyła 92 zagrody, mieszkało w 
niej prawie 500 osób. Napady na 
Wólkę zaczęły się wiosną i latem 
1943. Ludzie na noc opuszczali 
gospodarstwa i chowali się do lasu 
lub spali w zbożu. Na dzień wraca-
li. Na drogach i okolicznych po-
lach wystawiono posterunki obser-
wacyjne i warty.11 lipca w 
niedzielę o 4 nad ranem, mimo 
ostrzeżeń, mieszkańcy dali się za-
skoczyć banderowcom. Zabudo-
wania były podpalane snopkami 
zboża, które stało już w kopkach 
wokół gospodarstw. W tym dniu 
tylko z rodzin Kownackich i Ber-
nackich, zginęło 17 osób. Pocho-
wani zostali we wspólnej mogile 
na podwórzu spalonego gospodar-
stwa obok zagrody Kownackich. 
Pozostali przy życiu uciekli do nas 
na dworzec Ołyka. Wśród nich 
byli wspomniani wcześniej nasi 
Krupińscy. Wieś została spalona i 
zrównana z ziemią, oprócz funda-
mentów nic nie zostało. Nawet 
drzewa w sadach zostały wycięte. 
Niektóre zgliszcza były wykorzy-
stane jako tymczasowe kwatery 
przez sowieckich partyzantów. Zo-
stały jednak jesienią 1943 roku do-
szczętnie zniszczone przez żołnie-
rzy węgierskich, którzy otrzymali 
rozkaz zrównania wsi z ziemią. 11 
lipca 1943 roku oddziały Ukraiń-

skiej Powstańczej Armii  uderzyły 
na 99 polskich osad i miejscowo-
ści, rozpoczynając zagładę pol-
skiej ludności  na Wołyniu. Masa-
kry miały zmusić  Polaków do 
ucieczki na Zachód. Tych, którzy 
pozostawali, zabijano bezlitośnie. 
Rozkaz do ataku wydał Dmytro 
Klaczkiwski, ps. Kłym Sawur, 
ówczesny dowodca grupy UPA-
-Północ. Był on jednak realizowa-
ny także przez inne zgrupowania, 
co dowodzi, że decyzja o 
eksterminacji Polaków zapadła w 
kierowniczych gremiach OUN-
-UPA. W trakcie trwających wiele 
miesięcy czystek na Wołyniu i w 
Małopolsce Wschodniej mogło 
zginąć nawet do 100 tyś. Polaków. 
Wiele ofiar tamtej tragedii do dzi-
siaj nie swoich grobów. Straty po-
niosła także ludność ukraińska, na 
którą spadły akcje odwetowe pol-
skiej samoobrony. Strona Ukraiń-
ska mówi o 10-12 tysiącach ofiar. 
Nie wszyscy mieszkańcy spod lasu 
mogli się pomieścić w domach ko-
lejarskich i u babci Julii. Nawiąza-
no kontakt z placówkami samo-
obrony w Przebrażu gm. 
Trościaniec i w Rafałówce gm. 
Kiwerce i przy pomocy tych pla-
cówek większość ludzi ewaku-
owano do tych miejscowości. 
Stamtąd cześć ludzi wyjechała jed-
nak do Kiwerc i Łucka, część z 
powodu tragicznych warunków 
bytowania i sanitarnych, zgłosiła 
się dobrowolnie do wyjazdu na ro-
boty do Niemiec. By warunki ży-
ciowe polepszać, organizowano 
wyprawy na okoliczne pola i łąki 
celem zdobywania żywności 
(ziemniaki i zboże)oraz paszę dla 
zwierząt gospodarskich. Rodzeń-
stwo mojego taty, ciocia Antonina 
i Tekla z wujkiem Piotrem załado-
wała dobytek na wóz i końmi wy-
jechała do pobliskiej Rafałówki. 
Pod koniec sierpnia 1943 roku 
Ukraińcy donieśli Niemcom na 
trzech mieszkańców naszej wsi. 
Aresztowano ich na kilka tygodni, 
przesłuchali i niebawem wypuścili 
na wolność, zawiadowcę stacji 
Ołyka pana Ślązaka oraz Filarow-
skiego i Malinowskiego. Nie 
spodobało się to ukraińskim dono-
sicielom. Na tydzień przed zmaso-
wanym atakiem banderowców na 
stację kolejową w Peretokach, cała 
trójkę wywlekli z zagród i na tere-
nie opuszczonej przez Żyda Ma-
muta starej smolarni, potopili ich 
w smole. Po tygodniu nastąpił de-
cydujący i największy napad na 
Peretoki, którego celem było uni-
cestwienie całej wsi. Wywlekano z 
domów ludzi, a obejścia podpala-
no. Zbliżali się do dworca kolejo-
wego, gdyż w tym rejonie ukrywa-
ło się najwięcej ludzi ze wsi. Nasze 
domy pod lasem cudem ocalały. 
Banderowcy nie odważyli się tak-
że zaatakować budynku naszej 
babci, bo sąsiadował bezpośrednio 
z koszarami wojsk węgierskich. 
Gdy otoczono dom zawiadowcy ( 
w nim było najwięcej uciekinie-
rów), syn zamordowanego Śląza-
ka, Zbyszek rzucił w stronę ataku-
jących granat. Banderowcy 
rozpierzchli się. Wszyscy którzy 
się tutaj schronili, widząc to, na-
tychmiast zaczęli uciekać na dwo-
rzec do uzbrojonych niemieckich 
kolejarzy. Ukraińcy wrócili i zdą-
żyli jeszcze zastrzelić naszego są-
siada mamę i córkę, siostrę ciężko 

ranili. Tej nocy banderowcy spalili 
kilkanaście zagród, które leżały za 
gościńcem i torami kolejowymi od 
strony Ołyki. Przypadkowo za-
mordowali też staruszkę Niemkę, 
nie znając jej tożsamości. Po tym 
napadzie, Niemcy zdecydowali się 
na wywiezienie nas w głąb Rzeszy 
do obozów pracy przymusowej. 
Załadowani na Boże Narodzenie 
1943 roku do „ciepłuszek” wyru-
szyliśmy transportem nie wiedząc 
dokąd, po drodze zabierając „pasa-
żerów” z innych stacji. Z naszej 
wsi jechali z nami m.in. Celery, 
Słodkowscy, Wasilewscy i wielu 
innych. Początkowo trafiliśmy do 
Przemyśla. Na terenie Przemyśla 
istniały dwa obozy przejściowe dla 
osób wywożonych na roboty przy-
musowe do III Rzeszy. Pierwszy 
mieścił się na Zasaniu po kosza-
rach wojskowych. My trafiliśmy 
do obozu na teren byłych koszar 
przy ul. Dworskiego (Bakończy-
ce).Podobno przez obóz przecho-
dziło dziennie 2000 osób i podle-
gał on pod Arbaitsant w Przemyślu. 
Do wykorzystania niewolniczej 
siły roboczej stworzona została 
przez Niemców cała skala obozów 
pracy, ”Arbaitslager”. Nasza „Po-
dróż” to gehenna dla wszystkich, 
bród, głód i wszy. Dopiero na po-
czątku lutego dotarliśmy na miej-
sce, do obozu w Boulay (Lotaryn-
gia, okupowana strefa francuska).
Natychmiast członków naszej ro-
dziny skierowano do ciężkiej pra-
cy, wszystkich na kolei w Falck 
Hargarten. Tato na torowisko, brat 
Staszek na parowóz (rzucanie wę-
gla do kotła),a mnie z siostrą Zosią 
do najcięższej roboty, w parowo-
zowni Hargarten. Wszyscy wyjeż-
dżaliśmy pociągiem o 6,30, by pra-
cować do 16,00.Codziennie 
miałyśmy z siostrą do rozładunku 
30 ton węgla z wagonu, a na pusty 
trzeba było załadować szlakę z pa-
rowozów. Dyrekcja kolei znajdo-
wała się w pobliskim Saarbrucken. 
Coraz częściej słychać było odgło-
sy wojny, do Boulay zbliżała się 

linia frontu. Niesamowicie bałam 
się wybuchu bomb, artyleryjskiej 
kanonady, szczególnie alianckich 
nalotów. Pewnego dnia wracając z 
pracy na stacji kolejowej Guerting 
usłyszeliśmy ostrzeżenie o mają-
cym nastąpić ataku lotnictwa. 
Przez szpary w deskach pociągu 
zauważyłam rozwieszone flagi 
ostrzegawcze. Pociąg ruszył w kie-
runku Boulay. Niebawem zaczął 
się nalot amerykańskiego lotnic-
twa. Świst bomb, wybuchy, nisko 
przelatujące samoloty, panika. 
Nasz pociąg stał się celem ataku 
lotnictwa. Ludzie zerwali plomby 
w wagonach, otworzyli drzwi -wy-
skoczyłam, straciłam przytom-
ność. Tato wcześniej przygotowy-
wał nas na taką ewentualność, 
powtarzał-jak przyjdzie skakać, 
nie skacz na wprost, zawsze z bie-
giem pociągu. Otworzyłam oczy, 
podniosłam się i poczułam strasz-
liwy ból lewej ręki, miałam pogru-
chotany cały łokieć i otwarte zła-
manie kości. Z trudem wyszłam na 
drogę i przy pomocy ukrywają-
cych się w rowach Francuzów, do-
tarłam do szpitala w Boulay. 
Chcieli uciąć mi rękę, gdyż nie 
mieli specjalisty ortopedy, który 
by te skomplikowane złamanie po-
układał. Płacząc, nie dopuszczając 
nikogo do mojej ręki, nie wyrazi-
łam zgody na amputację. Z mamą i 
lekarzem dotarłam do szpitala w 
innym francuskim miasteczku, 
gdzie dość dobrze moją rękę po-
składano. W międzyczasie ze 
względu na zbliżający się front 
wszystkich robotników z obozu w 
Boulay ewakuowano do oddalone-
go o 8 kilometrów Guerting. Po-
wtórnie trafiłam do szpitala w Bo-
ulay i znowu przeżyłam 
bombardowanie, tym razem mia-
steczka. Ranni, którzy poruszali 
się o własnych siłach zeszli do 
piwnicy szpitala, pozostali zostali 
w łóżkach na salach. Miasteczko 
zostało zbombardowane i znowu 
czołgi, ryk syren, uciekający lu-
dzie, a przede wszystkim spaniko-

/  Wjazd do Boulay (obecnie Francja)

/  dworzec kolejowy w Boulay
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wani Niemcy. Szpital ocalał. Tak 
jak stałam, w letnim płaszczyku 
(była późna jesień 1944) bez pa-
pierów ze szpitala, uciekłam w 
stronę obozu w Guerting. Z przy-
godami dotarłam do rodziców, za-
brał mnie na motocykl niemiecki 
żołnierz i podwiózł na skraj tej 
wsi. Front był tuż, tuż. Nastąpiła 
kolejna ewakuacja, tym razem do 
obozu już po niemieckiej stronie w 
Turkismuhle. Tam spotkaliśmy 
swoich, byłych mieszkańców na-
szej wsi m. in. rodzinę zawiadow-
cy drogowego i moją koleżankę 
Halinę. Nie chcąc by znowu gdzieś 
nas dalej wywieziono, postanowi-
liśmy 18 marca 1945 roku uciec do 
Amerykanów. Czasowo umieścili 
nas za linią frontu, a następnie tra-
filiśmy do Trewiru. Nastąpił ko-
niec wojny. 

W Trewirze był olbrzymi obóz 
przesiedleńczy. Bardzo liczna gru-
pa Polaków około 5 tysięcy osób 
od razu zaczęła organizować sobie 
życie w obozie. Oprócz szpitala i 
lekarzy była w nim szkoła, teatr i 
kaplica. Msze święte odprawiało 
2 księży z Wielkopolski, byłych 
więźniów obozu koncentracyjnego 
w Dachau. Wstąpiłam do harcer-
stwa, grałam w teatrze w sztuce 
„Chata za wsią”J.I. Kraszewskie-
go. Byliśmy w tym obozie ponad 
rok. W grudniu 1946 roku trans-
portem kolejowym dotarliśmy do 
Gryfina k. Szczecina, potem do 
Michałowa powiat Brzeg, gdzie 
czekały już na nas ciocie i wujko-
wie. Ojciec  został gospodarzem 
na 6 hektarach pola, mama poma-
gała mu w gospodarstwie. Tato, 
spracowany człowiek zmarł w 
1967 roku, mama 20 lat później. 
Na zabawie tanecznej w Pogorze-
li poznałam Floriana Rosińskiego. 
Jego losy życiowe były podobne 
do moich. Podobnie jak my został 
wywieziony na przymusowe robo-
ty do III Rzeszy. Pochodził z Rafa-
łówki gm. Kiwerce. Po wojnie nie 
dotarł bezpośrednio do Pogorzeli, 
bo nie wiedział gdzie mieszka jego 
najbliższa rodzina. Pracował w 
Szczecinku z poznanym w Niem-
czech kolegą. Poszukiwany przez 
brata poprzez Czerwony Krzyż, 
dotarł do Pogorzeli dopiero w 1947 
roku. Nasz ślub w kościele pw. św. 
Jadwigi w Michałowie odbył się 
3.10.1948 roku. Przez pierwszy 
rok po ślubie mieszkaliśmy u męża 
w Pogorzeli. Tam w 1949 przy-
szedł na świat nasz syn Edward, 
potem już w Michałowie urodził 
się Ryszard i córka Grażyna. Bra-
łam aktywny udział w życiu kul-
turalnym wsi i parafii. Przez długi 
okres czasu śpiewałam w naszym 
michałowskim „Echo Wołynia”. 
Z mężem wspólnie i szczęśliwie 
przeżyłam 58 lat, zmarł w 2006 
roku, mając 84 lata. Doczekaliśmy 
się pięciorga wnuków  i sześcior-
ga prawnucząt. Mieszkam w Mi-
chałowie gmina Olszanka, powiat 
Brzeg, województwo opolskie. W 
2013 roku w lipcu przypadła 70 
rocznica rzezi na Wołyniu. Była 
znakomita okazja by powtórnie 
odwiedzić swoje rodzinne strony.                                                     

Osoby pragnące coś więcej dowie-
dzieć się życiu na Kresach, proszo-
ne są o kontakt ze mną tel. 607 565 
427 lub e-mail pilotgienek@wp.pl

/  1945 obóz Trierweiler koleżanki z chóru-prowadzący chór Bogdan Sieroń

/  (7) 1945 obóz Trierweiler chór polski w komplecie

/  1946 Zespół teatralny w obozie w Trierweiler

/  1945 obóz w Trierweiler z koleżankami

/  1946 obóz z Trierweiler wystawienie sztuki Chata za wsią

/ 1945 wyjazd z obozu w Trewirze znajomych Polaków do centralnej Polski.

/  1955 z koleżankami w Michałowie na zdjeciu-aiostra Teresa i Zofia,Krystyna Babińska-
,Krystyna Wasilewska,Krystyna Słowikowska i Zdzisław Muszyński

/ 1956 Michałów rodziny Rosińskich i Słodkowskich

/ Peretoki 1993 odwiedziny na Kresach

/ Michałów 2000 zespół Echo Wołynia
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DYWIZJON 307 „LWOWSKICH 
PUCHACZY”
Opracował Aleksander Szumański
307 Dywizjon Myśliwski Noc-
ny „Lwowskich Puchaczy” 
– jednostka lotnicza Polskich 
Sił Powietrznych w Wielkiej 
Brytanii. Angielska nazwa dy-
wizjonu: 307 Polish Night Fi-
ghter Squardon

Dywizjon został sformowany 24 
sierpnia 1940 r. w Blackpool z 
personelu 5 i 6 pułku lotniczego, 
których kontynuował tradycje. 
Pierwszym samolotem, który 
został wprowadzony na uzbroje-
nie dywizjonu był Boulton Paul 
Defiant. Sprzęt ten nie budził 
zachwytu pilotów, gdyż jedyne 
uzbrojenie samolotu znajdowa-
ło się w wieży obrotowej z tyłu 
samolotu obsługiwanej przez 
strzelca pokładowego. Rola 
„kierowców powietrznych” nie 
odpowiadała wszystkim pilo-
tom, co było powodem odejścia 
ich z dywizjonu wraz z pierw-
szym dowódcą. 7 listopada 1940 
r. dywizjon został przesunięty 
w celu kontynuowania szkole-
nia na lotnisko Jurby na wyspie 
Man na Morzu Irlandzkim. Od 3 
grudnia dywizjon uzyskał zdol-
ność do pełnienia dziennej służ-
by bojowej. Zadania polegały na 
lotach patrolowych na trasach 
konwojów morskich. 28 stycz-
nia dywizjon został przeniesio-
ny na lotnisko Squires Gate (po-
czątkowo tylko jedna eskadra) 
w hrabstwie Lancs. Stąd załogi 
prowadziły nocne patrole na Li-
verpoolem i Manchesterem. W 
pierwszej połowie marca sto-
czono pierwsze walki, których 
efektem było uszkodzenie jed-
nego samolotu i prawdopodobne 
zestrzelenie drugiego. W nocy 
z 11 na 12 kwietnia 1941 r. dy-
wizjon odniósł pierwsze pewne 
zwycięstwo. Załoga sierż. pil. 
Kazimierz Jankowiak i sierż. 
strz. Józef Lipiński zestrzeliła 
niemiecki bombowiec He 111 
w rejonie Bristolu. 26 kwietnia 
1941 r. dywizjon przeniesio-
no na lotnisko Exeter w celu 
obrony południowo-zachodnich 
wybrzeży Anglii oraz miasta i 
rejonu Exeter. Stąd dywizjon 
wykonywał loty patrolowe nad 
kanał La Manche jednak bez 
sukcesów. Od 14 sierpnia dywi-
zjon przezbrajał się w samoloty 
Bristol Beaufighter Mk-IIF. W 
nocy z 1 na 2 listopada 1941 r. 
duży sukces odniosła załoga 
sierż. pil. Michała Turzańskiego 
i sierż. radionawigatora Henryka 
Ostrowskiego. W ciągu jednego 
lotu zestrzeliła dwa niemieckie 
samoloty Do 215. W nocy z 3 
maja na 4 maja 1942 r. dywi-
zjon odniósł kolejny sukces. W 
czasie nocnego nalotu na Exe-
ter załogi dywizjonu zestrzeliły 

4 niemieckie bombowce. Wraz 
z końcem 1942 roku dywizjon 
otrzymał nowe samoloty De Ha-
villand Mosquito Mk-NF.II. Na 
samolotach Mosquito różnych 
wersji dywizjon latał do końca 
wojny. Na nowym sprzęcie za-
łogi szkoliły się do nowych za-
dań indruder operations i ranger 
operations. „Intruderka” polega-
ła na polowaniu na małych wy-
sokościach na nieprzyjacielskie 
samoloty nad ich lotniskami. 
„Rendżerka” natomiast to loty 
na terytorium nieprzyjaciela i 
ataki z broni pokładowej i bom-
bami wyszukanych celów. Po 
szkoleniu załogi zaczęły wyko-
nywać nocne loty nad Niemcy. 
7 sierpnia 1943 roku dywizjon 
został przeniesiony na lotnisko 
Predannack w Kornwalii. Stąd 
załogi wykonywały dzienne 
loty nad Zatokę Biskajską i nad 
oceanem w celu zwalczania nie-
mieckiego lotnictwa. W czasie 
jednego z lotów 1 września 1943 
r. dywizjon odniósł kolejny suk-
ces. Zestrzelono na pewno 5 sa-
molotów, prawdopodobnie 2 i 
cztery uszkodzono. 9 listopada 
1943 r. dywizjon przeniósł się 
na lotnisko Drem koło Edynbur-
ga. Stąd prowadził nocne patro-
lowanie nad Szkocją. W związ-
ku z małą aktywnością na tym 
obszarze lotnictwa niemieckie-
go dywizjon zaczął pełnić dyżu-
ry bojowe z lotniska Sumburgh 
z jednej z wysp szetlandzkich. 
Początkowo do pełnienia dyżu-
ru wysyłano kolejno na tydzień 
po trzy załogi z dywizjonu, a 
potem dziewięć. W czasie lotów 
nad obszary wodne wokół Islan-
dii, nad Morze Północne i nad 
Norwegię dochodziło do starć 
z samolotami wroga. W stycz-
niu 1944 r. zaczęto wykonywać 
loty nękające nad Norwegię, 
gdzie m.in. zaatakowano nie-
miecką bazę w Stavanger, gdzie 
zniszczono na wodzie dwa wod-
nosamoloty. 2 marca dywizjon 
przeniesiono na lotnisko Cole-
by Grange. Zadaniem polskich 
lotników była obrona miasta 
Hull i Londyn. Od czerwca po 
kolejnej zmianie lotniska dy-
wizjon zaczął wykonywać loty 
na „rendżerkę” i „intruderkę” 
nad Niemcy, Belgię, Holandię i 
Francję. Osłaniano też dalekie 
wyprawy bombowe. W jednej z 
akcji 27 lipca uszkodzono stację 
radiolokacyjną na wyspie Sylt. 
17 września 5 polskich samolo-
tów osłaniało desant po Arnhem 
w ramach operacji Market Gar-
den. 
Ostatnie zwycięstwo 7 marca 
1945 r. odniosła załoga kpt. pil. 
Czesława Tarkowskiego i radio-
nawigatora f/o K.Taylora (An-

glika) zestrzeliwując w rejonie 
Bonn niemiecki samolot Ju 88.

ODZNAKA DYWIZJONU

Odznaka Dywizjonu przedsta-
wiała puchacza z zielonymi 
oczami, siedzącego na kadłubie 
samolotu, z prawej strony pu-
chacza półksiężyc, zaś pod ka-
dłubem samolotu numer Dywi-
zjonu – 307.

HYMN DYWIZJONU

Z całego świata tu zebrani
Tradycją naszą miasto Lwów
I młodzież tu i weterani
Do walki prawo mają znów

Wie bowiem dobrze brać skrzy-
dlata
Że musi walczyć kto chce żyć
A póki Niemiec nocą lata
To Niemca nocą trzeba bić

Ref.
Uhu... Uhu... Uhu... wołają tak
Po nocach Lwowskie Puchacze
Uhu... Uhu... Uhu... lecą na 
szlak
Gdzie chodzi plemię sobacze
Gdzie latające wyją krwawe psy
Uhu... na żer lecimy (to my)

Ktoś musi spać więc my czuwa-
my
I przyczajeni pośród chmur
Na obcym niebie załatwiamy
Prastary nasz rasowy spór

A kiedy Niemiec się zapali
Aby rozjaśnić sobą mgły
Ryby radują się w Kanale
Bo martwy Niemiec nie jest zły

Ref.
Uhu... Uhu... Uhu... wołają tak
Po nocach Lwowskie Puchacze
Uhu... Uhu... Uhu... lecą na 
szlak
Gdzie chodzi plemię sobacze
Gdzie latające wyją krwawe psy

Uhu... na żer lecimy (to my)

To nie jest ważne czy wrócimy
Krzyż dadzą czy postawią gdzieś
Byle do kraju i rodziny
Dotarła o zwycięstwie wieść

A kto doleci z nią do domu
Za wszystkich, kto nie wróci 
tam
Zanuci piosnkę dywizjonu
I każe podać wina dzban

   
Muzyka: Jan Maliński, por. pil.

Słowa: Juliusz Baykowski, kpt. 
obs.

Źródła:

https://www.google.pl/search?-
hl=pl&source=hp&biw=&bi-
h=&q=DYWIZJON+307+LWO
WSKIE+PUCHACZE&lr=&oq
=DYWIZJON+307+LWOWSK
IE+PUCHACZE&gs_l=firefox-
hp.12...20007.36788.0.39839.3
0.12.0.18.2.0.213.1666.0j10j2.1
2.0...0.0...1ac.1.dx7bVSrS31s

https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=&q=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&lr=&oq=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&gs_l=firefox-hp.12...20007.36788.0.39839.30.12.0.18.2.0.213.1666.0j10j2.12.0...0.0...1ac.1.dx7bVSrS31s
https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=&q=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&lr=&oq=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&gs_l=firefox-hp.12...20007.36788.0.39839.30.12.0.18.2.0.213.1666.0j10j2.12.0...0.0...1ac.1.dx7bVSrS31s
https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=&q=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&lr=&oq=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&gs_l=firefox-hp.12...20007.36788.0.39839.30.12.0.18.2.0.213.1666.0j10j2.12.0...0.0...1ac.1.dx7bVSrS31s
https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=&q=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&lr=&oq=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&gs_l=firefox-hp.12...20007.36788.0.39839.30.12.0.18.2.0.213.1666.0j10j2.12.0...0.0...1ac.1.dx7bVSrS31s
https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=&q=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&lr=&oq=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&gs_l=firefox-hp.12...20007.36788.0.39839.30.12.0.18.2.0.213.1666.0j10j2.12.0...0.0...1ac.1.dx7bVSrS31s
https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=&q=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&lr=&oq=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&gs_l=firefox-hp.12...20007.36788.0.39839.30.12.0.18.2.0.213.1666.0j10j2.12.0...0.0...1ac.1.dx7bVSrS31s
https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=&q=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&lr=&oq=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&gs_l=firefox-hp.12...20007.36788.0.39839.30.12.0.18.2.0.213.1666.0j10j2.12.0...0.0...1ac.1.dx7bVSrS31s
https://www.google.pl/search?hl=pl&source=hp&biw=&bih=&q=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&lr=&oq=DYWIZJON+307+LWOWSKIE+PUCHACZE&gs_l=firefox-hp.12...20007.36788.0.39839.30.12.0.18.2.0.213.1666.0j10j2.12.0...0.0...1ac.1.dx7bVSrS31s
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12 stycznia 1945 roku ruszyła 
ofensywa Armii Czerwonej i do 
końca miesiąca wojska niemieckie 
zostały wyparte z całych terenów 
przedwojennych RP. 17 stycznia 
w ruiny Warszawy wkroczyli żoł-
nierze 1 Armii Wojska Polskiego. 
Niemcy obawiając się okrążenia 
wycofali się i  miasta praktycz-
nie nie bronili, do jego zdobycia 
wystarczyło kilka godzin walki.  
W tym samym czasie zarówno 
na terenie Kresów Polskich po-
cząwszy od Zbrucza, jak też na 
Lubelszczyźnie i w Rzeszowskim 
od siekier i noży banderowców 
ginęła bezbronna cywilna ludność 
polska. W miesiącu styczniu 1945 
roku odnotowałem co najmniej 
126 takich napadów połączo-
nych z bestialskimi mordami. W 
okresie od 1 do 31 stycznia było 
81 takich napadów oraz w okre-
sie, który świadkowie określili 
jako mające miejsce „w miesiącu 
styczniu 1945 roku”,  odnotowa-
łem 45 napadów. W styczniu mija 
70,rocznica tych zbrodni.  Poniżej 
podaję ich przykłady.  

W noc sylwestrową 1944/45:we 
wsi Worochta koło Czarnoho-
ry pow. Nadwórna upowcy ob-
rabowali i spalili część domów 
polskich, zniszczyli kościół p.w. 
Wniebowzięcia Matki Boskiej 
oraz wymordowali 72 Polaków. 
Ich mogiły odnalazł w 1989 roku 
Jan Wydra. We wsi Uhryńkowce 
pow. Zaleszczyki upowcy oraz 
okoliczni chłopi ukraińscy doko-
nali rzezi 150 Polaków. Ukraińcy 
zatarasowali drzwi polskich do-
mów i je podpalili, stąd większość 
ofiar spłonęła żywcem. Uciekają-
cych zabijali siekierami, widłami, 
bagnetami. Ofiarami były kobiety, 
dzieci i starcy, gdyż mężczyźni w 
wieku 18- 55 lat powołani zostali 
do Wojska Polskiego, które stało 
w tym czasie nad Wisłą. Zginęli 
m.in.:  Bąk Maria, Bialik Joanna, 
Bińko Rozalia, jej dwoje dzieci, 
Ciastko Elżbieta, Ludwika, ich 
ojciec i matka, Deka Bronisła-
wa l. 41, Stanisława,  jej dwoje 
dzieci i teściowie, Dzieciora Jan, 
jego żona Franciszka. Córka Ali-
na i syn Franciszek, Górska Ade-
la, Halikowska Eugenia, Maria, 
Harbowska Helena, Jakubiszyn 
Adela, jej syn, Jakubiszyn Stani-
sław, Kaczmarek Emanuel, Szy-
mon, Maria, Koleżek Maria, jej 
dwoje dzieci, Kozyra, Król Wie-
sława, Katarzyna, jej 5-ro dzieci, 
Kotylnicka Maria, Anna, Kut-
kowska Bronisława, Linkiewicz 
Genowefa, Karolina, Macitski 
Eugeniusz, Malitowski Stanisław 
l. 23, Melnyk Jadwiga, Maria, 
Niemiec Katarzyna, Szaszkiewicz 

Maria, Szczepańska Józefa, To-
maszewska Helena (z Ziębów) l. 
41, Winniczuk N. i troje jej dzie-
ci, Wiszniewska Leontyna l. 33 (z 
Żeżawy), Wojciechowska Domi-
nika, jej ojciec i dziecko oraz 15 
osób spalonych w domu Dominiki 
(Władysław Kubów: Terroryzm 
na Podolu; Warszawa 2003).  We 
wsi Czabarówka pow. Kopyczyń-
ce Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków: jednego na podwórzu sąsiad 
Ukrainiec (członek UPA), drugie-
mu, inwalidzie bez ręki,  wycięli 
język, wydłubali jedno oko a w 
drugie strzelili, miał też liczne 
rany kłute.  Ponadto ciężko pobi-
li 7 Polaków, w tym ojca z córką 
oraz dwa małżeństwa.  

1 stycznia we wsi Berezowica 
Mała pow. Zbaraż Ukraińcy za-
mordowali 28-letnią Polkę. W 
mieście Lubaczów woj. rzeszow-
skie zamordowali 3 Polaków.   

Nocą z 1 na 2 stycznia  we wsi Ra-
tyszcze pow. Zborów  zamordo-
wali 2 Polaków. We wsi Eleono-
rówka pow. Skałat : „Nocą z 1 na 
2 stycznia we wsi  Eleonorówka 
bandyci spalili trzy polskie domy i 
zabili  26 Polaków, a we wsi Borki 
Małe spalili sześć polskich  do-
mów. 1 stycznia o godzinie  23.00 
od strony wsi Kluwińce rejonu  
kopyczynieckiego  do wsi Eleono-
rówka położonej 5 kilometrów od 
centrum  rejonu pojawiła się gru-
pa  bandycka  licząca 30–35 osób, 
które podzieliły się na 3 grupy i 
do  godz. 4 nad ranem 2 stycznia  
dopuściły się następujących czy-
nów:  spaliły dom Polaka KRY-
SOWATEGO Andrzeja s.  Mate-
usza, a jego żonę  KRYSOWATĄ  
Annę c.  Bazylego zabito przed 
domem. BEKUS Marii c. Michała 
spalono dom, w którym zakatowa-
no ją, jej córkę BEKUS  Wiktę c.  
Józefa, urodzoną w 1928 roku, 
córkę BEKUS Antoninę c. Józe-
fa, BEKUS-NOWIKOWĄ  Ce-
się c.  Józefa z dziećmi – Marią, 3 
lata, i Julią, 1 rok. KITAJCZUKO-
WI  Józefowi s. Stefana spalono 
dom, zaś jego i jego żonę KITAJ-
CZUK Katarzynę  oraz siostrę  KI-
TAJCZUK  Marię  zabito w niezna-
nym miejscu – ciał nie odnalezio-
no. PIETURO Tymoteusz s. Jana 
zabity  przed domem. RUD-
NIK Jan s. Józefa zabity przed 
domem. KRYSOWATA Paulina 
c. Józefa zabita przed domem. 
KRYSOWATY Tymoteusz s. Józe-
fa zabity, WOJEWSKA Michalina 
c. Antoniego,  WOJEWSKA Maria 
c. Adolfa, GORNY Stach s. Józefa, 
FINSTER Maryna oraz jej dzie-
ci – wszyscy  zostali zabici. FIN-
STER Józef, FINSTER Janina, 

FINSTER Wanda, FINSTER Józe-
fa, LAZAR Józefa c. Jana; RUD-
NIK Anna c. Grzegorza została 
pobita do utraty  przytomności, 
lecz uszła z życiem. Tej samej 
nocy z 1 na 2 stycznia o godzi-
nie 22-00 bandyci spalili we wsi 
Borki Małe sześć  polskich do-
mów: STADNIKA Jana, STAD-
NIK Marii, BOKŁASZEWIC Wa-
lentyny (dom i krowę), STADNIK 
Anny, PAWLINY Marii i WID-
SKIEGO Jana. Ofiar nie było, po-
nieważ  Polacy wyjechali wcze-
śniej i mieszkają w m. Grzy-
małów.” (Meldunek specjalny 
naczelnika  RO NKGB w Grzy-
małowie dla zastępcy naczelnika  
UNKGB obwodu tarnopolskie-
go z 2 stycznia 1945 r.; w: http://
www.zbrodniawolynska.pl/__
data/assets/pdf_file/0004/3946/
Polska- i -Ukra ina-w- la tach-
trzydziestychczterdziestych-XX-
wieku-t4-cz1.pdf ) Siemaszko…, 
s. 333, stanisławowskie, podaje 
tylko mord 80 Polaków NN 12 lu-
tego 1944 roku.  

We wsi Hlibów pow. Skałat : 
„Nocą z 2 na 3 stycznia we wsi 
Hlibów bandyci wyrżnęli  trzy-
osobową rodzinę – KUCZERA 
Michała s. Jana, urodzone-
go w 1890 roku, KUCZER  Teo-
dorę c.  Stefana, urodzoną w 
1900 roku oraz ich syna KUCZE-
RA Oresta s. Michała,  urodzone-
go w 1933 roku.” (Meldunek spe-
cjalny naczelnika RO NKGB w 
Grzymałowie dla  zastępcy na-
czelnika  UNKGB obwodu  tarno-
polskiego z 2 stycznia 1945 r.; w:

h t t p : / / w w w . z b r o d n i a -
w o l y n s k a . p l / _ _ d a t a / a s -
s e t s / p d f _ f i l e / 0 0 0 4 / 3 9 4 6 /
Polska- i -Ukra ina-w- la tach-
trzydziestychczterdziestych-XX-
wieku-t4-cz1.pdf ). Tej nocy we 
wsi Majdan pow. Drohobycz 
banderowcy obrabowali gospo-
darstwa polskie i zamordowali 5 
Polaków, w tym małżeństwo. 

3 stycznia we wsi Janów pow. 
Trembowla zamordowali 2 Po-
lki, siostry. We wsi Sufczyna koło 
Birczy pow. Przemyśl zamordo-
wali 4-osobową rodzinę polską 
nauczycieli o nazwisku Sugier. 
„Ciała ofiar, Jana Sugiera, jego 
żony Anieli i synów Zbigniewa i 
Mieczysława znaleźliśmy w piw-
nicy. Zostały tam zawleczone po 
torturach zadanych im w mieszka-
niu, w którym podłoga i całe ścia-
ny były zbryzgane krwią. Praw-
dopodobnie jak zawleczono ich 
do piwnicy byli wszyscy w agonii. 
W piwnicy uformowano z nich 
straszliwą scenę orgii seksualnej, 

Zbigniewowi obcięto genitalia i 
włożono je w usta jego matki. Ob-
ciętą pierś matki włożono w usta 
Zbigniewowi, a do drugiej piersi 
przystawiono usta jej męża Jana”  
(Leopold Beńko; w: Siekierka..., 
s. 149; lwowskie). 

4 stycznia we wsi Kułakowce 
pow. Hrubieszów Ukraińcy upro-
wadzili i zamordowali 1 Polaka 
oraz we wsi Moniatycze zamor-
dowali 1 Polaka.  

Nocą z 4 na 5 stycznia we wsi 
Głęboczek pow. Borszczów za-
mordowali 97 Polaków, a rannych 
i poparzonych zostało 21 osób. 
Ofiarami były kobiety, dzieci i 
starcy, gdyż 20 marca 1944 roku 
w wyniku powszechnej mobili-
zacji do wojska powołani zostali 
mężczyźni w wieku od 18 do 55 
lat oraz dziewczęta od 18 do 23 
lat. „Tym razem nie było już ni-
kogo, kto mógłby zorganizować 
obronę. /.../ Bandyci przeszukali 
dokładnie zabudowania gospo-
darcze i każdego znalezionego 
tam Polaka, z niesłychanym okru-
cieństwem, mordowali bez wzglę-
du na płeć i wiek. W czasie, gdy 
jedne grupy dokonywały tej rzezi, 
inne zajmowały się rabunkiem, a 
po jego dokonaniu wzniecaniem 
pożarów. Schwytane ofiary pod-
dawano ciężkim torturom: zdzie-
rano pasy skóry, obcinano na-
rządy płciowe, wywlekano z jamy 
brzusznej jelita, itp. Pozostawione 
w tym stanie ofiary umierały w 
męczarniach przez kilka godzin. 
Taką śmiercią zmarł mój bliski 
sąsiad, czternastoletni chłopiec – 
Janek Łoziński. Inni byli też krzy-
żowani na płotach, przybijano im 
ręce i nogi gwoździami. Tak zginął 
czternastoletni chłopak – Janek 
Zawiślak (Kostek). Od kul umie-
rali tylko ci nieliczni, którzy usiło-
wali ratować się ucieczką. Ludzi 
niedołężnych uśmiercali na miej-
scu bagnetami lub siekierą. Część 
torturowanych związano drutem 
kolczastym i wrzucono do głębo-
kiej studni. Tylko z jednej, znaj-
dującej się na podwórku polskiej 
szkoły, w kilka dni po napadzie, 
wyciągnięto 14 osób. /.../ Cały do-
bytek został zrabowany, a wieś w 
80 procentach spalono. Następne-
go dnia władze sowieckie zarzą-
dziły ewakuację pozostałej lud-
ności Głęboczka do Borszczowa, 
twierdząc, że Polacy powinni wy-
jechać do Polski, bo oni nie mogą 
zapewnić bezpieczeństwa. W ocze-
kiwaniu na transport kolejowy, w 
tydzień po ostatnim napadzie, 6 
osób wybrało się do Głęboczka, 
aby zabrać wcześniej ukryte tam 
rzeczy. /.../ Obydwie córki Anto-
niego Tkacza zostały pochwycone 
i zaprowadzone do kuźni kowala 
o nazwisku Zwarycz. Tam zosta-
ły poddane okrutnym torturom: 
wycięto im języki, obcięto piersi, 
zdzierano pasy skóry, przypalano 
gorącym żelazkiem. Ludwika We-
soła również została poddana po-
dobnym torturom, a następnie zo-
stała związana drutem kolczastym 
i przytroczona za nogi do konia i 
ciągnięta galopem po kamiennych 
głazach” (Bernard Juzwenko; w: 
Komański..., s. 530). 

5 stycznia we wsi Gaje Wyżne 
pow. Drohobycz zamordowali 4 
Polaków. We wsi Gniłowody pow.   
Podhajce  banderowcy zamordo-
wali 37 Polaków,  tym 17 dzieci 
do lat 14 oraz 16 kobiet  (http://
bezprzesady.pl/aktualnosci/apel-
pamieci-lezyca-pazdziernik-
2013-roku-pamieci-kresowych-
ofiar), „Początek 1945 roku nie 
wróżył niczego dobrego. W pierw-
szych dniach stycznia, tuż przed 
Świętem Trzech Króli, pojawiły 
się złowróżbne plakaty z napi-
sem: Świeca na stole, siekiera na 
czole. W rzeczy samej, 5 stycznia 
w nocy poprzedzającej wspomnia-
ne święto, banderowcy dokonali 
kolejnej rzezi. Zabili z karabinów 
maszynowych 36 mieszkańców 
wsi. Zginęło pięcioro dzieci z ro-
dziny Bokłów, ich ojcu – Jakubowi 
Bokle – udało skryć się w studni. 
Zastrzelona została też Helena 
Maczuga i jej troje dzieci, w tym 
jedno w wieku niemowlęcym. Roz-
strzelana została 6-osobowa ro-
dzina Mazurków (rodzice i czworo 
małych). Śmierć poniosło starsze 
małżeństwo – Anna i Roman Mi-
chałowscy. W obecności swego 
ukraińskiego męża zabita została 
sprzyjająca Polakom 40-letnia 
Józefa Moroz. Od kul zginęła wraz 
z trójką małych dzieci 35-letnia 
kobieta, nazwiskiem Niedźwiecka. 
Wśród pomordowanych znaleźli 
się dwaj bracia Olszewscy wraz ze 
swymi rodzinami. Zginęli miano-
wicie Tekla i Piotr Olszewscy oraz 
trojka ich dzieci: Anastazja (l. 22), 
Ludwik (l. 14) oraz Anna (l. 4). 
Śmierć ponieśli ponadto Maria i 
Antoni Olszewscy wraz z 21-letnią 
córką Magdaleną. Zabita została 
również ich druga córka – Anna 
Czarna wraz ze swym 13-letnim 
synem z pierwszego małżeństwa, 
Czesławem Laską, oraz 2,5-let-
nim synkiem z drugiego małżeń-
stwa – Mieczysławem Czarnym, a 
także z 70-letnim teściem – Janem 
Czarnym. Listę pomordowanych 
zamykają 24-letnia Anastazja 
Zamkotowicz oraz jej ok. 60-letni 
ojciec – Kazimierz Zamkotowicz. 
Ciała pomordowanych złożono 
na rozpostartych prześcieradłach 
we wspólnym, dziś zupełnie zanie-
dbanym grobie na gniłowodzkim 
cmentarzu. Kiedy Polacy obcho-
dzą Święto Trzech Króli, greko-
katolicy świętują Wigilię Bożego 
Narodzenia. Wigilia 1945 roku 
dla członków Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii musiała mieć wy-
jątkowy charakter. Trudno sobie 
wyobrazić, co banderowcy odczu-
wali, gdy tuż po zakończeniu se-
rii mordów zasiedli do uroczystej 
kolacji i złożywszy ręce zbroczo-
ne krwią polskich dzieci, kobiet i 
starców zanosili modlitwy w rado-
snym oczekiwaniu na Narodziny 
Pana.” (Maria Jazownik, Leszek 
Jazownik:  „Gniłowody mają żal”, 
w: http://ljazownik.cwahi.net/in-
dex.php?option=com_content&v-
iew=article&id=76:gniowody-ma
j-al&catid=48:pami-kresow-yca&
Itemid=77).   

8 stycznia  we wsi Butków pow. 
Zborów zamordowali w jednym 
domu 8 Polaków oraz spalili dom 
razem z ciałami ofiar.
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„Styczeń 1945”,
70 rocznica zbrodni
 Stanisław Żurek
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9 stycznia we wsi Dobrowody 
pow. Zbaraż zamordowali Polkę. 
We wsi Dragonówka pow. Tar-
nopol przez kilka dni torturowali 
45-letniego Jakuba Chodorskiego, 
aż do jego zgonu. 

10 stycznia banderowcy dokonali 
zabójstw Polaków w miejscowo-
ściach:  Ihrowica pow. Tarnopol, 
Smerek pow. Lesko (Bieszczady), 
Żużel pow. Sokal.  

12 stycznia we wsi Krystynopol 
pow. Sokal zamordowali 2 Po-
laków, w tym 18-letnią dziew-
czynę. W  przysiółku Wierzbowa 
należącym do wsi Uhryńkowce 
pow. Zaleszczyki  zamordowali 
9 Polaków. We wsi Zahoczewie 
w Bieszczadach powiesili Polaka 
Stefana Borowskiego i Ukraińca 
Dymitra Gomółkę, a do ich ciał 
przyczepili kartki z wyrokami, 
podpisane przez OUN.  

W nocy z 12 na 13 stycznia we 
wsi Głęboczek pow. Borszczów: 
„Ostatnio w rejonie borszczow-
skim pojawiły się duże bandy 
UPA, które przybyły na te tere-
ny zza Dniestru. Do przybyłych do 
rejonu band przyłączyły się miej-
scowe bojówki band UPA i stosu-
ją terror  wobec aktywu partyjne-
go i administracyjnego oraz lud-
ności  polskiej. W nocy z 12 na 
13  stycznia we wsi Głęboczek 
banda licząca do 200 ludzi spa-
liła część wsi zamieszkałą przez 
Polaków. Razem spłonęło do-
mów – 80, szop – 79, stodół – 44, 
koni spaliło się 19 sztuk,  krów – 
23, świń – 15 i kóz – 3. Zostało 
zabitych 21 osób, w tym 18 Po-
laków i 3 Ukraińców.  Przy pod-
palaniu domów bandyci mówili: 
„Mścimy się na was za naszego 
dowódcę  «ZWINKĘ», zamordo-
wanego przez grupę operacyj-
ną NKGB koło wsi Głęboczek”. 
(Fragment meldunku specjalnego 
naczelnika RO NKGB w Borsz-
czowie dla naczelnika UNKGB 
obwodu tarnopolskiego z 
16 stycznia 1945 r.; w: 
h t t p : / / w w w . z b r o d n i a -
w o l y n s k a . p l / _ _ d a t a / a s -
s e t s / p d f _ f i l e / 0 0 0 4 / 3 9 4 6 /
Polska- i -Ukra ina-w- la tach-
trzydziestychczterdziestych-XX-
wieku-t4-cz1.pdf ).  Komański…, 
s. 39 – 40 dokumentuje napady 
z nocy z 4 na 5 stycznia oraz 15 
stycznia 1945 roku. 
13 stycznia we wsi Romanówka 
pow. Gródek Jagielloński upowcy 
w nocy zamordowali 10 Polaków: 
6 kobiet, 2 starszych mężczyzn 
oraz dzieci lat 4 i 12; część spalili 
żywcem podczas snu, pozostałych 
zakłuli bagnetami. We wsi Słone 
pow. Zaleszczyki zamordowali 9 
Polaków.  

14 stycznia w miasteczku Bali-
gród pow. Lesko zamordowali 2 
Polaków, w tym kobietę. We wsi 
Toki pow. Zbaraż zamordowali 10 
Polaków:: babcię, jej 3 córki i 2 
wnuczki, 19-letnią Czesławę Ru-
bin, 11-letniego Zbigniewa Czelu-
ścińskiego, 14-letniego Czesława 
Czeluścińskiego oraz 70-letniego 
Czeluścińskiego.

15 stycznia we wsi Czukiew pow. 
Sambor zamordowali 13 Pola-
ków, w tym 6-osobową rodzinę 
Kwaśniewiczów: 50-letniego Jó-
zefa, jego 38-letnią żonę Rozalię 
w zaawansowanej ciąży oraz ich 
4 dzieci: 3-letniego syna Jana, 
10-letnią córkę Józefę, 14-let-
nią córkę Jadwigę oraz 17-letnią 
córkę Anielę. Zamordowali tak-
że 2 Ukraińców, jednego z żoną 
Polką w zaawansowanej ciąży, 
ich 8-letniego syna oraz 17-let-
nią służącą. „W latach panowa-
nia władzy sowieckiej od 1944 
do 1990. w Czukwi, wszystkie 
tragicznie pomordowane ofiary 
zostały symbolicznie uczczone. 
Naprzeciw miejscowego Domu 
Kultury został wybudowany Po-
mnik Matki Ukrainy oraz posta-
wiono trzy kamienne bryły. Na 
nich były wypisane nazwiska 
ofiar, w tym również pomordowa-
nych Polaków. Naprzeciwko tych 
pomników został zainstalowany 
gazowy znicz, podłączony do ga-
zociągu, który miał symbolizo-
wać wieczną pamięć o niewinnie 
zabitych ofiarach. Gdy powstało 
Niezależne Państwo Ukraina, 
we wsi Czukiew zerwano tablice 
z nazwiskami ofiar z pomników, 
znicz został zniszczony, a dopływ 
gazu zamknięty. I właśnie w taki 
sposób zaczęła się rodzić „nowa 
przyjaźń” między narodami Ukra-
iny i Polski”  (Siekierka..., s. 900; 
lwowskie). We wsi Głęboczek 
pow. Borszczów zamordowali 5 
Polaków, którzy wybrali się do 
wsi po ukrytą żywność i osobiste 
rzeczy. Byli to: Mazur Weronika l. 
25, Macyszyn Helena l. 25, Weso-
ła Ludwika l. 38, Zawiślak Florian 
l. 60, jego syn Bronisław l. 16. We 
wsi Kułakowce pow. Zaleszczyki 
używając siekier, bagnetów, noży, 
wideł, kos i strzelając do ucieka-
jących zamordowali 80 Polaków 
oraz 30 poranili, głównie kobiety, 
dzieci i starców. We wsi Latacz 
pow. Zaleszczyki nocą obrabowa-
li i spalili gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 90 Polaków, 
głównie kobiety, dzieci i starców. 
W. Kubów podaje, że zginęło 80 
osób, z tego 10 osób o nieusta-
lonych nazwiskach. Zginęli tam: 
Bigulak Maria l. 68, Błażenko Mi-
chał l. 41, Aniela l. 38,Maria l. 15, 
Janusz l. 2, Malwina l. 75, Maria 
l. 30, Bobrowska Stefania l. 19, 
Czernicki Andrzej l. 71, Aniela 
l. 46, Stanisław l. 46, Domańska 
Józefa, Franciszek, Józef, Anna, 
Władysław l. 62, Eugeniusz l. 5, 
Hostyńska Stefania l. 41, Karpiak 
Julia, Teresa l. 72, Korczynska 
Zofia l. 65, Maria l. 35, Kowal-
czuk Jan l. 9, Maślinkiewicz Ro-
zalia, Michalki Michał l. 52, Jani-
na l. 20, Bronisława l. 13, Jan l. 5, 
Franciszek l.14 Mikietyn Helena 
l. 28, Michał l. 1, Parfin Julia, Pół-
chłopek Kazimierz l. 24, Sandec-
ki Józef, Antonina, Maria, Sabina, 
Maria l. 48, Antoni l. 51, Józefa 
l. 40, Sochacki Michał l. 16, Ma-
ria l. 12, Helena l. 17, Julia l. 50, 
Stanisław l. 60, Anna l. 50, Józef 
l. 72, Leontyna l.67, Storożyńska 
Michalina l. 63, Kazimierza l. 13, 
Władysław l. 16, Suchowij Hele-
na, Józef, Maria, Syniecka Aniela 
l. 67, Klementyna l.16, Bronisław 

l. 14, Franciszek l. 11, Szydłow-
ska Julia, Zofia, Julia II l. 31, 
Tresel Maria l. 35, Antoni l. 14, 
Tuligłowska Aniela l. 30, Karoli-
na l. 30, Urban Jan l. 70, Julia l. 
65, Wojciechowski Tadeusz l.64, 
Zawadzka Antonina l. 73, NN. 
Stefania l. 71 (Władysław Ku-
bów: Terroryzm na Podolu; War-
szawa 2003).  We wsi Nastasiw 
pow. Tarnopol upowcy przebrani 
w sowieckie mundury zamordo-
wali 9 Polaków i 1 Rosjanina. We 
wsi Skomorochy pow. Buczacz w 
zasadzce banderowskiej zginęło 7 
młodych Polaków z samoobrony, 
pochodzący ze Słobódki Dżuryń-
skiej: Andruchów Jerzy i Józef, 
Bojczuk Michał, Kaszczyszyn 
Franciszek, Seredyszyn Kazi-
mierz, Sobków Michała, Tymków 
Piotr.  

Nocą z 15 na 16 stycznia we wsi 
Błyszczanka pow. Zaleszczy-
ki banderowcy z miejscowymi 
Ukraińcami chodząc od domu 
do domu mordowali Polaków za 
pomocą siekier, noży i bagne-
tów, aby strzałami nie obudzić 
innych. W ten sposób zginęło 61 
Polaków i 1 Ukrainka. Ksawere-
go Wojtowicza z żoną i 6 dzieci 
zarąbali siekierami, 45-letniemu 
Janowi Smolińskiemu wbili kołek 
w ucho. Innego pobitego wrzucili 
do studni; większość ofiar to były 
kobiety, dzieci i starcy. W. Kubów 
podaje, że banda UPA zamordo-
wała 67 Polaków. Zginęli: Bara-
niecka Aleksandra l. 38, Karol l. 
17, Danuta l. 9, Paulina l. 12, Wła-
dysław l. 11, Olga l. 30, Stefania 
l. 18, dwie 4-ro osobowe rodziny 
Jakubiszynów, Jakubiszyn Antoni 
l. 55, jego żona Anna l. 50, syn 
Kazimierz l. 14, córka Aniela l. 
12, Kosiorowska Anna i trójka jej 
dzieci, Kuchta Adam l. 40, Alicja 
l. 30, Kazimierz l. 12, Bronisława 
l. 30 Langer N. l. 38 (Ukrainka), 
Mieńka N. l. 40, jej troje dzieci 
od 4 do 10 lat, Niedźwiedź Jan l. 
20, Franciszka l. 18, ich ojciec i 
matka, Niedźwiedź N. l.12, Smo-
lińska Maria l. 35, Jan l. 45, Anna 
l. 65, Antoni l. 12, Stojanowicz 
Danuta l. 8, Tadeusz l. 2, Szusz-
kiewicz Marcela l. 46, Rozalia l. 
16, Eugeniusz l. 10, Szymon l. 50, 
Weronika l. 50, Michał l.10 Wła-
dysław l. 17, Turkiewicz Marcela 
l. 50, Wojtowicz Władysława l. 
21, jej ojciec Ksawery i Alicja l. 
45 oraz 6-osobowa rodzina, Wła-
dysław II l. 42, Joanna l. 45 ich 
troje dzieci, 5-osobowa rodzina 
Ziółkowskich, Ziółkowski Euge-
niusz l. 21, Złuchowska-Zubek 
Anna l.60 (Władysław Kubów: 
Terroryzm na Podolu; Warszawa 
2003) 

16 stycznia we wsi  Oleszyce Sta-
re pow. Lubaczów  zamordowali 
3 Polaków lat 18, 20 i 30; ofiary 
miały połamane ręce i żebra, wy-
dłubane oczy i wyrwane języki.  

Nocą z 16 na 17 stycznia we wsi 
Połowce pow. Czortków bande-
rowcy powiązali sznurami, tortu-
rowali, wywieźli do lasu i zamor-
dowali 26 Polaków, w tym kobie-
ty, dzieci i 2 siostry zakonne. „Na-
pastnicy, zaopatrzeni uprzednio w 

powrozy i pakuły, wdarli się do 
wsi wraz z licznym taborem sań. 
Wywalali i rozbijali drzwi wejścio-
we domów (według listy proskryp-
cyjnej), pojedynczo wyprowadzali 
domowników, krępowali ich po-
wrozami, kneblowali usta paku-
łami, a następnie układali ofiary 
na saniach. Akcja trwała do pół-
nocy, po czym ukraińscy terrory-
ści z 27 porwanymi oddalili się w 
nieznanym kierunku. /…/ W kilka 
dni później z miasteczka Jagielni-
ca, położonego opodal, nadeszła 
wiadomość, że 21 stycznia 1944 
r. niemieccy funkcjonariusze SS 
w czasie polowania na zwierzynę 
leśną natknęli się przypadkowo na 
trupy wystające spod śniegu i ga-
łęzi. Ciała pomordowanych -- do-
rosłych i dzieci -- przysypane były 
cienką warstwą ziemi i przykryte 
gałęziami. Z udziałem niemieckiej 
żandarmerii i policji kryminalnej 
odkryto i wyjęto z tej świeżej mo-
giły 26 nagich zwłok, które zostały 
ułożone na polanie i zidentyfiko-
wane. Stwierdzono urzędowo, że 
ofiary przed uśmierceniem były 
rozebrane do naga, męczone i tor-
turowane. Twarze ofiar były zma-
sakrowane przez obcinanie no-
sów, uszu, rozcięcie szyi, wykłucie 
oczu, duszenie za pomocą sznu-
rów- arkanów sporządzonych ze 
skręconego przędziwa i namydla-
nych, by się szybciej i łatwiej za-
ciskały. Zmasakrowane zwłoki ze 
sznurami na szyjach przedstawia-
ły widok przerażający.” /…/  „Po-
nadto zamordowane zostały dwie 
siostry zakonne ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Po-
czętej (ss. Służebniczki Starowiej-
skie): Anastazja Izmaela Bartosz 
i Amelia Witolda Borowska. [...] 
Siostry te prowadziły miejscową 
ochronkę liczącą 28 dzieci [...] 
a jedna z nich była organistką.” 
( http://www.xs4all.nl/~pilger/
pilger/polowce.htm). ”Mówią, 
że jedna siostra zakonna mia-
ła w pochwę włożony taki długi, 
zamotany drut kolczasty. Tak ich 
męczyli.” (Wspomnienia Stefanii 
Falendysz; w: http://www.polacy-
nawschodzie.pl/index.php?page-
=osoby&id=2258&lang=pl).  

17 stycznia  we wsi Kołodno pow. 
Krzemieniec upowcy zamordo-
wali kilkunastu Polaków, którzy 
powrócili na swoje gospodarstwa. 
We wsi Opoka pow. Drohobycz 
banderowcy w leśniczówce udusi-
li i wrzucili do studni 4 Polaków: 
17-letnią Sylwię Żyłkę, jej 20-let-
nią siostrę Zytę Żyłkę, 20-letnią 
Zdzisławę Zawadzką oraz 21-let-
niego Franciszka Zawadzkiego 
(młode małżeństwo). 

18 stycznia we wsi Majdan pow. 
Kopyczyńce upowcy uprowadzili 
1 Polkę, która zaginęła bez wieści. 
We wsi Michałówka pow. Pod-
hajce zamordowali 10 Polaków, 
w tym dwie nauczycielki: jedną 
zastrzelili, drugą spalili żywcem 
razem z inną Polką. We wsi Two-
rylne pow. Lesko (Bieszczady) 
uprowadzili do lasu 4-osobową 
rodzinę Kucharzy pędząc ich boso 
po śniegu i tam zamordowali oraz 
3-osobową rodzinę Maszczaków 

(matkę z 2 dzieci), która zaginęła 
bez wieści. 

19 stycznia we wsi Błyszczanka 
pow. Zaleszczyki zamordowali 
18-letnią Polkę, która uratowała 
się z rzezi nocą z 15 na 16 stycz-
nia. We wsi Sufczyna koło Birczy 
pow. Przemyśl zamordowali 2 Po-
laków.     

20 stycznia we wsi Hołotki pow. 
Zbaraż zamordowali 2 Polaków. 
W miasteczku Horodenka woj. 
stanisławowskie zamordowali na 
plebani 20 Polaków. Na drodze 
do Jazłowca pow. Czortków za-
mordowali polską kobietę z ma-
łym synkiem, siostrę jazłowiec-
kiej mieszkanki – Zatorskiej N. 
We wsi Krystynopol pow. Sokal 
zamordowali 2 Polaków, w tym 
17-letniego. 

21 stycznia we wsi Bereźnica 
Wyżna pow. Lesko zamordowa-
li 2 Polaków. We wsi Hłomcza 
pow. Sanok zamordowali 2 Pola-
ków, 15 poranili, ograbili i spalili 
domy. We wsi Pawłokoma pow. 
Brzozów uprowadzili 12 Polaków 
(w tym kobietę) oraz 1 Ukrainkę 
i ślad po nich zaginął; stało się to 
przyczyna późniejszej akcji odwe-
towej Polaków. W mieście Rozdół 
pow. Żydaczów zamordowali 13 
Polaków; 5-osobową rodzinę z 3 
dzieci spalili żywcem wraz z do-
mem, 3-osobową rodzinę z 16-let-
nią córką spalili żywcem z ich do-
mem, 16-letnia dziewczynę spalili 
żywcem, 2 kobiety zastrzelili oraz 
ojca z 4-letnim synem.  

22 stycznia we wsi Wołkowy-
ja pow. Lesko zamordowali 
5-osobową rodzinę polską (Prus 
Edward: Operacja „Wisła”, wyd. 
IV, Wrocław 2006, s. 260). 

23 stycznia w mieście Lubaczów 
woj. rzeszowskie zamordowali 1 
Polaka. 

Nocą z 24 na 25 stycznia we wsi 
Uhryń pow. Czortków uprowadzi-
li 5 Polaków oraz 17 Ukraińców 
i zamordowali ich. Z Polaków 
zginęli: kierownik szkoły Stasz-
kiewicz Jan l. 50, jego żona Jani-
na (nauczycielka), Bandurek Sta-
nisław l. 52, Białowąs Jan l. 55, 
Kuźmiński Józef l. 50. 

25 stycznia we wsi Nowiny Ho-
rynieckie pow. Lubaczów zamor-
dowali 34-letnią Polkę, We wsi 
Szypowce pow. Zaleszczyki za-
mordowali 21 Polaków.   

26 stycznia we wsi Majdan pow. 
Kopyczyńce upowcy podczas dru-
giego napadu (w  marcu 1944 roku 
zamordowali tutaj 35 Polaków), 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 118 Po-
laków, głownie kobiety, dzieci i 
starców. Ks. Wojciech Rogowski 
próbował ratować parafian zgro-
madzonych w kościele i na pleba-
nii przekonując banderowców, że 
szykują się do wyjazdu do Polski, 
ale bezskutecznie - bandyci wrzu-
cili do kościoła granaty, strzela-
li a następnie rąbali siekierami, 
ranny kapłan umierał przez parę 

http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.xs4all.nl/~pilger/pilger/polowce.htm
http://www.xs4all.nl/~pilger/pilger/polowce.htm
http://www.polacynawschodzie.pl/index.php?page=osoby&id=2258&lang=pl
http://www.polacynawschodzie.pl/index.php?page=osoby&id=2258&lang=pl
http://www.polacynawschodzie.pl/index.php?page=osoby&id=2258&lang=pl


1 stycznia 2015 - strona 26                                                                                                                                                                                                             www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
godzin. „ Drugi napad, o wiele 
groźniejszy w skutkach, miał miej-
sce nocą 26 stycznia 1945 r. Wzię-
ło w nim udział znacznie więcej 
banderowców i został on dokład-
nie zorganizowany. Napastnicy 
nie ominęli tym razem kościo-
ła, gdzie zgromadziło się wielu 
mieszkańców. Dokonali tam ma-
sakry kilkudziesięciu osób. Część 
ludzi znajdowała się na strychu i 
chórze. Masywne drzwi były za-
ryglowane. Napastnicy po ich wy-
łamaniu zaczęli wrzucać do wnę-
trza granaty oraz strzelać. /.../ Na 
chórze wraz z księdzem Wojcie-
chem Rogowskim, ukrytych było 
kilkanaście osób. Banderowcy 
nie mogli się tam dostać. Zaczęli 
więc wołać, aby wszyscy zeszli, że 
nie uczynią nikomu krzywdy. Za-
grozili też podpaleniem kościoła. 
Ludzie początkowo się wahali, 
ale za przykładem księdza skaka-
li z góry na rozłożone poduszki i 
pierzyny. Niektórzy spuścili się 
na sznurach zwiniętych z prze-
ścieradeł. Kiedy wszyscy opuścili 
chór, banderowcy pozwolili wyjść 
na zewnątrz. Jedni przepuszczali, 
ale drudzy po chwili mordowali. 
Księdzu Rogowskiemu pozwolono 
wyjść i kiedy dochodził do ple-
bani, któryś z morderców trzema 
strzałami ciężko go ranił. Żył jesz-
cze kilka godzin, umarł z upływu 
krwi. Wewnątrz kościoła zginęli: 
Paweł Ciemny z żoną Jadwigą, 
którą zarąbała siekierą Ukrainka 
Katarzyna Tytor. Ona też zarąbała 
siekierą Stanisławę Żywinę, żonę 
Mikołaja oraz Michalinę Żywinę, 
żonę Jana i jego synka z pierwsze-
go małżeństwa. W kościele zostali 
także zamordowani: Michał To-
warnicki z żoną Anną i córeczką, 
Anna Nowacka z córką, Fran-
ciszek Dżumyk i Leon Żywina. 
Obok kościoła ukraińscy rezuni 
zatrzymali ojca Grzegorza Ciem-
nego, ściągnęli z niego odzież, 
buty i zarąbali siekierą. Obok 
mego ojca leżał Jan Czarnecki, 
który zginął w podobny sposób. 
Na plebani banderowcy zastrzeli-
li moich stryjów: Mikołaja Ciem-
nego, Filipa Ciemnego i Jana 
Ciemnego, razem z żoną i córką 
(Józef Ciemny; w: Komański..., 
s. 745 – 747). W tę pamiętną noc 
na własne oczy widziałem zwie-
rzęcą rozprawę banderowców z 
mieszkańcami wsi. Krzyczeli lu-
dzie, ryczało bydło. W powietrzu 
unosił się zapach ludzkiej krwi i 
pogorzelisk. Ludzie schronili się 
w kościele, ale to nie powstrzy-
mało bandytów. Wrzucili do środ-
ka kilka granatów, weszli od stro-
ny ołtarza, wyciągali ludzi i na 
miejscu zarąbywali siekierami. 
Widziałem jak bandyci wrzucali 
do ognia żywych mieszkańców: 
Dombę i Katarzynę Żabielską. W 
kościele zabili H. Towarnicką z 
4-letnim dzieckiem oraz 65-letnią 
Bocian z trzema wnukami. Spalo-
no mi dom, stodołę, 20 centarów 
zboża i cały inwentarz. Zostałem 
w koszuli, ale z wiarą, że kara 
dosięgnie morderców (Jan Kinal; 
w: Komański..., s. 751). Po dro-
dze przez wieś widziałam wiele 
trupów, m.in. Szczepana Gumien-
nego, Annę Dutkę, kilka osób z 
rodziny Mielników, Michałowi 

Grzecznemu oprawcy wycięli na 
piersi orła, musiał konać w mę-
czarniach (Maria Mamij; w: Ko-
mański..., s. 752). Z relacji świad-
ków wynika, że w mordowaniu 
brała udział także grupa ukraiń-
skich dziewcząt i kobiet przebra-
na w męskie ubrania. W tym dniu 
zginęło w kościele 118 osób, a 
58 osób zostało zamordowanych 
na terenie wsi, w spalonych bu-
dynkach i została zastrzelona na 
polach podczas ucieczki. Ogółem 
zginęło 178 osób”  (Dionizy Po-
lański; w: Komański..., s. 755).  

27 stycznia we wsi Wola Micho-
wa pow. Lesko (Bieszczady) za-
mordowali 1 Polaka. 
28 stycznia we wsi Brudno Nowe 
pow. Lubaczów ciężko poranili 
Polaka, w wyniku czego zmarł.
29 stycznia we wsi Koniuszki 
pow. Przemyśl zamordowali 1 
Polaka.  
30 stycznia we wsi Dobrowody 
pow. Zbaraż Ukraińcy  zamordo-
wali 2 Polaków, w tym kobietę 

31 stycznia we wsi Zabojki pow. 
Tarnopol uprowadzili ks. pro-
boszcza Michała  Karczewicza, 
który zaginął bez wieści. 

Na początku stycznia 1945 roku 
we wsi Torskie pow. Zaleszczy-
ki:upowcy zamordowali 27 Po-
laków i 3 Ukraińców. „Było tam 
siedem ciał. Babcia znajdowała 
się w pozycji kucznej, miała wiele 
ran na ciele, pięć innych ciał le-
żało w różnych pozycjach, z wie-
loma ranami kłutymi na ciele, na-
tomiast nasza mama była zupełnie 
naga, z odciętą piersią, bez uszu, 
z bagnetem w kroczu i wieloma 
ranami kłutymi i postrzałowymi 
na ciele” (Czesław Bednarski; w: 
Komański..., s. 889).     

 Poniżej przykłady morderstw 
dokonanych „w styczniu 1945 
roku”, kiedy to świadkowie nie 
określili dnia napadu.   

W przysiółku Beskid koło wsi 
Smerek pow. Lesko został za-
mordowany z synem przez UPA 
pracownik tartaczny o nazwisku 
Demarko,  potomek włoskiego 
kamieniarza budującego przed 
laty kolejkę leśną w Bieszcza-
dach.  We wsi Bielawce pow. 
Borszczów banderowcy  zamor-
dowali jedyną mieszkającą tutaj 
rodzinę polską: rodziców z ich 
trójką dzieci. W mieście Borsz-
czów woj. tarnopolskie zamordo-
wali 28 Polaków. We wsi Brzezi-
na pow. Żydaczów uprowadzili z 
drogi i zamordowali 2 Polaków, 
braci, w tym 15-letniego. 

We wsi Czabarówka pow. Kopy-
czyńce zamordowali 15 Polaków, 
w tym dwie rodziny 6-osobowe 
. We wsi Czernica pow. Brody 
zamordowali 2 Polaków: w tym 
Piotra Bączka, którego przywią-
zali do konia, wlekli przez całą 
wieś i następnie powiesili. 

We wsi Daszawa pow. Stryj na 
drodze do wsi Łukowiec zamor-
dowali 20-letnią Polkę. We wsi 
Demenka Poddniestrzańska pow. 

Żydaczów obrabowali gospo-
darstwa polskie, spalili kościół i 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską. We wsi Dźwiniaczka pow. 
Borszczów Ukrainiec zamordo-
wał swoją żonę Polkę, natomiast 
banderowcy 80-letniego Polaka. 

 We wsi Filipkowce pow. Borsz-
czów zamordowali 4 Polaków, w 
tym kobiety lat 18 i 28. We wsi 
Gniłowody pow. Podhajce zamor-
dowali kilkunastu Polaków; łącz-
nie w lutym, lipcu i grudniu 1944 
roku oraz w styczniu 1945 roku 
zginęło tutaj 50 Polaków, w tym 
rodziny 7 i 6-osobowe . We wsi 
Horody pow. Tarnopol obrabowa-
li i spalili gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 32 Polaków. 
We wsi Iwanówka pow. Trem-
bowla zamordowali 14 Polaków.  

We wsi Jezierzany pow. Borsz-
czów Ukraińcy zaprosili 5 Pola-
ków na kulig, podczas którego ich 
zamordowali.   

We wsi Kijaż pow. Łuck w walce 
z upowcami poległo 2 Polaków, 
lat 16 i 60 z „IB”. W mieście 
Kosów Huculski woj. stanisła-
wowskie banderowcy powiesili 
na słupie telegraficznym mło-
dego Polaka, syna piekarza. We 
wsi Kubajówka pow. Nadwórna 
zamordowali 3 Polaków (osoby 
starsze, w tym małżeństwo) oraz 
3 Ukraińców (ojca z 2 córkami). 
We wsi Kurniki Szlachcinieckie 
pow. Tarnopol zamordowali 7 Po-
laków, w tym 5-osobową rodzinę. 
We wsi Liczkowce pow. Kopy-
czyńce zamordowali 4 Polaków: 
dziewczynę l.18 oraz małżeństwo 
z 16-letnim synem.    

We wsi Majnicz pow. Sambor 
uprowadzili z drogi i utopili w 
kanale wodnym matkę z 14-let-
nim synem. We wsi Mołodyłów 
pow. Tłumacz zamordowali 30 
Polaków, którzy nie opuścili swo-
ich gospodarstw. We wsi Muszka-
tówka pow. Borszczów uprowa-
dzili i po torturach zamordowali 
8 Polaków, w tym matkę z córką. 
We wsi Myszków pow. Zalesz-
czyki zamordowali 12 Polaków 
i 1 Ukraińca. 30-letnią Apolonię 
Błaszczuk po torturach powiesili 
na kracie w oknie polskiej świe-
tlicy, małżeństwo Czapowskich 
liczące po około 60 lat utopili 
w studni, 50-letniemu Piotrowi 
Kaszczyszynowi odcięli głowę i 
powiesili na kracie w oknie świe-
tlicy.

W miasteczku Niżniów pow. Tłu-
macz zamordowali ponad 30 Po-
laków, w tym całe rodziny. We 
wsi Obarzańce pow. Tarnopol 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 24 Po-
laków. We wsi Probużna pow. 
Kopyczyńce zamordowali 2 Pola-
ków, lat 18 i 19. 

We wsi Tarnawa pow. Do-
bromil: „rozmowa z Jani-
ną Skotnicką z domu Krępu-
lec ze wsi Tarnawa. Ofiary:                                                                                                                         
1. Kotula, brak imienia, l. ok. 50                                                                                                  
2. Jan Owoc, l. ok. 40                                                                                                                    
3. Pani Leśniak, matka niemowląt 

karmionych piersią (2 chłopców - 
bliźniaki, lub dzieci z b. małą róż-
nicą wieku). 

4. Babiarz Aniela, l. ok. 40 
5. Majer Józef, l. ok. 30 

Ofiary pochowane na cmentarzu 
w Tarnawie”. 

Uzupełnienie:

„W styczniu 1945 r. porwany 
przez UPA 

 6. MAŚLACZŃSKI Czesław (Ma-
ślaczyński? – przypis S. Ż.). Tor-
turowany, musiał wykopać grób 
dla siebie. .Pochowany pod lasem 
koło Dobromila. 

Na przełomie luty/marzec 1945 r 
zamordowany Kotula Rudolf. Za-
mordowany na oczach

własnych dzieci, które zostały 
zmuszone do rozebrania trupa 
ojca i oddania jego butów

mordercom.  

 7. Majer?Mayer Józef 

 8. Nowakowski Józef 

Leśniak - kobieta, brak imienia.. 

Owoc Jan .   

Babiarz Józefa - lub Aniela. Spor-
ne imię.. 

Pochowani na cmentarzu w Do-
bromilu, ale ich grobów obecnie 
nie ma.”  (Iwona Kopańska – Ko-
non: rozmowa z Janiną Skotnicką 
z domu Krępulec ze wsi Tarnawa; 
w: www.stankiewicze.com/lu-
dobojstwo.pl)..Sz. Siekierka, H. 
Komański, K. Bulzacki...,  na s. 
143 podają, że w Tarnawie pow. 
Dobromil w styczniu 1945 roku 
banda ukraińska ograbiła  4 go-
spodarstwa i zamordowała 11 
osób NN.

W pobliżu miasta Włodzimierz 
Wołyński upowcy zamordowa-
li 19-letnią Polkę Zofię Żolnik z 
kol. Radowicze pow. Kowel. We 
wsi Wołosów pow. Nadwórna 
zamordowali 5 Polaków: matkę 
z 2-letnią córką, matkę z 5-letnią 
córką oraz młynarza. 

We wsi Zazdrość pow. Trembow-
la uprowadzili z domów 3 Polki: 
Rozalię Podhajecką, Emilię Sło-
wińską oraz Eugenię Wilk. Ko-
biety trzymali w piwnicy i gwał-
cili przez kilka dni, a następnie 
zamordowali.

We wsi Żeżawa pow. Zaleszczyki 
podczas napadu UPA Polacy pod-
jęli obronę, zginęło 5 osób: ks. 
Józef Rupnicki, ojciec z 2 córka-
mi oraz Polka, która przyjechała z 
Zaleszczyk do swojego domu po 
żywność. We wsi Żulin pow. Stryj 
banderowcy w bestialski sposób 
zamordowali 80-letnią Polkę o 
nazwisku Sopowicz, która jako 
jedyna z Polaków pozostała we 
wsi w swoim domu. 

 Bibliografia  
       
Isakowicz-Zaleski Tadeusz, ks.: 
Przemilczane ludobójstwo na 
Kresach;  Kraków 2008.   
Jastrzębski Stanisław: Ludobój-
stwo nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach na Lubelszczyźnie 
w latach 1939 – 1947; Wrocław 
2007 
Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo dokona-
ne na duchownych obrządku ła-
cińskiego przez OUN-UPA oraz 
zniszczenia obiektów sakralnych 
rzymskokatolickich na Kresach 
Południowo-Wschodnich 1939-
1947; Wrocław 2009. 
Komański Henryk, Siekierka 
Szczepan: Ludobójstwo dokona-
ne przez nacjonalistów ukraiń-
skich na Polakach w wojewódz-
twie tarnopolskim 1939 – 1946; 
Wrocław 2004.   
Konieczny Zdzisław: Stosunki 
polsko-ukraińskie na ziemiach 
obecnej Polski w latach 1918 – 
1947; Wrocław 2006.
Kubów Władysław: Terroryzm 
na Podolu; Warszawa 2003. 
Poliszczuk Wiktor: Dowody 
zbrodni OUN-UPA; Toronto 
2000. 
Prus Edward: Operacja „Wisła”, 
wyd. IV, Wrocław 2006. 

Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Bulzacki Krzysztof: 
Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na Pola-
kach w województwie lwowskim 
1939 – 1947; Wrocław 2006. 
Siekierka Szczepan, Komański 
Henryk, Różański Eugeniusz: 
Ludobójstwo dokonane przez na-
cjonalistów ukraińskich na Po-
lakach w województwie stanisła-
wowskim 1939 – 1946; Wrocław, 
bez daty wydania, 2007. 
Siemaszko Władysław, Siemasz-
ko Ewa: Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 
1939 – 1945; Warszawa 2000. 
Sowa Andrzej L.: Stosunki pol-
sko-ukraińskie 1939 – 1947; 
Kraków 1998. 
Żurek Stanisław.: Ludobójstwo 
nacjonalistów ukraińskich do-
konane na Polakach w Polsce 
południowo-wschodniej w latach 
1939 – 1948”; Wrocław 2013.

http://www.ljazownik.pl/index.
php?option=com_content&vie-
w=article&id=76:gniowody-ma
j-al&catid=48:pami-kresow-yca-
&Itemid=77      

http://www.polacynawschodzie.
pl/index.php?page=osoby&i-
d=2258&lang=pl 

http://www.xs4all.nl/~pilger/
pilger/polowce.htm  

http: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl      

h t t p : / / w w w . z b r o d n i a -
w o l y n s k a . p l / _ _ d a t a / a s -
se t s /pd f_ f i l e / 0004 /3946 /
Polska-i-Ukraina-w-latach-
trzydziestychczterdziestych-
XX-wieku-t4-cz1.pdf 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.ljazownik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:gniowody-maj-al&catid=48:pami-kresow-yca&Itemid=77
http://www.ljazownik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:gniowody-maj-al&catid=48:pami-kresow-yca&Itemid=77
http://www.ljazownik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:gniowody-maj-al&catid=48:pami-kresow-yca&Itemid=77
http://www.ljazownik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:gniowody-maj-al&catid=48:pami-kresow-yca&Itemid=77
http://www.ljazownik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=76:gniowody-maj-al&catid=48:pami-kresow-yca&Itemid=77
http://www.polacynawschodzie.pl/index.php?page=osoby&id=2258&lang=pl
http://www.polacynawschodzie.pl/index.php?page=osoby&id=2258&lang=pl
http://www.polacynawschodzie.pl/index.php?page=osoby&id=2258&lang=pl
http://www.xs4all.nl/~pilger/pilger/polowce.htm
http://www.xs4all.nl/~pilger/pilger/polowce.htm
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf
http://www.zbrodniawolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/Polska-i-Ukraina-w-latach-trzydziestychczterdziestych-XX-wieku-t4-cz1.pdf


www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                             1 stycznia 2015 - strona 27HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

 Maria Jaworska, z domu Ło-
bos urodziła 3 maja 1933 r. się 
w Samborze, w województwie 
lwowskim. Losy jej bliskich są 
związane z podziemiem konspi-
racyjnym i walką niepodległo-
ściową Polaków na Kresach II 
Rzeczypospolitej. Przez wiele lat 
członkowie jej rodziny ukrywali 
się, byli śledzeni i prześladowani 
przez sowiecki reżim. Za działal-
ność konspiracyjną i antykomu-
nistyczną w strukturach Armii 
Krajowej byli przetrzymywani i 
torturowani w więzieniach, a po 
wojnie ukarano ich zsyłką na Sy-
bir. 
 Ojciec pani Marii, Kazimierz 
Łobos, pracował przed wojną na 
kolei, jako maszynista pociągu, 
„zarabiał bardzo dobrze, co po-
zwoliło naszej rodzinie prowa-
dzić dostatnie życie. W okresie 
międzywojennym zawód koleja-
rza, był bardzo szanowany. Tato 
jeździł na trasach międzynarodo-
wych m.in. na Słowację, Węgry 
i do Rumunii. Był lubiany przez 
swoich kolegów, którzy zazdro-
ścili mu, że w tak ciężkich czasach 
potrafi utrzymać liczną rodzinę”. 
Po śmierci pierwszej żony, z któ-
rą miał czterech synów, ożenił się 
z Reginą Rak, kobietą o łagod-
nym usposobieniu i dobrym ser-
cu. Małżeństwo miało sześcioro 
dzieci. Najstarsza była Jadwiga, a 
następnie Helena, Ludwik, Janina 
i Stanisława. Maria była najmłod-
szą córką państwa Łobosów. 
 Tydzień przed wybuchem wojny 
siostra pani Marii, Helena Ło-
bos wyszła za mąż za Stanisława 
Cykowskiego, który był wojsko-
wym. „Szwagier był prawdziwym 
patriotą i świetnym organizato-
rem. Potrafił słuchać ludzi, za co 
go wszyscy szanowali. Służył w 6 
Pułku Strzelców Podhalańskich. 

Jednostka podporządkowana była 
dowództwu nowo powstałej 2 Dy-
wizji Górskiej. Drugi jego bata-
lion dyslokowany został do Dro-
hobycza, a część pułku przenie-
siona do garnizonu w Samborze. 
We wrześniu 1939 r. pułk wcho-
dził w skład 22 Dywizji Piecho-
ty Górskiej, walczącej w ramach 
Armii Kraków, a następnie Armii 
Małopolska”. 
 Wybuch wojny był dla wielu 
Polaków wielkim wstrząsem. W 
ciągu kilku tygodni Niemcy i Ro-
sjanie zajęli terytorium Polski i 
dokonali podziału ziem zgodnie z 
obowiązującym tajnym protoko-
łem paktu Ribbentrop-Mołotow 
z 23 sierpnia 1939 r. „Informacje 
o wojnie były przerażające. Mie-
liśmy w domu radio na kryształ-
ki, z którego dowiedzieliśmy się, 
że Niemcy napadli na Polskę bez 
wypowiedzenia wojny. Po dotar-
ciu frontu do Sambora słychać 
było strzały i wybuchy bomb 
zrzucanych przez Junkersy Luft-
waffe. Gdy wyszliśmy na ogród, 
nad nami krążyły już samoloty. 
Leciały tak nisko, że można było 
zobaczyć pilota w kabinie. War-
kot silników i ich podmuch był 
ogromny. Około 500 m od nasze-
go domu Niemcy zbombardowali 
stację kolejową, uszkodzili także 
tory kolejowe oraz zabudowania 
przydworcowe, a zdezoriento-
wani polscy żołnierze uciekali w 
popłochu”. 
 Po klęsce wrześniowej Stanisław 
Cykowski uciekł wraz z wojskiem 
na Węgry. Wrócił do domu w li-
stopadzie 1939 r., po dwóch mie-
siącach tułaczki. Jego żona wspo-
minała, że wędrował szlakami 
górskimi i nocował w lasach. Bał 
się powrotu do domu, gdyż w re-
jonie Sambora grasowały ukraiń-
skie bandy, które rabowały i mor-

dowały powracających z frontu 
polskich żołnierzy. „Rozbierali 
ich do naga, a następnie torturo-
wali i zarzynali”.
 Po zajęciu przez Niemców Sam-
bora w domu Łobosów został 
zorganizowany sztab wojskowy. 
„Zajęli nam największe i najlep-
sze pomieszczenia w domu. W 
salonie został zawieszony portret 
Adolfa Hitlera od podłogi, aż po 
sufit. Na podwórku rozlokowali 
się żołnierze Wehrmachtu, a gru-
pa zaopatrzeniowa zainstalowała 
prowizoryczną kuchnię polową”.  
     W drugiej połowie września 
1939 r. sytuacja na froncie uległa 
zmianie. Armia Czerwona weszła 
do Sambora i rozpoczęły się re-
presje wobec Polaków. Więzienia 
NKWD zapełniły się polskimi 
jeńcami wojennymi. Ofiarą so-
wieckiej propagandy padli także 
aktywiści społeczni, inteligenci 
oraz kułacy”. 
W tym samym miesiącu rozkaz 
mobilizacyjny otrzymał poli-
cjant Stanisław Łobos, który po 
ukończeniu Normalnej Szkoły 
Fachowej dla Szeregowych Poli-
cji Państwowej w Mostach Wiel-
kich w powiecie żółkiewskim, 
został przydzielony do służby w 
woj. kieleckim i skierowany do 
Pierwszego Komisariatu w Rado-
miu. Następnie otrzymał rozkaz 
przeniesienia na Posterunek Po-
licji Państwowej w Racławicach 
w powiecie miechowskim, gdzie 
służył do czasu aresztowania. „Po 
nadejściu frontu brat wpadł w pu-
łapkę zastawioną przez Sowietów. 
O miejscu pobytu Staszka dowie-
dzieliśmy się po kilku miesiącach 
z kartki pocztowej przesłanej z 
ZSRR. Pisał: „mamo jeżeli chcesz 
wiedzieć gdzie jestem, to zobacz 
Kalinin (Twer) – Ostaszków”. To 
była ostatnia wiadomość od moje-

go brata. Został rozstrzelany i po-
chowany wraz z innymi w zbioro-
wej mogile w Miednoje”. 
 Pierwsze wojenne święta Boże-
go Narodzenia były dla Łobosów 
bardzo smutą uroczystością. „Oj-
ciec podczas jednej z podróży po-
ciągiem uległ wypadkowi. Długo 
chorował i już się nie pozbierał. 
Zmarł w wigilię Bożego Narodze-
nia 1939 roku”.   
 Wojenny chaos doprowadził do 
rozłąki rodziny z Jadwigą Łobos, 
która została „uwięziona” w Ra-
domiu. „Po utworzeniu General-
nego Gubernatorstwa siostra nie 
mogła powrócić do Sambora, któ-
ry znalazł się poza linią demarka-
cyjną. Zamieszkała u narzeczonej 
brata – Leny Jung i musiała tam 
pozostać, aż do 1942 roku”. Tam, 
dzięki wspólnym znajomym Ja-
dwiga poznała swojego przyszłe-
go męża Stefana Józefowicza. 
 Jesienią 1939 r. rozpoczęto two-
rzenie struktur podziemia konspi-
racyjnego na terenach okupowa-
nej Polski. Zadaniem powstałej 
organizacji, miały być działania 
propagandowe, wywiadowcze i 

sabotażowo-dywersyjne przywra-
cające wolności Polakom miesz-
kającym w granicach przedwo-
jennej II Rzeczypospolitej. 
Powstanie Obwodu Sambor 
Związku Walki Zbrojnej wiąże 
się z osobą mieszkańca Sambo-
ra, Aleksandra Sztejna, który pod 
koniec stycznia 1940 r. nawiązał 
kontakt z komendantem prowin-
cji mjr. Piotrem Marciniakiem, 
ps. „Emil”. Pozytywnie zaopinio-
wany przez organizację Aleksan-
der Sztejn został zaprzysiężony 
i otrzymał polecenie znalezienie 
osoby, która mogłaby objąć do-
wództwo nad przyszłym obwo-
dem oraz podjąć współpracę z 
komendantem ZWZ Okręgu Bo-
rysław. Poszukiwania nie trwały 
długo, gdyż zgodę na objęcie pro-
ponowanej funkcji wyraził jego 
przyjaciel Leopold Alter, lekarz z 
polikliniki w Samborze.
Leopold Alter wraz ze Aleksan-
drem Sztejnem przystąpili nie-
zwłocznie do rozbudowy struktur 
ZWZ. Miasto zostało podzielone 
na trzy rejony i zrzeszało w marcu 
1940 roku około 40 konspirato-

Maria  Jaworska  
- konspiracyjne
  przekleństwo
Arkadiusz Szymczyna

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi 
Panny, 
Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż,
znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie 
mej, 
Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie 
Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia 
mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom 
Naczelnego Wodza
 oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej 
będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie 
dochowam
cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg”

Rota przysięgi Armii Krajowej

/ Z prawej Janina, Stanisława, Jadwiga, Maria i Helena  i siedząca mama Regina. Rok 1963

/ I Komunia Św. w Samborze w 1927 r.  Trzecia z lewej  J adwiga Józefowicz. W środku ks. Drabik
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rów. Członkowie siatki, podobnie 
jak w innych obwodach, groma-
dzili broń niezbędną do przepro-
wadzenia powstania, prowadzili 
obserwację sowieckich garnizo-
nów oraz werbowali kolejnych 
członków spośród tych, którzy 
byli godni zaufania.
W 1941 r. do ZWZ wstąpił Stefan 
Józefowicz przyjmując pseudo-
nim „Grot II”. Z czasem został 
mianowany komendantem Obwo-
du Sambor-Średnia. Na swojego 
zastępcę mianował Stanisława 
Cykowskiego, ps. „Ćma”. W tym 
samym roku do struktur konspi-
racyjnych ZWZ zostały włączone 
Jadwiga, ps. „Ada” oraz Helena, 
ps. „Tola”, które zostały łącznicz-
kami. 
Początkowo ich wspólna działal-
ność konspiracyjna polegała na 
roznoszeniu ulotek o charakterze 
antykomunistycznym, zrywaniu 
plakatów, malowaniu symboli 
narodowych na płotach i murach 
budynków oraz krzewieniu w 
podziemiu polskiej kultury. Gru-
pa założyła teatrzyk, który wysta-
wiał przedstawienia, organizował 
wieczory poetyckie, na których 
czytano wiersze znanych poetów 
oraz fragmenty polskiej literatu-
ry. Prowadzone były także tajne 
komplety. 
 W domu Łobosów przez cały 
okres okupacji odczuwalna była 
atmosfera konspiracji. „Przycho-
dzili do nas jacyś ludzie, którzy 
ciągle planowali i dyskutowali 
między sobą. Informacje stanowi-
ły ścisłą tajemnicę. W naszej ro-
dzinie mówiliśmy, że nawet jakby 
kogoś ogniem przypalali, to nie 
można było jej zdradzić. Zostało 
to w nas zakodowane do końca 
wojny”.
 Z czasem ZWZ Obwodu Sambor 
zaczął przeprowadzić wzmożone 
akcje sabotażowo-dywersyjne. 
Żołnierze podziemia wysadzali 
tory kolejowe oraz puste wagony 
stojące na bocznicach kolejowych 
przygotowane do deportacji Pola-
ków na Syberię. 
 W czerwcu 1941 roku Niemcy 
hitlerowskie napadły na ZSRR. 
Armia Wehrmachtu  szybko zaję-

ła tereny II RP okupowane od 17 
września przez Rosjan. Kolejny 
raz Niemcy weszli do Sambora. 
Pani Maria wspomina: „Pewne-
go razu na nasze podwórko przy-
jechali ciężarówkami Niemcy i 
rozpoczęli rewizję w domu. Są-
siedzi Tadek Filc i Tadek Skraba, 
którzy należeli do organizacji, 
niepostrzeżenie przenieśli mnie 
na rękach pod plandekę na tył sa-
mochodu. Miałam zobaczyć, co 
jest schowane w samochodzie. 
Szybko zorientowałam się, że na 
podłodze poukładane są granaty, 
które zaczęłam podawać chłopa-
kom. Kolega naszych sąsiadów 
stał na czatach. Jego gwizdanie 
miało zakończyć naszą akcję kra-
dzieży broni. Po chwili chłopcy 
zabrali mnie z ciężarówki, po-
nieważ dalsze działania stawały 
się bardzo ryzykowne. Jako mała 
dziewczynka nie zdawałam sobie 
sprawy z grożącego mi niebez-
pieczeństwa. Postrzegałam naszą 
akcję jako formę zabawy i cieszy-
łam się, że nam się udało”.    
 Po przejściu frontu w Samborze 
została utworzona niemiecka ad-
ministracja, z którą chętnie współ-
pracowali nacjonaliści ukraińscy. 
Banderowcy masowo łapali Pola-
ków i bezkarnie przetrzymywali 
w lochach. Helena Cykowska 
wspomina: „zaganiali młodych i 
tam ich żywcem zamurowywali. 
Innych głodzili i torturowali. Cza-
sami więźniowie dostawali zupę 
gotowaną na ludzkim mięsie. 
Najczęściej były to piersi kobiet, 
nad którymi się wcześniej znęca-
li. Pomordowanych i półżywych 
mężczyzn wywozili na „Górkę” 
i zakopywali w zbiorowej mogi-
le. Widok ruszającego się kopca 
był straszny. Rodziny bały się tam 
chodzić, bo bandy UPA organizo-
wały łapanki na Polaków”.   
  W 1942 roku do Sambora wró-
ciła Jadwiga, już jako narzeczona 
Stefana Józefowicza. Oboje ze 
względów bezpieczeństwa wzięli 
„cichy” ślub w kościele parafial-
nym. Zamieszkali w domu na Za-
widówce pod numerem ósmym. 
Po kilku miesiącach urodził się 
syn Apoloniusz, który niestety 

po 6 miesiącach zmarł na skutek 
ciężkiej choroby. „Przed wojną, 
gdy ktoś z nas ciężko zachorował, 
to lekarz przyjeżdżał na podwór-
ko bryczką. Miał ze sobą niezbęd-
ne narzędzia i medykamenty. Na-
tomiast podczas okupacji już nie 
było takich możliwości, bo brako-
wało lekarstw i należytej opieki 
medycznej”. 
 W lutym 1942 roku Naczelny 
Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. 
Władysław Sikorski wydał rozkaz 
przemianowania Związku Walki 
Zbrojnej, Polskiego Związku Po-
wstańczego oraz innych mniej-
szych organizacji w Armię Krajo-
wą – zakonspirowaną organizację 
zbrojnego polskiego podziemia. 
Dla sprawniejszego funkcjonowa-
nia poszczególnych komórek Za-
rząd Główny AK utworzył na ob-
szarze kraju inspektoraty. Wśród 
powołanych jednostek terytorial-
nych powstał m.in. Inspektorat 
Południowo-Zachodni, w skład 
którego wchodziły obwody: dro-
hobycko-borysławski, stryjsko-
-skolski oraz samborski. 
 Wiosną 1942 roku Sambor na-
wiedziła duża powódź. Trzy rze-
ki: Dniestr, Strwiąż i Młynówka 
zalały pola i łąki niszcząc cenne 
uprawy. Ludność miasta musiała 
sobie radzić sama ze zdobyciem 
pożywienia. „Siostra i szwagier 
zabierali z domu najcenniejsze 
rzeczy i wyjeżdżali za San do 
Generalnego Gubernatorstwa 
wymieniać ubrania na żywność. 
Nie było to proste, gdyż Niem-
cy pilnowali handlarzy, którzy 
oprócz żywności przemycali 
dodatkowo broń, nielegalne do-
kumenty i ulotki konspiracyjne. 
Na dworcach robiono kontrole i 
obławy. Żołnierze sprawdzali tor-
by, plecaki i walizki. Nasi chcąc 
ominąć partole doszli do wniosku, 
że będą pod Biskowicami wyrzu-
cać pakunki przez okno pociągu. 
W tym samym czasie pozostali 
członkowie rodziny mieli za za-
danie przejść drogami polnymi z 
Sambora w umówione miejsce, 
a następnie zebrać na wózek po-
rozrzucane przy torach tobołki. W 
ten sposób szwagier z siostrą mo-
gli spokojnie dojechać do Sambo-
ra, gdzie bez trudu przechodzili 
kontrolę”.
 Latem 1942 roku Stanisław Cy-
kowski i Stefan Józefowicz zo-
stali zatrudnieni przy budowie 
mostu (tzw. „Baudienst” – służba 
budowlana). Mieli specjalne prze-
pustki i dowody tożsamości wy-
stawione przez władze niemieckie  
(Ausweis). Praca na budowie nie 
była jednak dobrze płatna, więc 
obaj wpadli na pomysł zorgani-
zowania w Samborze olejarni. W 
tym celu wynajęli od sąsiada duże 
pomieszczenie, w którym zainsta-
lowali maszynę tłoczącą. „Był to 
wspaniały pomysł z tego względu, 
że okoliczni chłopi zarabiali pie-
niądze na sprzedaży lnu i dodat-
kowo pozyskiwali cenny tłuszcz, 
którego podczas wojny brako-
wało. Szwagrowie jeździli po 
okolicznych wsiach i skupowali 
ziarna lnu, który mielili w młyn-
kach. Następnie miał był trans-
portowany korytkami na patelnie, 
które go prażyły. Wysuszony len 
wsypywano do woreczków filco-
wych i umieszczano pod prasą. 
Pokręcając korbą machiny, śruba 
ściskała prasę, spod której wycie-
kał złocisty olej. Podczas procesu 
fulowania nic się nie marnowało. 
Wytłoczki (makówki) kupowali 
chłopi na targu. Wykorzystywali 

je do karmienia bydła”.     
 W 1943 r. sytuacja Polaków 
mieszkających na Kresach 
Wschodnich II RP znacznie się 
pogorszyła. Do łapanek i prze-
śladowań niemieckich doszły 
napady nacjonalistycznych band 
ukraińskich z OUN-UPA, które 
masowo mordowały bezbronną 
ludność cywilną, grabiły i paliły 
zabudowania gospodarcze. Zor-
ganizowane oddziały polskiej 
samoobrony próbowały stawiać 
opór, jednak nie mając wsparcia 
technicznego nie mogły liczyć na 
poprawę sytuacji. Skargi ludności 
kierowane do władz niemieckich 
były ignorowane. Dlatego też Po-
lacy zostali zmuszeni do obrony 
swoich rodzin i domów wszelkimi 
dostępnymi sposobami. „Chłopcy 
chowali się w konarach drzew, 
na których były zawieszone frag-
menty szyn. Jak zbliżali się ban-
derowcy, to bili w nie na alarm 
metalowymi prętami”.  
 W 1943 roku nastąpił gwałtowny 
zwrot sytuacji na froncie wschod-
nim. W lutym Armia Czerwona 
zwyciężyła w bitwie pod Stalin-
gradem, w której poległo 364 tys. 
żołnierzy niemieckich, a 108 tys. 
zostało wziętych do niewoli. Na-
tomiast w lipcu i sierpniu miała 
miejsce największa w historii wo-
jen bitwa pancerna na Łuku Kur-
skim, w której zginęło 245 tys. 
Niemców. Po tych zwycięstwach, 
wojska radzieckie rozpoczęły 
kontrofensywę i 6 stycznia 1944 
r. przekroczyły dawną granice 
Polski. 
 Na przełomie 1943/1944 r. okręg 
lwowski AK liczył ok. 15,3 tys. 
osób zmobilizowanych w szta-
bach i jednostkach liniowych. 
Zgodnie z rozkazem Naczelne-
go Wodza oraz dowódcy Armii 
Krajowej gen. Tadeusza Komo-
rowskiego, żołnierze podziemia 
przygotowywali się do przeję-
cia inicjatywy w ramach akcji 
„Burza”, której celem miała być 
zbrojna operacja wojskowa skie-
rowana przeciwko oddziałom 
niemieckim, bezpośrednio przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej 
na ziemie polskie.  
     W czerwcu 1944 r. Józefowi-
czom urodziła się córka Halina 
(obecnie Klityńska, mieszkan-
ka Równego). „Ojciec bardzo ją 
kochał, zawsze jej śpiewał – O 
Halino, o dziewczyno, Halino 
moja”. W tym samym roku He-
lenie i Stanisławowi Cykowskim 
urodził się także syn Zbigniew i w 
domu Łobosów zrobiło się ciasno 
i gwarno. „Na naszym podwórku 
stał ogromny spichlerz. Mężczyź-
ni postanowili wyremontować go, 
a pomieszczenia przeznaczyć na 
pokoje. W ten sposób w nowym 
domu mogli zamieszkać Jadwiga 
ze Stefanem”. 
 W lipcu 1944 r. Stefan Józefo-
wicz wraz z Stanisławem Cykow-
skim brali udział w akcji sabota-
żowo-dywersyjnej w szeregach 
utworzonego oddziału leśnego 
1. kompani samborskiej pod do-
wództwem chorążego Adama 
Ekierta, ps. „Pogarda”, a następ-
nie ppor. Jana Jędrachowicza, ps. 
„Promień”. Ich oddział stacjonu-
jący w lasach wsi Sąsiadowice w 
dniu 27 lipca 1944 r. zajął Sam-
bor. „W trakcie obrony miasta na 
naszym podwórku chłopcy zrobili 
zbiórkę. Moja siostra Jadwiga 
szyła biało-czerwone opaski, któ-
re następnie akowcy zakładali na 
rękawy”. 
Walki o Sambor przypominały 

obronę Warszawy w czasie po-
wstania. Sowieci stali na przed-
polach miasta i przyglądali się 
jaki będzie dalszy przebieg wy-
padków. Nikt nie reagował i nie 
pomagał oddziałom leśnym oraz 
polskiej samoobronie. Natomiast 
oddziały niemieckie wycofały się 
z Sambora pozostawiając na uli-
cach zmotoryzowane patrole. 
Kontrofensywa niemiecka i brak 
wsparcia Armii Czerwonej zmusił 
oddział leśny do wycofania się z 
zajmowanych pozycji już następ-
nego dnia (28 lipca). „Niemcy 
strasznie się mścili. Palili domy 
na przedmieściach Sambora. He-
lenka z dzieckiem ukryła się w 
piwnicy. Część mieszkańców 
miasta, której nie udało się uciec, 
faszyści wygonili z domów i za-
częli jak bydło pędzić za miasto. 
Ponieważ most na Dniestrzu był 
zaminowany musieliśmy rzekę 
przejść w bród. Po dotarciu gru-
py do wsi Czukiew mężczyzn od-
dzielono od kobiet i dzieci. Sio-
stra w ostatniej chwili cudem wy-
błagała, żeby nie zabierali nasze-
go 17-letniego brata. Pozostałych 
mężczyzn zabrano pod strażą i 
wywieziono w nieznanym kierun-
ku. Nikt do dzisiejszego dnia nie 
wie, co się z nimi stało. Prawdo-
podobnie Niemcy ich rozstrzelali. 
Natomiast kobiety i dzieci były 
siłą kwaterowane w domach 
wskazanych przez Niemców. 
Wraz z moją siostrą Jadwigą oraz 
płaczącą dwumiesięczną Halinką, 
trafiłyśmy do bogatej Polki na-
zwiskiem Nadybska. Miała duży 
folwark, który miejscowi nazywa-
li pałacem państwa Nadybskich. 
Była bardzo elegancką kobietą 
i serdecznie się do nas odnosiła. 
Opiekowała się nami przez kilka 
tygodni”.
  Z początkiem sierpnia 1944 r. 
oddziały sowieckie zbliżyły się 
do Sambora, a Niemcy w popło-
chu zarządzili ewakuację ludno-
ści cywilnej. „Z folwarku Nadyb-
skich esesmani ciągle coś wynosi-
li. Rabowali dzieła sztuki i cenne 
przedmioty. Kradli drób, bydło 
oraz zgromadzone w schowkach 
zapasy żywności. Przeprowadzali 
też w domach samborzan szcze-
gółowe rewizje i sprawdzali, czy 
nie ma w nich ukrywających się 
dywersantów i sabotażystów z 
AK. Pamiętam jak podczas prze-
szukania skryliśmy się w jakiejś 
szopie, pod którą była zrobiona 
ogromna ziemianka dla koni. Pa-
robcy wprowadzali je tam spe-
cjalnie zamaskowanym wejściem 
od strony ogrodu i ukrywali przed 
niemiecką konfiskatą. Po przej-
ściu frontu konie chowano przed 
radzieckim ostrzałem katiusz”. 
 Atak żołnierzy 1 Frontu Ukraiń-
skiego oraz 11 Karpackiej Dywi-
zji Piechoty AK uchronił ukry-
wających się w folwarku Sambo-
rzan przed deportacją do Rzeszy. 
Rozproszona po okolicy rodzina 
Łobosów mogła nareszcie wrócić 
na Zawidówkę. „Dom nasz był 
uszkodzony. Szrapnel zniszczył 
fragment dachu, który mężczyźni 
załatali. Pomieszczenia były do-
szczętnie splądrowane, za to dom 
nie był spalony”.
     Po zajęciu Sambora przez Ro-
sjan w dniu 7 sierpnia 1944 r. żoł-
nierze zrobili sobie w pokojach 
Łobosów punkt komendantury 
wojennej. „Praktycznie w każ-
dym polskim mieszkaniu czerwo-
noarmiści byli dokwaterowywa-
ni. Lejtnant chodził od domu do 
domu i pytał rodziny – skolko u 

/ Brat Marii Jaworskiej, Stanisław Łobos policjant s łużący w Radomiu. Zamordowany w 
Miednoje w 194 0 r. Zdjęcie z roku 1937
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was ludiej na kwartire. Wojsko-
wych nie było całymi dniami i 
przychodzili tylko na nocleg. Je-
den z nich opowiadał, jak bardzo 
ucierpiała jego rodzina po repre-
sjach stalinowskich”.  
 Jesienią 1944 r. niebezpieczeń-
stwo aresztowania żołnierzy pol-
skiego podziemia z dnia na dzień 
było coraz większe. Czternasto-
osobowy oddział leśny „Grota 
II” i „Ćmy” ukrywał się w lasach, 
a swoją działalność ograniczał 
do prowadzenia akcji zwiadow-
czych. Natomiast ich koledzy z 
oddziału „Promienia” podjęli de-
cyzję przebicia się do Generalnej 
Guberni, aby pomóc powstańcom 
warszawskim. Jednak w miejsco-
wości Sarzyna pod Leżajskiem 
zostali otoczeni i rozbrojeni przez 
NKWD. 
 Po licznych aresztowaniach i 
przesłuchaniach Stefan Józefo-
wicz został wezwany na rozmowę 
do komendantury w Samborze. 
Zaproponowano mu stworzenie 
oddziału policji do walki z ban-
dami Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, tzw. ,,Istriebitielnego ba-
talionu”. „Grot II” zaakceptował 
przedstawioną propozycję jedynie 
ze względu na możliwość bezpo-
średniej obserwacji sowieckich 
operacji w okolicach Sambora 
i Lwowa oraz ochrony swoich 
ludzi przed aresztowaniem lub 
przymusowym poborem do woj-
ska (do armii gen. Berlinga wcie-
lono m.in. Ludwika Łobosa). 
 11 listopada 1944 r. batalion 
utworzony z polskich żołnierzy 
samoobrony urządził coś w rodza-
ju przeglądu wojska i w sposób 
demonstracyjny przemaszerował 
ulicą Lwowską przed siedzibą 
NKWD. 180-osobowy oddział 
był uzbrojony, a Polacy na ręka-
wach mieli naszyte biało-czerwo-
ne opaskami. 
Akcja zorganizowana przez od-
dział „Grota II” nie spodobała się 
Sowietom, którzy zażądali złoże-
nia broni. W ten sposób Józefo-
wicz zmuszony był rozformować 
grupę, a swoich żołnierzy wy-
słać do Drohobycza, Borysławia 
i Stryja. Sam natomiast ukrył się 
i czekał na łączność z dowódz-
twem.  
 Akowcy, aby nie narażać swo-
ich rodzin na represje odwiedza-
li je bardzo rzadko, zachowując 
surowe zasady bezpieczeństwa 
konspiracyjnego. W wigilię świąt 
Bożego Narodzenia 1944 r. Ste-
fan Józefowicz i Stanisław Cy-
kowski postanowili spotkać się 
przy wspólnym stole ze swoimi 
bliskim w domu Heleny na ulicy 
Średniej. „Po skończonej kola-
cji Stefan, który był zawsze w 
stosunku do kobiet bardzo szar-
mancki, uparł się, że odprowadzi 
dziewczyny do domu. Szliśmy 
nocą ulicą Średnią przez most na 
Młynówce, gdy nagle przed nami 
pojawił się patrol NKWD. Szwa-
gier jakby nic się nie stało odwró-
cił się i zaczął się od nas oddalać. 
My natomiast szłyśmy dalej omi-
jając patrol. Widząc podejrzanego 
mężczyznę dwóch żandarmów 
skierowało się w kierunku „Gro-
ta II”. Zatrzymali go, a następnie 
z wycelowanymi w jego stronę 
karabinami zaprowadzili do lejt-
nanta stojącego na skrzyżowaniu. 
Enkawudzista zażądał od Józe-
fowicza pokazania dokumentów. 
Stefan sięgając do kieszeni szyb-
ko wyciągnął broń i strzelił w kie-
runku żołnierza. Przy moście wy-
wiązała się strzelanina, więc nie 

namyślając się długo uciekłyśmy 
w kierunku domu. Potem okazało 
się, że ciężko postrzelony lejtnant 
zmarł na podwórku u sąsiadów”. 
Rano do domu Łobosów przy-
szedł patrol NKWD. Zrobili re-
wizję i rozpoczęli przesłuchania 
wszystkich domowników. „Nie 
wiem jak to możliwe, ale każdy z 
nas opowiadał, że nigdy wcześniej 
nie widział człowieka spotkanego 
na moście. Jako małej dziewczyn-
ce przypomniały mi się słowa mo-
ich szwagrów, że to co się mówi 
i dzieje w domu ma pozostać ta-
jemnicą. Oficer NKWD widząc, 
że niczego się nie dowie, wygonił 
wszystkich z pokoju na podwórze 
i kazał mi usiąść na krześle. Po-
wiedział, że jeżeli powiem praw-
dę, to da mi czekoladkę. Uparcie 
powtarzałam tę samą wersję zda-
rzeń, więc żołnierz położył na 
mojej małej nóżce automat i nadal 
pytał o człowieka napotkanego na 
moście. Po kilkukrotnej próbie 
namowy, oficer zrezygnował z 
dalszego przesłuchania. Ostatecz-
nie Jadwigę zabrali na posterunek 
NKWD wraz z dzieckiem. Bardzo 
się bała, gdyż w kieszeni miała 
karteczkę dla męża. Siostra nie 
wiedziała, co ma zrobić, w jaki 
sposób pozbyć się niewygodnego 
dowodu, za który mogłaby pójść 
do więzienia lub zostać zesłana na 
Sybir. W końcu poprosiła strażni-
ka o pozwolenie zapalenia papie-
rosa. Podeszła do pieca, odpaliła 
papierosa i niepostrzeżenie wrzu-
ciła karteczkę do ognia. Od tego 
momentu mogła „spokojnie oddy-
chać”. Na drugi dzień Janka upro-
siła lejtnanta, żeby zgodził się 
zabrać dziecko do domu. Wkrótce 
Jadwigę również wypuścili, ale 
doczepili jej ogon. Chodzili za nią 
wszędzie, śledzili każdy jej krok”. 
Rodzina doszła więc do wniosku, 
że Jadwiga musi uciekać z Sam-
bora. „Chłopcy z AK pomogli jej 
przedostać się do Rzeszowa, gdzie 
przez wiele miesięcy pracowała 
za kawałek chleba. Chodziła od 
domu, do domu szyjąc, haftując 
i opiekując się dziećmi. Następ-
nie przeniosła się do Albigowa, 
jednej z podłańcuckich wsi, gdzie 
mogła nadal kontynuować naukę 
w szkole tak brutalnie przerwaną 
przez działania wojenne. Stamtąd 
wyjechała do Radomia.  
 Na przełomie 1944 i 1945 r. w 
Samborze miały miejsce masowe 
aresztowania Polaków. Rosjanie 
zatrzymali m.in. członków sam-
borskiej AK na czele z komendan-
tem Zygmuntem Barszczem, ps. 
„Stach”. Wraz z upływem czasu 
sytuacja oddziału leśnego pogar-
szała się. Dlatego też Stefan Józe-
fowicz wydał rozkaz ukrycia się 
w Borysławiu i ograniczenia dzia-
łalności do akcji propagandowych 
i sabotażowo-dywersyjnych. W 
ramach podjętych działań kolpor-
towano Biuletyn Informacyjny 
„Podhalanin”, natomiast w marcu 
i kwietniu 1945 r. grupa dywersyj-
na pod dowództwem Mirosława 
Hentosza, ps. „Mimi” wysadziła 
trzy puste wagony przygotowane 
do deportacji ludności polskiej, 
uszkodziła na dworcu rampę kole-
jową oraz wysadziła mostek ogra-
niczając w ten sposób możliwości 
transportowe wojsk radzieckich.
 Wiosną 1945 r., w związku z du-
żym niebezpieczeństwem wykry-
cia kryjówek akowskich, „Grot 
II” postanowił wraz z oddziałem 
leśnym zbrojnie przejść za San. W 
tym celu zarządził koncentrację 
grupy na pierwsze dni maja. 

 W międzyczasie zaszły nieprze-
widziane wypadki. Aresztowany 
został Edward Buca, dowódca 
grupy likwidacyjnej, a za nim 
następni żołnierze, przy których 
znaleziono fałszywe dokumen-
ty. Efektem brutalnych przesłu-
chań były kolejne aresztowania, 
które zarządzał funkcjonariusz 
posterunku kolejowego NKGB 
z siedzibą przy ul. Kopernika w 
Samborze. Podczas jednej z łapa-
nek w kryjówce przy ul. Średniej, 
w stodole Henryka Prętkiewicza 
znaleziono kilku mężczyzn, m.in. 
„Grota II” oraz „Ćmę”. „Pamię-
tam, był to dzień Wniebowstą-
pienia Pańskiego (10 maja 1945 
r.). Gdy wyszłyśmy na ogród w 
oddali słychać było strzelaninę. 
Ludzie krzyczeli, że Polacy zła-
pali jednego z banderowców na 
przedmieściach Sambora. Podbie-
głyśmy na miejsce zdarzenia i zo-
baczyłyśmy, że strażnicy NKWD 
prowadzą Stefana. Wpadł w ich 
ręce, gdyż go nie znali. Gdy prze-
chodził obok ludzi z oddziału, 
którzy byli gotowi go odbić, mru-
gnął tylko okiem dając do zrozu-
mienia, że za dużo jest dookoła 
cywilów. Okazało się później, że 
szwagier był w stodole Prętkiewi-
cza, gdzie wybuchł pożar. Potem 
wywiązała się strzelanina. Nie 
mając już sił wszedł do rzeki Str-
wiąż i ukrył się w zaroślach, ale 
Ukraińcy go wypatrzyli. Aresz-
towanego przekazali strażnikom 
NKWD. Stefan miał przy sobie 
sporo dokumentów wskazujących 
na aktywną działalność sabotażo-
wo-dywersyjną samborskiego od-
działu AK”.
Śledztwo w sprawie działalno-
ści antykomunistycznej oddzia-
łu leśnego prowadziło kolejowe 
NKGB w Samborze i połączone 
było z torturami. W pierwszych 
dniach czerwca 1945 r. areszto-
wani zostali przewiezieni do wię-
zienia we Lwowie, gdzie w dniach 
20-23 sierpnia 1945 r. toczyła 
się dalsza rozprawa. Przesłucha-
nia prowadzono przez 4 dni, ze 
względu na dużą liczbę oskarżo-
nych (36 osób, w tym głównie 
kobiety). Ponieważ nie było miej-
sca w celach więziennych, część 
oskarżonych była umieszczana w 
piwnicach i w pralni wilii przy ul. 
Krasickiego. 
 Trybunałowi Wojennemu Lwow-
skiej Kolei Żelaznej we Lwowie, 
który się zebrał na niejawnym 
posiedzeniu w gmachu NKGB 
przy ul. Sądowej przewodniczył 
major Didkowski, członkami 
byli: kapitan Jumaszejew i Pietra-
kowa, protokolantką Mojsiejewa. 
Oskarżonym przydzielono z urzę-
du sześciu adwokatów. Mirosław 
Hentosz w swojej relacji z pro-
cesu pisze: „mój adwokat bronił 
mnie, a sypał kolegę. Adwokat 
kolegi bronił jego, a sypał mnie. 
To był śmiech, a nie obrona. To 
było jakby dodatkowe śledztwo”.
Z informacji zawartych w wyroku 
wydanym na Józefę Bródkową, 
ps. „Jot-Be”, u której w miesz-
kaniu był punkt kontaktowy AK, 
wynika, że członkowie oddziału 
leśnego byli oskarżeni o działal-
ność konspiracyjną i sabotażowo-
-dywersyjną skierowaną przeciw-
ko jednostkom Armii Czerwonej. 
Nielegalnie werbowali w szeregi 
AK nowych członków i przyspo-
sabiali ich do zbrojnej walki prze-
ciwko Związkowi Radzieckiemu. 
Organizowali napady z bronią w 
ręku, magazynowali broń i amu-
nicję oraz środki łączności.     

 Wyrokiem sądu „Grot II” oraz 
jego najbliżsi współpracownicy 
otrzymali kary śmierci. W sierp-
niu 1945 r. Stefan Józefowicz 
wraz z Edwardem Bucą, dowódcą 
komórki likwidacyjnej i Mirosła-
wem Hentoszem, dowódcą ko-
mórki dywersyjnej zostali prze-
wiezieni do kolejnego więzienia. 
Tam napisali wspólnie prośbę o 
ułaskawienie do Przewodniczące-
go Prezydium Rady Najwyższej 
ZSRR Michaiła Kalinina. Po 55 
dniach oczekiwania w więziennej 
celi przyszła wiadomość o zamia-
nie kary śmierci na 20 lat kator-
gi. W więzieniu akowcy siedzieli 
jeszcze ponad dwa tygodnie. Na-
stępnie zostali przewiezieni na 
punkt przesyłkowy, który mieścił 
się we Lwowie przy ul. Pełtewnej, 
gdzie przetrzymywani byli kolej-
ne dwa miesiące. Stamtąd zostali 
przetransportowani na Syberię.
 Po aresztowaniu i deportacji 
Stefana Józefowicza na Syberię 
NKWD rozpoczęło intensywne 
śledztwo i przeszukania w do-
mach osób spokrewnionych z 
„Grotem II”. „Podczas szczegóło-
wej rewizji u mojej siostry Heleny 
Sowieci znaleźli w skrytce ma-
szynę do pisania, ulotki, egzem-
plarze biuletynu „Podhalanin” 
oraz powielane rozkazy polskiego 
podziemia”. Helenę Cykowską 
wraz z 5-miesięcznym synkiem 
Zbyszkiem zabrano do więzie-
nia śledczego NKWD w Sambo-
rze przy ul. Trybunalskiej, gdzie 
przebywała od 5 stycznia do 8 lu-
tego 1945 r. Przetrzymywali ją w 
piwnicy. Helena Cykowska wspo-
mina: „Pewna kobieta o imieniu 
Maria powiedziała strażnikom, że 
to jej dziecko. Uratowała je, bo 
umarłoby z głodu albo wycień-
czenia. Mnie wzięli na przesłu-
chanie, kazali się rozebrać i bili 
pięcioramiennym harapem. Bił 
mnie bardzo zły, rudy enkawudzi-
sta. Przecinali mi piersi, aż mleko 
z krwią wypływało”. 
Helenę Cykowską zabrano z 
Sambora do więzienia śledcze-
go NKWD w Drohobyczu przy 
ul. Stryjskiej, gdzie przebywała 
od 8 lutego do 20 lipca 1945 r. 
Wyrokiem Wojennego Trybuna-

łu Wojskowego NKWD została 
skazana w procesie 10 akowców 
(18-19 lipca) na 6 lat pozbawienia 
wolności i pracę w obozach po-
prawczych. W okresie od 20 lipca 
do 23 sierpnia przebywała w wię-
zieniu NKWD w Drohobyczu „na 
Górce”, a następnie do listopada 
w punkcie przesyłkowym NKWD 
we Lwowie przy ul. Pełtewnej. 
Stamtąd przewieziono ją wraz z 
innymi kobietami na Syberię.
     W tym samym okresie Stani-
sław Cykowski musiał ukrywać 
się w podziemiu. „Pewnego razu 
postanowił odwiedzić swoje dzie-
ci. Wracając nocą natknął się na 
sowiecki patrol i zaczął uciekać. 
Na ulicy wywiązała się strzela-
nina, podczas której „Ćma’ zo-
stał ranny w ramię. Resztkami 
sił szwagier przyczołgał się do 
naszego domu. Mama nie widząc 
innego wyjścia zaleciła, żeby 
Staszka jak najszybciej zawieść 
do szpitala. Pobiegła do sąsia-
dów pożyczyć konie, a następnie 
wraz z Janką, przenieśli rannego 
na bryczkę. Siostra ze szwagrem 
oraz Tadkiem Filcem i Tadkiem 
Skrabą nie zważając na niebez-
pieczeństwo jechali w czwórkę 
głównymi ulicami miasta. Ran-
nego Staszka lekarz opatrzył i za-
trzymał szpitalu. 
W międzyczasie do naszego 
domu przyjechało wojsko, które 
rozpoczęło przesłuchania.  Mama 
tłumaczyła im, że rannego zięcia 
odesłała do szpitala. NKWD po 
znalezieniu Staszka na izbie przy-
jęć pozostawiło przed drzwiami 
Sali, w której leżał dwóch straż-
ników do ochrony. Nic to jednak 
nie dało, gdyż w nocy akowcy go 
odbili. Spuścili „Ćmę” przez okno 
na noszach i uciekli. Podejrzenia 
o współpracę padły na lekarza dy-
żurnego i pielęgniarkę Franciszkę 
Wolanin”.
 15 czerwca 1945 r. NKWD doko-
nało aresztowania wielu sambo-
rzan. Na Syberię zostali wywie-
zieni m.in. Janina Łobos (miała 
18 lat), Tadeusz Filc, Tadeusz 
Skraba, pielęgniarka Franciszka 
Wolanin i lekarz z samborskiego 
szpitala. 
Wśród zatrzymanych znalazła się 
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także Regina Łobos, która trafi-
ła do aresztu przy ul. Kopernika. 
„W chwili aresztowania mojej 
rodziny byłam w szkole. Infor-
macje o jej zatrzymaniu przy-
niosła mi mała dziewczynka. Po 
ironicznych uwagach nauczycieli 
na temat Polaków pobiegłam do 
domu. Był zaplombowany, więc 
wybiegłam na ulicę i zobaczyłam 
moją mamę. Chciałam się do niej 
przytulić, ale strażnik odepchną 
mnie kolbą karabinu tak mocno, 
że wylądowałam na siatce sąsia-
dów. Płakałam i szłam za mamą, 
aż do bram więzienia. Po powro-
cie do domu zerwałam plomby 
na drzwiach, usiadłam w pokoju 
na parapecie i do rana płakałam 
i wrzeszczałam z nerwów. Nikt z 
sąsiadów nie przyszedł mi pomóc. 
Bali się aresztowania. Następ-
nego dnia nalepiłam pierogów i 
zaniosłam je mamie do więzie-
nia. Strażnik zapisał karteczkę dla 
kogo przekazać pakunek i poszedł 
go zanieść, zapominając zamknąć 
drzwi. Po cichutku wkradłam się 
do środka. Zdjęłam buciki i za-
częłam szukać mamy, ale w labi-
ryncie korytarzy zgubiłam się. W 
końcu przez drzwi usłyszałam jej 
głos. Prosiła, żeby ktoś jej przy-
niósł zerkalec i griebień (luster-
ko i grzebień). Zaczęłam głośno 
krzyczeć mamo, mamo, aż w koń-
cu przyszedł strażnik i wygonił 
mnie za bramę więzienia. Wypu-
ścili ją dopiero po 3 tygodniach”. 
W tym samym okresie aresztowa-
no także Stanisławę Łobos i Kata-
rzynę Cykowską, które zwolniono 
po 4 tygodniach. 
     Liczne aresztowania aktyw-
nych członków polskiego podzie-
mia w obwodzie samborskim do-
prowadziły do osłabienia struktur 
AK na tym terenie, co bezwzględ-
nie wykorzystywali nacjonali-
ści ukraińscy, którzy mordowali 
ludność cywilną i palili polskie 
gospodarstwa. Sowieci natomiast 
chcąc pozbyć się Polaków wywo-
zili ich na Sybir do poprawczych 
obozów pracy i łagrów rozsia-
nych poza kołem polarnym i na 
Dalekim Wschodzie.
 22 listopada 1945 r. Helena Cy-
kowska wraz z innymi kobieta-
mi została przetransportowana z 
Lwowa na Ural. Trafiła do obozu 
w miejscowości Połowinka poło-
żonej nieopodal Permu nad rze-
ką Kamą, gdzie pracowała przy 

wyrębie lasu. Następnie została 
przewieziona do łagru w swier-
dłowskiej obłasti. Tam wraz z in-
nymi więźniarkami pracowała w 
kamieniołomach. 
 Warunki w kobiecych obozach na 
Uralu były bardzo trudne. Zesłań-
cy mieszkali w 70-osobowych ba-
rakach, w których były zamonto-
wane podwójne kojki (drewniane 
łóżka). Kobiety pracowały przy 
wyrębie lasu od godziny 6.00 do 
18.00 w czterdziestostopniowym 
mrozie. „Musiałyśmy cały czas 
pracować, bo jak tylko przestawa-
łyśmy to koszula, która była mo-
kra od potu zamarzała i wygląda-
ła jak zbroja z lodu”. Więźniarki 
chodziły na wycinkę lasu wiele 
kilometrów za rzekę. Za ciężką 
pracę dostawały niewystarczają-
ce racje żywnościowe, dlatego w 
tajdze zbierały dodatkowo jodłę, 
lipę i lebiodę, z których przygo-
towywały dodatkowy posiłek. 
Raz na jakiś czas do obozu przy-
chodziły paczki i listy od siostry, 
która pozostała wraz z matką w 
Samborze. „Większość paczek 
nigdy do mnie nie trafiła. NKWD 
okradało wszystkich skazańców, 
a listy były otwierane i czytane 
przez strażników”. Z listów do-
wiedziała się również, że jej mąż 
już wyjechał na Ziemie Odzyska-
ne i osiedlił się w powiecie głub-
czyckim.    
     We wrześniu 1948 r. Helena 
Cykowska otrzymała zgodę na 
wyjazd i wraz z 70 innymi kobie-
tami przyjechała do Polski. 2 paź-
dziernika 1948 r. przeszła przez 
punkt etapowy w Białej Podla-
skiej. Do rodzinnego Sambora nie 
wróciła, gdyż Polaków władze 
radzieckie wysiedliły, a domy i 
mieszkania zajęte były już przez 
Ukraińców. Podróżowała pocią-
giem osobowym przez Często-
chowę, w której się zatrzymała, 
aby podziękować Matce Boskiej 
za opiekę i szczęśliwy powrót do 
domu, a stamtąd trafiła do Głub-
czyc.
 Stefana Józefowicza los potrakto-
wał również okrutnie. 10 grudnia 
1945 r. został wywieziony z Lwo-
wa na Syberię. 6 stycznia 1946 r. 
„Grot II” przybył do spec-obozu 
w Workucie, gdzie nadano mu nu-
mer „Ł-671”, co potwierdza za-
chowana w archiwum obozowym 
fotografia. „Szwagier pracował 
bardzo ciężko pod ziemią w ko-

palni węgla. Potem został zatrud-
niony przez obozową lekarkę jako 
tłumacz i pomocnik. Znał bardzo 
dobrze język rosyjski, bo się uro-
dził w Nikolsku Ussuryjskim, w 
okręgu władywostockim”. 
     W 1950 roku Workutłag liczył 
ponad 72 tys. więźniów, którzy 
w nieludzkich warunkach przy 
50 stopniowym mrozie zmusza-
ni byli do budowy ponad dwóch 
tysięcy kilometrów torów i pracy 
w kopalniach. Z czasem łagierni-
ków zaczęto zatrudniać przy bu-
dowie dróg i mieszkań, remoncie 
budynków, w cegielni, tartaku i 
zakładach mechanicznych. Wśród 
więźniów największy odsetek sta-
nowili Polacy pochodzący z Kre-
sów Wschodnich. 
  W kompleksie obozowym Wor-
kutłag, w każdym baraku miesz-
kało od 40 do 300 więźniów. 
Pracowali po dwanaście godzin 
dziennie. Ich wynagrodzeniem 
była bałanda (wodnista zupa go-
towana z pastewnej rzepy) oraz 
porcja czarnego chleba. Łagier-
ników zmuszano do pracy nawet 
podczas ostrych mrozów i szale-
jących co pewien czas syberyj-
skich burz śnieżnych – purg.
  Warunki bytowe  skazańców po-
prawiły się nieco po śmierci Sta-
lina. W 1953 r. wybuchł w Wor-
kutłagu strajk. Górnicy, domaga-
jąc się poprawy warunków życia 
i pracy, odmówili rano wyjścia z 
baraków. Jeden z workuckich ła-
gierników Mieczysław Zabierow-
ski, który zamieszkał po wojnie w 
Głubczycach wspomina: „w lipcu 
1953 roku wybuchł na wielu ko-
palniach strajk, między innymi 
na szachcie nr 29. Znałem tam 
wielu ludzi, którzy go organizo-
wali. Byli to m.in.: Edek Buca, 
Edmund Greczanik, Stefan Józe-
fowicz, Mirek Hentosz z trzeciej 
szychty. Widziałem na wagonach 
z węglem, wywożonym wów-
czas z kopalń, napisy białą farbą: 
„Ugol rodinie, nam swaboda!”. 
     Władze obozu nie osiągnąw-
szy porozumienia, postanowiły 
siłą zgasić bunt. Z Moskwy ścią-
gnięto zastępcę ministra spraw 
wewnętrznych gen. Iwana Ma-
slennikowa, który kazał żołnie-
rzom otoczyć obóz przy kopalni 
nr 29. Oświadczył strajkującym 
więźniom, że jeżeli w ciągu pół 
godziny nie zaczną wychodzić 
z baraku, rozkaże strzelać. Po 

naradzie więźniowie postano-
wili wyjść, lecz gdy to uczynili 
NKWD otworzyło ogień z kara-
binów maszynowych. Zginęło 66 
osób. Wielu strajkujących zostało 
rannych. Po akcji strażnicy utwo-
rzyli szpaler, przez który buntow-
nicy musieli przejść. Wybrano 
najaktywniejszych działaczy ko-
mitetu strajkowego, rozebrano ich 
do naga, a następnie na oczach 
wszystkich załadowano do przy-
gotowanych ciężarówek i wy-
wieziono w nieznanym kierunku. 
Członków komitetu strajkowego 
oskarżono o sabotaż i dywersję, 
za co otrzymali wyroki śmierci. 
Po kilku dniach zamieniono je na 
czyn chuligaństwa. Edward Buca 
do swojej kary 20 lat pobytu w ła-
grach, miał zasądzone dodatkowo 
jeszcze 10 lat.   
 Trzy lata później, na podstawie 
amnestii z dnia 22 maja 1955 r. i 
dekretu Rady Najwyższej ZSRR 
„o repatriacji obywateli krajów 
demokracji ludowej, znajdującej 
się w miejscach zesłaniach” Ste-
fan Józefowicz powrócił do kraju 
(w styczniu 1956 r.). „Przyjechał 
do swojej rodziny w Radomiu. 
Jego siostra Zofia przez wiele lat 
starała się mu pomóc. Miała bar-
dzo dobre kontakty z akowcami 
w Londynie i Paryżu, ale nic nie 
wskórała. Swojego brata zobaczy-
ła dopiero po 11 latach”. 
 Podobny los jak „Grota II” spo-
tkał Janinę Łobos, która we wrze-
śniu 1945 r. została wywiezio-
na do Workuty. Trafiła do łagru 
„Predszachna”. „Z Drohobycza na 
Sybir jechaliśmy pociągiem cały 
miesiąc. W jednym wagonie po-
dróżowało ok. 50 osób. Stłoczeni 
nie mieliśmy nawet jak usiąść na 
podłodze. Raz dziennie dostawa-
liśmy wodę i kromkę chleba. Ra-
towały nas suchary, które podała 
mi przed odjazdem moja mama”. 
     W roku 1947 Janina Łobos była 
sądzona w obozie jako więzień 
polityczny i została skazana na 6 
lat pracy poprawczej w łagrach. 
Po wyroku przetransportowano 
ją z Workuty do Komi ASRR, w 
kajgorodzki rejon, „Mech-Baza” 
stacja Narsadin. „Dni spędzone 
w łagrze niczym się od siebie nie 
różniły. O 6.00 Sowieci zarzą-
dzali pobudkę. Następnie było 
śniadanie, podczas którego dosta-
waliśmy 10 dag chleba i kipiatok. 
Po posiłku NKWD robiło zbiórkę 
przy bramie i sprawdzało obec-
ność łagierników. Zanim doszli-
śmy do miejsca pracy w lesie, mu-
sieliśmy przejść 9 km w śniegu. 
W tajdze wycinaliśmy drzewa, 
które następnie były sortowane 
i cięte na odpowiednią długość. 
Potem bale przewoziliśmy nad 
brzeg Sysowy, gdzie drzewo były 
spławiane. W naszym posiołku 
ludzie umierali z głodu i zimna. 
Na porannych zbiórkach trudno 
było się doliczyć ilu zesłańców 
zginęło przy spławianiu drzewa, a 
ilu przydusiły pnie. Nikt nie dbał 
o nasze bezpieczeństwo. Nikomu 
też nie udało się stamtąd uciec”. 
 Na Syberii Janina Łobos poznała 
Białorusina Gienadija Bialika, za 
którego wyszła za mąż. W 1954 
r. pozwolono jej opuścić obóz. 
Zgodnie z prawem mogła wrócić 
do miejsca, gdzie była aresztowa-
na, a więc do Sambora. Płynęła 
statkiem z Workuty, a następnie 
jechała pociągiem do Moskwy. 
W ambasadzie chciała załatwić 
potrzebne dokumenty, ale za 
„wichrzycielską przeszłość” od-
mówiono jej pomocy. Z Moskwy 

udało się jej dostać do rodzinnego 
Sambora, który był już zasiedlony 
przez Ukraińców. Zatrzymała się 
na krótko u kuzynki Marii Bere-
steckiej. Do Równego w powie-
cie głubczyckim przyjechała 24 
maja 1954 r., gdzie spotkała mat-
kę wraz z rodziną. „Po powrocie 
z Sybiru ostrzegano mnie, że w 
Polsce też nie mogę być całkiem 
bezpieczna, bo akowców prze-
śladują. Chciałam jak najszyb-
ciej wymazać z pamięci pobyt na 
Sybirze i wszystko co się z nim 
łączyło. Dlatego też zniszczyłam 
dokumenty potwierdzające moją 
przynależność do AK”.
Pozostali członkowie rodziny 
(Regina, Stanisława i Maria) wy-
jechali z Sambora w maju 1946 
r. jako jedna z ostatnich rodzin 
na „Zawidówce” i „Średniej”. 
„Mama nie chciała wyjeżdżać, 
bo bała się, że jak nasi powrócą 
z Syberii, to nie będą mieli gdzie 
zamieszkać”. W końcu pod naci-
skiem sąsiadów rodzina postano-
wiła, że wyjedzie na Ziemie Od-
zyskane. Wraz z Łobosami trans-
portowani byli rodzice Stanisława 
Cykowskiego oraz jego dzieci. 
„Jechaliśmy 7 tygodni w kierunku 
Lwówka Śląskiego. Staszek był 
już osiedlony w Równem. Dowie-
dział się od nas listownie, którym 
transportem będziemy wracać. 
Załatwił na punkcie etapowym 
odczepienie wagonu i przetocze-
nie go na inny tor. Potem dołączo-
na nas do innego składu i w ten 
sposób dotarliśmy szczęśliwie do 
Głubczyc. W wagonie jechał z 
nami m.in. Adamem Skraba, któ-
ry osiedlił się w Kluczborku oraz 
Władek Dołhan, który zajął pose-
sję w Równem”.
Ponieważ w Równem nie było już 
wolnych domów lub były bardzo 
zniszczone, Regina Łobos poszła 
do Rady Narodowej w Głubczy-
cach z kartą majątkową i repatria-
cyjną w celu załatwienia domu. 
Od urzędników usłyszała, że „nie 
kazali jej tu przyjeżdżać, a dom 
niech da jej ten, kto ją tutaj spro-
wadził”. Dopiero dzięki pomo-
cy pana Ryka z Równego, który 
miał więcej miejsca i wymienił 
się pomieszczeniami z autochto-
nem, mogli zamieszkać w swoim 
domu. „Rodzina lamentowała, że 
to koniec świata, a domy są odda-
lone od miasta podobnie jak Rów-
ne do Babin (miejscowość spod 
Sambora)”. Z czasem Regina 
Łobos otrzymała rentę kolejową 
po mężu. Przydzielono jej także 
7 ha pola oraz narowistego konia 
z UNRA (zabranego od sąsiada).
     Sytuacja materialna wypędzo-
nych zza Buga Polaków nie była 
najlepsza. Łobosom udzielili po-
mocy krewni z USA. Regina mia-
ła w Ameryce dwie siostry i brata 
(wyjechali jeszcze przed I wojną 
światową), do których wysłała 
rozpaczliwy list. Pisała w nich o 
biedzie, przymusowej deportacji 
i dzieciach przebywających w 
sowieckich łagrach. „Po jej liście 
paczki przychodziły dwa razy w 
miesiącu. Zawierały żywność, 
ubrania, kawę, herbatę i słody-
cze”.  
 Łobosowie i Cykowscy byli prze-
konani, że w małej wiosce przy 
czechosłowackiej granicy będą 
mogli spokojnie przeczekać trud-
ny okres, uniknąć „zainteresowa-
nia” Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa i z czasem wrócić do 
rodzinnego Sambora. Jednak po 
kliku latach spędzonych w Rów-
nem powrót na Kresy Wschodnie 
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/ Koszary w Samborze. Rok 1936
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okazał się niemożliwy. Zaraz po 
przyjeździe Janinie Łobos funk-
cjonariusze PUB w Głubczycach 
założyli grubą teczkę. „Starałam 
się wiele razy zapisać do ZBO-
WiD-u z racji mojej działalności 
w AK, ale jak do tej pory nikt mi 
w tym nie pomógł. Serce mnie 
boli, że ja, która tak wiele zrobi-
łam i tak wiele się nacierpiałam, 
jestem bez żadnego uznania i 
przynależności. Chciałabym choć 
na stare lata, być za moje cierpie-
nie usatysfakcjonowana”. Maria 
po wojnie pisała listy do Kijowa i 
Lwowa w sprawie swojej siostry. 
Była przekonana, że uda się jej 
odtworzyć jakąkolwiek dokumen-
tację z czasów przynależności Ja-
niny Łobos do AK. Niestety, żad-
nych pozytywnych odpowiedzi 
nie otrzymała. Dopiero w okresie 
pieriestrojki przyszły dokumenty 
z Kijowa, które stanowią dowód, 
że Janina była zesłana na Syberię 

jako „osoba polityczna”.
Po wojnie większość z opisanych 
osób osiedliła się w miejscowości 
Równe, w powiecie głubczyckim.
 Stanisław Cykowski przyjechał 
z Sambora wraz z innymi Zabu-
żanami na Ziemie Odzyskane. 
Podróżował nielegalnie, gdyż nie 
miał ze sobą karty repatriacyjnej. 
Długo ukrywał się przed UB. Z 
czasem podjął pracę w punkcie 
nasiennym, a następnie w Spół-
dzielni Produkcyjnej w Równem, 
gdzie pełnił funkcję prezesa.
 Jadwiga Józefowicz, która miesz-
kała u teściów w Radomiu, przy-
jechała do rodziny w Równem. 
Podjęła pracę w Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w 
Głubczycach, a następnie przez 
krótki okres czasu pracowała w 
zakładzie krawieckim.
 Maria Łobos (Jaworska) po przy-
jeździe z Sambora do Równego 
kontynuowała naukę w szkole 

siedmioklasowej, a następnie w 
głubczyckim LO. Po ukończeniu 
szkoły pracowała w służbie zdro-
wia. W międzyczasie ukończyła 
także Studium Pomocy Psycholo-
gicznej.
 Halina Józefowicz (Klityńska) 
osiedliła się wraz z rodziną w 
Równem. Ukończyła Technikum 
Ekonomiczne w Raciborzu. Do 
emerytury pracowała w Woje-
wódzkim Biurze Geodezji i Tere-
nów Rolnych Oddział w Głubczy-
cach.
 Ludwik Łobos po demobilizacji 
zamieszkał z rodziną w Równem. 
Następnie wyjechał do Toma-
szowa Mazowieckiego, gdzie się 
ożenił i osiadł na stałe.
 Stefan Józefowicz, po przyjeź-
dzie z Workuty do Radomia, 
przechodził długą kwarantannę. 
Następnie podjął prace w fabryce 
obuwia. Zmarł w czerwcu 1963 
r. Pani Maria wspomina: „Grot 

II” to był gość, to był ktoś, jego 
wszyscy szanowali i się z nim li-
czyli”.
 Historia życia członów rodziny 
Łobos, Cykowskich i Józefowicz 
wydaje się obecnie wręcz nie-
prawdopodobna. Bohaterowie 
samborskiej AK i oddziału leśne-
go stają się po wielu latach wzo-
rem do naśladowania dla przy-
szłych pokoleń. Obronę ojczyzny 
traktowali jako swój święty obo-
wiązek. Ich walka w konspiracji i 
bezinteresowne oddania sprawie 
polskiej nie może ulec zapomnie-
niu, aby pamięć o tych, którzy 
walczyli za polskie Kresy była 
przekazywana z pokolenia na po-
kolenie.

 Wywiad z Marią Jaworską (z 
domu Łobos) oraz Haliną Klityń-
ską (z domu Józefowicz) prze-
prowadzono w Głubczycach 28 
sierpnia 2013 r. Wywiad z Hele-

ną Cykowską przeprowadzono w 
Równem 27 lipca 2010 r. Ponad-
to wykorzystano: relację Janiny 
Łobos (po mężu Kalita) spisaną 
przez Marię Jaworską w dniu 13 
grudnia 2013 r., życiorys Janiny 
Łobos spisany w dniu 5 września 
2013 r., a także relacje: Jadwigi 
Łobos (po mężu Józefowicz), ps. 
„Ada”, Teofila Zdzisława Kra-
kowskiego, ps. „Dziobak”, Miro-
sława Hentosza, ps. „Mimi”, Bo-
lesława Then-Szydłowskiego, ps. 
„Len” zebrane i spisane przez Ja-
ninę Wysoczańską-Klawińszową, 
ps. „Wanda” w dniu 8 lipca 1988 
r. Wśród publikacji wykorzystano 
wspomnienia Mieczysława Za-
bierowskiego, „W łagrach Uchty 
i Workuty”, Kraków 1999 r. oraz 
wspomnienia Bernarda Grzywa-
cza, „Krąg Workuty”, Warszawa 
2004 r
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Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

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

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

 Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej
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OBRONA LWOWA, OBRONA  
PRZEMYŚLA, WOJNA  POLSKO 
UKRAIŃSKA  1918-1919.Część 3 
Zamieszczony materiał jest fragmentem książki  Kresy. „Opowieść niedokończona”.
Ryszard Jan Czarnowski
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DRUGA OBRONA 
PRZEMYŚLA  ( DO 14 
GRUDNIA )

19 listopada 1918 r. dowódcą 
grupy operacyjnej „Wschód” 
został na jeden dzień   świeżo 
awansowany gen. Bolesław Roja. 
W następnym dniu - zastąpił go 
na tym stanowisku gen. Tadeusz 
Rozwadowski. Polska Rada 
Narodowa w Przemyślu powołała 
22 listopada swoich przedstawicieli 
przy dowództwie  w osobach 
W.Grzędzielskiego i H.Libermana. 
25 listopada Polska Komisja 
Likwidacyjna zatwierdziła ich jako 
swoich przedstawicieli i powołała 
dwóch dalszych w osobach 
Rychlika i hr.Skarbka  jako 
komisarzy do spraw politycznych. 
Grupa ta miała doprowadzić do 
unormowania stosunków między 
ludnością polską a ukraińską na 
ternie Galicji .  

W grudniu nastąpiła też zmiana 
na stanowisku dowódcy Okręgu 
Przemyskiego. Nowym dowódcą 
został gen. Zygmunt Zieliński 
- były Komendant Legionów 
Polskich i Polskiego Korpusu 
Posiłkowego. Otrzymał on rozkaz 
przeprowadzenia kontrofensywy w 
kierunku na Chyrów i Sambor w 
celu obrony miasta i zlikwidowania 
otaczających go jednostek 
ukraińskich. W związku z tym 
zorganizował on grupę w sile 1600 
piechociarzy , baterii   dział. Tymi 
siłami gen.Zieliński rozpoczął 
11 grudnia ofensywę. Walki 
toczyły się pod Grochowcami i 
Hermanowicami. Główne natarcie 
wspierały  ogniem dalsze  2 baterie 
ustawione między cmentarzem 
przemyskim a Nehrybką. Zajęto 
Grochowce - fort „Optyń” i 
wzgórze na północ od Hermanowie. 
Artyleria kwaterowała w 
Pikulicach. 12 grudnia wojsko 
ukraińskie wycofało się z 
Hermanowie do Niżankowic. 
13 grudnia walki podjęto pod 
Fredropolem i Niżankowicami. 
Kontruderzenie ukraińskie z 
Fredropola w kierunku Darowic 
została odparte. W związku z 
tym wojska ukraińskie wycofały 
się około południa w kierunku 
południowym i południowo-
wschodnim. Grupa składająca się 
z l batalionu piechoty, kompanii 
karabinów maszynowych i pociągu 
pancernego zaatakowała i zdobyła 
po krótkiej walce Niżankowice. W 
czasie tych walk pod dowództwem 

por. Dudzińskiego  brał udział 
oddział 10 Pułk Orląt Przemyskich  
głownie  młodzieży gimnazjalnej, 
który poniósł dotkliwe straty 
w postaci poległych 12 
przemyskich uczniów. Ostatecznie 
walki te zakończone zostały 
pełnym zwycięstwem pomimo 
poniesionych ofiar wśród zabitych 
i rannych żołnierzy. Miasto zostało 
obronione, powstrzymane zostały 
dalsze ataki Ukraińców.

I to koniec Obrony Przemyśla. A 
my  udamy się  w stronę  kolejnej 
transzy  Obrony Lwiego Grodu 
która była  już fragmentem  
regularnej wojny polsko  
ukraińskiej  dziejącej się   aż  do 
maja  drugiej dekady maja 1919 
roku. 

DRUGA OBRONA LWOWA    
i WOJNA  POLSKO – 
UKRAIŃSKA.

Tak jak już wcześniej napisałem  
- listopadowa Obrona Semper 
Fidelis  nie zakończyła walki  o 
Lwów. Już  tydzień  po wycofaniu 
sił z miasta, Ukraińcy spróbowali 
ponownie. Tym razem  ppłk  
Michał Tokarzewski uprzedził  
częściowo ich zamiary i skutecznie 
kontratakował w Dawidowie.  Ale  
2 grudnia  Ukraińcy opanowali 
Dublany i w gmachu Akademii 
Rolniczej zainstalowali swój 
sztab. I potrzebne  było wsparcie 
miejscowych  kolejarzy  oraz 
doprowadzenie  tu pociągu 
pancernego ( Śmiałego ) 
by  powstrzymać i rozbic 
przygotowane już kolejne 
uderzenie na Lwów i Zimna Wodę. 
Chwilowe  odzyskanie Dublan 
poprzedziły krwawe  walki.  W 
Obroszynie w walce  o palac  
arcybiskupi padło kolejne Orlę  - 
por, Felsztyn. Ale mimo to  ataki nie 
ustawały.  Tu gdzie potem po niemal  
90  latach stanął ołtarz papieski  
wzniesiony dla  naszego św. Jana 
Pawła Wielkiego  , na lwowskim 
Sichowie również rozgorzały 
krwawe  walki. Ucieszono się gdy 
kapitan de Lavaux  zdobył  Gródek 
Jagielloński, uniemożliwiając  
Ukraińcom oskrzydlenie Lwowa,  
ale bardzo smutna wiadomośc 
przyszła  z Wulki   gdzie poległ 
prowadząc atak na gniazdo 
karabinów maszynowych,  
ulubieniec Lwowa     kapitan 
Starck, b. komendant  Reduty 
Konarskiego. Każda wojna i 
walka przynosi ze soba złość, 

śmierć i nierzadko zbrodnię.  
Opisy szlachetnego traktowania 
jeńcow sa  adekwatne jedynie  dla  
powieścideł  i  obrazów filmowych. 
Jednakowoż zbrodnie  dokonywane 
na ludności cywilnej,   od wieków  
w przeważającej wysoce liczbie 
są  specjalnością Ukraińcow. 
Piszę  o tym dlatego ,że  w czasie  
drugiej transzy walk o Lwów 
mieliśmy dalsze  liczne przykłady 
zbrodniczych poczynań, które 
stały się  wzorem  dla  bestialstwa  
OUN UPA  w czasie  i po II wojnie 
światowej. Wspomnieć chcę  w 
tym miejscu  o   losie wsi  Biłka 
Szlachecka, która  została spalona 
w tym czasie a  mieszkańcy 
wymordowani. Bliźniaczo  w 
Sokolnikach. Lata – wiek niemal 
mija, nikt się  nie upomina o pamięć 
tych miejsc, i wydarzeń  które  były  
tym samym co Huta Pieniacka  w 
1943  roku  również nieopodal 
Lwowa. Niedługo, nasze dzieci  i 
wnuki   staną  u progu wiekowej  
rocznicy II wojny i tragicznych 
wydarzeń z nią związanych. Czy 
pozostanie  wspominać jedynie 
zbrodnie mieszczące się  ogólnie 
w haśle  holocaust, a  pojednawczo 
wyciszać  pamięć  i przestrogę  
eksterminacji samych  Polaków ?  

 Lwów mimo wyzwolenia  i 
zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia  nadal nie był  ani 
spokojny ani radosny.  Podwórka  
i ulice  zdobione krzyżami mogił  
i innymi znakami śmierci ( dzieci 
często ), choć  przyprószone 
całunami śniegu nie przywodziły 
na myśl  tęsknot  do  dzielenia się  
opłatkiem przy wigilijnym stole. 
Ileż  wolnych nakryć dla dzieci  stało  
na obrusach  uzupełniając  wolne  
talerze dla samotnych wędrowców. 
Tym bardziej ,że na miasto spadały 
bomby. Szczególnie  ciężkie dni  
( ostrzał artyleryjski )  przeżyło 
miasto  w drugi dzień     Świąt i 27 
grudnia. Trwała   zażarta walka  o 
Sichów i  Persenkówkę obsadzoną  
Orlętami. To oni niestety nie 
dali rady  pod naporem masy  
atakujących Strzelców Siczowych 
i ostrzałem moździerzy. Zdało się 
przez  chwilę, że  cała listopadowa 
obrona pójdzie na marne. 
W  czasie walki  o miejscową  
elektrownię  - kluczową i główną  
dla zaopatrzenia Lwowa  w prąd 
, zginął ( 29 grudnia )  dowódca 
obrony tej placówki por. Józef 
Marian Mazanowski, kawaler 
Krzyża Orderu Virtuti Militari. 
To  nie lekceważąc  pozostałych 

Wspanialych Poległych druga 
najbardziej  tragiczna  strata  z 
tego miejsca. Gdy dziś  idziemy  
pod  baldachimem  arkad  wzdłuż  
katakumb Cmentarza Orląt, 
znajdujemy na jednej  z tablic  
wykute nazwisko  - Antoni 
Petrykiewicz  13 lat, najmłodszy  
Kawaler Krzyża  Orderu Virtuti 
Militari. To tu na Persenkówce 
został ciężko ranny 23 grudnia. 
Bił się nie gorzej od starych, 
doświadczonych żołnierzy 
napisano w  Księdze Poległych 
w Obronie Lwowa i Kresów 
Wschodnich. Prof. Stanisław 
Nicieja,  napisał, że   z placu boju 
usiłowała go wynieść sanitariuszka 
( studentka UJK )  Stanisława 
Klimkowska-Bieńkowska. Dodam 
jeszcze  ,że  przez wiele godzin 
bezskutecznie, bo Ukraińcy 
strzelali do sanitariuszek mimo 
znaku Czerwonego Krzyża  na 
ramionach . Została trzykrotnie  
ranna  i  jakimś cudem przeżyła.  
Antoś Petrykiewicz mimo 
wysiłków lekarzy  zmarł w szpitalu 
polowym w gmachu Politechniki 
Lwowskiej 16 stycznia 1919 roku. 

W Nowy  Rok widmo klęski 
wyraźnie zajrzało  w  oczy 
Obrońców. I wówczas  przyszła 
z Warszawy wiadomość  która 
wlała w serca otuchę. Otóż  Józef 
Piłsudski  rozkazał w trybie 
natychmiastowym,   organizować 
gen. Janowi Romerowi   Grupę 
Operacyjną Bug  wzmocnioną 
brygadą kawalerii  ppłk. Michała 
Beliny Prażmowskiego do  
jego dyspozycji.   Miała ona 
zlikwidować oblężenie Lwowa 
od strony  północno wschodniej  
oraz zająć linię kolejową Rawa 
Ruska-Jaworów-Lwów.  Grupa 
rozpoczęła natarcie 7 stycznia, 
przełamując pozycje ukraińskie, 
i 10 stycznia dotarła  do Lwowa. 
Jednak już 12 stycznia armia 
ukraińska  ponownie zajęła 
Dublany i  Żółkiew, odbudowując 
front i odcinając powtórnie Lwów 
od głównych sił  GO „Bug” w 
rejonie Rawy Ruskiej. Duże straty 
poniesione przez stronę polską 
zatrzymały akcje zaczepne aż do 
26 stycznia. Z powodu braku sił  
próby odzyskania Rawy Ruskiej 
nie powiodły się.    4 lutego 
podjęto równie bezskuteczną   
operację zaczepną na linii w 
okolicach Fredropola, Rudek.  
14  lutego  przeprowadzono już 
ostatni  manewr  zaczepny  pod 
dotychczasowym dowództwem. 

Odzyskanie  linii kolejowej 
Przemyśl – Lwów, nie powiodło się 
. Po Janowem Polacy ponieśli duże 
straty. Nie pominę  tu nazwiska  
dowódcy.  Był nim  płk Władysław 
Sikorski. To  przelało czarę 
goryczy. Jozef Piłsudski  wydał 
rozkaz o  utworzeniu Naczelnego 
Dowództwa Wojska Polskiego, 
które od 14  lutego miało kierować  
operacjami  wojskowymi.  Decyzję  
podjął  w ostatniej chwili bo 
już  17 lutego  UHA ( Ukraińska 
Halicka Armia  ) zaatakowała  
linię kolejową Przemyśl – Lwów. 
Jednocześnie przybyła do Lwowa  
brytyjsko – francuska  delegacja  
wojskowa  pod przewodnictwem 
Josepha  Noulensa  i  co 
ważniejsze  płk Herschella 
Wade’a. Ten drugi choć  nie był 
szefem wyraźnie  dominował  nad 
pozostałymi  członkami komisji.  
Muszę dodać ,że był  ziomkiem 
i   starym  przyjacielem  - mówiąc  
wprost  - kochankiem Davida 
Lloyd George’a. Przywieźli  ze  
sobą propozycję  i plan  rozmów  
polsko ukraińskich  wysoce 
krzywdzący dla strony  polskiej , 
który  Józef Piłsudski  mimo oporu 
większości  doradców  zdecydował 
się  jako punk wyjścia przyjąć. 
Chodziło mu po prostu o czas  
dla organizacji  wojsk  i odsieczy 
dla Lwowa. Jakimże  jednak 
despektem była  ( szczególnie dla 
Anglików ) odmowa Ukraińców  
dla przystąpienia do obrad. Znowu 
mądrość  i dar  przewidywania  
przyszłego Marszałka Polski  
dały znać o sobie.  Do tego 
wszystkiego  zachodni delegaci  
zostali zaskoczeni adresem jaki 
na ich ręce złożyła delegacja  
Żydów lwowskich. Precedens 
doprawdy, ale  rabin miasta  dr 
Tobiasz Aszkenazy pisał w nim 
,że społeczność  starozakonnych 
woli  żyć i  funkcjonować bardziej  
pod administracją  polską  niźli 
ukraińską. Oświadczenie, że 
czują  się  obywatelami polskimi 
dopełniało reszty. W rezultacie  
udało się  wynegocjować 
zawieszenie broni , które wkrótce 
Ukraińcy zerwali  wysadzając 
mosty  kolejowe  w Medyce i 
Sądowej Wiszni ( 1-3 marca ). Zaraz  
potem  opanowali  wspomnianą 
wcześniej linię kolejową. Nie 
było  wyjścia  - kontratak  był 
konieczny. Dotychczasowe 
działania  wojskowe, były 
nieporadne i nieskoordynowane.  
Naczelnik nakazał  gen. 
Tadeuszowi Aleksandrowiczowi, 
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we współpracy  z gen. Wacławem 
Iwaszkiewiczem  tworzyć 
specjalną  grupę odsieczy. Ponadto 
jako rezerwowy dołączony został 
1 Pułk Strzelców Wielkopolskich 
płk Daniela Konarzewskiego.  Oni 
szczególnie  dali się  Ukraińcom 
we znaki  i nazywani byli przez 
nich „biskupami” dla swych 
wysokich czapek mundurowych. 
Obsadzili m. innymi  pociąg 
pancerny Piłsudczyk  który  dość   
odważnie poczynał  sobie na 
froncie, o czym za chwilę. Polskie  
kontruderzenie  miało miejsce  
10 marca, a szczególnie ciekawe  
wydarzenia  miały miejsce w 
Gródku Jagiellońskim. Oto 
naprawiono błyskawicznie  most  
( w Medyce ) i   rzeczony pociąg 
wjechał z impetem na dworzec w 
porze obiadowej  ku zaskoczeniu  
niczego nie spodziewających się  
stacjonujących tam Strzelców 
Siczowych.  Dalej potoczyło się 
jakby żywcem z kart Trylogii 
Sienkiewicza.  Żołnierze  polscy 
urządzili sobie „wycieczkę” 
bojową, wygnietli co niemiara  
Ukraińców, jeńców nie biorąc, 
po czym bez  jakichkolwiek strat 
własnych  pobiegli z powrotem 
do pociągu  i wyruszyli w stronę 
Lwowa. Musiało to wpłynąć 
na morale  oblegających  skoro 
okrążenie z tej strony  z łatwością 
przerwano. Tym razem nie obyło 
się  niestety bez  strat. Czas teraz  
bym pochwalił  się  działaniami  
płk Wladysława Sikorskiego,   
który rzadko bo rzadko  ale odnosił 
czasem sukcesy. Przede wszystkim 
powiedzieć chcę, że  dywizja przez 
niego dowodzona  zlikwidowała 
groźny  punkt ukraińskiej 
koncentracji  w Janowie. Ale zaraz 
potem  chcę odejść od głównego  
wątku mej opowieści, bo  jakże 
nie  zatrzymać  się  na dłużej 
w Woli Dobrostańskiej, gdzie  
Sikorski zdobył i  odzyskał nie 
uszkodzone ujęcia wody pitnej dla 
Lwowa  Nie mego pióra, obszerna 
dygresja bierze się stąd ,  że  tak 
jak zwykłymi symbolami Kresów  
dawnej Rzeczypospolitej były 
sery, kołduny litewskie, miody 
i ryby wędzone poleskie, chleb 
kulikowski nieopodal Lwowa, 
tak również mineralna   woda 
dobrostańska. I nikomu by do 
głowy nie przyszło by na nalepkach 
jej butelek zamieszczać konterfekty 
zaborczych cesarzy.   I nie dziwmy 
się separatystom śląskim , skoro 
takie  rzeczy  tolerujemy. Ale 
do rzeczy. Nie mogę  pamiętać 
smaku  owej wody, przeto posłużę 
się  fragmentami  opowieści  
Witolda Szolgini  z  serii książek 
wspomnieniowych  Tamten Lwów, 
gdzie z wielką tęsknotą  ten Wielki 
Encyklopedysta Lwowa, poeta 
i architekt  pisze   rozdzialik 
Była kiedyś woda dobrostańska. 
Zachęcam  do lektury jego książek, 
obowiązkowej  dla tych wszystkich 
co chcą się  o Lwowie  i Kresach 
wypowiadać. A jeśli nie czytali, 
lub co gorsza nie mają zamiaru 
to niech  o Semper Fidelis gadać 
nie śmią. Wiele razy jeszcze dalej  
sięgał będę  do Tego Autora, a oto 
rzeczone fragmenty. (…) Śpieszno 
mi  do tego nowego lwowskiego 
wodociągu, no i może przede 

wszystkim do wody nad wodami, 
do arcywody, superwody – do 
Dobrostańskiej. Starzy lwowianie  
pewno zupełnie się nie dziwią tym 
moim strzelistym aktom pod jej 
adresem, ponieważ jak ja pijali 
ją kiedyś codziennie i do dziś 
pamiętają jej niezrównany smak. 
(…) Wodociąg lwowski, który 
z nawiązką zastąpił szesnaście 
dawnych, z powodzeniem służąc 
mieszkańcom miasta  pod wysokim 
Zamkiem przez następnych laat 
kilkadziesiąt- rozpoczął znakomitą, 
wydajna służbę  9 marca 1901 roku. 
Odbyło się to bardzo uroczyście, 
a kulminacyjnym punktem tej 
uroczystości był szczególny 
pokaz. Oto z otwartych wtedy na 
Placu Mariackim  ( na Kolumnę 
Mickiewicza, trzeba było  poczekać  
jeszcze kilka miesięcy  - przyp. 
aut. ) hydrantów równocześnie 
trysnęły na wysokość kilku pięter  
słupy wody. Trysnęły na pokaz, na 
krótki czas  uroczystości. Stale za 
to na tym samym Placu Mariackim 
zaczęła spływać kaskadami 
do okrągłego basenu woda z 
rozwartych pysków dekoracyjnych 
delfinów  u podstawy cokołu pod 
biała marmurową figurą Matki 
Boskiej w centrum usytuowanej 
tu studni. (…) Kiedy tak teraz  po 
latach, wspominam  tamte wody 
Lwowa, których  od dawna już 
nie ma, Kiedy ze stęsknionej 
pamięci przywołuję krystaliczną 
klarowność i niezapomniany 
smak Dobrostańskiej (… )  Ech, 
dalej poczytajcie Państwo sami, 
bo to jedna  z nieskończonej listy 
opowieści  o ukradzionym mieście. 
Witold  Szolginia  pisał to tuż  przed 
śmiercią w 1992 roku  i proszę  
wszystkich o  zatrzymanie się  na 
stronicach jego dziesięcioksiągu  i  
choć na chwilę  przy jego grobie  
na Warszawskich Powązkach. 
Choć życzę – nie tylko jemu,  
powrotu  tam na Łyczakowskie 
Pola Elizejskie - gdzie  chciał 
na zawsze pozostać. I tyle mego  
odejścia od głównego tematu, choć 
może  niekoniecznie odejścia.  

Anglicy w Wersalu  nie ustawali 
w blokowaniu  polskiej ofensywy. 
Całe szczęście  wspomniany 
Joseph Noulens  przedstawił 
faktyczny wymiar wydarzeń. Był 
to polityk , który już wcześniej 
jako przedstawiciel Francji 
w Petersburgu  zaprotestował 
przeciw  traktatowi brzeskiemu, za 
co zresztą z Rosji został wydalony. 
Bo trzeba wiedzieć, że Lloydowi 
Georgowi  sekundowały w   
antypolskiej propagandzie  media  
związane  z  gospodarczymi sferami 
w Niemczech  i komunistyczne  
kierowane wprost przez Lwa 
Bronsztajna Trockiego. Kolejnym 
„zbiegiem okoliczności”  delegacja 
bolszewicka  na konferencji 
pokojowej  przedstawiła  swoisty 
projekt  rozwiązania konfliktu. 
Lenin  i jego banda  proponował  
włączenie  Galicji Wschodniej  
do Rosji. Anglia zachowywała  w 
tej sprawie milczenie.   Gdyby 
nie stanowcze  działania  
Paderewskiego  i Dmowskiego w 
Wersalu  być może  i prezydent 
USA  Woodrow Wilson zmienił 
by zdanie przechodząc  na stronę 
antypolską. Napisałem to nie  w 

ramach kolejnej dygresji, a dlatego 
, że  zaopatrzenie dla Polski  idące 
z zachodu  nie było  wcale  stałe 
i   tylko dziś z perspektywy czasu  
możemy tę sprawę lekceważyć. 
Brak cyklicznych dostaw  musiał 
blokować i ograniczać  zakres  
obrony Kresów. Ukraińcy nie  
zaprzestawali wcale  ataków 
w  kierunku i  na przedpolach 
Lwowa.  Przybyła  z Francji 
błękitna  armia  Józefa Hallera  
został pchnięta  na ten front. I 
tu muszę  poprosić Państwa  o 
mniejszą dozę  cierpliwości, bo 
nie mogę bez reakcji przejść  nad 
ostatnimi próbami przeinaczania 
historii. Bowiem z zeszłym roku, 
na rozmaitych „historycznych” 
forach internetowych  przetoczył 
się  dyskurs  o  rzekomym 
udziale  żołnierzy  Józefa 
Hallera  we wspomnianym 
wcześniej „pogromie lwowskim”. 
Niezależnie od mego protestu  
wobec prób nazywania tych 
wydarzeń  polskim pogromem 
( bliźniaczo  dla polskich 
kacetów ), chcę podkreślić, 
że  błękitna armia przybyła  do 
Polski  pół roku  niemal po tych 
wydarzeniach.  Wspominam o 
tym również dlatego, że   to ich 
ofensywa  wyjściowa ze Lwowa, 
zlikwidowała baterie artyleryjskie 
wokół miasta. Szczególnie  
bolesny był ostrzał centrum w 
Wielką Sobotę  i Wielkanoc  10 i 
11 kwietnia. Pociski zabiły kilka 
osób  na  ul. Akademickiej. 

Nie będę Państwa  nudził 
szczegółowymi opisami  działań  
bojowych.  Przepisywać  
musiałbym  dane  podane  w 
opracowaniach pióra   prof. 
Czesława Partacza, a przecież 
nie o to chodzi. Zatrzymam się 
jedynie na tych najważniejszych 
stanowiących o ogólnym 
obrazie  sytuacji.  Tako więc 
podkreślić muszę, że  interwencja 
Wielkiej Brytanii  ( ok. 10 maja ) 
spowodowała osłabienie frontu 
polskiego. Armia gen. Jozefa 
Hallera, zgodnie  z sojuszniczymi 
ustaleniami podlegała nadal  
sztabowi  marszałka Ferdinanda 
Focha i  został przez  koalicjantów 
zobowiązany do jej wycofania. 
Józef Piłsudski  stanął przed 
trudnym zadaniem  dokończenia 
działań uszczuplonymi siłami. 
Mało, albo w ogóle się o tym 
teraz  nie mówi, pomniejszając 
dla geopolitycznych celów  polski 
wysiłek, więc  podkreślę, że dalsze  
sukcesy militarne zawdzięczamy 
wówczas  głównie  męstwu i  
uporowi  zwykłych żołnierzy. 
Ofensywa  polska  podjęta 14 
maja  w odpowiedzi jakby na  
angielskie ( głównie )  działania  
spowodowała  ,że koalicjanci chcąc  
nie chcąc  zgodzili się  na  ustalenie  
zasadności  pretensji polskich  do 
linii Zbrucza. Ważny to był moment 
naszej historii bowiem w tym 
momencie  i  proszę  o zapamiętanie  
daty  miesięcznej  - maj  1919  
nasze  nadzieje  na odzyskanie  
Rzeczypospolitej  w kształcie 
przedrozbiorowym stawały  się na 
zawsze  ( z perspektywy stulecia)  
nierealną mrzonką. Nie udało  się  
uniknąć  wręcz paniki  w kołach 
politycznych  i 15 maja  przybyła 

do Warszawy  delegacja posłów  z 
Małopolski Wschodniej przyjęta 
przez Józefa Piłsudskiego  w 
Belwederze  w trybie nagłym. 
Uspokojeni  , choć przygnębieni 
nieco   decyzjami  wersalskimi 
powrócili do Lwowa.  Zanim jednak  
pójdziemy  w kierunku ostatnich  
odsłon tej wojny, przypomnieć  
chciałbym  znaczący znany i 
nieznany zarazem  moment  walk. 
Bo ogólnie  wszystkim znana jest 
nazwa  - Ułani Jazłowieccy. 14 pułk 
uzupełnię.  I etymologia nazwy. 
Często przeinaczana czasowo, 
bo  spotkałem się  najczęściej  z  
przypisywaniem  słynnej szarży   
do wojny z bolszewikami.  Zanim  
do historii  pułku  w skrócie  może  
żurawiejkę… 

Hej dziewczęta w górę kiecki, 
jedzie ułan jazłowiecki.  

Lance do boju... 
A „Czternasty” spod Odessy 
przywiózł złota pełne kiesy.  

Lance do boju... 
Zawadiacko głowę nosi 

i do szarży sam się prosi.

Jego stałym garnizonem był 
Lwów,i  żeby było jak to zwykle  
w naszej historii skomplikowane 
fragment Łyczakowa pod nazwą 
Jałowiec ( nie mylić  z Jazłowcem 
).  W kampanii wrześniowej 
również   nie zawiedli. Za nią to, 
a szczególnie za szarżę pod Wólką 
Węglową zasłużyli na ponowne 
odznaczenie tym najstarszym 
polskim orderem wojennym. 
Ponieważ nie można dwukrotnie 
odznaczać pułku Krzyżem Orderu 
Virtuti Militari, 14 Pułk Ułanów 
otrzymał prawo umieszczenia 
na wstęgach państwowych przy 
sztandarze napisu haftowanego 
złotymi nićmi: Wyróżniony za 
niezwykłe męstwo w kampanii 
1939 roku w Polsce. Ale 
zanim….  Był bowiem jednym  
z licznie tworzonych w Rosji  
oddziałów polskich łączonych  
z rosyjskimi   formacjami 
walczącymi  z bolszewikami w 
tym przypadku na Kubaniu. W 
sierpniu 1918  roku szwadron 
dołączył do oddziałów polskich 
gen. Żeligowskiego i rozrósł  się 
do Dywizji Jazdy włączonej 
do  4-tej Dywizji Strzelców 
Polskich gen. Żeligowskiego. W 
listopadzie 1918 roku, dywizjon 
wymaszerował do Noworosyjska, 
skąd po przymusowym tam 
pobycie, dopiero w styczniu 1919 
roku został przetransportowany 
morzem do Odessy ( stąd fragment 
żurawiejki ) gdzie czekał jeszcze 
jeden sformowany szwadron. 
Dywizjon stał  się Pułkiem 
Ułanów 1 Dywizji Jazdy przy 4 
Dywizji Strzelców Polskich. Pułk 
pełnił służbę w Odessie razem z 
oddziałami francuskimi i greckimi. 
3 kwietnia oddziały interwencyjne 
opuściły miasto przed ofensywą 
bolszewicką. Pułk walczy 
jako straż tylna oddziałów 
wycofujących się w kierunku 
Rumunii i przeprawiał się przez 
wezbrany Dniestr w nadzwyczaj 
trudnych warunkach. Podczas 
postoju w Besarabii szwadrony biły 
się nadal z oddziałami sowieckimi. 
Pułk w tym czasie wzmocnił 
swoimi ludźmi szeregi 6 Pułku 

Ułanów. Dopomógł w uratowaniu 
i następnie przyprowadzeniu do 
kraju polskich koni wyścigowych, 
które od 1915 roku znajdowały 
się w Odessie. 31 maja1919 roku 
pułk transportem kolejowym 
skierowano do Czerniowiec, 
skąd przeszły do Polski, 15 
czerwca przekraczając granicę 
pod Śniatynem. 25 czerwca pułk 
rozpoczął  działania przeciw 
Ukraińcom nad Dniestrem, a 
następnie wziął  udział w końcowej  
ofensywie. W początkach lipca 
toczył  ciężkie walki nad Strypą. 
Pułk zdobywa przewagę nad 
liczniejszym nieprzyjacielem 
dzięki częstym, zdecydowanym i 
brawurowym walkom i szarzom 
. I właśnie  o jednej z nich 
opowiem. 11 lipca  1919 roku, 
pod  Jazłowcem ,  miejscu  które 
na zawsze  przylgnęło do  nazwy 
pułku  i  dacie która stała  się  
świętem pułkowym. To wówczas  
pułk wraz z jednym szwadronem 6 
Pułku Ułanów rozpoczał  od rana 
walkę z przeważającymi siłami 
Ukraińców (ok. 2500 bagnetów, 
50 ckm, 4 baterie artylerii), odno-
sząc na kolejnych odcinkach 
zwycięstwo, ale siły pułku 
stopniały do 200 szabel. Mimo 
to ułani zdobyli miasto i klasztor 
w Jazłowcu. Następnego dnia, 
mimo ciężkiej walki i nowych 
strat z przeważającym wrogiem, 
pułk znów triumfował . 13 lipca 
był  trzecim, zwycię skim dniem 
bojów pułku pod Jazłowcem. 
Pułk o tak niskich stanach zadał 
nieproporcjonalne straty w zabitych 
i rannych Ukraińcom, wziął do 
niewoli ponad 1500 jeńców, w tym 
wielu oficerów, 37 ckm i 16 armat. 
Proste wyliczenie  wskazuje, że  
zginęło wówczas  ponad tysiąc 
Ukraińców. Grupa dowodzona 
przez gen. Iwaszkiewicza   
dokonała trzyskrzydłowej 
ofensywy na pozycje  ukraińskie. 
Szczególnie  wielkie straty  UHA  
poniosła  w rejonie  Włodzimierza 
Wołyńskiego.  Dużą rolę  odegrali  
wówczas  polscy lotnicy . 
Definitywnie „odegnano” 
Ukraińców ode Lwowa, choć  w 
Żółkwi byli poważnie umocnieni.   
Jednym z końcowych, militarnych  
akcentów  tej wojny (Ułani 
Jazłowieccy właśnie w tym 
fragmencie stoczyli bitwę o 
Jazłowiec )    było zaatakowanie 
sił  ukraińskich nad Dniestrem 
przez  grupę  ( mianowanego 
właśnie generałem ) Aleksandra 
Konarzewskiego. Wielkopolanie  
po brawurowym ataku zajęli 
Stryj. Zresztą  odznaczyli się  
również mieszkańcy, pomagając  
wojsku  w miarę  możliwości. O 
miejscowych  Orlętach historia  
niestety milczy. Dalsze działania  
było to, znowu  odwołując się  
do sienkiewiczowskich  strof  
wygniatanie  sił ukraińskich  w 
Małopolsce Wschodniej.  Prof. 
Czesław Partacz napisał (…) 
Niepotrzebna wojna kosztowała 
życie 10 tysięcy żołnierzy polskich, 
15 tysięcy ukraińskich oraz wiele  
ofiar cywilnych  zmarłych z ran, 
czy też  zamordowanych. (…) 
Ukraińcy nie mogli osiągnąć  
powodzenia w tej  wojnie, 
walcząc na zachodzie z Polakami 



1 stycznia 2015 - strona 34                                                                                                                                                                                                             www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
i na  wschodzie  z bolszewikami. 
Maksymalizm nierealnych 
zamierzeń terytorialnych 
spowodował zredukowanie do 
zera możliwości ukraińskich. 
Tymczasem od wschodu, zbliżało 
się wspólne niebezpieczeństwo 
dla obu narodów – bolszewizm.  
Dziś  z perspektywy czasu  łatwo  
postponować  nierealny swych 
założeniach ( zawarty wkrótce )  
sojusz  z Petlurą.     Ale  wydaje 
się, że  Polska atakowana  zarówno 
ze wschodu jak i zachodu  przy 
cichym przyzwoleniu rządów  
państw, które graniczne  ustalenia  
wersalskie  podporządkowywały 
swym interesom gospodarczym 
i bankowym -  nie miała innego 
wyjścia.  A na zakończenie 
tematu     chciałbym jeszcze  kilka 
zdań, i niebywale ważny cytaty  
zamieścić.

Niechęć  a nawet ksenofobię 
zarzucano  mi  kilkakrotnie  dla 
opinii  przeze mnie wyrażanych.  
Z  absurdami się  nie dyskutuje – 
bo się je uwiarygodnia – powtórzę 
raz jeszcze  słowa Kisiela – 
Stefana Kisielewskiego. I miast  
dyskusji czy usprawiedliwień 
zacytuję  fragment słynnego 
wystąpienia abpa Teodorowicza  
- ormiańskiego metropolity 
wygłoszonego w Sejmie  w 
Warszawie   i powtarzanego  we 
Lwowie  w dniach gdy  wszyscy  
w mieście jednoczyli się w obliczu  
zbrodni  i zagrożenia płynących z 
zewnątrz.

W obliczu tej przyszłości i 
w obliczu Bożym, w obliczu 
sumienia waszego składamy 
przed Tobą, Panie, my, posłowie 
pierwszego wielkiego sejmu na 
wolnej polskiej ziemi, ślubowanie 
poselskie. Przyrzekamy przed 
Tobą, że do pierwszej narady 
sejmowej i wszystkich narad 
przychodzić będziemy z czystymi 
rękoma i z czystym sumieniem, 
jak do sprawy świętej. I uciszymy 
nasze namiętności, i oczyścimy 
nasze dusze, byśmy tym lepsze 
wydawali prawa, im głębiej w 
siebie wejdziemy. My nie chcemy 
już odtąd szukać naszych własnych 
korzyści, a chcemy i pragniemy 
szukać jedynie tylko dobra naszej 
ukochanej i drogiej Ojczyzny. 
Nie chcemy w niej królować, ale 
chcemy, jak dzieci najlepsze, tobie, 
Ojczyzno droga, służyć, twojego, 
tylko głosu, twojego wołania 
chcemy słuchać. i nic nas więcej 
od miłości twojej nie oderwie. 

I przyrzekamy przed Tobą, o 
Panie nasz, przyrzekamy w Znak 
Twój Świety, że nie spoczniemy 
tak długo, aż ku chwale naszego 
narodu, aż ku świadectwu 
szczytnemu historii, powtórzymy 
za Zbawicielem naszym słowa: 
Consummatum est (J 19, 30) – 
Dokonało się dzieło wielkie. Amen

Jakże bym chciał, żeby  i dziś 
te słowa stanowiły wyznacznik 
dla większości choćby posłów 
zasiadających w sejmie  III RP. 
Mnóstwo dygresji w zdawałoby 
się  ograniczonym tematem  
tekście,   ale jakże od nich uciec  w 
obliczu zagrożeń.

PRZEZ LUFĘ PATRZYŁAM 
SZWABOWI PROSTO W 
OCZY 

Od końca sierpnia Niemcy dość 
często zabierali mnie, siostrę 
Halinkę oraz Janinę Dubiel do 
kopania okopów dla wojska nie-
mieckiego. Niemcy chodzili po 
domach i spisywali, wyznaczając 
ile osób ma z danej rodziny iść 
do roboty. Kopaliśmy w różnych 
miejscach, głównie wokół miasta 
Włodzimerz Wołyński. Jednego 
razu za Jankę, pojechała moja 
bratowa Helena. Kiedy skończy-
łyśmy już kopać i właściwie był 
już fajrant, stałam z dziewczyna-
mi nad okopem, a właśnie prze-
chodził obok niemiecki żołnierz. 
Nie wiem dlaczego, ale chyba 
dla żartów Niemiec pchnął mnie 
do dołu, tak że wpadłam, ale na 
szczęście nic mi się nie stało. 
Nie wiem co mi strzeliło do gło-
wy, ale pomyślałam sobie: „Jak 
ty możesz mnie pchnąć, to ja 
mogę ciebie.”. I wyszłam z oko-
pu i niespodziewanie pchnęłam 
Niemca do dołu, a ten się nieco 
poturbował. Wściekł się na mnie, 
wyskoczył z okopu i strasznie się 
wydarł: „Ty polska świnio!”. I 
już chciał mnie na miejscu za-
strzelić, już mi nawet przyłożył 
broń do głowy, ale ja jakoś się 
nie bałam i stojąc prosto, pa-
trzyłam przez lufę karabinu 
w jego oczy. W tym czasie Ha-
linka i bratowa Helena niemal z 
płaczem błagały go, aby darował 
mi życie, aby mnie nie zabijał. 
Czyściły mu przy tym gorliwie 
rękawy, dmuchając żeby nie było 
nawet najmniejszego kurzu. Na 
szczęście dla mnie Szwab dał się 
w końcu uprosić i udobruchać i 
coś tam sobie pod nosem mam-
rocząc, odszedł dalej. A my zaraz 
wróciłyśmy do domu, pamiętam 
że prosiłam siostry, by nic nie 
mówiły naszej mamie. O tego 
dnia już nie chodziłam więcej na 
okopy, tylko rozpoczęłam pracę 
w niemieckich koszarach. Byłam 
tam jako pomoc kuchenna. Tak 
pracowłam prawie 3,5 miesiąca. 
[16] [Niemal cała polska mło-
dzież, ocalała z ukraińskich rzezi, 
zmuszana była przez hitlerowców 
do darmowej, niewolniczej pracy 
w mieście Włodzimierz Wołyński 

i w ogóle na Kresach. Był to je-
dyny właściwie sposób na unik-
nięcie wywiezienia na ciężkie 
roboty do III Rzeszy. Piszą o tym 
w swoich wspomnieniach Cze-
sław Albingier oraz jego rodzona, 
starsza siostra Wacława Roch z 
d. Albingier ze wsi Sierakówka 
na Wołyniu. Relacja ta zawiera 
także wiele cennych informa-
cji o mordach banderowców na 
Polakach w pow. Włodzimierz 
Wołyński oraz o polskiej party-
zantce na Bielinie. Znajdziemy 
w niej także informacje na temat, 
powojennych losów Bolesława 
Roch ps. „Jaworski”, żołnierza 27 
Wołyńskiej DP AK. Wspomnie-
nia te (17 stron), opublikowane 
20 maja 2011 r., dostępne są na 
stronie: http://wolyn.org/index.
php/wolyn-wola-o-prawde/167-
wspomnienia-wacawy-roch-
i-czesawa-albingiera-ze-wsi-
sierakowka-w-pow-wodzimierz-
woyski-na-woy.html , Dod. autor 
opr. S. T. Roch].

SAMOOBRONA W CHOBUŁ-
TOWEJ

Ziemia Swojczowska wydała 
wielu walecznych i oddanych 
żołnierzy 27 Wołyńskiej DP AK. 
Na Bielinie w polskiej partyzant-
ce służył mój szwagier Antoni 
Szczepański, który miał za żonę 
Antoninę Rusiecką. Antoś razem 
z nami uciekł z Teresina, a zaraz 
po przybyciu do miasta, dowie-
dział się od wielu, że Niemcy 
robią właśnie nabór do polskiej 
policji, która miała chronić także 
polską ludność przed ukraiński-
mi bandami rezunów. Ponieważ 
Niemcy dawali broń, postano-
wił w ten sposób bronić swojej 
rodziny oraz innych rodzin pol-
skich. Wraz z nim zgłosili się 
do tej policji także: Eugeniusz 
Bortnowski, Stefan Bojko, nasz 
brat rodzony Leonard Rusiecki 
i Bolesław Kukułka, wszyscy z 
kolonii Teresin. Antka przydzieli-
li na placówkę do ukraińskiej wsi 
Chobułtowa i stał tam na służbie, 
gdzieś do późnej jesieni, może 
nawet do listopada 1943 r.. Czę-
sto chodziłam z moją siostrą Mi-
chaliną na placówkę do Chobuł-
towej, czsami to nawet co drugi 
dzień. Nie było co robić w mie-

ście, a tam było tylko ok 3 km, 
zatem kiedy to było tylko moż-
liwe, to dziarsko szłyśmy i zbie-
rałyśmy w drodze orzechy. Były 
tam takie laski, po wyrąbanym 
lesie. Przy naszych chłopakach, 
czułyśmy się bezpiecznie. Jedne-
go razu do Chobułtowej wybrał 
się ze mną mój tatuś Jan i Helena. 
Tego dnia Antek zapowiedział, że 
będzie wyprawa po żywność do 
wsi Mikulicze. To była wioska 
polsko – ukraińska, ale Polaków 
już tam nie było. Było to dość da-
leko, ale nie baliśmy się gdyż z 
nami było 12 chłopaków pod bro-
nią i przewodził Niemiec, poza 
tym wielu cywilów również mia-
ło ze sobą broń. Gdy dojeżdżali-
śmy już do wsi, Ukraińcy już byli 
ostrzeżeni i całą wielką gromadą 
wiali do lasu, aż się za nimi ku-
rzyło. I gdy nasza policja weszła 
do wsi, oddała kilka strzałów na 
postrach, ale z Ukraińców już nie 
było nikogo. A tak szybko ucie-
kali, że nawet krowy zostawili na 
pastwisku, ale tych nie dało się 
wziąć, gdyż były za rzeką. Teraz 
każdy brał z domów wszystko, 
co tylko nadawało się do jedze-
nia, brali także ciuchy i ogól-
nie wszystko, co przedstawiało 
jakąś wartość. Wszyscy łupili 
jak trzeba, a każdy myślał, że 
oto nie obce, ale swoje bierze.  
Jeszcze niemal, jak wczoraj, każ-
dy z tych biednych ludzi, uciekał 
z duszą na ramieniu z własnych 
chat w jednej koszulinie. Teraz 
wreszcie mieli szansę wziąć swo-
je i wszyscy, jak jeden mąż brali 
ile tylko mogli zmieścić na fury. 
Również i ja wpadłam do piwni-

cy jednego z domów, bo właśnie 
tam uciekł mi kogut i wtedy zo-
baczyłam tam Ukraińca, lat oko-
ło 30, który przestraszył się, ale 
szybko złapał tego koguta i podał 
mi. Widać chciał się ukryć przed 
Polakami i abym go nie wydała, 
podał mi koguta. Ale mi to nie 
było wcale w głowie, wzięłam 
koguta i wróciłam do swoich. 
Jeszcze trochę żeśmy tam nałupi-
li, a potem wszyscy powsiadali na 
furmanki i tak obładowani zdoby-
czą, wróciliśmy do wsi Chobułto-
wa. Tymczasem nasz tatuś pota-
jemnie oddalił się i zamiast oddać 
dużą część na placówkę, lasem 
wrócił do miasta. Dzięki temu 
przez następne dni, było co jeść 
i w końcu nie byliśmy już głodni. 
Zabraliśmy wtedy dużą jałówkę, 
dwie świnie po 80 kilo, dużo kur, 
fasolę powiązaną w snopki i ka-
pustę.

SAMOOBRONA NA CEGIEL-
NI

Ale najwięcej razy jeździłam na 
wypady z bratem Leonardem Ru-
sieckim z Cegielni, do której było 
z miasta tylko 3 km. Cegielnia 
była wciąż używana, wyrabiano 
w niej cegłę, a przy niej stało kil-
ka domków i właśnie w jednym 
z nich, była placówka chłopców 
z polskiej policji. Było tam około 
15 chłopaków pod bronią i prócz 
tego, było też wielu cywilów, któ-
rzy się do nich dołączyli. Był tam 
z nimi jeden Niemiec, a Leonar-
ko był zastępcą komendanta. Oni 
także często organizowali wypa-
dy w teren, aby ratować zagrożo-

Wspomnienia Adeli  Roch 
z d. Rusiecka z kolonii 
Teresin w pow. Włodzimierz  
Wołyński na Wołyniu  
1935 - 1947. Część III
Sławomir Tomasz Roch

/ Rodzina Rudnickich zamordowana przez UPA we wsi Chobułtowa, powiat Włodzimierz
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nych ludzi oraz w poszukiwaniu 
niezbędnej żywności. Właśnie z 
nimi jeździłam i ja, zresztą nie-
mal każda moja siostra, była na 
takim wypadzie. Byliśmy na ta-
kich wypadach w kolonii Barba-
rówka, we wsi Kohylno, we wsi 
Ludmiłpol i w trzech Marcelów-
kach. Wszędzie braliśmy, co się 
nadawało do jedzenia i ubrania. 
[17] [Pewne b. ważne fakty z ży-
cia chłopaków z samoobrony na 
Cegielni, podał w swoich osobi-
stych wspomnieniach (18 stron), 
uczestnik tej samoobrony, pan 
Bolesław Sawa z kolonii Lud-
miłpol na Wołyniu. Praca ta jest 
także spontaniczną relacją z lu-
dobójstwa, dokonanego przez re-
zunów na polskich mieszkańcach 
Ludmiłpola bowiem pan Sawa 
jest naocznym świadkiem, tych 
strasznych wydarzeń. Jest to tak-
że piękny przykład miłości córki 
Krystyny do swego ojca i matki, 
pragnącej zachować pamięć o 
ich przeżyciach dla potomnych, 
przykład zdrowego patriotyzmu. 
Wspomnienia pana Bolesława 
mogą być wzorem, doskonałym 
przykładem dla każdego, kto pra-
gnie spisać jeszcze własne prze-
życia z Kresów, czy losy kogoś z 
najbliższej rodziny, lub nawet bli-
skiego znajomego. Oto adres pod 
którym można przeczytać, opu-
blikowane 15 września 2013 r. 
wspomnienia: http://lubiehrubie.
pl/region/wspomnienia-boles-
lawa-sawa-z-kolonii-ludmilpol-
w-pow-wlodzimierz-wolynski-
na-wolyniu, Dod. autor opr. S. T. 
Roch].

Raz jeden wybraliśmy się do 
Barbarówki i chcieliśmy jechać 
do Kohylna, ale przed samą wsią 
ktoś wjechał końmi na minę i 
jemu konie i wóz rozerwało, a on 
sam został trafiony odłamkiem 
w głowę. W drodze powrotnej 
do szpitala, ten woźnica nieste-
ty zmarł. W tej sytuacji Niemcy 
wycofali się, a nasza policja i lu-
dzie, łupili co się dało z ogrodów 
Barbarówki. I wtedy ktoś zaczął 
strzelać do nas z Kohylna. Po-
nieważ było od nas około 2 km, 
to strzelali niecelnie, ale prości 
ludzie i tak wpadli w panikę i 
zaczęli się pośpiesznie cofać. Po 
paru dniach, a było to około 10 
września 1943 r., nasza policja 
znów wybrała się do Kohylna, 
przeszła przez całą wieś, ale ni-
kogo już tam nie było. Wszyscy 
Ukraińcy uciekli, zabierając ze 
sobą wszystko co się dało, tak że 
zostały tylko puste domy. Ja sama 
doszłam aż do prawosławnej cer-
kwi. Stała na wzgórzu i była oto-
czona lipami, była drewniana. 
Tymczasem nasz tatuś Jan za-
trzymał się na Zastawiu, bo most 
był zerwany i nie mógł przeje-
chać do Kohylna. Most był tam 
zbudowany ponieważ, gdy staw 
wylewał, to nadmiar wody, był 
odprowadzany rowem na łąki, 
które w ten sposób nawadniano. 
Ponieważ w Kohylnie nic nie 
było, wróciłyśmy z siostrą Mi-
chalinką na Zastawie. Domy ro-
dziny Rochów jeszcze stały całe 
i nie były jeszcze naruszone. Ja 
sama weszłam do domu Amelki 

Roch, wdowy po Władysławie 
Roch. Wszystko było porozrzu-
cane, a na posadźce dużo pierza 
z poduszek i dużo słomy. Na zie-
mi tuż przy progu leżał święty 
Obrazek. Michalinka zabrała go 
ze sobą i dała Helence Rusiec-
kiej z d. Roch, jako pamiatkę z 
jej rodzinnego domu. Ona wzięła 
ten Obrazek ze sobą, pamiętam 
że jeszcze w Horodle go miała, 
to był chyba św. Antoni. Zaraz 
też wyszłyśmy z siostrą z tego 
domu bowiem jakiś taki lęk mnie 
ogarnął, chociaż nigdzie nie wi-
działam ciał ludzkich, ani nawet 
śladów krwi. Zaraz udałam się do 
drugiego domu Grzegorza Rocha, 
który stał ledwie 20 m dalej. Tam 
było już schludnie, ten dom o dzi-
wo nie był jeszcze splądrowany. 
Natomiast dom Antoniego i Anny 
Roch, gdzie mieszkali Bolesław i 
Anastazja, stał trochę dalej, ale ja 
tam nie zachodziłam, bo się ba-
łam. Zaraz wsiedliśmy na wóz z 
tatusiem i pojechaliśmy na pole, 
uzbieraliśmy samego żyta, co 
stało w kopkach i tak obładowa-
ni wróciliśmy do miasta Włodzi-
mierza Wołyńskiego na ul. Ko-
welską.

POGROM NA ZASTAWIU

Jednego dnia do naszego domu 
przyszedł pod wieczór Tade-
usz Roch i był b. załamany, gdy 
wszedł do magazynu, w którym 
mieszkaliśmy, powiedział od 
razu: „Helenka mama z Zosią 
zamordowane!”. Usiadł i zaczął 
opowiadać, co się w ostatnich 
godzinach wydarzyło, mówił tak: 
„Nasza mamusia spała z Zosią 
w naszej stodole, (stała na rogu 
domu, tylko około 5 m). Ja z 
Mietkiem Roch, tej nocy, jak za-
wsze spaliśmy na wysepce, która 
była prawie na środku stawu. (to 
było około 20 m od domu tylko 
bowiem staw, dochodził prawie 
do samej stodoły) Nad ranem, 
już się zrobiło jasno, usłyszałem 
jakieś krzyki i piski, dochodzą-
ce ze strony naszych domów, 
ale nie sądziłem, że to na na-
szym podwórku, więc leżeliśmy 
z Mietkiem i nasłuchiwaliśmy 
uważnie, co będzie się dalej dzia-
ło i po chwili zrobiła się cisza. 
Zaraz jednak usłyszałem głos 
naszej mamy Amelii, która pro-
siła kogoś, widać znajomego, 
dość głośno i wyraźnie tymi sło-
wami: ‘Co wy ze mną zrobicie, 
przecież my tyle żyli razem i nie 
zrobili sobie krzywdy.’. I zaraz 
już słabszym, jakby zmienio-
nym głosem dodała: ‘Nie było 
między nami krzywdy, tyle co 
za paznokciami brudu!’. I po 
tych słowach nastąpiła głęboka 
cisza i już nic nie słyszeliśmy, a 
baliśmy się wyjść z ukrycia, żeby 
nas Ukraińcy nie wypatrzyli i 
jeszcze długie godziny siedzieli-
śmy na wysepce w trzcinach. Gdy 
już długo było cicho i spokojnie 
i nie było widać żadnego ruchu 
poszliśmy ostrożnie do domu, 
ale tam już nikogo nie było, tylko 
wszystko było porozrzucane, pió-
ra z pościeli i dużo słomy z łóżek 
oraz szmat na podłodze. Zobaczy-
liśmy to i ponieważ nikogo nie 

mogliśmy znaleźć żywego, za-
raz przedostaliśmy się do miasta 
Włodzimierz Wołyński. A teraz 
jestem tu u was.”.  Pamiętam b. 
dokładnie, że Tadeusz przyszedł 
do nas na wieczór, już w niedzie-
lę, tego samego dnia, co mordo-
wali mieszkańców Teresina, jak 
się potem okazało. Bowiem ja już 
wiedziałam od Zenka, że bili Te-
resin, ale jeszcze nie mówiłam, że 
o tym wiem. Tadek długo u nas 
nie był, ale jeszcze tego samego 
wieczoru, gdzieś się udał, ale nie 
mówił gdzie idzie. W tym czasie 
nie było wiadomo też, gdzie się 
podział Mietek Roch. Tego same-
go wieczoru była jeszcze narada, 
co dalej robić, ale ja i siostra mu-
siałyśmy się chować na noc przed 
łapanką. Gdzieś po dwóch tygo-
dniach dowiedzieliśmy się, że 
Tadek i Mietek poszli do polskiej 
policji. [18] [W 2003 r. pierwszą 
osobą, która w ogóle zgodziła się 
złożyć pisemne świadectwo o ży-
ciu rodziny Roch na Zastawiu w 
Kohylnie, był Roman Szymanek 
syn Wacława i Michaliny Szyma-
nek z d. Roch. Było to zarazem 
pierwsze pisemne świadectwo o 
ludobójstwie, dokonanym na na-
szej rodzinie przez ukraińskich 
nacjonalistów w roku 1943. Za-
tem trudno było Romkowi, który 
w tamtych tragicznych dniach 
wojny, miał zaledwie 10 lat, 
uniknąć pewnych błędów w pa-
mięci, co do wszystkich zdarzeń, 
jednak jego osobiste świadec-
two nie będzie mu zapomniane 
w duchu wdzięczności w naszej 
rodzinie nigdy. Wspomnienia te 
(14 stron), opublikowane 02 maja 
2011 r.  na stronie: „Wołyń woła 
o prawdę”, dostępne w internecie 
można przeczytać pod adresem: 
http://wolyn.org/index.php/woly-
n-wola-o-prawde/156-wspomni-
enia-romana-szymanka-ze-wsi-
kohylno-w-pow-wodzimierz-
woyski-na-woyniu-1939-1944.
html Dod. autor opr. S. T. Roch].

SAMOOBRONA W POPÓW-
CE I W NOWOSIÓŁKACH

Mietek Roch stał we wsi Popów-
ka, tam był ich ośrodek samo-
obrony i tam służył od września 
1943 r., aż do czasu kiedy ucie-
kli z bronią na Bielin do polskiej 
partyzantki. W tej placówce 
polskiej, u Mietka ja nie byłam 
jednak nigdy, tak że nic więcej 
nie mogę powiedzieć. Z kolei 
Tadeusz Roch służąc w polskiej 
samoobronie, został skierowany 
do mieszanej wsi polsko – ukra-
ińskiej Nowosiółki, gdzie jego 
oddział stacjonował w dużym 
majątku poza wsią. Do rzeki Bug 
było już tylko kilka km. Polskich 
żołnierzy na tej placówce, było 
około 15 i jeden Niemiec, byli do-
brze uzbrojeni. Raz wybrałyśmy 
się tam z moją bratową Heleną, 
aby ich odwiedzić, dojechałyśmy 
bezpiecznie. Wizyta nasza jednak 
była dość krótka bowiem Tadeusz 
rozmawiał przede wszystkim z 
siostrą Heleną, a mnie raczej uni-
kał, jakby się mnie trochę wsty-
dził. Zaraz zatem wróciłyśmy do 
miasta, pojechałyśmy raz jeszcze 
tam za jakieś dwa tygodnie, zno-

wu w niedzielę, a właśnie miał 
wyznaczoną wartę, więc też b. 
krótko rozmawialiśmy. To był ten 
ostatni raz, jak widziałam Tade-
usza żywego.

SAMOOBRONA W LESIE PA-
TYDNIA

Potem Niemcy przenieśli Anto-
niego Szczepańskiego do lasów 
Piatydni i tam też mieli swoją 
bazę samoobrony. O ile dobrze 
sobie przypominam, było to w 
grudniu 1943 r., jakby tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia. To 
było tylko około 5 km od mia-
sta Włodzimierza Wołyńskiego. 
W tej bazie samoobrony ja nie 
byłam ani razu, ale jeździł tam 
mój tatuś Jan, przynajmniej dwa 
razy. Raz jeden pojechała z nim 
także nasza siostra Michalinka i 
gdy byli już w bazie w nocy, baza 
samoobrony została zaatakowana 
przez ukraińskich rezunów. Za-
żarta walka trwała przez całą noc 
i nawet przez cały następny dzień 
bowiem Ukraińcy zawzięli się, 
by zdobyć placówkę i wszystkich 
wymordować. Tatuś opowiadał 
nam później, że na początku wy-
dawało się, iż Ukraińcy obchodzą 
ich z każdej strony, jakby chcieli 
zastraszyć broniących się na pla-
cówce. Widząc jednak twardy 
opór Polaków, próbowali za 
wszelką cenę zdobyć ten punkt 
oporu, atakując wściekle raz 
po raz. I może w końcu daliby 
i radę, mordując niechybnie 
wszystkich, gdyby nie pomoc 
jaka nadeszła z miasta. Gdy 
Ukraińcy zobaczyli zbliżającą 
się odsiecz, szybko wycofali się i 
placówka została uratowana. Ta-
tuś Jan i Antek opowiadali także, 
że dużo Ukraińców poległo w tej 
bitwie, gdyż Ukraińcy strzelali 
przeważnie do ukrytych celów, 
niejako na oślep, a chłopcy z 
samoobrony mieli ich nacierają-
cych, jak na patelni. Polacy mając 
po prostu dużo lepsze pole widze-
nia, strzelali gęsto do wybranych 
celów, stąd straty po stronie re-
zunów, były poważne. Tym ra-
zem Boża Opatrzność i męstwo 
obrońców ochroniły ludzi przed 
kolejną straszną rzezią, a było 
tam wtedy dużo cywilów. Pol-
scy żołnierze na tych placów-
kach mieli bowiem broń i mieli 
realne możliwości zdobycia w 
terenie żywności, dlatego rodzi-
ny czepiały się tych placówek, 
bo tam była żywność. Niemiec 
żywności nie dawał, trzeba było 
sobie prowiant zdobyć, ale za to 
dawał dużo amunicji. O ile do-
brze pamiętam, to święta Boże-
go Narodzenia, chłopcy spędzili 
jeszcze na placówce w lesie, ale 
zaraz po świętach dostali rozkaz, 
aby rozbroić Niemca, który był 
komendantem i z pełnym uzbro-
jeniem zbiec do głównej bazy 
polskich partyzantów na Bielinie. 
I tak się stało. W każdym razie 
już na Nowy Rok, cała placówka 
licząca 15 chłopaków, w tym An-
toni Szczepański, wszyscy byli 
się z bronią na Bielinie.

PARTYZACKA BAZA NA 
BIELINIE

W styczniu 1944 r. ja i moja sio-
stra Antonina zauważyłyśmy, 
gdzie Niemcy trzymają amunicję. 
Potem udało nam się wynieść kil-
ka paczek ok 25 sztuk amunicji, 
chciałyśmy to przenieść na Bielin 
do bazy polskich partyzantów. 
Gdy już opuszczałyśmy miasto o 
mało, a wpadłybyśmy w ręce nie-
mieckiego wartownika. Naboje 
miałyśmy ukryte w płaszczach, 
gdy Niemiec zatrzymał nas na 
zwykłą kontrolę i gdy właśnie z 
nami rozmawiał, Jance wysunął 
się jeden dziesiątek pod nogi. 
Na szczęście Niemiec właśnie 
rozmawiał ze mną i stojąc tyłem 
do Janki nie mógł tego widzieć, 
udało nam się, ale tym razem tak-
że b. mało brakowało. Teraz spo-
kojnie dotarłyśmy do pierwszej 
miejscowości, gdzie stali polscy 
partyzanci. To była kolonia Uła-
nówka, zatrzymaliśmy się w jed-
nym z domów, kwaterował tam 
Stanisław Bojko, który też był 
w partyzantce. [19] [Cenny opis 
przygód na partyzanckim szlaku 
27 Wołyńskiej DP AK, zawdzię-
czamy panu Janowi Feliksowi Ja-
kubiak ps. „Klin”, zwiadowcy w 
konnym batalionie por. Francisz-
ka Pukackiego ps. „Gzyms”.  Pa-
miętnym dniem w jego życiu par-
tyzanckim był dzień 16 stycznia 
1944 r..  W tym dniu na polanie 
przy wsi Suszybaba, w zimowy 
słoneczny i mroźny dzień, stanął 
na białym śniegu Ołtarz Polowy. 
Na przeciw w czworoboku 300 
nowych partyzantów, gotowych 
do złożenia przysięgi wojskowej. 
Wypowiadane słowa przysięgi 
wojskowej ścisnęły za gardło, a 
łzy z oczu popłynęły przy śpie-
waniu Mazurka Dąbrowskiego: 
„Jeszcze Polska nie zginęła....”. 
Tego hymnu, którego nie można 
nam było śpiewać przez ostatnich 
kilka lat. W tej pięknej relacji 
znajdziemy także opis napadu 
banderowców na polską kolonię 
Ossa oraz inne polskie osiedla w 
okolicy. Przeżycia w obozie kon-
centracyjnym w Chełmie oraz na 
robotach przymusowych w Pru-
sach Wschodnich. Wspomnie-
nia te (12 stron) są dostępne na 
stronie: „Kresy Wschodnie Lu-
dobójstwo”, pod adresem: http://
darnokx.no-ip.org/~kresy/wspo-
mnienia/2.html , Dod. autor opr. 
S. T. Roch]. Byłyśmy tam około 
trzech dni, gdy przyjechał nasz 
tatuś Jan oraz Antonina Szcze-
pańska z dzieckiem, a reszta na 
razie została w mieście. Zajęli-
śmy jeden z domów na tej kolo-
nii, stał pusty. Tam mieszkaliśmy 
tylko około tydzień czasu. Wła-
śnie wtedy Ukraińcy zaatako-
wali naszą partyzancką bazę na 
Bielinie, było dość groźnie, gdyż 
z drugiej strony w tym samym 
czasie atakowali także Niemcy. 
Polacy zdołali odeprzeć jednak 
atak i tego dnia gnali ucieka-
jących Ukraińców, aż po rzekę 
Turię, następnie spokojnie wy-
cofali się na pozycje wyjściowe. 
Podczas tych walk zginął jeden 
ze znanych polskich partyzantów 
z naszej kolonii Teresin, nazywał 
się Bolesław Kukułka.  Po tej 
walce, która zaczęła się z wie-
czora i trwała przez całą noc, a 
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ucichła dopiero rano, wyszliśmy 
z piwnicy, a na kolonii już nikogo 
nie było, wyglądała jak opuszczo-
na. W tej sytuacji i my powsia-
daliśmy na wóz i wróciliśmy z 
tatusiem do miasta Włodzimierz 
Wołyński. Na tej kolonii byliśmy 
zatem od 20 do 26 stycznia 1944 
r. bowiem zaraz po powrocie do 
miasta, szybko zorganizowaliśmy 
się i wyjechaliśmy całą rodziną za 
rzekę Bug na spokojniejszą, jak 
dotąd Zamojszczyznę. [20] [Pew-
ne cenne informacje na temat pol-
skiej bazy partyzanckiej na Bie-
linie, przekazała w swoich wspo-
mnieniach pani Lucyna Schiesler 
z d. Różycka ps. „Róża”, żołnierz 
27 Wołyńskiej DP AK. Jest to 
niezwykle dokładna i przejmują-
ca relacja z zagłady Dominopo-
la, Mikołajpola, Swojczowa oraz 
polskości w całej okolicy w ogó-
le. Zarazem żywe świadectwo pa-
mięci pani Lucyny o ukochanych 
rodzicach i rodzeństwie, którzy 
na kolonii Mikołajpol na Wo-
łyniu, pozostali już na wieczną 
wartę. Znaleźć tam można także 
list otwarty pana Płk Jana Nie-
wińskiego, ostatniego, żyjącego 
dowódcy polskiej samoobrony w 
Rybczy na Wołyniu do Ks. Abp 
Józefa Michalika Przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu 
Polski w sprawie Deklaracji Ko-
ściołów z Polski i Ukrainy z dn. 
26 sierpnia 2013 r. ws. zbrodni 
wołyńskiej. Wspomnienia te (33 
strony), opublikowane 06 kwiet-
nia 2014 r. są dostępne na stronie 
Ziemi Hrubieszowskiej pod adre-
sem: http://lubiehrubie.pl/region/
wspomnienia-lucyny-schiesler-z-
d-rozycka-z-kolonii-mikolajpol-
na-wolyniu , Dod. autor opr. S.T. 
Roch].

PODŁOŚĆ UKRAIŃSKICH 
NACJONALISTÓW

Z miasta wyjechało nas 12 furma-
nek i szczęśliwie dojechaliśmy, 
aż do Uściługa, gdzie byliśmy już 
około południa. Tam na przed-
mieściach zatrzymała nas ukra-
ińska policja i sprawdzała nasze 
dokumenty. Młodych chłopaków 
i mężczyzn oddzielała i zabierała 
na swoją placówkę, która mie-
ściła się w murowanym domu, 
tuż przy szosie. Co chwilę któryś 
był tam odprowadzany i docho-
dziły nas jęki, słyszeliśmy że są 
tam katowani. Wozy sprawdzało 
czterech z bronią, ale w środku 
musiało być ich więcej. Był tam 
też jeden Niemiec, albo dwóch. 
Razem odprowadzono tam ośmiu 
chłopaków, wśród nich był także 
Mieczysław Zieliński z Teresina. 
Gdy tylko wrócił do nas zaraz 
pierwszej nocy w Uściługu, w 
tej kamienicy, w której nocowa-
liśmy, opowiadał nam jak ich tam 
ćwiczyli, mówił tak: „Niemiec 
siedział w pokoju i przyglądał 
się, jak Ukraińcy nas przesłu-
chują. Dwóch chłopaków tak 
pobili, tak skatowali, że już nie 
mogli ustać na nogach o wła-
snych siłach. Przyszła kolej na 
mnie i Ukrainiec, najpierw bez 
żadnego słowa, jakby na przy-
witanie, żebym wiedział dobrze 
z kim rozmawiam, rąbnął mnie 

kolbą karabinową w plecy, dwa 
albo trzy razy i pyta się: ‘Czy ty 
byłeś na Bielinie?’. A ja zdołałem 
odpowiedzieć, że nie. Wtedy on 
pyta mnie drugi raz: ‘Czy Ty sły-
szał strzały na Bielinie?’. A ja od-
powiedziałem, że słyszałem ale 
nie wiedziałem właściwie skąd 
strzelają. A ten Ukrainiec wtedy 
do Niemca: ‘Ten Polak mówi, 
że był na Bielinie i teraz stamtąd 
ucieka za Bug’. Gdy to usłysza-
łem, zrozumiałem że ten drań 
po prostu podle kłamie i chce 
sprowadzić na nas nieszczęście, 
chce by Niemiec mścił się na 
nas. Dlatego zaraz powiedziałem 
po niemiecku do tego Niemca: 
‘Czy ja mogę coś powiedzieć?’. 
Niemiec zgodził się, wtedy ja 
mówię tak: ‘On mnie zapytał, 
czy ja słyszałem strzały na Bie-
linie, a panu mówi, że ja byłem 
na Bielinie.’. Niemiec wściekł się 
na Ukraińca, a do nas wrzeszczał: 
‘Raus! Wynosić się!’. Wtedy my 
zabraliśmy dwóch naszych cięż-
ko pobitych chłopaków, których 
już właściwie trzeba było nieść, 
tak byli skatowani.”. [21] [Lecz 
opisanej powyżej podłości nie 
można w żadnym stopniu po-
równać do urządzanych alko-
holowych libacji z b. radosnym 
świętowaniem ryzunów, zwykle 
od razu po zakończonej rzezi i 
zwykle w domach najbogatszych, 
bądź znaczących rodzin polskich. 
Naocznym świadkiem takich 
upiornych scen z piekła rodem 
jest pan Marian Sikorski z kolonii 
Ułanówka na Wołyniu. W jego re-
lacji znajdziemy także opis ludo-
bójstwa, dokonanego przez ban-
derowców na ludności polskiej 
w kolonii Ułanówka i w okolicy. 
Wspomnienia te (10 stron), opu-
blikowane 10 maja 2011 r. na 
stronie „Wołyń”, można przeczy-
tać pod adresem: http://wolyn.
org/index.php/wolyn-wola-o-pra-
wde/166-wspomnienia-mariana-
sikorskiego-z-kolonii-uanowka-
w-pow-wodzimierz-woyski-na-
woyniu-1939-194.html , Dod. au-
tor opr. Sławomir Tomasz Roch].

LUDZIE GINĘLI NA TRZA-
SKAJĄCYM MROZIE 

Już spokojnie dojechaliśmy do 
rzeki, ale tam nie chcieli nas prze-
puścić bowiem już było za późno. 
Musieliśmy wszyscy czekać, aż 
do drugiego dnia do godz. 10.00. 
A mróz był straszliwy, ludzie mar-
zli strasznie. Całą noc siedzieli-
śmy w rozwalające się ruderze, 
dzieci, bo starsi całą noc stali na 
mrozie i pilnowali tego, co nam 
jeszcze zostało z całego dorob-
ku życia. Tam dało się jeszcze 
wytrzymać, ale gdy o 06.00 wje-
chaliśmy na most okazało się, 
że na drugim brzegu szlaban 
zamknięty. Tu dopiero mróz dał 
się nam we znaki, chwilami nie 
szło wytrzymać, tak że dwie oso-
by zamarzły na śmierć: niemowlę 
i staruszka lat około 80. Nawet ja 
już zamarzałam, czułam dziwne 
uczucie. Od pewnego momentu, 
pomimo trzaskającego mrozu, 
zaczęło mi się robić tak ciepło, 
tak dobrze, chciało mi się bar-
dzo spać. Zauważył to mój tatuś 

Jan, a ponieważ właśnie otwo-
rzyli szlaban i zaczęli puszczać 
ludzi na drugą stronę, tatuś wziął 
mnie z Władysławem Karbowia-
kiem za ręce i kazali mi iść. Nie 
mogłam, ale mnie pociągnęli i 
tak mnie poprowadzili. W końcu 
poczułam, że mi strasznie zimno, 
powiedziałam o tym tatusiowi. 
Wtedy o mi rzekł: „To dobrze, 
to bardzo dobrze, idź tak dalej.”. 
Jeszcze trochę się przeszłam i już 
zrobiło mi się ciepło. Jechaliśmy 
dalej całą kolumną. W pewnym 
momencie na drodze pojawił się 
Polak, chyba musiał być z Armii 
Krajowej (AK), który nam po-
wiedział: „Gdzie wy idziecie? Za 
druty was gonią. Uciekajcie!”. A 
ojciec tłumaczył, że nie ma któ-
rędy, bo wszędzie zaspy śniegu 
i nie ma jak wozem przejechać. 
Widzi jednak, że ten człowiek 
skręcił w jakiś wąwóz i pojechał 
za nim. Tam niestety woźnica 
zniknął nam z oczu, a my i jesz-
cze dwie furmanki, w tym rodzi-
na Władysława Bortnowskiego 
dojechaliśmy do polskiej wsi 
Rogalin. Tu jednak nie przyję-
to nas wesoło. Wszystkie chło-
py byli w lesie, a jakaś babcia 
krzyknęła w naszym kierunku: 
„Cholery na was nie ma, ażeby 
was tam wszystkich wybili, co 
do nogi.”. Naturalnie było to 
dla nas bardzo bolesne, ale nie 
było czasu tego roztrząsać. Na-
sza sytuacja była bardzo ciężka, 
zimno, trzaskający mróz, a my 
nikogo tu nie znaliśmy. Byliśmy 
już także głodni i bardzo zmęcze-
ni ostatnimi doświadczeniami. I 
wtedy Opatrzność Boża, która 
nad nami czuwała, postawiła 
na naszej drodze innego Polaka 
z Rogalina, który powiedział: 
„Ludzie ja mam całą chatę za-

pchaną uciekinierami, ale mam 
jeszcze miejsce za piecem, tam 
można się ogrzać i trochę odpo-
cząć.”. I Zabrał ze sobą czworo 
dzieci oraz moją chorą siostrę 
Antoninę Szczepańską. Antosia 
na dzień przed naszym wyjaz-
dem urodziła niemowlę, ale już 
nie żyło i teraz była nie tylko 
obolała, ale także poważnie osła-
biona. A my pojechaliśmy dalej i 
właśnie wtedy spotkaliśmy zna-
jomego Polaka ze wsi Ludmiłpol 
Juliusza Pic, który od pewnego 
czasu mieszkał w tej wsi, ale pod 
zmienionym nazwiskiem. On to 
poznał naszego brata Leonarka, 
który prosił go o pomoc, mówiąc: 
„Julek ratuj, bo ginę z dziećmi!”. 
A Juliusz na to: „Żebyś mnie tyl-
ko nie wydał, gdyż ja teraz na-
zwywam się Bis.”. Potem zabrał 
nas do swojej gospodyni, która co 
prawda niechętnie, ale w końcu 
nas przyjęła i zamieszkaliśmy tam 
na dwie noce. Brat w tym czasie 
udał się do sąsiedniej wsi, jakieś 
5 km od Horodła, gdzie znalazł 
dla nas dom. Tam się przeniesli-
śmy i tam zamieszkaliśmy do lip-
ca 1944 r., kiedy przyszedł do nas 
front. W tych niebezpiecznych 
dniach uciekliśmy do lasu, a gdy 
się uspokoiło wróciliśmy do Ho-
rodła. 

TOBIE JESZCZE NIE CZAS 
TU WRACAĆ

W mieście zatrzymaliśmy się jed-
nak tylko na kilka dni bowiem 
zaraz z tatusiem wróciliśmy do 
Włodzimierza Wołyńskiego. Ta-
tuś zamierzał wrócić na swoje 
gospodarstwo. W mieście spotkał 
Michała Rocha i jeszcze kilku 
chętnych, którzy chcieli wracać 
na swoje. I razem w dwunastu 

chłopa udali się do Swojczowa, 
tam niedaleko było nasze pole, a 
obok mieszkał Ukrainiec, którego 
ojciec dobrze znał. Rozmawiali 
dość przyjaźnie i wtedy powie-
dział do ojca: „Rusiecki ja twoje 
zboże dwa lata już zbieram. Ja 
ci oddam co do ziarnka, ale to-
bie jeszcze nie czas tu wracać, 
bo nasze durnie jeszcze bardzo 
się jeżą.”. Zawrócili w tej sytuacji 
konie, pojechali wzdłuż Teresina 
i właśnie wtedy zajechali przed 
dom Ukraińca Stolaruka. Nie 
bardzo chciał z nami rozmawiać 
i wtedy podszedł z karabinem syn 
jego i pyta: „Ojciec co to za jed-
ne? Czego oni tu przyjechali?”. 
Widząc, że zanosi się na bójkę, a 
może i na strzelaninę, odjechali z 
powrotem do Włodzimierza Wo-
łyńskiego. Obawiali się poważ-
nie, że ci dwaj zameldują w lesie 
o pobycie Polaków na Teresienie 
i banda zrobi na nich zasadzkę. 
Wróciliśmy zatem do miasta, a tu 
powszechna mobilizacja do woj-
ska. W tej sytuacji ja brat Leonard 
oraz jego rodzina, wyruszyliśmy 
ponownie przez rzekę Bug na 
Zamojszczyznę. Tu okazało się, 
że na rzece granica zamknięta. 
My jednak nie rezygnowaliśmy i 
jechaliśmy dalej wzdłuż rzeki ok 
2 km. Tam gospodarz przeprawił 
nas tratwą na drugi brzeg, a koń 
poszedł po dnie. Reszta rodziny 
została w mieście, ale już za ty-
dzień dołączyła do nas, tą samą 
drogą. Znów zamieszkaliśmy w 
Horodle i byliśmy tam do sierpnia 
1946 r., a potem wyjechaliśmy do 
wsi Matcze, około 5 km od Ho-
rodła. Tam zamieszkaliśmy w 
domu, który odstąpiła nam Polka 
Marta Matecka. Tam mieszkałam 
do kwietnia 1947 r.. CDN.

/ Czerwone noce na Wołyniu na zawsze pozostaną symbolem męczeństwa polskich rodzin kresowych. Od 70 lat kolejne pokolenia Pola-
ków, wciąż stawiają sobie te same pytania, jak to możliwe, że normalni ludzie niamal z dnia na dzień, masowo zamieniali się w pijanych 
siekierników?
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Pierwsza posada  
(1927/1928)

Po otrzymaniu zawiadomienia o 
zatrudnieniu, spakowałem najpo-
trzebniejsze rzeczy do wielkiego 
kosza wiklinowego i ruszyłem 
w drogę  furmanką do przystani 

w Solcu  nad Wisłą.  Z Solca do 
Puław dotarłem Wisła, następnie 
pociągiem z Puław do Maciejowa. 
Serce mi biło i łomotało na myśl, 
że  będę już samodzielny, że będę 
wychowy wał młodzież na własną 
odpowiedzialność. Napompowany 
ideałami, z podniesionymi skrzy-

dłami zapału i entuzjazmu, sie-
działem w wagonie i rozmyślałem 
o tej zasz czytnej pracy.
W związku z odroczeniem służby 
wojskowej na jeden rok nie mo-
głem otrzymać posady nauczycie-
la etatowego. Zaangażowano mnie 
na podstawie umowy na czas od 
1.XI,1927 r. do, 31.VII.1928r. Pra-
cę otrzymałem w siedmioklasowej 
szkole powszechnej w Maciejowie 
na Woły niu, mieścinie o dwóch 
skrzyżowanych ulicach - jedna 
ciągnąca się ze wschodu na za-
chód, druga z południa na północ, 
obydwie przez pół roku zabłoco ne 
a przez drugie pół roku zapylone 
warstwą kurzu nawarstwiającego 
się na ko cich łbach,  pamiętają-
cych chyba jeszcze carskie czasy 
i porządki. Od stacji ko lejowej 
miasteczko .było oddalone o dwa 
kilometry. Nie przypadła mi ta 
mieścina do gu stu.
Liczba ludności około 4 tysię-
cy, skład narodowościowy tych 
mieszkań ców różny. Na pierw-
szym miejscu Ukraińcy, następnie 
Żydzi, Rosja nie i Polacy. Odpo-
wiadały im trzy wyznania i trzy 
świątynie: Ukraińcom i Rosjanom 
jako prawosławnym - cerkiew, Ży-
dom -synagoga, rzymskim katoli-
kom - kościół.  Był także klasztor, 
a w nim za konnice, które opieko-
wały się osieroconymi dziewczę-
tami, z których niejedna tra fiała do 
zamożniejszych ludzi w charakte-
rze  służącej. 
Za miasteczkiem, na ustroniu  po-

łudniowo- wschodnim, ulokował 
się szpital, z dyrektorem Doga-
nowskim  na czele. 
Do szkoły w Maciejowie przy-
byłem wieczorem 1.XI.1927 r. i 
zapukałem do drzwi kierownika 
szkoły, Stanisława Ziółeckiego. 
Człowiek ten, średniego wzros tu,  
w podeszłym już wieku, dobrze 
ubrany, zrobił na mnie niezbyt 
miłe wrażenie. Wiał od niego jakiś 
chłód i nieszczerość, ostrożność 
i obawa. Jego żona, znacznie od 
niego wyższa, w okularach. Mimo 
kilkupokojowego mieszkania, po 
skromnej kolacji oświadczono mi, 
że u nich nie ma miejsca na nocleg, 
dlatego woźny zaprowadzi mnie w 
pewne miejsce, gdzie będę mógł 
przenocować.
Zaprowadzono mnie do karcz-
my, której wła ścicielem był Żyd, 
bardzo grzeczny i usłużny. Miał 
córkę, którą później uczyłem. 
Dowiedziawszy się kim jestem, 
właściciel zaprowadził mnie do 
pokoiku, gdzie na kozetce z po-
wywracanymi na wszystkie boki 
sprężynami, ułożyłem się do snu, 
pierwszego snu na samodzielnej 
placówce, bardzo odpowiedzial-
nej i za szczytnej, jak nam później 
na konferencjach władze szkolne 
mówiły,  gdzie na ru bieżach Rze-
czypospolitej byliśmy ,,ambasado-
rami oświaty”, krzewicielami kul-
tury zachodniej, spełniający ważną 
misję głoszenia nie tylko prawdy o 
życiu i świecie, ale prawdy o słusz-
ności  linii politycznej i ustroju  

nowej, sprawiedliwej Polski. 
Na drugi dzień znalazłem sobie 
mieszkanie w pobliżu szkoły, u 
sekwestratora, który bardzo czę-
sto przebywał w terenie, a żona 
z dwoma małoletnimi synka mi 
(starszy był chory na nogę) i słu-
żącą, pozostawała w domu. Pen-
sja moja wyno siła 160 zł. Za sto 
złotych miesięcznie miałem cało-
dzienne utrzymanie, sprzątanie i 
„opierunek’. Resztę zużywałem 
na spłatę weksli i inne potrzeby. 
Pani sekwestratorowa była kobie-
tą, prag nęła zarobić nieco na od-
najęciu pokoiku, gdyż mąż, włó-
cząc się po terenie, zuży wał sporo 
gotówki, a w dodatku lubił karty i 
wódkę. Nie mieszkałem tu długo.  
Wkrótce przeniosłem się do pań-
stwa Klukowskieh (Rosjan)  po 
przeciwnej stronie ulicy, których 
córka, Nieoniła, uczyła ze mną w 
szkole. Po nieważ nie miałem łóż-
ka a kupować przed służbą woj-
skową nie było sensu, posta rałem 
się o dwie drewniane paczki, na 
których ułożyłem dwie deski, a na 
nich siennik i pościel. I  tak sobie 
sypiałem, tuląc się do poduszki i 
do ściany. Pani Klukowska posta-
wiła na środku obszernego pokoju 
niewielki stolik oraz dwa krzeseł-
ka, to wszystko. Stołowałem się na 
miejscu. 
Za ścianą, w małym pokoiku, 
mieszkała koleżanka, Marysia 
Baworówna, jedna z bliźniaczek, 
której siostra Jasia o 6 minut star-
sza, również nauczycielka,  pra-
cowała w Kowlu.Pan KIukowski, 
niegdyś nauczyciel łaciny i greki, 
dożywał swoich dni, siedząc sta-
le w fotelu i wspominając dawne, 
świetne czasy. Dom stał przy ulicy, 
w odległości około 100 metrów 
od szkoły. która była zlokalizo-
wana obok szosy prowadzącej do 
stacji kolejowej, w głębi ogrodu 
ze ścieżkami obsadzonymi  żywo-
płotem. Obok szkoły stał drugi bu-
dynek, gdzie mieścił się warsz tat 
szewski i mieszkanie nauczycie-
lek. W warsztacie prowadzonym 
przez mistrza Mazura, praktyko-
wali chłopcy z bursy sierot, ofiar 
wojny, którzy poza nauką szko lną 
uczyli się zawodu. Kierownikiem 
bursy był niejaki pan Balicki, z 
którym kie rownik szkoły pozosta-
wał w bardzo wrogich stosunkach. 
W tym budynku mieszkały kole-
żanki - Anna Tiefenbach i Maria 
Stachowska. Woźny mieszkał w 
budynku szkolnym.  Bursa chłop-
ców była w mieście, Poznanie z 
gronem nastąpiło na drugi dzień 
po przyjeździe, w kancelarii szkol-
nej. Cztery  koleżanki, panny w 
wieku 20-30 lat. dwóch mężczyzn; 
wspomniany już kierownik oraz 
nauczyciel religii mojżeszowej i. 
hebrajskiego, Geldfarb. 
W szkole otrzymałem przydział 
zajęć w klasach IV – VII, na pod-
stawie rocz nego rozkładu materia-
łu, rozczłonkowanego na kwartały 
i miesiące. Oprócz tego wymagano 
przygotowania na piśmie na każdą 
lekcję w danym dniu. 
Poza szkołą pracowałem z  chórem  
i w amatorskim kółku teatralnym.  
Nie sprawiało mi to większych 
trudności, gdyż w szkole  również 
należałem do chóru  i  orkiestry. W 
pracy szkolnej obserwowałem pil-

Wspomnienia nauczyciela 
z Wołynia
Opracował Marian Stępniewski
Mój ojciec

 Mój ojciec - Antoni Stępniewski  (1906-1988)  –  urodził się  w biednej , nadwiślańskiej wsi Sadkowice, na krańcach  dawnej Gubernii Radomskiej.  Był 
absolwentem Seminarium Nauczycielskiego w Solcu nad Wisłą,  Na 100- lecie istnienia tej szkoły w kieleckim „Słowie Ludu”  napisano: „  …wychowała 
wielu mądrych ludzi, dając kiedyś synom tej ziemi nadwiślańskiego kraju, przeważnie synom chłopskim, jedyną chyba możliwość awansu – uczyniła z nich 
nauczycieli.”: W Niepodległej Polsce wychowankowie tej szkoły stali się bezcennymi „ambasadorami oświaty” wysyłanymi  na  bardzo zaniedbane cywilizacyjnie 
Kresy Wschodnie.

     Po zdaniu matury w 1926 r.  ojciec mój został skierowany na pierwszą posadę , jak dawniej nazywano miejsca pracy w zawodzie nauczycielskim,  w Maciejowie 
w  powiecie  kowelskim.  W tym samym powiecie pracował też na sześciu następnych posadach,  do pierwszych dni września 1939 r., Ostatnia posada to była 
duża wioska otoczona jeziorami – Lubochiny, którą już ja zachowałem w pamięci. Jeszcze 11 w2rześnia  1939 roku otrzymał z Kowla pisemne polecenie , żeby 
normalnie pracować, uczyć dzieci  kryć się przed bombami.. Jednak  sytuacja z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej niebezpieczna, Kilka dni później,  
ostrzeżony przez ukraińskich sąsiadów, opuszcza Lubochiny, dociera do Kamienia Koszyrskiego, później do Kowla. W inspektoracie oświaty odbyło się uroczyste 
pożegnanie z godłem. Kiedy zebrała się większa grupka nauczycieli, inspektor Panek zdjął ze ściany godło państwa , wygłosił pożegnalne przemówienie, wielce 
emocjonalne, sam ucałował godło, a potem podchodzili nauczyciele, całowali i żegnali w ten sposób Polskę W Kowlu ojciec ukrywa się do 22 października, jest 
świadkiem powitań „wybawicieli” i wprowadzania nowych porządków. Tuż po  wyborach do nowych Rad , w przebraniu, jako pomocnik maszynisty kolejowego 
dociera do Brześcia i kieruje ku granicy. Przekracza  ją koło Czyżewa, nocą , z przewodnikiem.  Przez Warszawę , Dęblin, Radom  dociera w kieleckie.  Okupacja 
to ciężka praca fizyczna , działalność konspiracyjna w ZWZ,  BCh , tajne nauczanie. Po wojnie represjonowany , na 6 lat odebrano mu prawo nauczania. . 
W pamiętniku, pod datą 5.IX.56 r. napisał: „Dzień dzisiejszy należy uzna  za zwrotny w życiu. Od 6 lat pozbawiony prawa do pracy w wyuczonym zawodzie, 
od 6 lat spychany na peryferie życia. Tęskniłem mimo wszystko do pracy nauczycielskiej. I wróciłem”.  Jednak zadowolenie z pracy w zawodzie nigdy już 
nie wróciły. Tęsknie wracał natomiast do czasów wołyńskich, gdzie praca była niezwykle trudna, ale dająca niezwykłą satysfakcję.  Nie mógł pogodzić się ze 
zwyczajami w szkolnictwie powojennym, naborem do zawodu ludzi przypadkowych  upolitycznieniem procesu nauczania, , odsuwaniem  na dalszy  plan spraw 
wychowawczych,  . Na emeryturę odszedł z 14-tej posady, kiedy, ze względu na upośledzenie słuchu  pracował jako wychowawca świetlicowy.  Na emeryturze 
dużo pisał, także te wspomnienia z wołyńskich posad, które odnalazły się przypadkiem dopiero ćwierć wieku po śmierci  ojca.

     W stosunku do oryginału tekst został tylko nieznacznie skrócony, usunięto fragmenty dotyczące spraw bardzo osobistych oraz poprawiono  ewidentne omyłki  
w maszynopisie . Ponieważ  wspomnienia ojca dotyczą zdarzeń sprzed ponad 80 lat, ażeby zachować walory autentyku pozostawiono pełne brzmienie imion i 
nazwisk osób opisywanych. 

    Dla odróżnienia  od oryginału  fragmenty tekstu mojego autorstwa. pisane są kursywą 

 Marian Stępniewski   

/ Antoni Stępniewski, nauczyciel z Wołynia.
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nie dzieci, ich postępy, prowadzi-
łem samo obserwację i oczekiwa-
łem z niecierpliwością na hospita-
cję kierownika szkoły i  wizytację   
inspektora szkolnego. 
Hospitacji kierownika szkoły .nie 
doczekałem się. Jako stary już 
człowiek, oczekujący na emery-
turę, nie kwapił się, a może nie 
miał odwagi, hospitować młode-
go na uczyciela ze świeżymi wia-
domościami i nowymi metodami  
nauczania. Natomiast z ciekawości 
lubił podsłuchiwać pod drzwiami 
mojej klasy. Nie był to właściwy 
sposób sprawdzania i obserwacji 
pracy młodego nauczyciela, które-
mu były potrze bne rady starszego 
kolegi oraz pomoc  pedagogiczna  
i  metodyczna.

Zacząłem go obserwować, a od tej 
chwili również zacząłem obserwo-
wać i in nych ludzi. Okazało się, że 
obserwacja i obiektywna ocena lu-
dzi w życiu i w sto sunkach z nimi, 
jest bardzo pożyteczna. Pozwala 
na uniknięcie rozczarowań i na 
właściwe  ustosunkowanie się do 
nich.
Czas mijał szybko. Dzieci były 
bardzo sympatyczne i uczyły się. 
Do wyjątków należało nieprzygo-
towanie się ucznia do lekcji. 

Gdy nadeszła wiosna, gdy pulchna 
ziemia zapachniała, gdy nabrzmia-
ła chęcią rodzenia nowego życia, a 
pierś ludzką rozsadzała jakaś nie-
określona żądza- w ciepłe wieczo-
ry wychodziliśmy ławeczkę pod 
bzami i w zespole dwojga skrzy-
piec oraz gitary, graliśmy tęskne 
melodie. Były to chwile uwznio-
ślające, głębo ko zapadające w ser-
ce. Nic też dziwnego, że bardzo 
się zżyłem ze środowiskiem do-
mowym, aczkolwiek pamiętałem, 
że wkrótce będę musiał  odejść do 
wojska. 

Na terenie klas, gdzie uczyłem, 
również panowała miła atmosfe-
ra. Wyrazem jej był dzień moich 
imienin- 13 maja1928 r. Tablice 
szkolne były wokół krawędzi ob-
wieszone wieńcami zieleni, na 
środku napisy z życzeniami, na 
stole podarunki: zegarek, laska, 
słodycze, laurki. Już wczesnym 
rankiem zaczęto stukać do mnie. 
Przychodziły dzieci z życzeniami. 
Gorąco i serdecznie deklamowały 

– o zdrowiu, o szczęściu, o powo-
dzeniu w życiu i o wszystkim, co 
przyjemne i miłe, co serdecz ne i co 
płynie szczerze z głębi serc ludzi 
życzliwych  itp. 

W odległości kilku kilometrów od 
Maciejowa, w kierunku południo-
wym, w nie dużej wiosce, praco-
wał kolega Stanisław Rak, który 
ukończył gimnazjum w Kielcach, 
uzupełnił swoje wykształcenie  
ogólne kursem pedagogicznym i 
stał się nauczycielem.  Jeszcze w 
gimnazjum zakochał się po uszy w 
koleżance szkolnej i po ukończe-
niu szkoły pobrali się. Osiadł ze 
swą ukochaną na zapadłej wsi wo-
łyńskiej  za grzebał się w pracy i 
obowiązkach rodzinnych, bowiem 
mieli już kilkoro dzieci i tak wege-
tował.  Żona nie potrafiła sprostać 
wymaganiom, często nie ugotowa-
ła na czas obiadu.  Staś, po zakoń-
czeniu pracy w szkole, głodny, brał 
gitarę i szedł w las, aby grą prze-
czekać czas do obiadu. Czasem 
trafiał do mnie. Przynosił z sobą 
ćwiartkę wódki, czasem robiliśmy 
składkę na ćwiartkę spirytusu, ja 
stawia łem zakąskę w postaci cze-
kolady, pomarańczy lub innego 
jadła i popijając snuł mi opowieść 
o wielkiej, z obecną żoną, miłości 
w szkole, kiedy to jeszcze była 
panienką oraz o jej obecnej niepo-
radności, jakimś otępieniu i   rezy-
gnacji. 

A kiedy wysączyliśmy wodę 
„ognistą” do dna, Staś brał gitarę 
do rąk, śpiewał i akompaniował 
sobie. W tym śpiewie tkwił jego 
trudny los i jego złudne szczę ście. 
Czasem z żalu zapłakał. Gdy słoń-
ce już zaszło, odprowadzałem go 
z kilometr za miasteczko i tłuma-
czyłem, że żonie trzeba po magać , 
dzielić z nią kłopoty i podtrzymy-
wać na duchu. 

Kiedy kwitły konwalie, zbierali-
śmy się ze starszymi dziećmi w 
niedziele i szliśmy do lasu po nie.  
Przyniesione całe wiadra urodzi-
wych, pachnących kwia tów, dzie-
liliśmy na pęki i  rozdawaliśmy 
członkom grona oraz bliskim zna-
jomym. 

Pewnego pięknego dnia wkroczył 
do mojej klasy inspektor szkolny. 
Był niski, wypielęgnowany, łysy, 

dobrze ubrany, układny, miły. Na-
zywał się Stanisław Panek. Wi-
zytował moją lekcję j. polskiego, 
jakiś wiersz  w mojej IV klasie. Po 
zakończeniu nie omawiał ze mną 
lekcji, tylko powiedział: -będą z 
pana ludzie- i wyszedł. To były 
jedyne słowa oceny mojej pracy 
przez wła dzę szkolną w przeciągu 
kilku lat.   Rok szkolny dobiegał 
końca. Już i świadectw zostały 
wypełnione i oddane kierowniko-
wi do podpisu. Wreszcie uroczyste 
zakoń czenie i rozdanie świadectw. 
I to był ostatni moment pożegna-
nia ze szkołą dziatwą, ludźmi z 
najbliższego otoczenia. Szlochom 
dziecięcym nie było końca. Ure-
gulowałem wszystkie sprawy, spa-
kowałem  manatki i w kilka dni 
po zakończeniu, nauki opuściłem 
Maciejów, pierwszą samodzielną 
placówkę, gdzie robiłem pierwsze 
kroki w życie ,i gdzie od życia bra-
łem pierwsze lekcje z wynikiem 
pomyślnym. 

Wróciłem do domu rodzinnego, 
aby stąd wkrótce wyfrunąć w in-
nym kierunku, celem przygoto-
wania się do obrony granic pań-
stwa i walki z wrogiem. Nawet 
na moment nie przypuszczałem 
wtedy, że w obronie tych granic w 
przyszłości nie oddam ani jednego 
strzału. Tak się ułożyły późniejsze 
warunki. 

Żal mi było odjeżdżać z Maciejo-
wa, ale niestety, obowiązek prze-
mógł wszel kie sentymenty. Odje-
chałem!

Rawa Ruska  (1928/1929)

Po zakończeniu roku szkolnego 
w Maciejowie  ojciec otrzymał 
skierowanie do podchorążówki w 
Śremie. Ponieważ zgłosiło się zbyt 
wielu poborowych, część z nich 
,wśród nich ojca,  po dwóch tygo-
dniach, odesłano do Rawy Ruskiej. 
Pobytu tam, zwłaszcza okresu re-
kruckiego, niewygód życia kosza-
rowego , bezmyślnego wkuwania 
regulaminów  i ćwiczeń na poligo-
nie, nie wspominał mile. Natomiast 
często wracał myślami do miesięcy 
spędzonych w Maciejowie.
     Zaczął chorować na ucho, przez 
wiele tygodni przebywał w szpita-
lu. Wreszcie od komisji wojskowej 
otrzymał kategorię „C” i w lipcu 

1929 r., w stopniu tytularnego star-
szego szeregowca został odesłany 
do domu. Pod koniec sierpnia ru-
szył powtórnie na Wołyń.  Na dru-
gą posadę.

Druga posada  (1929/1930)     
Drugą posadę otrzymałem w 
Moszczonie gmina Stare Koszary, 
wsi odległej o 7 km na zachód od 
Kowla Była to wioska nieduża, , 
z ludnością jedynie ukraińską. Do 
obwodu szkoły należała również 
malutka wioska Czerkasy, w któ-
rej rezydował zubożały szlachcic, 
na pół już schłopiały, Lijakowski. 
Mieszkała u nie go siostra jego 
żony, osoba miła i ładna, z którą 
lubiłem spędzać czas w wol nych 
chwilach, zwłaszcza w niedziel-
na popołudnia. W pobliżu wioski 
w podziemiach znajdowały się 
składy amunicji i prochu, a cały 
ob szar, był zalesiony i ogrodzony 
siatką. Nad torami bocznicy kole-
jowej była również rozpięta siatka, 
a w niej  wetknięte świeże gałązki 
sosny,  aby z góry nic nie można 
było rozpoznać .Do siatki nie wol-
no było się zbliżać. Kto ten zakaz 
zlekceważył, narażał się na utratę 
życia, jako szpieg.  Podczas mojego 
pobytu w Moszczonie miał miejsce 
wypadek zastrzelenia młodzień ca 
narodowości ukraińskiej, który był 
znajomym wartownika. Ponieważ 
nie usłu chał ostrzeżenia, licząc 
na to, że znajomy nie strzeli, padł  
martwy od kuli  wartownika.

Mieszkańcy wsi, mężczyźni w 
starszym wieku, którzy służyli w 
wojsku polskim, rozumieli język 
polski i można się było z nimi po-
rozumieć. Podobnie i  młodzież 
szkolna. Natomiast kobiety i dzieci 
w wieku przedszkolnym, nie  ro-
zumiały języka pol skiego. Z nimi 
bardzo trudno można się było po-
rozumieć. 
Przyjechawszy do wsi, nie orien-
towałem się zupełnie, u kogo moż-
na znaleźć jakieś pomieszczenie 
na mieszkanie. Kilka pierwszych 
nocy spałem w klasie na tablicy 
szkolnej położonej na ławkach. 
Dopiero po kilku dniach, z pomo-
cą sołty sa, znalazłem mieszkanie 
u gospodarza. Był to pokoik nie-
wielki, z umeblowaniem właści-
ciela. Przejście do niego prowadzi-
ło przez mieszkanie gospodarzy. 
Bale w ścianie były heblowane, 
nie bielone, popękane, a w szpa-
rach mieściły się niezli czone ilości 
pluskiew kilku pokoleń. Kiedy to 
skonstatowałem, oczom własnym 
nie chciałem uwierzyć, byłem tym 
widokiem wprost zaszokowany. 
Niebywała koegzysten cja ludzi 
z dokuczliwymi owadami. Ktoś 
doświadczony doradził mi, żeby 
szpary zasmarować mydłem. Zro-
biłem to, ale nie na wiele to się 
przydało, bowiem plus kwy chro-
niły się także w łóżku. Nie miałem 
spokoju. 
Ponieważ gospodarza syn oże-
nił się i młode małżeństw chciało 
mieć odoso bnione pomieszczenie, 
musiałem to zapluskwione locum 
opuścić. Znalazłem inne, na dru-
gim końcu wsi. Ale i tu były niewy-
gody. Po pierwsze, między balami 
prześwi tywało i hulały nimi wiatry, 

było więc bardzo zimno. Kładłem 
się spać w ciepłych skarpetach, 
rękawicach i ciepłej bieliźnie. Po 
drugie, było niesamowicie dużo 
pcheł. Na noc stawiałem miednicę 
z wodą na środku izby- klepiska, 
gdyż podłogi nie było. Rano po-
wierzchnia wody była czarna od 
pcheł. Pod prześcieradło kładłem 
liście chrzanowe, sypałem proszek 
japoński, ale te zabiegi niewiele 
pomaga ły. Dopiero gdy moja po-
przedniczka, kol. Niementowska, 
zabrała swoje meble, prze niosłem 
się do mieszkania po niej. Była 
ona żoną osadnika wojskowego, 
którego osada położona była nie-
daleko od Moszczony. On sam 
był kierownikiem jednej ze szkół 
w Kowlu. Ja zająłem po niej miej-
sce, kiedy ona osiadła we własnym 
domu. Sala szkolna mieściła się na 
plebanii, u popa. Z klasy było wej-
ście do mieszka nia. Był to pokój 
duży, podobny do pokoju u pań-
stwa Klukowskich w Maciejowie. 
Były aż trzy okna - dwa na zachód, 
jedno na południe. Tylko nie było 
w nim pieca ogrzewalnego. Nie-
wielka płytka kuchenna nie była w 
stanie ogrzać tak wielkiej kubatu-
ry. W porze zimowej i tu drżałem. 
Żona popa przyjęła mnie na sto-
łowanie, miałem więc względne 
wygody, mieszkanie i wyżywienie, 
co znaczyło bardzo dużo. Pop na-
zwiskiem Wamicki, młody, miał 
nieślubną żonę, bo pierwsza mu 
zmarła, drugiej, siostry zmarłej, 
nie wolno mu było poślubić. Mieli 
córeczkę, której nieprawnie nada-
li nazwisko popa. Miał dość duże 
gospodarstwo, uprawiał między in-
nymi dużo warzyw, które sprzeda-
wał w Kowlu. Lu bił dobrze zjeść, 
a jeszcze  lepiej wypić. Obiad 
wypadał między pierwszą zmianą 
III i z IV klasą, a drugą (I z II kl). 
Opie rałem się i nie chciałem pić, 
bo przecież miałem jeszcze sporo 
zajęć, ale jeden, dwa kieliszki wy-
pijałem pod presją. Pop w później-
szym czasie, kiedy stosunki  mię-
dzy nami się popsuły, wykorzystał 
to i złożył skargę do inspektora,  
że ja nietrzeźwy uczę. Wprawdzie 
nic mi to nie zaszkodziło, ale to 
była jedna z przy czyn, dzięki któ-
rej poprosiłem o przeniesienie, A 
nieporozumienie miało całkiem 
inne podłoże. Pop zajmował się ze 
swoją służącą, Ulianą, gospodar-
stwem. Ponieważ zamiast lekcji 
religii, szedł do siana lub w pole, w 
miejscu przeznaczonym na wpisy 
treści lekcji religii w dzienniku ja 
wypełniałem  „Lekcja nie odbyła 
się”. Na podstawie wpisów popa 
sporządzałem wykazy miesięczne 
godzin przepra cowanych, co było 
podstawą wypłaty Ponieważ lek-
cji nie było, w wykazie również 
godziny te nie figurowały i pop 
pieniążków nie otrzymywał. Ot i 
konflikt goto wy. Wymówiono mi 
stołowanie. Musiałem sobie sam 
sporządzać posiłki. Ponieważ sta-
ło się to w końcu wiosny, niewiele 
straciłem. Ale wróćmy jeszcze do 
początku.  Szkoła,  którą objąłem, 
była jednoklasowa ( jeden nauczy-
ciel, jedna sala, cztery od działy), 
utrakwistyczna, to znaczy oprócz 
j. polskiego, wszystkie przedmioty 
po winny być nauczane w języku 
ojczystym dzieci, to jest ukraiń-

/ Na pierwszej posadzie w Maciejowie, nauczyciele z uczniami, 27 czerwca 1928 r. Autor wspomnień - z laską
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skim. Ponieważ ja po raz pierwszy 
zetknąłem się z potrzebą naucza-
nia w tym języku, a nie znałem 
go wcale, (znałem tylko rosyjski 
alfabet), zwróciłem się do inspek-
tora szkolne go z zapytaniem, jak 
mara w tym wypadku postępować 
.Inspektor odpowiedział krót ko:   
,,Pan jest od tego nauczycielem, 
żeby wiedział jak postępować”. 
.Zwróciłem się więc do kol. Jasi 
Baworówny, która wypożyczyła 
mi rozkład materiału wszyst kich 
przedmiotów, przepisałem ładnie 
do swojego dziennika i zacząłem 
uczyć po polsku. Zaś dzieci klasy 
I, które uczyłem dopiero poznawać 
i pisać po ukraińsku, pomagały 
mnie, a  ja im. Np. brałem do ręki 
ołówek i pytałem” - „Szczo to?” 

Dzieci odpowiadały - karandarz. 
Powtarzałem z kolei ja - karandarz. 
Potem mówiłem po polsku  -ołó-
wek. Dzieci powtarzały  -ołówek. I 
tak powoli ja uczyłem się po ukra-
ińsku a dzieci uczyły się po ukraiń-
sku i po polsku. 
/

W klasach starszych było mi ła-
twiej, tylko języka ukraińskiego 
uczyłem po ukraińsku, pozostałe 
przedmioty po polsku, niezgodnie 
z zaleceniem, ale z cichą aprobatą 
władz szkolnych. A że nie umia-
łem po ukraińsku mówić, zwłasz-
cza akcentować, wybie rałem naj-
zdolniejszego ucznia i ten ładnie 
wymawiał, czytając powoli tekst, 
Korzyść była wzajemna. Tak do-
brnąłem do października, kiedy 
to w mojej szkole wyznaczono 
konferencję rejonową. Właśnie w 
zespole klas I z II miałem poga-
dankę na temat „kura” i wprowa-
dzenie jakiegoś wyrazu i literki w 
1 klasie w języku ukraińskim Na 
lekcję przyniosłem ładną kurę, 
Matuszka (żona popa) ugo towała 
dwa jajka, Pod koniec lekcji, po 
zaznajomieniu dzieci ze składo-
wymi czę ściami jaja, dałem po 
kawałeczku każdemu dziecku do 
zjedze nia. Lekcja wszystkim się 
bardzo podobała. Z władz szkol-
nych uczestniczył w konferencji 
inspektor szkol ny z Lubomla, za-
stępujący inspektora kowelskiego, 
przebywającego wtedy na urlo pie. 
Wygłosił on bardzo ładny referat 
o znaczeniu pracy nauczyciela, 
zwłaszcza nauczyciela na Wołyniu. 
A po części oficjalnej, wszystkich 
obecnych z całej gminy zaprosi-
łem do suto zastawionego stołu. 
Były to jeszcze czasy dobrej ko-
mitywy z popem, więc matuszka 
wystawiła wiele swoich zasobów, 
zwłaszcza marynatów. Naczynia 
wypoży czyłem w sklepie w Kow-
lu, zakupiłem sporo różanych wó-
dek. Postarałem się o patefon z 
najnowszymi przebojami. Zabawa, 
zaprawiona sporą porcją alkoholu, 
trwa ła do późnych godzin. Przyję-
cie to kosztowało mnie przeszło sto 
złotych, czyli ówczesna wartość 
do brej krowy. Prosiłem płatnika, 
aby przy wypłacie poborów nie po-
trącał nikomu z uczestników kon-
ferencji składek na pokrycie przy-
jęcia, jak to było w zwyczaju. Mo-
głem sobie na to pozwolić, gdyż 
przy szkole było obszerne pole i 
łąki. Zboże i siano sprzedałem na 
pniu, a że nadzwyczajnych wydat-
ków nie miałem, jakoś, bez trudu, 

poradziłem sobie. Długo wspomi-
nano konferencję w Moszczonie. 
Naukę j .polskiego w tej szkole 
rozpoczynałem wprawdzie od kla-
sy I , ale tyl ko w dziale mówienia. 
Natomiast naukę pisania i czytania 
rozpoczynałem w kla sie II, kiedy 
dzieci już znały pismo i druk w ję-
zyku ukraińskim i umiały czytać w 
tym języku. Elementarz j. polskie-
go opracowywałem z dziećmi do 
półro cza, a do końca roku czytankę 
dla II klasy .Wyrównanie progra-
mu języka polskie go następowało 
w klasie III. 
Wspomnieć tu należy, że w pracy 
szkolnej unikałem werbalizmu, o 
którym nam mówiono w szkole 
jako o czymś niedopuszczalnym w 
procesie nauczania. Lekcje stara-
łem się urozmaicać pokazami oka-
zów lub w ostateczności ilustracji. 
Często prowadziłem lekcje w tere-
nie - jak łąka, sad, ogród, pole itp. 
Uczyłem dzieci obserwowania zja-
wisk, np. zapylanie przez owady, 
wzrost po wykiełkowaniu i rozwój 
ro ślin. Praktykowałem również od-
wiedziny sąsiednich szkół, co po-
szerzało znajo mość okolicy i wpły-
wało na  uobyczajnienie dzieci. 
Prowadziłem z dziećmi hodowlę 
kwiatów w klasie i na klombie, ho-
dowlę roślin w klasie według zale-
ceń progra mu. Pracowałem wtedy 
jeszcze ze sporą dozą entuzjazmu, 
mimo że już trzeci rok mijał po 
maturze, a ja doznałem wielu nie-
powodzeń i zmuszony byłem po-
konywać wiele różnych trudności 
i niewygód. 
Ten rok szkolny trwał w mojej 
szkole o dwa tygodnie krócej, 
gdyż zachorowałem na zapalenie 
oskrzeli. Z powodu niewłaściwego 
odżywiania się opadałem z sił,  sła-
bły nerwy. Gorączka sięgała 40st., 
leżałem sam w tym ogromnym 
pokoju przy uchylonym oknie. 
Tylko kobieta, u której zamówi-
łem mleko, stawiała rano butel-
kę na parapecie, a ja zjadałem to 
mleko z chlebem. Dużo wysiłku 
kosztowało mnie zejście z łóżka, 
znalezienie furmanki i prze jazd do 
lekarza. Otrzymałem dwa tygodnie 
zwolnienia na poratowanie zdro-
wia i wcześniej rok szkolny za-
kończyłem .Po przekazaniu opieki 
nad szkołą sołtysowi, wyjechałem 
do rodziców i tam spędzałem wa-
kacje, pomagając przy żniwach. 
Po wakacjach objąłem już nową 
szkołę.

Trzecia posada
(1930/1931)

Trzecią posadę objąłem w Hry-
wiatkach gmina  Powursk. Inspek-
tor przeniósł mnie z Moszczony do 
tzw. eksponówki, to znaczy klasy 
w sąsiedniej miejscowości, w po-
bliżu macierzystej szkoły, której 
była składową częścią. Podlegała 
ona kierownikowi szkoły w Koź-
leniczach, od której Hrywiatki 
były odległe 2 km. Kierownikiem 
szkoły w Koźleniczach był Bazy-
li Kardasz, Ukrainiec. Zwierzch-
nictwo Ukraińca nie podobało mi 
się. Postanowiłem usamodzielnić 
się. Na mapce obwodu szkolnego, 
na granicy z Koźleniczami, zazna-
czyłem naturalną przeszkodę- ba-
gno.  Na tej podstawie inspektor 

szkolny usamodzielnił tę szkołę, 
nadając jej stopień organizacyjny 
jednoklasówki. 
Ludność gromady Nrywiatki była 
w przytłaczającej większości ukra-
ińska, jedna  rodzina żydowska, 
a pozostali to  polscy koloniści i 
osadnicy. Pod względem politycz-
nym praca w szkole nie była trud-
na. Dzieci nie prze jawiały żadnej 
aktywności o zabarwieniu poli-
tycznym. Rodzice ich też na ze-
wnątrz nie zdradzali się z zaintere-
sowaniami politycznymi, chociaż 
działali, czerpiąc zachętę i przy-
kład z Uchowiecka, gdzie mieściła 
się sprężysta komór ka działaczy 
komunistycznych. 
Wybory do sejmu w 1930 r. po-
twierdzały silną działalność ko-
munistów. Wiem o tym, gdyż in-
spektor szkolny zlecił mi objazd 
kilkunastu gromad w okresie przed  
wyborczym. Na moje pytanie, jak 
mam pogodzić zajęcia w szkole i 
wyjazdem w dość odległe strony, 
jednego dnia, odpowiedział: To pan 
nie wie, jak zrobić, żeby lekcje były 
zapisane i zadanie w terenie wyko-
nane? Przecież nie będę Pana uczył, 
powinien pan sam o tym wiedzieć. 
Domyśliłem się. Lekcje zostały za-
pisane, chociaż ich nie było i zada-
nie przedwyborcze w terenie zosta-
ło wykonane, cho ciaż nigdzie nie 
zapisane. Uczestniczyłem również 
w Komisji Wyborczej w Koźleni-
czach i widziałem, jak przebiegały 
te wybory. Do urny były wrzucane 
3 i 8-ki, głosy lewicy, a wyj mowano 
1-ki, głosy Bloku Bezpartyjnego 
Współpracy z Rządem (BBWR).
Nauczyciele byli informowani na 
konferencjach rejonowych i kur-
sach o spra wach politycznych. 
Sami, jako grupa zawodowa, szli w 
kierunku nadawanym przez ,,Głos 
Nauczycielski” Nauczyciele często 
współczuli, pomagali, bronili lud-
ność przed groźnymi sankcjami. 
Trzeba jednak stwierdzić obiek-
tywnie, że wielu nauczycieli nie 
orientowa ło się dokładnie w sy-
tuacji politycznej jako całości i w 
specyfice swojego środowiska, w 
którym działali. Ale  też i nie en-
tuzjazmowali się zarządzeniami 
władz szkolnych i administracyj-
nych na tym odcinku. 
Krajobraz wioski i okolicy był 
niezbyt urozmaicony. Równinne, 
podmokłe,  porośnięte krzakami 
łąki, mało pofałdowane pola orne. 
Od wschodu lekkie wzniesie nie, na 
szczycie którego mieścił się cmen-
tarz poległych w pierwszej wojnie 
Austriaków, z kapliczką, w której 
odprawiano czasem nabożeństwa 
bro datych księży grecko-katolic-
kich. 
Początkowo, kiedy jeszcze nie zor-
ganizowałem sobie życia, stoło-
wałem się u sklepikarza, inwalidy 
wojennego, podobno konfidenta 
,,dwójki”, niejakiego Pucha ły. 
Później gotowała mi gospodyni, u 
której mieszkałem. A wreszcie, gdy 
widziałem jej nieporadność i nie-
umiejętność w przyrządzaniu po-
siłków, zacząłem się sto łować sam, 
gotując sobie na prymusie, wypo-
życzonym od koleżanki. I tu jest 
po czątek wystąpienia, w dość ostrej 
formie, moich chorób -neurastenii i 
artretyzmu. Wlókł się za mną ten 
artretyzm i dokuczał mi aż do 1948 

r., kiedy to zosta łem skierowany do 
Buska - Zdroju.  Leczenie sanato-
ryjne borowiną i zachowywanie 
diety, pomogły radykalnie.
Leczyłem się, ale kiedy lekarka po-
wiedziała mi, że skierowuje mnie 
na komisję, która może mnie zwol-
nić z pracy (rok 1930) podarłem 
skierowanie i za stanowiłem się. 
Miałem za sobą poważne załama-
nie się, chęć wstąpienia do klasz-
toru. Należało dokonać wyboru, 
albo utrzymać się na powierzchni 
życia i kroczyć z innymi w marszu 
ku lepszej przyszłości, albo znik-
nąć z horyzontu życia i za szyć się 
w jakimś mrocznym zaułku, nie-
dostrzegalnym przez nikogo, kto 
pragnął by śledzić moje kroki. 

Postanowiłem wydźwignąć się 
z tarapatów trudności. Zacząłem 
jeździć na obiady do bufetu stacji 
kolejowej w Powursku, co mnie 
nieco poratowało na zdro wiu. 
Zmieniłem także mieszkanie na 
inne, które znajdowało się przy sali 
szkolnej, wynajętej w domu rodzi-
ny żydowskiej, handlarza  krowa-
mi i właściciela sklepiku. Warun-
ki nieco mi się poprawiły i moje 
zdrowie zaczęło wkraczać jakby 
na nowe tory. 

Kupiłem sobie rower w Kowlu, 
francuskiej firmy Wonder, za 315 
zł, na weksel. Zacząłem na nim 
hasać po niewygodnych, piaszczy-
stych i wyboistych drogach wołyń-
skich. Wyprawy te miały zasięg 
różny -Koźlenicze, Piaseczno, Ce-
gielnia, Povursk, a nawet Czersk 
gdzieś za Stochodem.  Na wakacje  
(1931) pojechałem do brata Józka, 
który uczył w Brzeziu  koło  Opa-
towa, oczywiście   rowerem. 

Pewnego razu zobaczyłem spa-
cerującą panienkę, uczennicę, jak 
się później okazało,  ostrowiec-
kiego seminarium nauczyciel-
skiego Przypomniałem sobie, że 
w  ubiegłym roku widziałem tą 

samą młodą osobę, któ ra bardzo 
podobała mi się. Postanowiłem za-
wrzeć z nią znajomość .Nastąpiło 
to w ,,Księgarni Nauczycielskiej” 

gdzie sprzedawczynią była p. Z. 
Niewójt, kole żanka mojej nowo-
poznanej. Odprowadziłem ją do 
domu w Jałowęsach i zacząłem u 
niej bywać  częściej. Wreszcie kie-
dyś, w formie żartu, za firanką przy 
ok nie, oświadczyłem się. Zmiesza-
ła się, nie wiedziała co odpowie-
dzieć. Stanęło na tym,  że poradzi 
się wujka Pawełka.  Pojechała do 
Wacyna k/Radomia, gdzie ów wu-
jek pracował  w szkole rolniczej. 
Wujek radził ukończyć szkołę, 
bo w życiu może być różnie. Ale 
wujek nie wie dział tego, co mi po-
wiedział infułat Sznarbachowski w 
Kowlu, gdy się do niego zwróci-
łem po radę w sprawie wstąpienia 
do zakonu. Wprowadził mnie do 
ogromnego pokoju - holu, zasta-
wionego różnorodnymi kwiata mi 
jak wysokie palmy, fikusy, filoden-
drony itp., posadził mnie wśród 
tych kwia tów, sam siadł naprzeciw 
mnie i rozpoczął gawędę. Powoła-
nie prawdziwe polega na tym, że 
dążymy do czegoś, w jednym kie-
runku, osiągamy cel i szczęśliwie 
pracujemy. Np. ja -mówił o sobie 
- miałem bogatych ro dziców, by-
łem młody i przystojny. mieszka-
łem wraz z rodzicami w Kijowie, 
mieście ludnym, pięknym, które 
wabiło do życia i używania. Gdy 
byłem na balu, snuł się  za mną 
sznur pięknych dziewcząt. Lecz 
powodzenie, bogactwo, wysokie 
stanowisko w służbie państwowej 
i zaszczyty z niej płynące, nie nę-
ciły mnie. Myślałem o  jednym - 
zostać księdzem. Rodzice marzyli 
dla mnie o karierze urzędniczej, a 
ja marzyłem o stanie duchownym. 
Kiedy zorientowałem się, że rodzi-
ce nie zgodzą się na kierunek stu-
diów według moich zainteresowań 
udałem się do Krakowa, wstąpiłem 
tam do seminarium duchownego i 
cel osiągnąłem. 

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Wanda - slub wzięliśmy w Opatowie 4 października 1931 r.
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Ty jesteś jak ta gałązka od cięta od 
pnia macierzystego, wsadzona na 
płonnym i pustym polu, gdzie usy-
cha. To osamotnienie daje ci może 
złudzenie powołania. Ale wstąpie-
nie do zakonu by wa często uciecz-
ką przed trudnościami życia, chę-
cią znalezienia zacisznego ką ta, z 
dala od burz i trudów życiowych. 
To nie jest bohaterstwo. Przeana-
lizuj swo je pobudki, zastanów się 
i poweźmij decyzję. Znajdi sobie 
- radzę ci - młodą panien kę, ożeń 
się, ureguluj życie, a będziesz 
zdrowy i pożyteczny dla społe-
czeństwa. Z oczu ci dobrze patrzy,  
życzę odmiany na lepsze. Podzię-
kowałem mu, pożegnałem go   i  
rady usłuchałem. 

Na 4 październi ka 1931 roku na-
znaczyliśmy ślub. Zapowiedzi 
były głoszone w Opatowie i Po-
wursku. Wziąłem kilkudniowy 
urlop, od koleżanki  pożyczyłem 
walizkę i 20 złotych, pojechałem 
do Kowla, aby stąd przejazdem 
zabrać smoking i  jesionkę z aksa-
mitnym kołnierzem. Wystrojony i 
zapięty na ostatni guzik ,ru szyłem 
na swój ślub. Plany, rady, zamie-
rzenia i marzenia powoli stawały 
się rze czywistością: uregulowa-
ne życie, zdrowie,  pożytek spo-
łeczeństw, jak to mówił in fułat 
Sznarbachowski. Jechałem na ten 
ślub dziwnie pochłonięty mającą 
nastąpić odmiennością i  nowością 
życia. 

Do Ostrowca przyjechałem w 
godzinach rannych i poszedłem 
wprost do budyn ku seminarium. 
Koleżanki mojej narzeczonej były 
zachwycone niecodziennym zda-
rzeniem. Jeszcze to się bowiem nie 
zdarzyło, żeby uczennica za mąż 
wyszła, ze szkoły do ołtarza, nie 
ukończywszy nauki. Przechodzą-
ca obok mnie dyrektorka, Burdżi-
na, obrzuciła mnie wzburzonym 
do głębi spojrzeniem, że to niby 
wprowadzam jakieś dzikie oby-
czaje, porywając uczen nicę. 

Ślub odbył się w dzień pochmurny, 
z pokropującym deszczykiem, w 
Opatowie, w dniu 4 października 
1931 roku. Potem pojecha liśmy do 
Józków w Brzeziu, gdzie przyjęto 
nas smacznym obiadem. Na ślub 
przy szła pieszo z Sadkowic moja 
kochana mama. Ten fakt sprawił 
mi niecodzienną przyjemność. Bo 

to przecież ponad 50  km. 

Tak rozpoczął się w moim życiu 
akt drugi - życie w dwójkę. Po 
zakończeniu uroczystości wesel-
nych, załatwieniu spraw przygo-
towawczych do wyjazdu, wyru-
szyliśmy w podróż ,,poślubną”  na 
wschód, do Hrywiatek, na wspól-
ną dolę i niedolę. 

W Rejowcu wypadało nam czekać 
kilka godzin na pociąg osobowy. 
Aby tego uniknąć, zdecydowali-
śmy się dalszą podróż kontynu-
ować pociągiem pośpiesznym, 
który wkrótce nadjechał. Nie 
miałem pieniędzy na dopłatę, a w 
dodatku przegapi łem także zgło-
szenie. Konduktor  stwier dziwszy 
nieformalność, zażądał wyjścia 
z pociągu Wandy, na najbliższej 
stacji. Ale z nią i ja postanowiłem 
wysiąść, oświadczając równocze-
śnie konduktorowi, że odpowie-
dzialność za moje spóźnienie się 
do pracy będzie ciążyła na nim. 
Konduktor zabrał mi legitymacj. 
W Kowlu pożyczyłem żądaną 
kwotę, zapłaciłem, odzyskałem 
legitymację i ruszyliśmy do celu 
na szej podróży, do Hrywiatek. 

Pierwsze kilka dni pozostawaliśmy 
przy skromnym umeblowaniu, 
spaliśmy na polowym łóżku. Póź-
niej kupiliśmy łóżko ,,rodzinne”, 
na trzy osoby i urządziliśmy się w 
ciasnym pokoiku, przedzielonym 
ścianką na dwa pomie szczenia. 
Mieszka nie było oddzielone od 
sali szkolnej ciasnym korytarzy-
kiem - sionką, gdzie mieściła się 
szatnia. Za ścianą mieszkał wła-
ściciel z potulną żoną i hałaśliwą 
dzieciarnią. 

Uregulowane życie: odżywianie, 
odpoczynek ,spokojny sen wpły-
nęły bardzo do datnio na mój sys-
tem nerwowy. Neurastenia łagod-
niała, jakby ustępowała, z opo rem 
cofając swoje macki. Artretyzm 
dawał o sobie znać, chociaż jego 
ostrość znacznie złagodniała. 
Najbliższe towarzystwo mieściło 
się w Koźleniczach, gdzie zbie-
raliśmy się u kierownika szkoły 
Kardasza, którego  żona, Wiera i 
dwóch synków, stanowili bardzo 
miłe towarzystwo. Często do nich 
przyjeżdżała siostra p. Wiery, Zo-
fia Kraińska, z niedalekie go Po-
wurska, gdzie mieszkała z matką i 

synkiem, a  pracowała w urzędzie 
gminnym. Często grywaliśmy w 
preferansa. 

Ośrodkiem kulturalno-oświato-
wym był Powursk. Tam był urzą-
dzane przedsta wienia i inne im-
prezy. Rzadziej  wyjeżdżaliśmy 
do Kowla stolicy powiatu,   gdzie 
rezydowała władza  administracji 
ogólnej i szkolnej. Tam była śmie-
tanka towarzyska, wobec której 
odczuwaliśmy swojego rodzaju 
inność, jako ludzie ze wsi. Był 
między nami, nawet nauczyciela-
mi, czasem krępowaliśmy się w 
towarzystwie mieszczuchów, cho-
ciaż w pewnych dziedzinach góro-
waliśmy  nad   nimi.  

Czwarta posada  
(1931/1932)

Późną jesienią 1931 roku inspek-
tor szkolny zaproponował mi 
przeniesiecie do Powurska, gdzie 
była szkoła 2. klasowa (dwie sale i 
dwóch nauczycieli). Kierownikiem 
był kol. Aleksy Pękala, a nauczy-
cielem kol. Władysław Jeżewski. 
Zgodziłem się. Trochę mi to impo-
nowało. Miejscowość duża, prze-
szło 2tys. mieszkańców, na miejscu 
urząd gminny, parafia, posterunek 
policji, stacja meteorologiczna, 
kolejowa, urząd pocztowo-telegra-
ficzny, wiele różnych sklepów. Nie 
wiedziałem na jakich warunkach 
kol. Pękala przeszedł do admini-
stracji szkolnej i na jaki okres cza-
su. Później okazało się, że poszedł 
tylko na jeden rok.
W Powursku zawarliśmy m.in. 
znajomość z pp. Hercami, zacny-
mi ludźmi , z ks. Żylińskim, który 
uciekł ze Związku Radzieckiego i 
organizował sklepy spółdzielcze. 
Żydzi, w rękach których koncen-
trował się handel, nazywali go pol-
skim Hitlerem, gdyż zakładaniem 
sklepów spółdzielczych stwarzał 
silną konkurencję ich handlowi 
i wytrącał z ich kies poważne za-
soby pieniężne. Także poznaliśmy 
p. Malinowską z dwoma synami 
Wackiem i Romkiem.

Warunki lokalowe były trudne.  
Stary budynek szkolny, w którym 
mieściła się  jedna sala szkolna i 
mieszkanie dla kierownika - to ru-
dera, po której hulały wiatry jesien-
ne i zimowe, chłodząc niemiłosier-
nie całe pomieszczenie. Dziatwa 

szkolna narodowości ukraińskiej, 
polskiej i żydowskiej. Praca szkol-
na znośna. Przy szkole był kawałek 
pola, niewielki sadek. Po przeciw-
nej stronie ulicy - gościńca, mieścił 
się urząd gminny i sala szkolna. Z  
pp. Blicharzami -sekretarzem gmi-
ny i jego żoną - również utrzymy-
waliśmy dobrosąsiedzkie stosunki. 
Wójt, p.  Kryński, osadnik woj-
skowy z Polan koło Krzeczewicz, 
również zasługuje na wspomnie-
nie, z uwagi na to, że był wójtem 
,,narzuconym” przez władze po-
wiatowe, reprezentował politykę 
rządową godnie, nie sprzeciwiał 
się złu czyli prześladowaniom 
mniejszości narodowych w Polsce, 
które na Wołyniu były większością, 
był dobrym dla wszystkich, którzy 
potulnie wykonywali zarządzenia 
władz. Do plejady znajomych rów-
nież należy zaliczyć rodzinę p .Sta-
churskich, która wyróżniała się po-
siadaniem sporego obszaru ziemi i 
pełnieniem funkcji organisty przez 
najstarszego z rodu. 

W Powursku przeżyliśmy tragedię 
młodego małżeństwa. Pierwsze 
dziecko, syn, w czasie długotrwa-
łego, bo dwie doby trwającego 
porodu, udusiło się. Wanda rodzi-
ła w domu. Była przy niej ,,bab-
ka”, Ukrainka, która zaklęciami 
znachorskimi usiłowała wywołać 
skurcze i przyspieszyć poród. Ale 
to nie pomagało, bo nie mogło po-
móc. Wezwałem lekarza wojsko-
wego z poligonu podchorążówki 
artylerii z Włodzimierza. Lekarz 
uratował Wandę, dziecko pocho-
wałem na miejscowym cmentarzu.

Powursk, jako siedziba władz 
gminnych i parafii rzym.- kat. i   
prawosławnej, koncentrował na 
swym terenie wieloraką działal-
ność. Tu odbywały się coroczne 
manewry podchorążych artylerii z 
Włodzimierza Woł., tu dokonywa-
no wymiany handlowej różnych 
towarów, tu krzyżowały się dro-
gi. Dla szkolnictwa Powursk był 
również centrum - tu rezydował 
płatnik, odbywały się zjazdy na-
uczycieli, m.in. urządziliśmy pod 
koniec roku szkolnego,1931/32, 
święto pieśni. Nauczyciele z ca-
łej gminy przyjechali ze swoimi 
dziećmi i kolejno, według ułożone-
go programu, występowali z pio-
senkami wspieranymi przez dzieci.

Inspektor szkolny miał ogromne 
powodzenie. I nauczyciele pragnę-
li go mieć w swoim gronie ,i każda 
szkoła oddzielnie. Nie bronił się. 
Chętnie pozował do zdjęć, gdzie 
go proszono.

Na wiosnę 1932 roku sprowadzi-
łem moją siostrzenicę, aby Wadzie 
było weselej. Pomagała w domu i 
uczęszczała na kurs haftu, zorgani-
zowany przez ks. Żylińskiego. Ja 
brałem udział w przedstawieniu i 
to w czołowej roli. Urządzaliśmy 
także zabawy taneczne. Wszelkie 
imprezy od bywały się w sali para-
fialnej przy plebanii.

Chociaż antagonizm między na-
uczycielstwem i duchowieństwem 
istniał, to jednak nie w takiej sile, 
aby nie nożna było znaleźć poro-

zumienia celem wspólnego roz-
wiązywania zasadniczych proble-
mów. A takim był, m.in., problem 
polskości. W takich wypadkach i 
do zdjęć fotograficznych zaprasza-
no księdza, który obok inspektora 
szkolnego, na tle stojących nauczy-
cieli, reprezentuje zgodnie interesy 
kościoła, z interesami państwa.

W końcu roku szkolnego zrobili-
śmy pamiątkowe zdjęcie fotogra-
ficzne naszej dziatwy szkolnej. 
Zgodnie pozowali pop Warwarow, 
były petlurowski oficer i ks. Żyliń-
ski, były więzień na Sołowkach,  a 
wtedy proboszczowie swoich para-
fii i katecheci. A nauczyciele stoją 
za nimi, taki był porządek ówcze-
any- prymat dla duchownych. 

Podczas wakacji byłem na kursie 
w Chełmie. Z prasy dowiedziałem 
się o pacyfikacjach w pow. kowel-
skim. Początkowo przeciw ,,zbun-
towanym komunistom” ’wysłano 
wojsko. Później zmobilizowano 
policję z innych województw i 
przewieziono na ,,zagrożone” tere-
ny, a wojsko wycofano. Każdemu 
policjantowi płacono po 7 zł diety 
za dobę. Po przyjeździe z kursu 
zastałem obydwie sale szkolne za-
pełnione schwytanymi,  buntowni-
kami . Byli skuci ze sobą i siedzieli 
wokół sali na podłodze tworząc 
jednolity łańcuch. Naokoło budyn-
ku i w korytarzu stały posterunki. 
W budynku gminnym odbywało 
się śledztwo. Przykro mi było pa-
trzeć na te nieszczęśliwe osoby 
ludzkie, traktowane jak niewolni-
cy na targowisku. Z wewnętrznym 
zawstydzeniem myślałem o spo-
tkaniu z dziećmi, których rodzice, 
bracia, siostry lub krewni siedzą 
tu skuci i zmaltretowani. Wielu 
,,zbuntowanych”, w obawie przed 
aresztowaniem, ukrywało się w 
lasach, na moczarach i w innych 
ustronnych miejscach. Policjanci 
przebierali się w chłopskie (mu-
życkie) ubrania, obuwali łapcie 
łykowe, przyklejali lub zapuszczali 
brody i z koszykami oraz ukrytą 
bronią, zapuszczali się w las   ,,na 
grzyby” , wyławiając w ten sposób 
ukrywających się.

Przykre wspomnienia z wiązane 
z tym miejscem skłoniły mnie do  
przeniesienia do innej miejscowo-
ści. Inspektor szkolny przeniósł 
mnie do szkoły 1. klasowej we 
wsi Steble (gmina Lubiatów), od-
ległej od stacji kolejowej o 1 km, 
a od Kowla kilka przystanków. 
Od Uchowiecka, siedziby dobrze 
zakonspirowanych i świetnie dzia-
łających władz komórek komuni-
stycznych 3 km. W szkole tej mia-
łem tylko troje dzieci narodowości 
polskiej.

Szkoła mieściła się w wiejskiej 
chacie, stojącej na ustroniu, zaku-
pionej od chłopa, który wyjechał 
prawdopodobnie do Argentyny. 
Jedna połowa była przeznaczona 
na salę szkolną z szatnią i wejściem 
przez ganek a druga na mieszkanie 
nauczyciela i kancelarię szkolną 
mieszkanie było dwuizbowe, dość 
obszerne.

C.D.N
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/ Moszczona, zakończenie roku szkolnego 28 czerwca 1928 r
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WROCŁAW I LWÓW BRATNIE 
MIASTA-CZ.II- Kresowe smaki
Anna Małgorzata Budzińska
Wędrując z aparatem po Wrocławiu w poszukiwaniu 
związków tego miasta ze Lwowem natknęłam się nie tylko 
na obiekty architektury i pomniki związane z tym miastem. 
Zwróciłam uwagę również na ślady kuchni kresowej w 
moim rodzinnym mieście.  Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia,  każdy więc od razu ma na myśli kutię- czyli 
wigilijną potrawę z pszenicy, maku i miodu. Kutia na 
Kresach była tak ważna, że używano jej do wróżb. Jeśli 
cisnęło się nią o powałę i nie pozostawiła śladów, wróżyło 
to domowi pomyślność.

Teraz we Wrocławiu już się tego nie robi. To pyszny deser 
wigilijny, ale nie tylko o kutię mi tu chodzi. Były tez gołąbki 
z kartoflami i hreczką, studzienina, czebureki  lwowskie,  
pielmeni po Lwowsku  i wiele innych dań. 

Okres przedświąteczny to czas jarmarku na wrocławskim 
Rynku.

Spójrzcie, proszę co tam znalazłam:

To wprawdzie stoisko wileńskie, a nie lwowskie, ale 
zatrzymajmy się na jednej, smakowitej wędlinie. To nie 
kiełbasa, to nie szynka- to wspaniały kińdziuk. 

Większość ludzi zna go pod tą nazwą i kojarzy z Litwą. 
Jednak nie do końca tak jest. Kińdziuk nazywany był 
też kińjuk i znany na całych Kresach. To podobnie jak z 
kresowymi ostami- jedni Kresowianie nazywają tę roślinę 
bodziaki, a inni, z innych stron mówią bodiaki.

Co do kińdziuka to mój znajomy- Bogusław zdradził mi 
jak się go przyrządza, bo nie miałam o tym pojęcia. Teraz 
w sklepach można znaleźć wiele kiełbas, które noszą taką 
komercyjną nazwę, ale to nie są prawdziwe kińdziuki.  
Kińdziuk to po prostu żołądek wieprzowy, do którego 
wkłada się kawałki mięs i słoniny, zawiązuje się to i suszy. 

Dawniej kińdziuk sporządzany był zimą, а jedzono go 
podczas żniw, gdy nie było czasu na przyrządzanie potraw.  
Najpierw krojono mięso wieprzowe na kawałki, solono, 
przyprawiano czosnkiem i nadziewano nim żołądek 
wieprzowy. Potem prasowano, a następnie  wieszano go  
koło pieca, by obsechł. Podsuszony kińdziuk wynoszono 
na strych i wieszano pod powałą, co uniemożliwiało dostęp 
do niego myszom. Wiosną by uchronić kińdziuk przed 
muchami i robakami, zamykano go w bardzo szczelnej 
drewnianej skrzyni. Teraz zapewne robi się to inaczej ale i 
tak jest smakowity.

Na innym stoisku znalazłam kińdziuk zamknięty w foliowej 
osłonce zamiast w żołądku, ale przekrój wygląda podobnie, 
myślę, że i smak też jest wspaniały. 

Wędrując dalej w poszukiwaniu kresowych smaków 
znalazłam stoisko z napitkami. Był tam słynny kwas 
chlebowy, który znam z dzieciństwa, bo w domu często 
się go robiło, a przepis był prosty. Zamiast pić czerwoną 
oranżadę ze sklepu gasiliśmy pragnienie tym orzeźwiającym 
napitkiem.

Nie próbowałam natomiast Starki, a szkoda. Była to 
wódka kresowa, a właściwie spirytus zbożowy, który się 
zasypywało się  w beczce w ziemi i czekało  kilkadziesiąt 
lat, aby dojrzał.. Niestety, tradycja jego wyrobu całkowicie 
w Polsce upadła, nie znalazłam go też na stoisku kresowym. 
Były za to inne napitki i smakołyki.

Spójrzmy jeszcze na słoninę:

Taka solona i przyprawiona słonina krojona na cienkie 
plasterki plus kiszony ogórek z beczki przechowywanej w 
rzece lub jeziorze i do tego jeszcze stakańczyk Starki – to 
musiało być mocne przeżycie! Raczono się w ten sposób od 
północy do południa Kresów, niezależnie od krainy. 

Ważną rolę w kształtowaniu się specyfiki kulinarnej 
Kresów odegrał  klimat, który sprawiał, że była to kuchnia 
wysokokaloryczna. Oprócz takich pięknych mięs i wędlin 
jadało się częściej różnego rodzaju kasze, ziemniaki pod 
różnymi postaciami i wiele potraw mącznych.

Kresowe przysmaki  znalazłam też w „Karczmie 
Lwowskiej”- restauracji, która mieści się w stylowej 
kamieniczce w Rynku.

To ciekawa restauracja serwująca kuchnię polską, ale z 
uwzględnieniem dań kresowych. 

W karcie dań znajdziemy na przykład:

Śledź po lwowsku na postumencie z buraczków 

Marynowane maślaki 

Kiszone ogórki z beczki 

Flaczki po lwowsku z serem żółtym i śmietaną 

Domowy rosół z kury z kołdunami 

Gołąbki „Kresówki” faszerowane ziemniakami podawane z 
sosem z grzybów leśnych 

Pieczeń wieprzowa po lwowsku z sosem chrzanowo - 
śliwkowym

Andrucik lwowski z czekoladą i orzechami włoskimi 

Kwas chlebowy, a także drinki, które z pewnością kresowe 
mają tylko nazwy, ale są zabawne:

„Tyli zysku co w pysku” - sok z czarnej porzeczki, sok 
pomarańczowy i wódka

„Czerwony Batiar” – wódka i likier wiśniowy

Prawda, że smakowicie to wszystko brzmi?- a na pewno 
smakuje jeszcze lepiej. 

A lwowski napis „Tyli zysku co w pysku” dumnie widnieje 
nad bufetem jako hasło.
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Fascynujące jest również wnętrze tej restauracji. Wchodząc 
czujemy jakbyśmy znaleźli się w innym świecie, w innym 
miejscu i czasie. Do tego jeszcze te potrawy- prawdziwa 
magia kresowa!

 Są tu na ścianach obrazy z widokami Lwowa, są plakaty 
przedwojenne, jest plan miasta i jego zabytki, a nawet 
piękna panorama Lwowa  na ścianie. 

Wokół suszone zioła, stylowe meble, ozdoby i przemiły 
kelner, który wykazał się prawdziwie kresową gościnnością 
- w tym oczarowaniu zdziwiłam się nawet, że nie bałakał do 
mnie po lwowsku.

Kolejna restauracja, w której można odnaleźć kresowe i 
staropolskie smaki, zapachy i wystrój wnętrza, a także kre-
sową otwartość i gościnność mieści się przy Ratuszu tuż 
za pomnikiem Fredry. Zgodnie z tym nazywa się właśnie 
„Pod Fredrą”

Już od progu oprócz miłej obsługi  witają nas tam smakowi-
te pęta suszonych kiełbas.
Znalazłam tam nawet kilimek buczacki:

Spacerując dalej po Wrocławiu znalazłam jeszcze dwa 
wschodnie bary, a dokładnie ukraińskie.
Pierwszy mieści się niedaleko Rynku. To  bar „Hortyca”, 
w którym można skosztować ukraińskich potraw i popić 
świetnym lwowskim piwem. 

W wystroju tego lokalu zwróciłam na tzw. „piękny kącik” 
- czyli miejsce z poświęconą ikoną, tradycyjnie, jak w do-
mach prawosławnych. Nasi przodkowie mieszkający na 
Kresach  nieraz odwiedzając swoich ukraińskich kolegów 
w ich domach na pewno widzieli takie miejsca zwane „kra-
snyj ugoł”.

Kolejny ukraiński bar nazywa się „Kozacka chatka”. Za-
prowadziła mnie tam ciocia, która mieszka w jego  pobliżu- 
to na Popowicach.

Zjadłyśmy tam wyśmienity barszcz- taki prawdziwy ukra-
iński, z wieloma warzywami i fasolą. W naszych domach o 
kresowych korzeniach taki barszcz gotuje się często i bar-
dzo go lubimy.

Kuchnia kresowa to jednak bardzo szerokie pojęcie i nie 
można tego uogólniać. 
Tradycyjne  potrawy, które podawane niegdyś w polskich 
domach na kresach Rzeczypospolitej, mają bogaty rodo-
wód. Można w nich znaleźć wpływy tradycji polskiej, li-
tewskiej, ukraińskiej, białoruskiej, tatarskiej, a nawet nie-
co galicyjskich akcentów. Wynika to z wielowiekowego 
współistnienia na tych ziemiach różnych narodów. 
W dodatku historycznie do XIX wieku istniały na Kresach 
dwie odrębne tradycje kulinarne: kuchnia ludowa, chłop-
ska, stosunkowo prosta i praktyczna ale jednocześnie tłusta 
i kaloryczna, oraz kuchnia dworska.  Na początku XX wie-
ku obydwie te kuchnie wymieszały się. 

Teraz nie musimy już tylko wspominać tych kresowych po-
traw- możemy je śmiało spróbować w wielu miejscach, a 
może nawet wprowadzić do codziennego jadłospisu, gdy 
posmakują.  Przepisy podpowie nam niezawodny pan Go-
ogle ;-) 
Smacznego. 
A może piwko lwowskie?- proszę bardzo: „Kto chce żyć 
bez troski pije piwo lwowskie”
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Łanowce (mapka). Malowni-
cza wieś, położona w kotlinach 
wśród wysokich wzgórz, prze-
oranych wieloma parowami i 
dolinami. W głównym, najszer-
szym i najniżej położonym miej-
scu toczyła swoje wody Niczława 
(lewy dopływ Dniestru). Podczas 
suchego lata była to rzeka nie-
wielka, ale wartka. Za to pod-
czas roztopów lub po obfitych 
opadach była bardzo groźną 
rzeką i zagrażała wszystkiemu, 
co napotykała po drodze.

 Wzgórza, zielone od wiosny do 
jesieni, służyły do wypasu zwie-
rząt domowych i były wspólne, 
czyli gminne. U ich podnóży, 
wzdłuż ulic były gospodarstwa z 
ogrodami i sadami. Sady, najczę-
ściej wiśniowe, pachniały już pod-
czas kwitnienia, a później pach-
niały dojrzałymi owocami. Prócz 
wiśni sadzono śliwy, przeważnie 
węgierki, grusze, morele, morwy. 
Jabłoni nie było wiele. Dopiero 
mój tata w swoim sadzie zapocząt-
kował odmianę odporną na tamte 
warunki. Łanowce były wsią, 
bardzo rozległą składającą się z 
wielu dzielnic. Każda z nich nosiła 
nazwę często zależną od okresu 
powstania, miejsca lub składu 
mieszkańców: Stara Wieś zwana 
”Seło” z cerkwią i ukraińskim do-

mem kultury oraz budynkiem 
Gminy była najstarszą częścią wsi. 
Szulhanówka (Duża i Mała) - nie-
stety nie wiem skąd pochodziła 
nazwa, była tą częścią wsi gdzie 
się urodziłem. Z Szulhanówki naj-
bliżej było do cmentarza na wzgó-
rzu. Jadąc w kierunku Borszczowa 
po prawej stronie były Łakańce, a 
dalej, aż do Wierzchniakowiec (je-
żeli dobrze pamiętam nazwę), 
były Pomiarki. Za wzgórzem zwa-
nym zamkowym (było tam kiedyś 
grodzisko starych Słowian), była 
część zwana Zagórzem lub Pod-
zamcze, a od strony południowej 
rozciągało się Zastawie z obszer-
nymi mokradłami.  W innej części, 
której nazwy nie pamiętam była 
stara szkoła i duży sklep. Przez 
wieś, aż do Kozaczyzny, w kierun-
ku Czortkowa i Zaleszczyk, biegł 
trakt bitej drogi. W ostatnich 
dniach przed siedemnastym wrze-
śnia 1939r. jechało nim bardzo 
wielu uciekinierów. Na granicy 
Łanowiec i Kozaczyzny władze II 
RP wybudowały nowoczesną 
szkołę z przestronnymi i widnymi 
klasami, ale nie zdążyły jej w cało-
ści przekazać dzieciom i młodzie-
ży. Zrobili to już inni. Częścią wsi, 
jakby odrębną, położoną na zbo-
czach wzgórz, po prawej stronie 
rzeki, była Szlachta, z kościółkiem 
i polskim domem kultury. Miesz-

kali tam wyłącznie Polacy, nie li-
cząc kilku Ukraińców mieszkają-
cych na obrzeżach. Szlachta była 
nie tylko rolnicza. Pracował tam 
młyn, do którego zjeżdżano z da-
lekich wiosek. Według relacji mo-
jej cioci Franciszki,  Łanowce 
składały się z ponad pół tysiąca 
gospodarstw różnych wielkości. 
Od niewielkich po duże i bardzo 
duże. Gospodarstwo dziadka zali-
czano do znacznych, ale nie naj-
większych. Poza Szlachtą w każ-
dej innej części wsi mieszkali 
również Polacy. Tylko w znacznej 
mniejszości. O Łanowcach mógł-
bym pisać wiele, chociaż mieszka-
łem tam krótko. Okazuje się, że 
wspomnienia dziecięce są najwy-
raźniejsze. O każdej porze roku 
wieś była inna. Wiosną, kiedy mi-
jały roztopy, wśród jeszcze bia-
łych łat śniegu pokazywały się 
zielone dywany soczystej trawy. 
Ziemia była nagrzana do tego 
stopnia, że nam dzieciom wyda-
wało się, że już po trawie można 
chodzić boso. Wtedy zjeżdżali-
śmy, również boso, na błotnych 
ślizgawkach. W tym czasie liczne 
potoki, przeważnie latem malutkie 
strumyki albo prawie suche stru-
myczki, zamieniały się w rwące 
rzeczki lub groźne rzeki i gnały 
swe wody do koryta Niczławy. A 
ta urastała do wielkiej, potężnej i 

groźnej rze-
ki, dla której 
nie było 
przeszkody. 
Płynęła wte-
dy szeroką 
p r a d o l i n ą . 
My dzieci 
tymczasem, 
korzystając z 
w a r t k i c h 
s t r u m i e n i , 
spuszczali-
śmy wyko-

nane wcześniej, z łodyg i osłony 
kolby kukurydzy, łódki z żaglami. 
Robiliśmy też podwójne. Takie 
dzisiejsze katamarany. Te były sta-
bilniejsze i płynęły daleko, aż do 
Niczławy. A może i dalej? Pamię-
tam również, że wczesną wiosną 
biegaliśmy do oddalonego o kilka 
kilometrów lasu zbierać przebi-
śniegi. Fiołki natomiast zbierali-
śmy w nasłonecznionym parowie 
za cmentarzem. Tam było ich naj-
więcej. W tym czasie w naszym 
ogrodzie trwały intensywne prace 
ogrodnicze. Rodzice zakładali in-
spekty. Mama siała i sadziła, a tata 
szczepił kolejne drzewka, szuka-
jąc najlepszej odmiany. Każdego 
roku ogród stawał się piękniejszy i 
bogatszy. Rodzice sprowadzali 
rożne odmiany kwiatów, krzewów 
i drzewek owocowych i stale ma-
rzyli o dużym ogrodzie pod Lwo-
wem. Kiedy zbliżał się kwiecień, 
zaczynały we wsi kwitnąć sady 
wiśniowe, które z innymi drzewa-
mi tworzyły przepiękny dywan z 
kwiatów. W tym dywanie prawie 
ginęły wszelkie zabudowania. 
Nad kwietnym dywanem górowa-
ły obłe zielone czapy szczytów 
wysokich wzgórz. Rano przy do-
brej pogodzie, dywan przebijały 
niebieskie dymki idące prosto ku 
niebu. Starsi wówczas mówili, że 

pałycia poszła w horu, czyli w 
górę i będzie pogoda. Prócz zwy-
kłych wiejskich odgłosów, słychać 
było wesoły śpiew ptasich arty-
stów. Powietrze wtedy było rześ-
kie i chciało się żyć! Nie wspomnę 
zapachów. One były niepowtarzal-
ne.  Ktoś, kto nigdy nie mieszkał 
na wsi nie ma pojęcia o tym, że 
wieś, to nie tylko zapach zwierzę-
cych odchodów, ale zapach: pie-
czonego chleba, świeżo udojone-
go mleka, wędzonego mięsa lub 
kiełbas, ziół i różnych kwiatów, 
krojonej na sieczkarni świeżej ko-
niczyny i wiele, wiele innych za-
pachów. Zapach wsi, to gama za-
pachów, tak potrzebnych 
człowiekowi do odbierania odczuć 
życiodajnych. Kiedy przychodziły 
ciepłe dni majowe, pachniały żon-
kile, irysy i bzy, trawa była usiana 
stokrotkami, a wierzby nadawały 
się do wyrobu fujarek i gwizdków. 
Majowymi wieczorami pachnący-
mi bzem szliśmy do kościółka na 
Szlachcie na Nabożeństwo Majo-
we i byliśmy szczęśliwi. Dzieci 
były szczęśliwe, bo jeszcze tylko 
kilkanaście dni, a będą mogły ką-
pać się w rzece. Na wiosnę, na na-
szej, dziecięcej łące w głębokim 
jarze, zaraz za wysokim przepu-
stem pod traktem, gdzie rosła je-
dyna, duża spróchniała wierzba, 
budowaliśmy szałas i bawiliśmy 
się w Indian. Płataliśmy sobie róż-
ne psikusy i robiliśmy najdłuższą 
trombitę. Byliśmy najszczęśliw-
szymi dziećmi pod słońcem. Nie 
trzeba było nas pilnować. Tutaj nic 
nam nie groziło. Najwyżej ktoś 
miał zadrapanie lub guza, ale do 
wesela było jeszcze daleko. Zagoi 
się – powtarzaliśmy za starszymi. 
Zmęczeni i głodni szybko biegli-
śmy do naszych domów do mam, 
po pajdę chleba grubo smarowanej 
dopiero co ubitym pachnącym ma-
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A we Wrocławiu  jest ono dostępne po 7 złociszów- na zdrowie!:

Miejsce urodzenia 
- Łanowce
Mieczysław Walków
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słem lub pysznym smalcem z 
chrupiącymi skwarkami. Biegali-
śmy oczywiście boso. Po drodze 
czasami udało się coś znaleźć pod 
przepustem. Przepływająca woda 
przynosiła kolorowe szkiełka cał-
kowicie oszlifowane i tak pięknie 
załamujące światło. Takiemu zna-
lazcy inni zazdrościli. Później sta-
rali się wycyganić od niego to zna-
lezisko, albo zamienić na inne 
szkiełko lub zgoła coś innego: ko-
lorowy sznurek, scyzoryk z odpu-
stu. Wiosną ze wsi wypędzano by-
dło na pastwiska. Pastwiskami 
były nagie trawiaste pagórki. Kro-
wy dokładnie strzygły trawę tuż 
nad ziemią i wracały najedzone. 
Pasiono każdego dnia i codziennie 
krowy były napasione. Jak to było 
możliwe? Dzisiaj myślę, że na 
tych terenach mady podolskiej 
było możliwe. Dokładnie strzyżo-
ne i zasilane krowimi odchodami 
trawy, rosły szybciej. Podczas pa-
sienia graliśmy w pikora. To taka 
zabawa zbijania krótkiego kołecz-
ka osadzonego w dołku po środku 
boiska. Zbijało się kijami rzucany-
mi z oznaczonej odległości. Jeden 
z zawodników bronił pola, a inni 
rzucali celując w kolek. Po wybi-
ciu kołka biegliśmy po swoje kije. 
Ten, który bronił pola musiał ko-
łek odnaleźć, włożyć do dołka i 
wtedy mógł polować na innego 
zawodnika, którego starał się do-
tknąć kijem. Ten był następnym do 
pilnowania kołka, czyli pikora i 
sam był pikorem. Zabawa była 
przednia i mogliśmy bawić się go-
dzinami, a ruchu mieliśmy pod do-
statkiem! Lato w Łanowcach było 
szczególne. Na tamtych terenach 
nie było wyraźnej granicy pomię-
dzy wiosną i latem. Dla nas dzie-
ciaków lato zaczynało się wów-
czas, kiedy zaczynaliśmy się 
kąpać, a z tym było różnie. Starsi 
mówili, że dopiero od św. Jana, a 
my często znacznie wcześniej 
wchodziliśmy do rzeki. Latem 
wieś była jakby spokojniejsza, 
bardziej ospała. Rano, jeszcze 
przed świtem słychać było poryki-
wanie krówek wypędzanych na 
pastwiska, rżenie i parskanie koni 
zaprzęganych do wozów, skrzy-
pienie kołowrotów studziennych, 
pianie kogutów i gdakanie kur, 
które oznajmiały, że zniosły jajko, 
szczekanie psów domagających 
się posiłku i miauczenie kotki, naj-
częściej z gromadką kociąt, która 
poczuła świeżo udojone mleko. 
Latem szedłem z rodzicami na 
pole gdzie pachniało dojrzałe zbo-
że i pachniały bławatki czyli cha-
bry, a ja mogłem wybierać te mo-
dre kwiaty na bukiet dla mamy. 
Lubiłem kompozycje z fioletowy-
mi kąkolami. Starsi zbierali zboże, 
wiązali w snopki i układali fanta-
zyjne kopki, które służyły nam 
dzieciom za osłonę przed słońcem. 
W wieczornym świetle zachodzą-
cego słońca kopy wyglądały jak 
stojący oddział zaczarowanych 
nieruchomych postaci. Często 
szliśmy zbierać tytoń, w czym 
chętnie pomagałem. Najpierw zie-
lone liście odłamywaliśmy od ło-
dygi. Następnie były one równiut-
ko nanizywane na szpagaty i 
wieszane do suszenia w postaci 
girland. Tytoń suszył się na spe-

cjalnie przygotowanych konstruk-
cjach drewnianych lub pod dacha-
mi budowli. Po wysuszeniu 
zdejmowało się listki ze sznurów, 
dokładnie prostowało i składało w 
osobno wiązane paczuszki. W ta-
kim stanie można było zawozić do 
Fabryki Tytoniu w Borszczowie. 
Tata był jednym z lepszych planta-
torów tytoniu Virginia. Rodzice 
siali także len i konopie, na włók-
na do wyrobu cienkich płócien z 
lnu i grubych z konopi. Włókna 
konopi służyły nie tylko do tkania 
płótna na worki, ale także do wy-
robu sznurów i powrozów (linek) i 
dlatego były chętnie kupowane 
przez hurtowników. Latem lubi-
łem z rodzicami chodzić na pole 
do Pasieki. Tam było uroczo i bar-
dzo ciekawie. Pole, spory kawałek 
dobrej ziemi na pochyłości, dawa-
ło dobre plony wszystkiego, co-
kolwiek na nim zasiano lub posa-
dzono. W pobliżu pola były różne 
zagłębienia i parowy. Niedaleko 
był mały zagajnik pachnących so-
sen i świerków, do którego chętnie 
biegałem na poziomki. Rosły na 
skraju. W głębokim, tajemniczym 
jarze wybijało źródełko z wodą  
zimną i krystalicznie czystą. Po 
drodze do tego źródła, do którego 
biegałem z dzbankiem po wodę, 
było wzniesienie pokryte charak-
terystyczną trawą długą, gęstą i 
śliską, szczelnie przylegającą do 
podłoża. Można było po niej zjeż-
dżać jak po śnieżnym stoku. Zjeż-
dżałem na gołych stopach. Skórę 
na stopach miałem nie tylko gład-
ką, jasną i błyszczącą, ale i twardą. 
Tylko czasem trafiałem na bardziej 
ostry kamyczek, który zostawiał 
krwawy ślad. Rana zazwyczaj 
szybko się goiła i znowu mogłem 
ślizgać się do woli. Bywało, że za-
pominałem o Bożym świecie i 
długo nie przynosiłem wody. Wte-
dy któreś z rodziców przychodziło 
sprawdzić, co się dzieje z ich po-
ciechą. Kilka lat przed wojną tata 
kupił pole w kierunku Borszczo-
wa. Dwa kawałki po obu stronach 
drogi do powiatu. Dla mnie było 
ono w bardzo ciekawym miejscu. 
Tutaj mogłem do woli przyglądać 
się wojsku udającemu się na ćwi-
czenia, rowerzystom, przejeżdża-
jącym furmankom, bryczkom i 
samochodom. Z tego miejsca cho-
dziłem z dzbankiem po wodę do 
strumienia w głębokim i tajemni-
czym jarze. Strumień wypływał ze 
skał. Woda była czysta, bardzo 
zimna i smaczna. Strumień ucho-
dził za źródło wody leczniczej. W 
miejscu gdzie wypływała ze skał, 
mogłem siedzieć godzinami i wy-
obrażać sobie Bóg wie, co? Wy-
obrażałem sobie, że gdzieś daleko 
i głęboko znajduje się ogromne 
jezioro przeźroczystej wody, a nad 
nim przedziwne sklepienie świe-
cących sopli, jakie widziałem w 
pieczarze (jaskini Werteba), a 
woda poprzez tajemnicze tunele 
płynie aż do tego ujścia. Panował 
tam przyjemny chłód i było bar-
dzo tajemniczo. Próbowałem na-
wet tam wchodzić i oglądnąć sze-
roką gardziel pieczary. Z tego 
źródła woda dość obfitym strumie-
niem, przecinając Pomiarki, wpa-
dała do Niczławy.  Inny, znaczny 
kawałek ziemi był na tak zwanej 

Dębinie. Na szczycie płaskowyżu, 
na którym podobno w zamierz-
chłych czasach rosły dęby. Ziemia 
na Dębinie nadawała się do upra-
wy roślin szlachetnych oraz wa-
rzyw. Nasz kawałek ziemi stykał 
się z wysokim brzegiem pradoliny 
rzeki Niczławy. Tam przesiadywa-
łem godzinami podziwiając wido-
ki aż po horyzont. Stamtąd widzia-
łem jak na dłoni gospodarstwa 
Pomiarek, kolorowe pola, modre 
od lnu i miodowe od gryki (hrecz-
ki), niewielkie zagajniki, wieżę 
kościółka w Wierzchniakowcach, 
bo resztę zasłaniało wzniesienie. A 
szczególnie widziałem rzekę Ni-
czławę z jej meandrami oraz gę-
stymi od wierzb brzegami i szero-
kie łąki z pasącą się zwierzyną. 
Stamtąd obserwowałem jak setki 
słonecznikowych kwiatów wędru-
ją za słonkiem. Siedząc tam, malo-
wałem w duszy, najpiękniejsze 
pejzaże. Później rzadziej siadywa-
łem na wzgórku. Dorastałem i by-
łem zatrudniany do różnych prac 
pomocniczych. Najczęściej byłem 
niańką mojego młodszego o 6 lat 
brata Zbysia. Pamiętam, że kiedy 
on się urodził, mama rodziła w 
domu, a poród odbierała babcia 
Agnieszka, ja spałem w drugim 
pokoju i porodu nie słyszałem. 
Usłyszałem dopiero krzyk dziec-
ka. Domownicy później długo 
śmiali się z moich poleceń. Podob-
no, na wpół śpiący powtarzałem 
tonem nieznoszącym sprzeciwu: 
zabierzcie tego szczeniaka, bo mi 
spać nie daje. Niańczenie malucha 
było dla mnie najgorszym okre-
sem mojego dzieciństwa. Byłem 
po prostu uwiązany. Dziecko, któ-
re przez sześć lat było jedyne i 
mogące się bawić bez żadnych zo-
bowiązań, nagle stało się niewol-
nikiem, sługą i niańką. To było 
okropne. I to poważnie przeżywa-
łem, aż do czasu, kiedy mój młod-
szy brat podrósł i zaczął się bunto-
wać i wywierać nacisk na 
rodziców, by właśnie jemu po-
święcali więcej czasu. Wtedy by-
łem wolny, szczęśliwy i wtedy 
mogłem bez przeszkód bawić się z 
rówieśnikami. Tak mi się wyda-
wało. Na przykład pasłem z inny-
mi, naszą krówkę. Robiłem to nie-
chętnie, bo krowa była okropnie 
oporna i absolutnie nie chciała 
mnie słuchać. Mleka dawała mało, 
ale za to było bardzo tłuste i może 
dlatego ją trzymano. Muszę otwar-
cie przyznać, że moi rodzice nie 
mieli szczęścia do krów. Trzymali 
jedynie jedną ze względu na dzie-
ci.  Jeden z epizodów świadczący 
o tym, że byłem kiepskim pastu-
chem, co nawet krowa potwier-
dzała, utkwił mi mocno w pamię-
ci. Pewnego pięknego poranka, 
kiedy w najlepsze śniłem piękne 
sny, zbudziła mnie mama i oznaj-
miła, że dzisiaj ja muszę wypro-
wadzić krowę na pastwisko. Przy-
kazała paść bydlę na miedzach i 
drogach polnych. Miałem także 
uważać – napominała, aby krowa 
nie weszła w szkodę. Sama nie 
mogła paść krowy. Musiała zająć 
się praniem. Zaspany i całkowicie 
niechętny poprowadziłem krowę, 
która chyba wyczuwała, że się we-
wnętrznie buntuję. Zaczęła od 
tego, że weszła w cudzą saradelę i 

nijak jej stamtąd nie mogłem wy-
ciągnąć. Była ciężka i silna. Wy-
starczyło, że poruszyła tylko gło-
wą by mnie przewrócić. Nie 
pomagało moje szarpanie łańcu-
chem i okładanie bydlęcia kijem. 
Krowa spokojnie pożerała smako-
witą paszę. Nadjechał jakiś czło-
wiek, a widząc moje zmagania, 
krowę wypędził z saradeli, mnie 
pouczył jak mam trzymać łańcuch 
i w ten sposób paść między kole-
inami na drodze. Krowa widocz-
nie bała się jedynie dorosłych i ja-
kiś czas była grzeczną krówką.  
Do chwili, kiedy nie podeszliśmy 
do młodej kapusty. Natychmiast 
ruszyła w sam środek tych specja-
łów. Nie pomogły moje zabiegi. 
Krowa mnie absolutnie ignorowa-
ła. Dopiero moje krzyki spowodo-
wały przybycie odsieczy. Krowę 
wypędzono i kazano mi natych-
miast odprowadzić ją do domu. 
Szliśmy razem, krowa zadowolo-
na i wydawało mi się, że się nawet 
uśmiecha. A ja ze spuszczoną gło-
wą miałem pietra nie lada? Kiedy 
zjawiliśmy się na podwórku, 
mama już negocjowała warunki 
spłaty szkody. Od tego czasu z tą 
oporną krową miałem spokój. 
Była później inna. Musiała być 
układna, bo niewiele pamiętam o 
pasieniu tamtej. Przypominam so-
bie tylko to, że gdyby nie wielki 
brzuch krowy to by utonęła w 
błocku przy rzece. Musieli krowę 
wyciągać końmi. Oczywiście wina 
była moja, bo nie powinienem był 
jej pozwolić na wychodzenie z 
rzeki w tym miejscu. Na szczęście 
nie bardzo bolało(!) Latem, prze-
siadywałem w rzece do tego stop-
nia, że nawet miała mi wyrosnąć 
wierzba w wiadomym miejscu. 
Rzeka o tej porze roku była płytka 
i raczej spokojna. Odsłaniała fan-
tastycznie poplątane korzenie gę-
sto rosnących wierzb na jednym z 
brzegów. Zanurzaliśmy ręce do 
wody i w tej plątaninie poszukiwa-
liśmy linów, miętusów i innych 
ryb. Czasem trafiałem na pokaźne-
go rzecznego raka, który silnymi 
szczypcami czepiał się palca. Z 
bólem i wrzaskiem, szybko wyj-
mowałem rękę z wody razem z 
rakiem. Raki rzeczne w odróżnie-
niu od jeziornych są znacznie 
większe i mają jasny kolor. Przy-
najmniej takie były w Niczławie. 
Dzieciom, nie wolno było kąpać 
się w meandrach rzeki, zwanych u 
nas kruczami. Na terenie naszej 
wsi na rzece była mała krucza i 
duża krucza. W tych miejscach 
było: i głęboko, i były wiry. Tutaj 
kąpali się wyłącznie starsi, którzy 
umieli pływać. Mimo tego zdarza-
ły się wypadki utonięć. Mówiono, 
że czasem po wielkich ulewach, 
na dużej kruczy, wir wciągał na-
wet dobrego pływaka, który się 
topił i dopiero po kilku dniach wy-
pływał. Pewnego dnia dałem się 
namówić starszym kolegom i po-
szedłem na małą kruczę. Byłem 
tutaj po raz pierwszy i bałem się 
wejść głębiej.  Stałem w wodzie i 
wahałem się, a oni, znacznie star-
si, mnie zachęcali. Wtem coś mnie 
uchwyciło i wyniosło na brzeg. 
Byłem przerażony podwójnie. Zo-
baczyłem przed sobą surowego 
ojca, który wielokrotnie, katego-

rycznie mnie napominał, że na 
żadną z krucz nie wolno mi było 
chodzić. Wiedziałem, że kara mnie 
nie minie i zacząłem na zapas pła-
kać. Tata spojrzał na mnie, a ja za-
marłem. Chwilę się zastanawiał, a 
następnie pchnął mnie nagiego w 
wysokie pokrzywy ze słowami: - 
Chciałeś żebym cierpiał? Sam po-
cierpisz i na przyszłość będziesz 
wiedział jak to boli. Natychmiast 
się ubierzesz i pójdziesz ze mną do 
młyna. Tam porozmawiamy. Pa-
miętam, że bardzo cierpiałem i 
długo pamiętałem. Na krucze nie 
chodziłem, chyba, że z rodzicami. 
Młyn w Łanowcach należał do no-
woczesnych. Prócz starego koła 
młyńskiego używanego od czasu 
do czasu, pracowała turbina wod-
na. Mój tata pełnił w młynie waż-
ną funkcję mistrza młynarskiego i 
często zabierał mnie ze sobą. Lu-
biłem przesiadywać w hałaśliwym 
miejscu na schodach maszynowni 
i patrzeć na różne obracające się 
koła pasowe. Pasów biegających 
w różnych kierunkach było bez 
liku. Tata, za co go podziwiałem, 
wiedział, co dany pas napędza. Za-
dawałem mu mnóstwo pytań i słu-
chałem odpowiedzi. Po nocach 
śniłem później, że sam jestem 
wśród pasów i tajemniczych cieni 
maszynowni. Już wówczas byłem 
związany z techniką i chciałem 
być młynarzem. W miejscu, w 
którym spadała woda z turbiny i 
koła młyńskiego, była głębia wy-
żłobiona przez wodę. Tam kąpali 
się tylko najodważniejsi. I tam 
wielu utonęło. Byłem świadkiem 
takiego wypadku. Utonął mój star-
szy kolega z sąsiedztwa. Z wielką 
bojaźnią omijałem wodną kipiel. 
Trochę dalej koryto rzeki było 
płytkie i mocno kamieniste. Cha-
rakterystyczne jak dla rzek gór-
skich. Na peryferiach Kozaczy-
zny, przez którą również płynęła  
Niczława, podczas gorącego lata, 
wody w rzece było bardzo mało. 
Bywałem tam często. Mieszkał 
tam mój brat cioteczny Jarek zwa-
ny  Luśkiem.  Z  Luśkiem, młod-
szym ode mnie trzy lata, dobrym 
kompanem do zabawy, brodząc po 
prawie wyschniętym korycie rze-
ki, czasem znajdowaliśmy malut-
kie jak łezka drobiny złota. Chcie-
liśmy być bogaci, ale się nie udało 
. Znaleźliśmy tylko kilka. Widocz-
nie tamte tereny były także złoto-
nośne. Lato na wsi, prócz prac po-
lowych i gospodarskich było 
ospałe. Zwierzęta domowe w go-
rące dni szukały cienia. Nawet 
pies szczekał oszczędniej. Ogród 
rodziców stawał się kolorowy od 
kwiatów. Pachniały: maciejka i 
goździk brodaty i róże i wiele in-
nych gatunków kwiatów. Dojrze-
wały maliny, porzeczki, czereśnie 
i wiśnie. A w sadzie dziadka także 
gruszki- miodówki i ulęgałki. 
Wspinałem się na wysokie grusze 
i chodziłem po gałęziach jak wie-
wiórka. Na szczęście nigdy nie 
spadłem!  A mogłem, bo grusze są 
kruche. Na drzewa wspinałem się 
więcej dla zabawy, niż za owoca-
mi. A jeżeli zrywałem, to wybie-
ram najsmaczniejsze. Oczywiście 
nikt mnie za to łażenie po drze-
wach nie chwalił. Dziadek po pro-
stu na mnie krzyczał. Ale kiedy 
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byłem na wysokiej gruszy, najczę-
ściej słyszałem: –Tylko mi spadnij 
draniu, to ci tak złoję tyłek, że po-
pamiętasz ruski miesiąc! –Zejdź 
mi natychmiast z tego drzewa - 
krzyczał dziadek. Chyba nie 
chcesz abym powiedział o tym 
ojcu? Nie chciałem i grzecznie 
schodziłem, aby po chwili być na 
innej lub na wiśni. Po prostu 
uwielbiałem wspinać się na drze-
wa. W takim okresie lata lubiłem 
iść do cioci Rózi, na Kozaczyznę. 
Tam w ogrodzie rosły drzewa cze-
reśniowe. No i tam miałem kom-
pana do zabawy. Z czereśni nie 
można było nas ściągnąć. Chyba, 
że obiecywano coś smaczniejsze-
go. Byliśmy łasuchami. Często la-
tem w Łanowcach organizowano 
festyny z okazji różnych świąt. 
Można było wygrać los, porzucać 
piłką lub kółkiem i wygrać fant. I 
było wesoło. Grała muzyka. Mło-
dzież przeciągała linę. Chyba w 
sierpniu jeździłem z rodzicami na 
jarmark, do Ułaszkowiec. Mnie 
najbardziej interesowały wyroby 
Hucułów. Z targu wracałem z 
drewnianą zabawką na przykład w 
postaci trzepocącego skrzydłami 
ptaka lub biegnącymi konikami, 
pięknie rzeźbioną i wypalaną w 
fantastyczne wzory fujarką lub 
fletnią pana. W domu nie piska-
łem. Było zabronione. Ja grałem w 
sadzie, siedząc najczęściej na gru-
szy, lub na orzechu. Mówiono 
wtedy: –Hej ty, słowik, chodź już 
do domu. Czas na mycie kolację i 
spanie! W ogródku cioci Frani ro-
sły piękne malwy i floksy, a nad 
nimi górowały jesiony, na które 
chętnie się wspinałem. Z góry 
drzewa widziałem dużo więcej niż 
ze stogu słomy. Tam mogłem 
przesiadywać godzinami. Lubili-
śmy nieoczekiwany, obfity deszcz. 
Wtedy dla nas, dzieci była frajda. 
Byliśmy wolni od zajęć i mogli-
śmy w strumieniu budować zapo-
ry, uruchamiać wcześniej zbudo-
wane koła młyńskie, budować 
boczne odpływy, jazy itp. Pomy-
słowość dzieci nie ma granic. 
Dzieci są najlepszymi konstrukto-
rami, wynalazcami i spontanicz-
nymi budowniczymi. Dzisiaj, kie-
dy pomyślę ile mieliśmy inwencji 
twórczej? to całkiem poważnie 
uważam, że niektóre wielkie wy-
nalazki zostały odkryte w wyniku 
zabaw dzieci. W sierpniu zwożono 
zboże do zagród. Ciężkie załado-
wane wysoko snopkami wozy dra-
biniaste jechały skrzypiąc po stro-
mych drogach i wzbijały kurz. 
Bywało, że źle ułożone snopki 
rozjeżdżały się na boki i trzeba 
było na powrót je układać na wo-
zie. A ile przy tym było pokrzyki-
wań i przekleństw! Pewnego razu 
jakiś wóz rozjechał się na moście 
nad rzeką. Tylko szczęśliwym tra-
fem woźnica nie spadł do rzeki. 
Roztrzaskałby się niechybnie na 
ogromnych kamieniach. Snopki 
zboża, które spadły do wody, za-
brał szybki nurt. O tym gospoda-
rzu mówiono, że kiepski to ukła-
dacz i woźnica, i jemu to tylko 
gęsi paść lub kury macać. Zwie-
zione snopki układano w stodo-
łach, a te, które się nie zmieściły 
układano w stogi. Lubiłem je po-
dawać lub układać. Ile przy tej 

pracy było zabawy, wie tylko ten, 
kto to robił. Praca nie była łatwa, 
szczególnie dla takiego mocarza 
jak ja, ale wtedy czułem się bardzo 
potrzebny. U schyłku lata czuło 
się, że nadchodzi jesień. Pachniały 
ścierniska i zioła. Przyroda jakby 
zastygała. Ptaki już tak nie śpie-
wały. Poranki były mokre i mgli-
ste i zaczynało latać babie lato. 
Pola pustoszały i tylko pozostawa-
ły do zebrania rośliny okopowe. 
Len i konopie, wymoczone w rze-
ce i wystawione na słońce zaczy-
nały bieleć. Był to znak, że niedłu-
go będą suche i można będzie 
międlić. Dzieci, opalone na brąz, 
nadał zanurzały się w rzece w po-
szukiwaniu ryb i raków zaszytych 
w plątaninie korzeni wierzb. Na 
łące nad rzeką gospodarze robili 
zaprawę glinianą zmieszaną ze 
słomą lub plewami, na cegły do 
budowy budynków gospodar-
czych. Cegły były wielkie. Po cał-
kowitym wyschnięciu na słonku 
był to dobry budulec. Nie ustępo-
wały cegłom palonym (tak mó-
wiono), a do tego były cieplejsze i 
znacznie tańsze od cegieł.           

W Borszczowie bywałem często, 
ale pod koniec lata jechaliśmy 
wszyscy razem na większe zakupy 
zimowe, a przy tym i szkolne. Lu-
biłem jeździć do miasta. Szczegól-
nie do koleżanki, którą bardzo lu-
biłem. Zosia była o rok starsza ode 
mnie. Mama Zosi, przyjaciółka 
mojej mamy, kobieta piękna, ale 
chorowita, nie była w stanie spra-
wować należytej opieki nad dziec-
kiem i dlatego tata Zosi, pracow-
nik sądowy, stale zapracowany, 
powierzył wychowywanie małej 
córeczki pani Stefanii, która jed-
nocześnie prowadziła dom. Nasze 
mamy znały się od dawna. Obie 
grały w teatrach amatorskich. 
Podobno, kiedy byłem bardzo 
małym dzieckiem, nasze mamy 
zostawiały nas pod opieką Stefci, 
a same uczęszczały do szkoły ak-
torskiej. Uczyły się gry aktorskiej. 
Później, kiedy mama występowa-
ła w Domu Polskim na Szlachcie, 
często udając się na próby zabiera-
ła mnie ze sobą. Opowieści o lecie 
na wsi nie byłyby pełne gdybym 
nie wspomniał o zakradaniu się do 
loszka na smaczne, zsiadłe mleko, 
zmieszane z grubą warstwą śmie-
tany, a później pite i zagryzane ra-
zowym żytnim chlebem na zakwa-
sie. Chleb był tym smaczniejszy 
im bardziej był popękany i można 
było chrupać skórkę. Mimo ka-
lendarzowego lata, we wrześniu 
czuć było, że zbliżała się jesień.  
Poranki i wieczory były wyraźnie 
chłodniejsze, a środek dnia upal-
ny. Wielkie talerze słoneczników 
nabierały koloru beżowego. Był 
to znak, że można już je zrywać, 
do wyłuskiwania ziaren. Siedzie-
liśmy najczęściej na płotach jak 
stadko wróbli i pluliśmy łupinki 
na odległość. Częściej biegałem 
do sadu, aby sprawdzić, czy śliw-
ki już dojrzały, albo chodziłem z 
mamą na pole, na Dębinie. Rosły 
tam pomidory o owocach wiel-
kich, pachnących i bardzo smacz-
nych. Rosły też inne warzywa i ro-
śliny. Tam najczęściej mama siała 
mak, który uwielbiałem. Oczy-

wiście wiedziałem, że po maku 
lepiej się śpi. Ale kiedy mama nie 
widziała, zrywałem główki i sypa-
łem do buzi ziarenka, które jesz-
cze nie były całkiem dojrzałe. Te 
były smaczniejsze od dojrzałych. 
Po lecie jak zwykle nadchodzi-
ła jesień. Zaczynały się wykopki 
okopowych, palenie łęt i pieczenie 
ziemniaków. W tym czasie  pa-
stuszkowie paśli bydło na ścier-
niskach pokrytych chwastami i 
trawami. Pasłem i ja, i piekłem z 
nimi kartofle. Bardzo smakowały! 
Posolone jeszcze bardziej. To nic, 
że wyciągnięte z popiołu były z 
grubą czarną skórą i parzyły nie-
miłosiernie w dłonie. Rozłupane 
pachniały cudownie. Tak posileni 
mogliśmy paść nawet do zmroku. 
Krowy z takich pastwisk wraca-
ły majestatycznie powoli i ocze-
kiwały tylko świeżej wody oraz 
udoju. Mówiono wtedy, że krowy 
nabierają zapasów na zimę. Je-
sienią nad sadami unosił się dym 
i zapach konfitur, albo marmolad 
smażonych na paleniskach w wiel-
kich kotłach. Owoce bezpośrednio 
zrywane lub zbierane spod drzew, 
były myte, drylowane lub kro-
jone i wrzucane do kotła. Cukru 
dodawano, więcej lub mniej, w 
zależności od zasobności. Trzeba 
przyznać, że na tamtych terenach 
owoce były bogate w cukier. U 
nas mówiono, że owoce pachną 
słońcem. To przecież najbardziej 
wysunięta na południe część Rze-
czypospolitej. Najlepsze powidła 

smażono z gruszek (słodkich i 
soczystych) i ze śliwek węgierek, 
mocno dojrzałych. Czasem do-
dawano inne owoce, na przykład 
morele. Kiedy jestem przy opisie 
smażenia konfitur, to wspomnę, że 
moja mama smażyła konfitury z 
płatków róży. Krzewy róż o kwia-
tach dużych i silnie pachnących, 
rosły pod naszymi oknami. Już w 
lipcu były przez mamę zrywane, 
a płatki przesypywane cukrem. 
Po jakimś czasie były smażone 
na konfitury. Po jakim– wiedzia-
ła tylko mama. Konfitury z róży, 
smaczne i pachnące były poda-
wane zimą do herbaty lub służyły 
do nadziewania pączków. Z wiśni 
robiono soki i nalewki, smażono 
konfitury, a także owoce wiśni su-
szono. Suszono każdy inny owoc. 
Lepiej się przechowywał i dłużej 
służył. Najczęściej suszono na 
słońcu. Tak ususzony owoc, był 
nie tylko smaczny, ale też nie był 
pozbawiony witamin. Wspomnę, 
że suszono nie tylko owoce i zioła. 
Suszono również ser twaróg – peł-
notłusty. Oczywiście na słońcu, na 
białych, lnianych płótnach. Ser ten 
nabierał koloru żółtego i był bar-
dzo smaczny. Bardzo lubiłem ten 
przysmak.

Zapominałem o wielu innych 
przysmakach. Młode kolby ku-
kurydzy potrafiłem wybierać naj-
właściwsze do gotowania. My 
dzieciaki zajadaliśmy się nimi. 
Najlepsze były jednak pieczone 

nad ogniskiem na patyku jak dzi-
siejsze kiełbaski. Jesienią wybie-
rałem (byłem specjalistą) dojrza-
łe dynie, z których wyjmowałem 
pestki i suszyłem - prażyłem na 
płycie kuchennej. Pychota. W ten 
sposób prażyłem także pestki sło-
necznika. Zimą zjadaliśmy niezli-
czone ilości suszonych owoców i 
orzechów.  W późniejszych latach 
jesienią chodziłem do szkoły i nie 
obcowałem już tak często z przy-
rodą, jak w wieku przedszkolnym. 
A poza tym, nie był to czas na 
zachwycanie się przyrodą. Nade-
szły dni w większości smutne i 
tragiczne. Skończyło się radosne 
dzieciństwo. Nadeszło dzieciń-
stwo, przepełnione strachem. Ob-
darte z radości przeżywania nawet 
drobnych przyjemności. Najpierw 
nieświadomie, później z coraz to 
większą świadomością tragicznej 
sytuacji bliskich, rodziców, sąsia-
dów, a nawet  ludzi zgoła obcych, 
mocno  przeżywałem to wszystko 
z czym się stykałem na co dzień. 
Radosnych zim nie pamiętam 
wiele. Chyba tylko te, kiedy za-
bierano mnie na sanki lub kiedy 
jechaliśmy zgrabnymi saniami do 
kościoła. Zawsze dzwoniły dzwo-
neczki zawieszone do uprzęży, a 
grudki śniegu spod końskich ko-
pyt uderzały po buzi. Zimy, które 
lepiej pamiętam, nie były przy-
jemne. Poza malutkimi wyjątka-
mi. O nich będę wspominał w dal-
szej części opowiadania.



1 stycznia 2015 - strona 46                                                                                                                                                                                                             www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

8. WYZWOLENIE Z JARZMA 
PANÓW I OBSZARNIKÓW

 Naród Polski zaledwie 20 lat cie-
szył się wolnością. W 1939 roku 
w radiu i prasie, coraz częściej 
pojawia się słowo wojna. Ci, któ-
rzy mieli radyjka  słuchawkowe, 
potwierdzają groźne odgłosy z 
Berlina. Przyznam, że odbierałem 
to wówczas bardziej z zaciekawie-
niem niż lękiem. Pierwszy wstrząs 
przeżyłem 22 sierpnia. Nocą goniec 
zastukał w okno, postawił wszyst-
kich na nogi i wręczył ojcu wezwa-
nie mobilizacyjne. Tryb natychmia-
stowy. W domu się zakotłowało. 
Chaotyczna krzątanina, ostatnie 
zalecenia gospodarcze ojca, płacz 
mamy, pakowanie paczki z żywno-
ścią oraz niezbędnymi przyborami 
i wychodzimy w ciemną noc. Koło 
sołtysa tłumy ludzi i wozy. Krótkie 
sprawdzenie obecności, pospieszne 
pożegnania, płacz kobiet i wystra-
szonych dzieci, turkot oddalających 
się wozów z piosenką „Wojenko, 
wojenko, cóżeś ty za pani.....”, i 
o świcie zapada cisza. Powiało 
smutkiem i ucichły śpiewy. Zło-
wrogie słowo „wojna”, krąży jak 
anioł zagłady - poraża i sieje gro-
zę. Wieś która z trudem zaleczyła 
rany z I wojny, stanęła przed no-
wym zagrożeniem.  Ja w tym roku 
kończyłem beztroskie dzieciństwo i 
wkraczałem w poważniejszy okres 
życia. Miałem już przygotowaną 
torbę z elementarzem, przyborami 
i pęczkiem patyczków do nauki 
liczenia, by pierwszego września 
przekroczyć progi, miejscowej, 
sześcioklasowej świątyni wiedzy. 
I zgodnie z programem udałem się 
tam z rówieśnikami, ale radość tego 
wyjątkowego wydarzenia, stłumiła 
wiadomość o wybuchu wojny. Hi-
tlerowskie dywizje pancerne prze-
kroczyły granice Polski.  Krótko 
po tym, tłumy cywilów i wojska, 
samochodami, wozami, rowerami i 
pieszo, ciągną przez wioskę w kie-
runku Zaleszczyk. Wyjeżdżają też 
nasi nauczyciele. Zupełnie inaczej 
niż przed rokiem na manewrach, 
wygląda to pokryte kurzem woj-
sko. Ukraińcy ogłaszają Samostijną 
(niepodległa Ukraina). Krążą też 
pogłoski, że mordują małe grupy 
żołnierzy i uciekinierów. 17 wrze-
śnia kolejny wstrząs. Radio podaje 
wiadomość o wkroczeniu Rosjan. 
Następuje IV rozbiór Polski. Tym 
razem przez dwóch zaborców. 19 
lub 20 września, docierają do nas 
pierwsze oddziały rosyjskie i z 
miejsca likwidują Samostijną. Z za-
ciekawieniem przyglądamy się tym 
zabiedzonym, w szarych szynelach, 
spiczastych czapkach, z workami 
na plecach, sołdatom. Politrucy od 
razu zwołują mityng i tłumaczą ja-
kie to szczęście nas spotkało. Zosta-
liśmy wyzwoleni z jarzma panów i 

obszarników. Władza przechodzi w 
ręce mas, a dobrobyt to rzecz pew-
na. Uczestniczą w tym miejscowi 
Żydzi, z czerwonymi opaskami na 
rękawach.  Otrzymujemy polecenie 
stawienia się w szkole, ale nie ma 
kto uczyć. Został jeden nauczyciel 
języka ukraińskiego, który siedział 
podpity i rozdawał czyste kartki z 
dzienników lekcyjnych. Stopnio-
wo wracają z wojny mężczyźni. 
Niestety nie wszyscy. Józefa Haw-
ryszczaka przywożą martwego. 
Udało mu się zbiec Rosjanom ze 
zgrupowania w Tarnopolu, ale do-
padli go i zabili (z podpuszczenia 
Ukrainki) w Czystyłowie, około 
28 kilometrów od domu. Jaśka 
Kaziurowego-Marcinków z kolei, 
też w pobliżu domu, zabili Ukraiń-
cy. Jego współtowarzysza puścili, 
bo podał się za ich rodaka i znał 
pacierz ukraiński. Żona Aniela na-
tychmiast tam pojechała, ale nie po-
kazali gdzie jest pogrzebany. To po-
twierdziło wcześniejsze pogłoski o 
dokonywanych mordach. Po kilku 
dniach przyjeżdżają nowi nauczy-
ciele. Wszystkie klasy cofają o rok. 
Ja znalazłem się w zerowej. Dają 
nam nowe książki i zeszyty z fatal-
nym papierem. Od razu zaczyna się 
proces tumanienia młodzieży. Każą 
wołać „Boże daj kanfiety!” I nic. Na 
taką prośbę do Stalina, wnoszono 
kosz z cukierkami, ciastkami i jaki-
miś drobiazgami. Mama tłumaczy, 
że to kłamstwo i uczy hymnu pol-
skiego, oraz „Kto ty jesteś? Polak 
mały...” Zamykają w więzieniach 
działaczy i ludzi światłych. Żołnie-
rzy polskich wziętych do niewoli, 
wywożą do łagrów w głąb Rosji.

Franek Czyrwińskiego-Zaleski. 
Bukowina. Kraków.

Jaśko Czyrwińskiego -Zaleski 
(1895-1986). Bukowina, Warsza-
wa.

 U Jaśka na Bukowinie, przebywał 
w tym czasie jego młodszy brat 
Franek z Krakowa i Rosjanie odcię-
li mu drogę powrotu. Ogłosili tyl-
ko, że dla takich formują transporty 
do strefy niemieckiej. Franek, choć 
się zgłosił, nie poszedł na zbiórkę, 
bo w porę spostrzegł, że te transpor-
ty kierowane są na wschód. Zaczęli 
go poszukiwać. Należał, bowiem 
do ludzi światłych z gimnazjalnym 
wykształceniem, potencjalnych or-
ganizatorów opozycji. Ponieważ 
nie mogli go znaleźć, aresztowa-
li Jaśka z żoną. W domu została 
stara matka z małym wnuczkiem 
Władziem. Franiu, co ja pocznę z 
dzieckiem na gospodarstwie? Zgłoś 
się, może ich wypuszczą – prosiła. 
I tak zrobił. Jana z żoną wypuścili, 
a jego aresztowali i wywieźli do ła-
gru w Rosji. Jan krótko cieszył się 
wolnością. Ukraińcy przedstawili 

go władzom jako działacza polskie-
go i groźnego wroga ZSRR. Po-
nownie, więc został aresztowany, 
pod zarzutem wrogiej działalności 
na szkodę Rosji. Przez pół roku 
poddawano go wymyślnym tortu-
rom, by wymusić przyznanie do 
absurdalnych zarzutów. Najgorsze 
było bicie w pięty – mózg się laso-
wał – wspominał po latach. Zimą 
w letniej odzieży, siedział w celi 
bez szyb. Konsekwentnie jednak 
wszystkiemu przeczył. Przyznał się 
tylko zgodnie z prawdą, że do 1935 
roku, był sekretarzem gminnym. 
W końcu zakomunikowano mu, że 
jest skazany na śmierć. Zaprowa-
dzili go do piwnicy, postawili pod 
ścianę i zapytali czy zawiązać oczy. 
Odmówił. „Do końca chcę widzieć 
tych, którzy zabijają niewinnego 
człowieka”. Padł rozkaz i rozległa 
się salwa. Po krótkim szoku stwier-
dził, że żyje. „Sobirajsa damoj” – 
usłyszał. Strzelali ślepakami. Była 
to ostatnia, najmakabryczniejsza 
próba wymuszenia przyjęcia ich 
zarzutów. Wrócił schorowany z 
licznymi odmrożeniami i długo się 
kurował, nim odzyskał, jakie takie 
zdrowie. Frankowi jako jednemu z 
nielicznych, udało się przetrwać w 
Ostaszkowie i przedostać do Armii 
W. Andersa. Przebył z nią cały szlak 
bojowy z Monte Cassino włącznie. 
Do Polski wrócił w 1947 roku i od 
razu został wciągnięty na czarną 
listę. Wyrzucono go z mieszkania 
w Krakowie. Mieszkał z Żoną w 
piwnicy, a później w pokoiku na 
poddaszu. Dopiero po kilkunastu 
latach pracy w Nowej Hucie, otrzy-
mał jednopokojowe mieszkanie.  
Aresztowano też Jaśka Zaleskiego 
z Kamionki. Rolnika, przedwojen-
nego prezesa Polskiego Stronnic-
twa Ludowego i Kółka Rolniczego. 
Przed wojną przypinano mu łatkę 
komunisty, teraz został osadzony 
jako wróg ludu i antykomunista. 
Siedział z Janem sekretarzem i tam 
ich los pojednał. Dotąd zajmowali 
odmienne stanowiska. Jeden po-
pierał politykę rządu, drugi był w 
opozycji. Tak samo przez pół roku 
torturowano go i zmuszano do po-
twierdzenia zmyślonych zarzutów. 
Wyszedł w takim samym stanie jak 
jego towarzysz niedoli.

Zaleski Paweł (1915-2010) Ka-
mionka, Waszyngton

 Młodszy brat Jana, odznaczał się 
nieprzeciętnymi zdolnościami i 
chęcią do nauki. Przy sporym wy-
siłku rodziców, Szkołę Powszechną 
ukończył w Załoźcach. Następnie, 
prawdopodobnie z jakimś wspar-
ciem sponsorów, w 1935 średnią 
w Tarnopolu. Uczęszczał do Dru-
giego Gimnazjum Wojewódzkiego, 
z greką i łaciną. W latach 1935-
1939 studiował na Uniwersytecie 

im. Jana Kazimierza we Lwowie. 
Ukończył Wydział Prawa ze spe-
cjalnością Prawo Międzynarodowe 
oraz Studia Dyplomatyczne i Eko-
nomiczne. W 1939 roku otrzymał: 
Dyplom Magistra Prawa i Dyplom 
Magistra Dyplomacji. Zdał też spe-
cjalny egzamin i mógł pracować w 
Polskiej Placówce Dyplomatycznej 
i Konsularnej. Na ówczesne warun-
ki wiejskie, było to rzdko spotyka-
ne osiągniecie i jedyne w Milnie. 
Wyższe wykształcenie miał też 
ksiądz Stanisław Czapla z Bukowi-
ny. Wybuch wojny zupełnie zmącił 
pięknie zapowiadającą się przy-
szłość Pawła. Nie zdołał przedostać 
się do Rumunii przed wkroczeniem 
Rosjan. Ponieważ w Milnie natych-
miast by go aresztowano, ukrywał 
się we Lwowie, z mocnym posta-
nowieniem ucieczki z kraju. Na 
miejscu prędzej czy później, grozi-
ła mu deportacja na Sybir. Do Mil-
na wpadł w listopadzie na pogrzeb 
ojca i zaraz wyjechał. W 1940 roku 
dołączył do grupy, która zamierzała 
się przedostać do Rumunii. W trak-
cie przedzierania, w górach natknę-
li się na patrol rosyjski, który otwo-
rzył do nich ogień. Przewodnik 
krzyknął, aby co sił w nogach biec 
do granicy. Dużo padło. Jemu uda-
ło się dobiec i przekroczyć granicę. 
Od lipca do listopada 1940 roku, 
przebywał w Bukareszcie. Następ-
nie do lipca 1942 w Istambule, jako 
specjalny szef łączności z podziem-
nym ruchem polskim. Łączność 
utrzymywał przez tajne kanały w 
Jugosławii, Bułgarii, na Węgrzech, 
w Rumunii i Słowacji. Wysyłał pie-
niądze od Rządu Polskiego, zbierał 
różne tajne informacje i przkazywał 
je do Londynu. Od Lipca 1942 do 
lipca 1943 roku, był w Moskwie i 
Kujbyszewie jako trzeci sekretarz 
ambasady. Zajmował się Polakami 
deportowanymi do Rosji. Pozyski-
wał też Polaków jeńców, którzy 
przymusowo służyli w Niemieckiej 
Armii i wcielał ich do Polskiej. Od 
sierpnia 1943 do sierpnia 1945, w 
Londynie, jako drugi sekretarz 
pracował w Polskim Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych. Zajmował 
się głównie wydostawaniem Pola-
ków z Rosji i przerzucaniem ich do 
Iranu. Brał udział w międzynarodo-
wych konferencjach, spotkaniach z 
delegacjami z Polski i dyskusjach z 
władzami brytyjskimi. Tam zwią-
zał się ze Stanisławem Mikołajczy-
kiem. Dalsze ich losy opisane są w 
rozdziale 16 na stronie 99.

Józef Czyrwińskiego-Zaleski. 
Bukowina-Paświsko, Kosieczyn.

 Józef w 1939 roku został zmobi-
lizowany w pierwszym poborze. 
Nie wiem czy uczestniczył w wal-
kach, ale na pewno wycofywał się z 
wojskiem na wschód, bliżej domu. 

Liczył zapewne na rychłe powi-
tanie z rodziną, ale rzeczywistość 
okazała się przykra. Wkraczający 
Rosjanie okrążyli ich, internowali 
i wywieźli do obozu w głębi Ro-
sji. Tam w nieludzkich warunkach, 
przy katorżniczej pracy, przetrwał 
do czasu porozumień rosyjsko–pol-
skich i został wcielony do Wojska 
Polskiego, formowanego przez 
gen. W. Andersa. Podobnie jak Fra-
nek Zaleski, walczył w Afryce i we 
Włoszech. Nie wiem czy los ich 
zetknął. Byli w zbliżonym wieku 
i znali się od dziecka. Do rodziny 
dołączył dopiero po wojnie, ale nie 
tam na ojczystej ziemi, lecz tutaj 
na Zachodzie, w Kosieczynie koło 
Zbąszynka. Nie pożył jednak dłu-
go. Niedożywienie, zimno i cięż-
ka praca, nadwyrężyły zdrowie 
i zabrały mu wiele lat życia.  W 
tym ponurym okresie, przeżyłem 
też rzadką radość. Otrzymaliśmy 
list od ojca. Jest w obozie jeniec-
kim w mieście Gotha, ale dzięki 
Bogu żyje. Rosjanie przystępują do 
przetwarzania umysłów. Co rusz 
organizują zebrania i wygłaszają 
odczyty o wyższości socjalizmu 
nad kapitalizmem. Dobrobyt nie-
stety trochę się oddala, ale faktem 
staje się, nieograniczona wolność 
chwalenia ojca  narodów towa-
rzysza Stalina. Nakładają też na 
wszystkich wysokie kontyngenty 
produktów rolnych. Za zwłokę gro-
zi wywózka na Sybir. Równolegle 
zmasowaną agitacją, próbują ludzi 
wtłoczyć do kołchozu. Na spędach 
tłumaczą jak radykalnie zmieni się 
wszystkim życie. Oczywiście na 
korzyść. Straszą też, że Gontowa 
już organizuje wspólnotę i chce 
nam zabrać ziemię po ogrody. Ich 
z kolei straszą Milnem. Ludzie nie 
dali się zwieść. Tam na zebraniu 
zawsze był ktoś od nas, a u nas od 
nich. W tym wypadku panowała 
również jednomyślność Polaków i 
Ukraińców. Na szczęście zabrakło 
im czasu, aby zrealizować wszyst-
kie plany. Jedynie w plebiscycie 
wykazali, że 99,9% ludności jest za 
przyłączeniem tych ziem do ZSRR. 
Nie zdążyli też wywieźć na Sybir 
tych wszystkich, którzy w 1920 
roku przyczynili się do ich klęski 
pod Warszawą. Ten Los spotkał 
Deców (Bobyk) z Parcelacji, dwie 
rodziny Lichwiarzów i ukraińską 
rodzinę Hłynczuków z kolonii le-
śnej. Ci z lasu byli ludźmi biedny-
mi, których ta władza obiecywała 
chronić, ale skalali się walką z mło-
dym państwem radzieckim, więc 
musieli ponieść karę. Na liście byli 
też Łoikowie (Szwerydy) z Ka-
mionki i Zawadzcy (Jantoszki) z 
Bukowiny. Nie ulega wątpliwości, 
że na tym by się nie skończyło. Nie-
chęć do kołchozu czy niepochlebna 
wypowiedź pod adresem socjali-
stycznej władzy, również stanowi-
ły dostateczny powód do zsyłki. 
Oczywiście podbudowano by to 
wrogą działalnością przeciw ZSRR 
i współpracą z imperializmem. 
Terrorem trzymano w posłuchu 
wszystkie podbite i rdzenne narody, 
na terytorium Rosji. Wszystkie bu-
dowle socjalizmu, wznosili więź-
niowie za miskę byle jakiej zupy. W 
łagrach ginęły tysiące niewinnych 
ludzi, a na ich miejsce przychodzili 
następni skazańcy. CDN.

NIEZWYKŁE CZASY LUDZIE 
I ZDARZENIA CZ.4
Adolf Głowacki
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71. Rocznica Rozpoczęcia Akcji Burza 
na Kresach i powstania 27 WDP AK. 
Redakcja

BÓG HONOR OJCZYZNA
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie “Karpat-
czycy” - Warszawa 
Stowarzyszenie Historyczne Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - Warszawa
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 
Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej 
Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP - oddział Mińsk Maz. 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej I Byłych Więźniów Politycz-
nych - koło w Mińsku Mazowieckim 
Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej Im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślań-
skich - Kraków 
Liga Obrony Suwerenności - Gdańsk 
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej “X D.O.K.” - Przemyśl
Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. Józefa Dwernickiego - Podkowa 
Leśna 
Związek Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” - Warszawa Inkubator Aktlveco 
- Warszawa 
Konna Grupa Rekonstrukcji Historycznych “Kresy” - Białystok Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica - Otwock

Patronat Medialny: Kresowy Serwis Informacyjny 
Prowadzący: Artur Piętka

Przysięga oddziału partyzanckiego „Łuna” w rejonie Hynina obok Przebraża,  IX 
43 r. Stoją: por. Jan Rerutkp, dow. oddziału, i kpr. Józef Kuczyński szef oddziału.

Zapraszamy do współtworzenia strony o 27 WDP AK. 
Redakcja
Ocalić od zapomnienia.

Kolejny raz Zespół Redakcyjny Kre-
sowego Serwisu Informacyjnego 
zaprasza do uczestnictwa we współ-
tworzeniu internetowej strony o 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej.
Zastało już ich niewielu ale każdy 
z nich ma bardzo bogaty bagaż do-
świadczeń z dni, w których na walkę 
z okupantami i ludobójcami z OUN-
-UPA tracili swoją młodość  zdro-
wie, i często życie. 
Czyż ten ogrom wiedzy i doświad-
czeń mają zabrać ze sobą w dniu kie-
dy Pan wezwie ich na „WIECZNĄ 
WARTĘ”..???  

Nie wolno nam, POKOLENIOM II 
RP dopuścić do tego, by olbrzymie 
księgi z białymi, bo przecież jesz-
cze nie zapisanymi kartami historii 
Polski były zaśmiecone kłamstwem 
i zakłamaniem przez pseudo hi-
storyków wrogo nastawionych do 
prawdziwej historii Polski, Polski 
Kresowej. 
Dlatego prosimy, włączcie się w 
ocalenie od zapomnienia poprzez 
nagrywanie, spisywanie i skanowa-
nie dokumentów z tamtych lat które 
w wielu domach zalegają szafy, ko-
mody i szuflady. 
To nasz potomków obowiązek !!!

 Dokumenty ślijcie na adres redakcji. 

http://27wdpak.btx.pl/
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Koniecznie skontaktuj się z  
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redakcjaksi@kresy.info.pl

Partnerzy medialni 
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM

Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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