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KURHAN PAMIĘCI POETY Z WOŁYNIA
-POD HISTORII „GNIOTĄCYM KAMIENIA OBROTEM”. W 100 ROCZNICĘ
URODZIN ZYGMUNTA JANA RUMLA,
POETY Z WOŁYNIA
-Zygmunt Jan Rumel - żołnierz, poeta, syn
osadnika
Blok artykułów poświęconych poecie z Wołynia str. 10

KACI WOŁYNIA

Wołyń - kraina I i II Rzeczypospolitej był w roku 1944 wielkim cmentarzem, pogorzeliskiem, krainą martwą. Tę kiedyś piękną i urodzajną ziemię doprowadziły do takiego stanu w latach 1943- 1944 - Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i podległa jej Ukraińska Powstańcza
Armia (UPA). Miał w tym barbarzyńskim dziele niemały udział również
okupant hitlerowski i policja ukraińska, będąca na jego usługach. Los
polskiej ludności ...strona 16

Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej
wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek i Majestat.
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, 25 stycznia 2015
roku o godzinie 13.00 odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 71.
rocznicy utworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
oraz Akcji „Burza” na Wołyniu. Piękna Msza św. w atmosferze chwały,
dumy i zadumy nad losami naszych rodaków z Wołynia, .....strona 18
Zygmunt Rumel, poeta i żołnierz
Polski Podziemnej żył krótko, ledwie 28 lat. Jego krótka droga życiowa wykazuje szczególne związki z Wołyniem i Kresami II RP. Nie
zamierzam tu prezentować jego
życiorysu, inni to lepiej zrobili,
polecam artykuł Feliksa Budzisza
który zamieszczamy również w
tym numerze KSI. Dorobek jego
twórczości, to zaledwie 40 wierszy
ocalonych z pożogi wojennej przez
matkę i żonę . Po raz pierwszy jego
wiersze wydała LSW ponad 40 lat
temu. A ostatnio, kilka lat temu w
nakładzie 300 egzemplarzy, tomik
jego wierszy zatytułowany „Dwie
Matki” wydało prywatnym sumptem, gorącymi sercami i pustymi
portfelami, Stowarzyszenie Rodzin
i Osadników Polskich. W setną
rocznicę urodzin Zygmunta Jana
Rumla - poety prawie nieznanego,

nazywanego często „Baczyńskim
Kresów” nie możemy zapomnieć.
Któż z nas nie zna poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, żołnierza
AK poległego w Powstaniu Warszawskim? Raczej takich jest nie
wielu, uczono nas o nim w szkole.
O Zygmuncie Janie Rumlu jednak
w programach szkolnych zabrakło
miejsca, podobnie jak dla wielu
innych patriotów kresowych. Tylko pamięć kresowa nie pozwoliła
by ślad po nim zaginął. Tragiczna
śmierć Zygmunta Jana Rumia stała się symbolem tragedii kresów
okresu II wojny światowej. W wielu miejscach Polski dzięki uporowi
i konsekwencji strażników historii
kresowej pamięć się odradzała i
odradza. Dzięki staraniom Feliksa Budzisza, autora artykułów o
Rumlu, i środowiska kresowego,

Rada Miasta Gdańska – nadała
jego imię jednej z ulic tego znanego grodu.
Jednak kiedy na tej ulicy znalazła
się ekipa filmowa kręcąca film „Poeta Nieznany”, to nikt z przechodniów nic nie wiedział o bohaterze
ulicy którą chodzili. Ale na jednym
ze spotkań kresowych, kiedy Feliks Budzisz skończył prezentować
wspomnienia o poecie i żołnierzu
Zygmuncie Rumlu, wstała kobieta
by powiedzieć: „ znałam go osobiście”. Michalina Lemańska była
mieszkanka Budek Ossowskich na
Wołyniu zadeklamowała wszystkim z pamięci „Ojcze Nasz” które przekazał jej Zygmunt Rumel
przed swoją ostatnią misją.
Dokończenie w bloku tematycznym o Rumlu na stronie 10.

Redaktor Kresowego Serwisu Informacyjnego

Ryszard Zaremba

29 stycznia, po długiej chorobie odszedł od nas Redaktor Kresowego Serwisu
Informacyjnego Ryszard Zaremba.
Był oddanym Kresom redaktorem, wspaniałym kolegą i wielkim przyjacielem
potomków Kresowiaków.
Wieloletni rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, założyciel
Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej połączył oba te doświadczenia stając
się ambasadorem Polski na Kresach oraz ambasadorem Polskości Kresowian w Polsce.
Twój duch pozostaje z nami. Niechaj Ci świeci Światłość wiekuista
- Zespół reakcyjny i czytelnicy Kresowego Serwisu Informacyjnego.
Więcej o naszym zmarłym koledze na stronie 2

Podole. - Początki grozy

Początek wojny. Słoneczna niedziela 17. września 1939 roku. Już w
tygodniu rodzice zapowiadali, że tym razem w niedzielę pojedziemy na
sumę do kościoła w Borszczowie. Przed świtem przybiegł do nas Władek, brat mojej mamy i powiedział, że na przepuście wodnym głównej
drogi do Czortkowa zbierają się Ukraińcy i podobno będą witać Rosjan,
którzy jak mówią: ......strona 23

Moje Kresy – Michał Korzewa

R”Dotknijmy dłonią piersi człowieka, a wyczujemy pod palcami pulsowanie serca. Sięgnijmy do Tarnopola, a dotkniemy serca Polski, bijącego z niezmierną żywością od 16 wieku, serca zawsze wrażliwego,
nieraz zalewającego się żywą gorącą krwią, nieraz zamierającego na
chwilę w omdleniu, ale z tem większą siłą budującego się do nowego
życia”- pisał w swej publikacji „Województwo tarnopolskie i jego zabytki” Ludwik Wawryszyn...........strona 26

Władysław Kiszka – w posiołkach Syberii i
kołchozach Kazachstanu

Władysław Kiszka urodził się 14 października 1932 r. w Dolinianach,
w powiecie gródeckim, województwie lwowskim. Przed wojną miejscowość liczyła ok. 170 domów. We wsi był kościół, do którego prawosławni wraz z katolikami chodzili się modlić. Brali udział we wspólnych
uroczystościach religijnych oraz spotykali się podczas świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. „Myśmy czasami chodzili do kościoła
w Wicyniu. Nie było żadnych różnic. Religia dla każdego z nas odgrywała bardzo ważną rolę”.......strona 28

Luty 1945 -70. rocznica ukraińskiego ludobójstwa na ludności polskiej

W lutym 2015 roku przypada 75. rocznica pierwszej ludobójczej deportacji około 250 tysięcy Polaków na Syberię dokonanej przez Związek
Sowiecki (8 – 10 luty 1940 rok) oraz 70. rocznica zdrady jałtańskiej, dokonanej przez USA i Wielką Brytanię. USA i WB były naszymi „sojusznikami”, Sowieci „sojusznikami naszych sojuszników”. ........strona 30

PODRÓŻ DO LWOWA

Wysiadamy z autobusu na lśniącą metalicznie wilgocią czarną płytę asfaltu pośród podróżnych toreb i srebrnych pasm resztek deszczu. Oszołomiona i znużona całodzienną podróżą podnoszę głowę i z odległości
kilkudziesięciu metrów z kompletnej czerni późnego schyłkowego już
sierpniowego wieczoru, uderza we mnie jasno oświetlona, tak dobrze
zapamiętana bryła dworca kolejowego, opromieniona światłem napisu
LVIV. To jedyna świetlna przestrzeń rzucająca poświatę na krążących
przed nią ludzi i samochody...........strona 40
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KOLEGO
CZEMU
TAK
SZYBKO
ODSZEDŁEŚ!
Redakcja
Wiele lat temu zadzwonił telefon:
Towarzystwo Miłośników Kultury
Kresowej z Wrocławia proponuje
współpracę z Kresowym Serwisem
Informacyjnym, powiedział ówczesny prezes Ryszard Zaremba.
Tak zaczęła się nasza znajomość,
przyjaźń i wspólna praca na rzecz
Kresów. Ja nie mam korzeni kresowych, powiedział nam kolega
Rysiek, ale znam trudną a zarazem
piękną historię naszych przedwojennych Kresów. Pasja z jaką zaczął się z nami dzielić na temat
prowadzonej akcji „Ocal Mogiłę
Pradziada”, uświadomiła nam, że
spotkaliśmy na swej drodze bardzo zaangażowanego człowieka.
Znalazł się w ogólnopolskim składzie redakcyjnym świeżo stworzonego periodyku poświęconego
sprawom kresowym. Ile mogił i
cmentarzy na Kresach zostało
odszukanych, oczyszczonych i
odnowionych tego nie pokusimy
się w tym miejscu wymieniać, bo
nie o tym chcemy pisać. Chcemy
przypomnieć, albo lepiej zapamiętać sylwetkę organizatora wyjazdów na Kresy, ratującego ślady
polskiej obecności na historycznej
ziemi dawnej Rzeczypospolitej
Polskiej. Nie raz i nie dwa słyszeliśmy nazwy miejscowości Potasznia, Niewrków, Moczulanka,
Berezne i wiele innych nie tylko
z Wołynia ale innych województw
kresowych. Jeszcze w uszach nam
brzmią opowiadania o przeszkodach na jakie trafiały grupy młodzieży wjeżdżające na teren obecnej Ukrainy i końcowych efektach
tych prac.

Miał wielkie plany związane nie
tylko z cmentarzami ale również w
dziedzinie utrwalania wspomnień
świadków historii, tu pomysł na
Telewizję Kresową. Znał wielką
bolączkę rozdrobnienia i podziałów środowisk kresowych stąd
wspaniała inicjatywa z cyklicznymi
spotkaniami w Świątnikach koło
Sobótki. Po pierwszym spotkaniu
na podsumowanie Ryszard Zaremba powiedział: „Co zyskaliśmy:
- sprawiliśmy przyjemność wielu,
wielu Wołynianom. Dziesiątki osób
z przysłowiowymi łzami w oczach
dziękowało nam za to spotkanie.
Pytali czy będzie następne. […]
Wygnańcy z ojczystej ziemi, ci którzy przeżyli ludobójstwo, znaleźli
wspólny czas na patriotyzm, modlitwę, pamięć o bliskich, którzy odeszli i na wspólny relaks w swojej
atmosferze.”
A było to w 2011 roku. Dotrzymał słowa były następne spotkania
wzbogacane o nowe formy i gości z
Polski. Dwa lata temu pojawiła się
niespodziewanie choroba z którą
musiał podjąć walkę, dlatego zrezygnował z prezesury. Był jednak
w kontakcie z kolegami i w miarę
możliwości starał się podpowiadać
jak realizować wytyczone cele. W
ubiegłym roku odbyło się już IV
spotkanie i to w obsadzie międzynarodowej. Z udziałem dawnych sąsiadów ziemi wołyńskiej, Czechami,
Holendrami i Niemcami. Przyjechał
na to spotkanie i wystąpił z krótką
mową, niestety ostatnią. ( Można jej
wysłuchać na; https://www.youtube.
com/watch?v=ZmT7F1lXXFg )

wielki przyjaciel i orędownik kultury i historii kresowej. W swoim
życiu potykał się nie jeden raz z
różnymi trudnościami i wygrywał
bo był optymistą. Tej ostatniej
walki jednak nie wygrał mimo, że
walczył do końca.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek
o godzinie 13.00 na Cmentarzu
Grabiszyńskim we Wrocławiu .

29 stycznia br. zadzwonił telefon
a wiadomość brzmiała; Dziś rano
odszedł od nas nasz wielki przyjaciel, człowiek sercem zakochany w Kresach i jej mieszkańcach,
wieloletni rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

założyciel TMKK i nasz były prezes Ryszard Zaremba.
Rozdzwoniły się telefony w
Szczecinie, Warszawie i wielu
innych miastach, smutna wiadomość ruszyła w świat. Odszedł

Żegnając go pamiętajmy, że
pozostawił jednak po sobie bardzo
wiele, a jego przesłanie brzmi:
«Mortui viventes obligant” (
Zmarli zobowiązują żywych). To
było mottem jego działania. Dlatego w naszej pamięci pozostanie
jako człowiek czynu. Stąd tych
kilka zdjęć kiedy był pełen życia
i energii.
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Apel o renowację
Skweru Wołyńskiego
w Warszawie
Redakcja
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Banderowska flaga w oknach Fundacji
Otwarty Dialog z Warszawy.
Andrzej Łukawski
Spacerujący
obok
fundacji
„Otwarty Dialog” która znajduje
się przy Nowym Świecie, Warszawiacy widzą wystawioną w witrynie fundacji wielkich rozmiarów
fotografię wzbudzającą ich zaniepokojenie.
Fotoreporter serwisu „Polska Niepodległa” uchwycił tą witrynę w
obiektywie a redakcja opisała je
tak:
„Mieszcząca się na warszawskim
Nowym Świecie Fundacja Otwarty Dialog, która powstała z inicjatywy Lyudmyly Kozlovskiej i która
została założona w oparciu o doświadczenia i kontakty wyniesione
z okresu Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie – reklamuje się
przy pomocy zdjęć na których widnieje banderowska flaga!
Jak czytamy na stronach Fundacji:
– Celami statutowymi Fundacji
są obrona praw człowieka, demokracji i rządów prawa na obszarze postsowieckim. Fundacja
realizuje swoje cele poprzez organizację misji obserwacyjnych, w
tym obserwacji wyborczych i monitorowanie stanu przestrzegania
praw człowieka w krajach WNP,
na bazie których są tworzone raporty i sprawozdania dystrybuowane następnie wśród instytucji
UE, OBWE i innych organizacji
międzynarodowych,
resortów
spraw zagranicznych i parlamentów krajów UE, ośrodków analitycznych i mediów.
Czy promowanie banderowskich barw, należą do obrony
praw człowieka?
Jak udało nam się ustalić lokal w
którym obecnie mieści się siedziba Fundacji należał wcześniej do
Krytyki Politycznej i nazywał się

Ruch Społeczny Porozumienie
Pokoleń Kresowych, Narodowa
Warszawa wraz ze stołecznymi
patriotami i miłośnikami Kresów/
Wołynia jest mocno zaniepokojony stanem Skweru Wołyńskiego
w Warszawie przy ul. Gdańskiej.
Od kilku miesięcy, Skwer Wołyński obserwowany jest przez ww
środowiska tym bardziej, że obok
skweru prowadzone są prace modernizacyjne Trasy AK.
Dewastacja czy głupota.?
Widoczny z Trasy AK monument
w kształcie miecza wbitego w
ziemią rękojeścią, stał się miejscem "radosnej twórczości" dla
okolicznej młodzieży lub kogoś
komu na dewastacji pomnika za
leżało.

Na niemal wszystkich monumentach Skweru Wołyńskiego występują zacieki wraz z porostami a
to fatalnie odbierają Warszawiacy, którzy mimo "schowania"
skweru w jednym z miejskich zakamarków Żoliborza odwiedzają
to jakże ważne dla historii polski
miejsce.
Prowadzone obok prace modernizacyjne Trasy AK, to koszmarny widok historycznego skweru
ale rozumiemy, że to konieczny
stan przejściowy który za czas
jakiś się zakończy. Nie liczymy
jednak na to, że budowniczowie
trasy dokonają renowacji całego
Skweru Wołyńskiego.

„Nowy Wspaniały Świat”.
Więcej na ten temat przeczytacie
w tekście Marysi Pyż w przyszłym numerze tygodnika Polska
Niepodległa:
– TVN i TVP promują różnych
Maciejczuków i innych niby pomagającym biednym Ukraińcom,
nazywając to ładnie: pomoc humanitarna, wolontariat. Fundacja Otwarty Dialog z Warszawy
promuje pomoc Ukrainie z banderowską flagą w swoich oknach.
Inni pomagali czym łaska, póki
Ukraińcy nie zechcieli jeszcze
więcej i jak zawsze za darmo. W

świadomości tego narodu już jest
zakodowane, że coś mu się za
darmo należy. I to przede wszystkim od Polaków. Dlaczego tak
się dzieje? Nie wie nikt. Ale kto
na tym zyskuje? Ta sama „demokratycznie wybrana władza”. Kto
uważa inaczej, jest agentem Putina – pisze nasza autorka.”
Jak to możliwe, żeby banderowskie symbole, które były ostatnimi
jakie przed śmiercią zadaną przez
OUN-UPA widziało blisko 200
tys. Polaków mieszkających na
Kresach II RP umieszczane były
w miejscach publicznych.??

List otwarty do organizatorów
obchodów 70 rocznicy wyzwolenia
niemieckiego obozu śmierci
Auschwitz-Birkenau
W symboliczny Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu opinia
publiczna dowiedziała się, że
organizatorzy obchodów 70
rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau nie zaprosili Córki i
Syna Rotmistrza Pileckiego.
Jest to skandal, tym większy,
że zaproszenie dostał wnuk komendanta tego obozu.
Zaproszono członka rodziny
kata, ale nie zaproszono dzieci
polskiego bohatera i ofiary niemieckiego i komunistycznego
terroru.

Cała ta sytuacja symbolicznie
oddaje stan polityki historycznej prowadzonej przez IIIRP
– uległość wobec obcych i zaniedbywanie pamięci polskich
bohaterów.
Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom wzywa organizatorów
obchodów do niezwłocznych
solennych przeprosin Rodzeństwa Pileckich i do ukarania
winnych tego niesłychanego
skandalu
Maciej Świrski -Prezes Zarządu
Fundacja Reduta Dobrego Imie-

nia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom
maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl
tel. 502733189
----/red. - Skandaliczna „sprawa”
z rotmistrzem Pileckim nie powinna „przykryć” afery związanej z lansowaniem kolejnej
poprawki historii dotyczącej
wyzwolenia tegoż obozu przez
państwo którego podczas wyzwalania Oświęcimia nie było.
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W Lublinie odsłonięto „Pomnik
Głodu na Ukrainie” - Zrealizowano
zapotrzebowanie polityczne
Zdzisław Koguciuk

Ukrainy. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz m.in. Prezydent Krzysztof Żuk, wojewoda
lubelski Wojciech Wilk i marszałek województwa Sławomir Sosnowski jak również przedstawiciele IPN, władze uczelni UMCS i
KUL, oraz wojska, policji i straży
miejskiej. Była również obecna
około 20 osobowa delegacji młodzieży ukraińskiej uczącej się w
naszym mieście. Ogólnie całe
zgromadzenie liczyło nie więcej
jak 100 osób. Na wstępie orkiestra
wojskowa odegrała hymny Polski
i Ukrainy po czym inicjator ustawienia pomnika Zbigniew Wojciechowski powitał przybyłych
gości. Zbigniew Wojciechowski
to znany w Lublinie polityk który
przeszedł prawie wszystkie partie
od Ruchu dla Rzeczypospolitej,
Ruchu Odbudowy Polski po Lubelską Centroprawicę, PO, PJN,
PIS, obecnie pełni funkcję prezesa
stowarzyszenia „Wspólne Korzenie” i właśnie pod tym szyldem
zostaje postawiony niniejszy pomnik.

W dniu 22 stycznia 2015 r odsłonięto w Lublinie Pomnik ofiar
Głodu na Ukrainie z udziałem

ambasadora Ukrainy w Polsce
Andria Deszczyca oraz przedstawicieli władz obwodów zachodniej

Na obelisku wyryto następujący
napis „ Pamięci milionów ofiar
wielkiego głodu ( hołodomoru
) na Ukrainie 1932-1933 Ukraińców a także Polaków i innych
narodów którzy stracili życie w
wyniku zbrodni dokonanej przez
reżim sowiecki”. Mieszkańcy Lublina Powyższy obelisk został postawiony w trybie błyskawicznym
chodziło o to aby zdążyć na wizytę Prezydenta Ukrainy w Lublinie
w dniu 18 grudnia 2014 r jak wiemy Prezydent nie znalazł czasu na
dokonanie tego aktu. Cały proces

legislacji również przepchnięty
został jak to się potocznie mówi
kolanem. Podjęto Uchwałę nr
1202/XLVI/2014 Rady Miasta w
dnia 16.10.2014 r w sprawie zamiaru wzniesienia Pomnika poświęconego Pamięci Milionów
Ofiar wielkiego głodu na Ukrainie, a już 20 listopada 2014 zostaje podjęta Uchwała w powyższej sprawie. Czas od Uchwały
w sprawie zamiaru wzniesienia
pomnika a Uchwałą w sprawie
wzniesienia pomnika to czas na
zaopiniowanie przez Zespól do
spraw wznoszenia pomników na
terenie Miasta Lublin zgodnie z
Uchwałą nr 775/XXXI/2013 Rady
Miasta Lublin z dnia 23.05.2013.
Zespół, powołany w celu aby powstałe pomniki w Lublinie miały
jakiś przekaz – bo tych kamieni
już dosyć – krzyczano na Sesjach
Rady Miasta. Tak więc pomnik
głodu na Ukrainie ma przekaz
proszę przepatrzyć się dobrze to
rzekomo ma być - bochen chleba.
Zespól ogromne się napracował
aby pozytywnie zaopiniować ten
przekaz. I wybrnięto z sytuacji nie
mającej chyba precedensu w skali
świata. Oto powyższy odsłonięty
pomnik jest tymczasowy do czasu
wzniesienia pomnika o rzeźbiarskiej formie. Pomnik wykonano
w iście ekspresowym tempie jak
również dostosowano cały proces legislacji do wykonywanego
pomnika. Pośpiech był wskazany
bo do Lublina przyjeżdżał Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i
chodziło aby stworzyć argumenty dokopania Rosji a temat głodu na Ukrainie w 1932-33 roku
wybitnie do tego się nadaje. Na

powyższym przykładzie widać
że zgodnie z zapotrzebowaniem
politycznym wszystko idzie przeforsować w Lublinie w krótkim
terminie: i stosowny napis, i głosowania w Radzie Miasta i opinię Zespołu d.s. Pomników. Co
innego kiedy nie ma zapotrzebowania politycznego na poruszany
tematem a dotyczący n.p. Zbrodni Wołyńskiej. Tutaj Skwer Ofiar
Wołynia w Radzie Miasta przechodzi jednym głosem, stosowny
napis na obelisku to bez mała rok
walki, pism i protestów. Jak będzie dalej nie wiem ale będziemy
informować bo projekt pomnika
Zbrodni Wołyńskiej w Lublinie
jest prawie gotowy. Mogę już
uchylić rąbka tajemnicy że jest
to głaz na prostokątnej postawie
zwieńczony herbem wołyńskim,
poniżej stosowny napis, natomiast
wokół głazu jest wykutych wiele
krzyży pośród których są zarysy
ludzkich czaszek i piszczeli. Pomnik nasz jest właśnie przekazem i jest jednocześnie apelem o
krzyże na Ukrainie w miejscach
zbrodni oraz wołaniem aby kości
pomordowanych jak najszybciej
zostały pochowane godnych człowieka.
Następnym punktem uroczystości było odsłonięcie pomnika
którego dokonali przedstawiciele
władz Ukrainy oraz Lublina i Lubelszczyzny. Pomnik poświęcił
Biskup Abel erygowanej diecezji lubelsko-chełmskiej w 1989 r
Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.
Należy przybliżyć postać biskupa
Abla datą 14 kwietnia 2008 roku
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Trzy dni Teatru NIE TERAZ
w Warszawie
Redakcja

Zapraszamy! Jedyny taki teatr! Jedyny taki repertuar!

kiedy w pałacu prezydenckim odbywało się spotkanie Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenki
z przedstawicielami społeczności
ukraińskiej w Polsce. Duchowny wyszedł na znak protestu ze
spotkania po tym, jak nie wymieniono jego nazwiska podczas
powitania najważniejszych zaproszonych gości – chrześcijańska
postawa. W dalszej kolejności
programu głos zabrali w/w przedstawiciele władz Polski i Ukrainy gdzie tematem przewodnim
była totalitaryzm sowiecki który doprowadził do tak okropnej
zbrodni na narodzie Ukraińskim,
poruszono również temat obecnej
sytuacji na Ukrainie wobec toczącej się wojny oraz niewinnych
ofiarach. Wojewoda Lubelski
podczas przemówienia poprosił o
minutę ciszy zgromadzonych za
ofiary ataku na autobus w okolicach Wołnowachy. Również nie
omieszkano wylać wiele lukru o
dzisiejszej przyjaźni i współpracy
i dobrym sąsiedztwie na szczeblu
władz lokalnych, samorządowych
jak i państwowych pomiędzy władzami Polski i Ukrainy. Doszło
do tego że prowadzący prosił aby
wystąpienia skracać do minimum
bo wówczas zaczął padać rzęsiście
deszcz – widocznie niebiosa nie
mogły dłużej znieść tego spektaklu. Ale ani słowa o zbrodni 200
tysiącach Polaków dokonanych
na Wołyniu i Kresach Południowo Wschodnich przez UPA-OUN
i inne zbrodnicze formacje, ani
słowa o totalitaryzmie banderowskim który dokonał ludobójstwa
z okrucieństwem której nie znali
najbardziej prymitywne plemienia na świecie. Na zakończenie
Pan Zbigniew Wojciechowski został uhonorowany przez Biskupa
Abla orderem Św. Marii Magdaleny który został wypuszczony z
okazji 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej. Po czym przy rytmach

werbli przybyłe delegacje złożyli
pod pomnikiem wieńce oraz zapalono znicze.
Należy tutaj jeszcze poruszyć temat pomników głodu których to
pomników nie stawia się na Ukrainie, naród nie poznaje swojej tragicznej karty historii, ten temat nie
jest poruszany w Ukraińskich mediach a jeżeli już to rzadko i bardzo delikatnie. Właśnie pomniki
głodu na Ukrainie winne być
budowane aby przywołać tożsamość narodu, powstają natomiast
pomniki zbrodniarzy spod znaku
UPA-OUN –Stepana Bandery i
Romana Szuchewycza. Jaki jest
sens ustawienie pomnika głodu na
Ukrainie w Lublinie – pytam się
co Lublin do tego ma, co Polska
do tego ma - czy nie jest to temat
jako przyczynek obciążenia Polaków tą potworną zbrodnią Stalina.
I należy poruszyć jeszcze temat
sfinansowania tego pomnika – kto
wyłożył na to pieniądze. Uchwała
Rady Miasta nr 1210/XLVI/2014
odnosi się w § 2 do Uchwały w
sprawie zamiaru wzniesienia pomnika ta natomiast nic o kwestii
finansowania nie mówi. W Panoramie Lubelskiej o godz. 18.30
powiedziano że sfinansowane to
zostało przez Polaków – czyli Lublinianie z podatków sfinansowali
pomnik służący do propagandy
na zapotrzebowanie polityczne
ukazującą spuściznę reżimu sowieckiego. Tylko czy to służyć
ma zarówno ułożeniu dobrych
stosunków partnerskich z Ukrainą
jak i Rosją to posiadam ogromne
wątpliwości i kto w przyszłości
jak nie Polacy za to jątrzenie na
Polskiej ziemi poniosą konsekwencje, myślę że czas pokaże i
to w szybkiej przyszłości.
Zdzisław Koguciuk

TEATR NIE TERAZ z Tarnowa
23, 24, 25 lutego 2015
Trzy dni w Warszawie, trzy najważniejsze w ostatnich latach
Spektakle niezależnej sceny teatralnej.
Muzeum Kolekcji Jana Pawła II
Zbioru Państwa Zbigniewa i Janiny Porczyńskich (Galeria Porczyńskich)
Warszawa, Plac Bankowy 1
Cena biletu na każde przedstawienie - 30 zł (specjalna zniżka dla
uczniów szkół średnich)
Karnet na trzy przedstawienia - 60
zł Rezerwacja i zakup biletów:
Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego ul. Zielna 39, budynek
PAST-y tel. w dni powszednie: 22
- 620 12 80 - w godz. 9,00 - 16,00
e-mail: sekretariat@fundacja-ppp.
pl Ilość miejsc ograniczona!
Trzy dni z Teatrem Nie Teraz z
Warszawie
Dzień 1. godz. 17,00 i 20,00
		
DZIEŃ GNIEWU Roman Brandstaetter,
Premiera w roku 2013 w dawnej
synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej.
Reż. Tomasz A. Żak

- wszystko to bar¬dzo skutecznie
doprowadziło do
powstania
tego
przedstawienia.
WYKLĘCI
Premiera w roku
2012 w Areszcie
Śledczym
Warszawa-Mokotów
(„więzienie na Rakowieckiej”)
Reż. Tomasz A.
Żak
Doczekaliśmy się,
że w III RP dzieje Armii Wyklętej
stają się tematem
dostępnym w wersji niezakłamanej
i można - kiedy
ktoś chce - poznać
prawdę o polskiej
insurekcji antykomunistycznej
po 1944 r. Mamy
w III RP święto
państwowe dedykowane Żołnierzom Wyklętym,

Ten spektakl to efekt gniewu.
A gniew jest skutkiem terroru
poprawności politycznej, która rujnuje praw¬dę historyczną
i niszczy dobre imię naszej Ojczyzny. Uświadomienie sobie
konsekwencji coraz częstszego
upubliczniania haniebnych przestań na temat „polskich obozów
koncentracyjnych”, czy „wyssanego z mle-kiem matki polskiego
antysemityzmu”, który ma być
uwarunkowany chrześcijaństwem

ale jednocześnie ludzie kochający
Ojczyznę spotyka¬ją się z coraz
większym ostracyzmem. Inne
poglądy niż oficjalne, rządowe,
znów, jak za „peerelu” spychają na margines. Konstatacja, że
historia powraca, że to następny
etap tej samej wojny, stworzyła
ten spek¬takl.
BALLADA O WOŁYNIU
(wykorzystano fabularne wątki
książki Włodzimierza Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje”)
Premiera w roku 2011 w Muzeum
Niepodległości w Warszawie.
Reż. Tomasz A. Żak
Pierwszy w Polsce spektakl sceniczny, który opowiada o ludobójstwie na polskiej ludności Kresów
Wschodnich w latach II wojny
światowej, popełnionym przez
banderowców i innych nacjonalistów ukraińskich. Oś dramatyczna
spektaklu to równolegle poprowadzone losy trzech młodych kobiet,
szy-kujących się na własne gody,
które okażą się jednak nie czasem
wesela, ale czasem śmierci.
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Obchody 100. rocznicy urodzin
Zygmunta Jana Rumla, poety z
Wołynia.
Redakcja

Warszawa

Szczecin

W SETNĄ ROCZNICĘ
URODZIN KPT. ZYGMUNTA RUMLA
W Szczecinie, dnia 26 lutego br.
o godz. 12.00, Koło Żołnierzy 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przygotowuje uroczyste spotkanie z okazji okrągłej
rocznicy urodzin żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego i
jednocześnie poety Wołynia Kpt.
Zygmunta Rumla . Uroczystość

wzbogaci projekcja filmu „Poeta
Nieznany” w reżyserii Wincentego Ronisza z 2004 r. Obecny
będzie jeszcze żyjący świadek
historii, Kazimierz Lachiewicz
mieszkaniec Wólki Sadowskiej
na Wołyniu, który osobiście znał
bohatera kresowego. Spotkanie
będzie miało miejsce w siedzibie
Koła Żołnierzy 27 WDP AK w
Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji
Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka 5.

Dwie mi Matki-Ojczyzny hołubiły głowę- Jedna boso garnęła smutek za błękitem –
Jedna grzebień bursztynu czesała we włos Druga kurem jej piała buntowniczych kos
Dwie mnie Matki-Ojczyzny wyuczyły mowy
– W warkocz krwisty plecionej jagodami
Druga rafy porohów piorąc koralowe
ros – Bym się sercem przełamał bólem na
Zawodziła na lirach dolę ślepą – los…
dwie połowy –
Jedna oczom tańczyła pasem złotolitym,
By serce rozdwojone płakało jak głos…
Czerep drugą obijał – pijany jak trzos –

www.ksi.kresy.info.pl
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Prof. Bogusław Paź został zawieszony
w prawach pracownika uczelni na okres
pół roku.
Witold Stański

List otwarty

Krefeld 01 lutego 2015
Szanowny Panie Rektorze, Szanowny Panie Dziekanie,
przed chwilą przeczytałem w internecie, że prof. Bogusław Paź został zawieszony w prawach pracownika uczelni na okres pół roku. Powodem
miałyby być jakoby negatywne wpisy na temat cyt. „Ukraińców i Ukrainy”.
Profesor Bogusław Paź jest znany w całej Polsce środowiskom kresowym z tego, że upomina się o sprawiedliwość historyczną w relacjach polsko-ukraińskich. Walczy o pamięć, cześć i należną chwałę zamordowanych ludobójczo Polaków i sprawiedliwych Ukraińców. Jednoznacznie
wskazuje oprawców mordujących w sposób nieludzki swoje ofiary, którymi są bandyci i mordercy z przestępczej organizacji znanej pod mylącą
nazwą Ukraińska Powstańcza Armia. Ponadto zabiega o upamiętnienie wszystkich miejsc pochówku, o cmentarze i krzyże na nagrobkach. Jego
wpisy na Facebooku przepełnione są goryczą z powodu braku symetrii w traktowaniu Polaków na dzisiejszej Ukrainie w takim samym stopniu
jak i Ukraińców w Polsce. Ta asymetria jest tak rażąca, że zasadne jest formułowanie tezy o silnym lobbingu ukraińskim we władzach Rzeczpospolitej. Szczególne miejsce zajmują relacje płynące z graniczącej z nami Ukrainy. Wszak wpływają one niewątpliwie na bezpieczeństwo Polski.
Język komentarzy, choć jest bezpośredni i ostry, to jednak mieści się w granicach wolności wypowiedzi. Nie jest prawdą jak insynuują media, że prof. Paź znieważa Ukraińców. Profesor Paź wyraża opinie o banderowcach, przestępczym elemencie ukraińskim z okresu II WŚ i tym dzisiejszym mordującym pod czarno-czerwonymi flagami i swastykami swoich współrodaków.
Formułującym bzdurne oskarżenia przypomnę. „Banderowcy to nie narodowość, banderowcy to stronnicy ideologii Bandery”, rzeźnika Polaków i sprawiedliwych Ukraińców. Uważam, że powodem rzeczywistej napaści na prof. Pazia jest jego książka pt. „Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946″, która została już wydana i jest właśnie dystrybuowana.
„Wszyscy jesteśmy profesorem Paziem”. Jako kilkuletnie dziecko tylko cudem przeżyłem z rodzicami i siostrą ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA. Straciłem jednak dziadka, babcię, dwóch stryjków, dwie ciotki i kuzyna. Niemalże każdy z nas ma w rodzinie
kogoś, kto został zamordowany przez banderowców. W wielu przypadkach zostały zamordowane całe rodziny, a ocalała cudem niekiedy jedna
osoba. Jesteśmy zdeterminowani bronić profesora za jego odważne głoszenie prawdy historycznej, jesteśmy pełni podziwu za jego postawę poświęcenie. Jesteśmy gotowi do akcji społecznej w jego obronie, będziemy konsultować jej formę.
Jako członek niemieckiego Historycznego Stowarzyszenia Wołynia (Historischer Verein Wolhynien e.V.) zabierałem dwukrotnie głos na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zbrodnia Wołyńska. Historia-Pamięć-Edukacja w przededniu 70. rocznicy” zorganizowanej przez IPN pod
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Odbyła się ona 27 czerwca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim oraz 28 czerwca w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie. Wyraziłem wówczas między innymi nie tylko moje własne zdziwienie
ale i wieloletniego prezesa HVW Nikolausa Arndta, że rząd polski nie uznaje tego bestialskiego morderstwa ponad 150 tysięcy starców, kobiet i
dzieci jako ludobójstwa (zob. mój artykuł w „Nad Odrą” nr 6-8(183-185)2013), w przeciwieństwie do rozstrzelania Polaków w Katyniu. Każdy z
nas wolałby zostać zastrzelony poprzez strzał w potylicę zamiast w cierpieniach w jakich zostali zamordowani niewinni Polacy.
Dziwię się również, że w Polsce otrzymało tak wielu Ukrańców pracę i możliwość zamieszkiwania, którzy do dzisiaj gloryfikują Stepana Banderę,
czy też radykalni banderowy, którzy zostali ranni na kijowskim Majdanie leczeni są w polskich szpitalach.
Od 2004 roku byłem trzykrotnie na Wołyniu, wożąc wielkie walizki czy kartony jako pomoc humanitarną oraz pieniądze dla biednych mieszkańców Porycka (ob. Pawliwka) i Włodzimierza Wołyńskiego, jednak nie dla banderowców, członków Prawego Sektora czy partii Swoboda.
Kiedy relacjonowałem pewnemu Niemcowi co opisuje moja książka „Poryck. Miasteczko kresowe. Symbol tragedii Polaków na Wołyniu” i
stwierdziłem, że nie podałbym mu ręki, gdyby powiedział, że czyny Hilmmlera czy Hitlera były słuszne, otrzymałem odpowiedź, że miałbym
recję. Obecny rząd polski zaś kompromituje się swoją postawą, a twierdzenie ministra Schetyny, że Ukraińcy wyswobodzili Auschwitz jest tak
kłamliwe i obraźliwe tysiąca żołnierzy Armii Czerwonej, że brak mi słów na dobitniejsze potępienie.
Uprzejmie proszę o cofnięcie decyzji o zawieszeniu prof. Bogusława Pazia w prawach pracownika uczelni by nie kompromitować siebie oraz Uczelni.
Z poważaniem
Witold Stański
Anton-Heinen-Str. 19
D-47807 Krefeld
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Z prasy polonijnej

Rita Tamašunienė:
Ejszyszki po raz kolejny na
celowniku przedstawiciela rządu Mniejszości narodowe
WILNOTEKA
nie mają żadnych ulg
na Litwie
Przedstawiciel rządu w okręgu
wileńskim Audrius Skaistys po
raz kolejny zwrócił się do sądu w
sprawie dwujęzycznych tablic z nazwami ulic w rejonie solecznickim.
Skaistys twierdzi, że wbrew zapewnieniom władz Samorządu Rejonu
Solecznickiego, na pięciu ulicach
w Ejszyszkach wciąż są nie tylko
litewskie, lecz również polskie tablice.
Jesienią 2014 roku Samorząd Rejonu Solecznickiego oznakował
ulice zgodnie z rozporządzeniem
ministra spraw wewnętrznych z
marca 2014 r.: na początku i końcu każdej ulicy ustawione zostały

słupki z nazwą ulicy w języku litewskim. Przedstawiciel rządu na
okręg wileński stwierdził wówczas,
że orzeczenie sądu nakazujące usunięcie nielitewskich tablic zostało
wykonane.
Teraz Audrius Skaistys twierdzi,
że dyrektor samorządowej administracji nie wywiązał się z obowiązku oznakowania wszystkich ulic
zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. „Nielegalne” tabliczki
wciąż są na domach pięciu ulicach
w Ejszyszkach: ul. Mokyklos,
Raubiškių, Gėlių, Naujojo plano i
Sodų. Przedstawiciel rządu zwrócił
się w tej sprawie do Wileńskiego

DELFI

Okręgowego Sądu Administracyjnego.
W poniedziałek, 26 stycznia, dyrektor solecznickiej administracji
Józef Rybak poprosił sąd o odroczenie rozpatrywania sprawy do 9
marca. Do tego czasu zobowiązał
się oznakować ulice w Ejszyszkach
zgodnie z żądaniem przedstawiciela rządu.

Brzeziński ostrzega przed agresją
Rosji wobec krajów bałtyckich
KURIER WILEŃSKI

Starosta frakcji AWPL w Sejmie
Rita Tamašunienė podczas konferencji prasowej powiedziała,
że po wyborach w 2012 roku
OBWE zwróciła uwagę na kilka
kwestii związanych z mniejszościami narodowymi.

Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy powinni wysłać wojska do państw bałtyckich — Litwy, Łotwy i Estonii,
żeby powstrzymać Rosję Władimira Putina przed ewentualną
agresją — uważa amerykański
politolog polskiego pochodzenia, prof. Zbigniew Brzeziński.
Znany geostrateg, doradca ds.
bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy’ego Carter’a w latach 1977-1981 ocenia, że Rosja
dziś stanowi realne zagrożenie dla
krajów nad Bałtykiem.
Swoją opinią profesor Wydziału Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu im. Johnsa Hopkinsa podzielił się z członkami Komisji Sił Zbrojnych Senatu Stanów Zjednoczonych.
W gestii jej kompetencji leży
ustawodawstwo w kwestii amerykańskich sił zbrojnych. Od
niedawna przewodniczącym komisji jest republikanin z Arizony,
senator John MacCain. Jest on
znanym zwolennikiem większego
zaangażowania się Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z
NATO w powstrzymywaniu militarnych zapędów Rosji w Europie
oraz we wspieraniu Ukrainy w jej
zmaganiach z rosyjską inwazją na
Krymie i we wschodniej części
kraju.
Brzeziński w środę ostrzegł senacką komisję przed „koszmarnym scenariuszem” dla krajów
bałtyckich. Jego zdaniem, Putin
może podjąć próbę zajęcia tych
krajów w nagłym ataku.
„Jednego dnia – co znaczy dosłownie jeden dzień – on (Putin
– przyp. red.) może zająć Rygę

Na Litwie nie
realizują się
zalecenia Organizacji Bezpieczeństwa
i
Współpracy w Europie
(OBWE) dotyczące udostępniania przed
wyborami informacji nie
tylko w języku państwowy, ale też w językach mniejszości narodowych,
oświadczyli
przedstawiciele
Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie.

„Na Litwie nie ma żadnych ulg
dla mniejszości narodowych
(podczas wyborów – red.). Biorą
w nich udział na takich samych
warunkach co i duże partie,
składające się z tysięcy członków i posiadających swoje filie
na całej Litwie” - podkreśliła
Tamašunienė.
lub Tallin. To zajmie jeden dzień
w dosłownym znaczeniu. Oni nie
będą mogli temu sprzeciwić się”
— oświadczył prof. Brzeziński.
Przekonywał też polityków, że
USA muszą podjąć działania powstrzymujące Rosję przed atakiem na kraje bałtyckie, zanim ten
nastąpi, gdyż po nim – w opinii
Brzezińskiego – pole manewru
dla takiej pomocy będzie mocno
ograniczone.
Przede wszystkim wobec obawy,
że konfrontacja zbrojna z Rosją
o kraje bałtyckie może doprowadzić do wojny nuklearnej.
Dlatego, zdaniem Brzezińskiego, Stany Zjednoczone już teraz
muszą pokazać, że w razie agresji na te kraje Rosja tam zderzy
się z wojskami amerykańskimi.
Ekspert jednak ostrzegł, że działania na powstrzymanie rosyjskiej
agresji nie mogą prowokować do
tej agresji.
„Jedna amerykańska kompania
w Estonii nie wtargnie do Rosji
i Putin to zrozumie. Ale będzie
też wiedział, że jeśli on wtargnie
do Estonii, to zderzy się z siłami amerykańskimi” — wyjaśnił

Brzeziński. Dodał też, że w powstrzymywaniu rosyjskiej agresji
właściwym byłby też udział sił
niemieckich, francuskich i brytyjskich.
Brzeziński apelował też do senatorów o udzielenie Ukrainie
pomocy zbrojnej, wysyłając tam
broń „obronną”, jednocześnie
wysyłając sygnał Ukraińcom, że
nie mogą liczyć na przyjęcie ich
do NATO.
Zbigniew Brzeziński jeszcze w
ubiegłym roku, po rosyjskiej ekspansji na Krymie i w Doniecku,
ostrzegał Zachód, że kolejnym
celem Putina mogą być kraje bałtyckie. Dlatego też przed ubiegłorocznym szczytem NATO w
Walii apelował do liderów państw
członkowskich Sojuszu, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych,
o przygotowanie strategii powstrzymania ewentualnej rosyjskiej agresji w regionie bałtyckim. Wtedy to podjęto decyzję
o powołaniu NATO-wskich sił
szybkiego reagowania, które jako
pierwsze musiałyby odreagować
na ewentualne zagrożenie.

W oficjalnym raporcie OBWE
podano, że dążąc do zapewnie-

nia lepszego reprezentowania
mniejszości narodowych w ustawodawstwie, partiom mniejszości narodowych można ustalić
niższy próg wyborczy, granice
dzielnic wyborczych mogłyby
być zmieniane po konsultacjach
z przedstawicielami mniejszości
narodowych, a publikowanie informacji związanej z wyborami,
szczególnie w miejscowościach
gęsto zaludnionych przez mniejszości narodowe, pomogłoby w
uniknięciu nieporozumień związanych z barierą językową.
„Nie sądzę, że jest to dokument,
o którym można zapomnieć i zaszufladkować” - dodała starosta
frakcji AWPL.
Tamašunienė przypomniała, że
języki mniejszości narodowych
zezwolono używać tylko podczas referendum ws. wstąpienia
do Unii Europejskiej.

Materialni „świadkowie”
kultury polskiej
MONITOR WOŁYŃSKI
Zbiór
polski
Rówieńskiego
Obwodowego
Muzeum Krajoznawczego
przedstawia różne tematy i okresy historyczne.
Muzeum zostało założone w
Równem jeszcze na początku ХХ wieku. Jego
założyciel W. Okęcki z pochodzenia był Polakiem i prawdopodobnie dlatego większość eksponatów miała pochodzenie polskie.
Było to źle widziane przez władze
rosyjskie. Muzeum działało też w
okresie międzywojennym, kiedy
część Wołynia leżała w granicach

Rzeczypospolitej. Dlatego większość tak zwanych starych zbiorów uważana jest za zbiory polskie. Oficjalna historia muzeum
zaczyna się od 1940 r. Tak więc
zbiór był gromadzony w ХХ w.
przez kilka pokoleń pracowników
muzealnych.
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Za wolność naszą i AWPL ma zastrzeżenia wobec działań
Głównej Komisji Wyborczej
waszą!
WILNOTEKA

DELFI

W czwartek 22
stycznia – w
rocznicę rozpoczęcia powstania styczniowego, Ambasador
Jarosław Czubiński odwiedził
grób Ludwika
Narbutta,
dowódcy powstania na Litwie,
który zginął 5
maja 1863 r. pod Dubiczami (rej.
Orany) i tam został pochowany.
Pamiętając ten wspaniały zryw
patriotyczny, w którym Polacy i
Litwini walczyli ramię w ramię
„o wolność naszą i waszą”, o
możliwość samodzielnego bytu

państwowego, o prawo do samostanowienia, zachęcamy do
uczczenia pamięci powstańców!
Dziękujemy władzom, samorządom i mieszkańcom za opiekę
nad miejscami pamięci naszych
narodów i mogiłami bohaterów.

Komitet
Doradczy
RE krytykuje Litwę
za politykę mniejszości
narodowych
KURIER WILEŃSKI
Trzecia opinia Komitetu Doradczego Rady Europy (RE) dotycząca wprowadzenia Konwencji
Ramowej o ochronie mniejszości
narodowych na Litwie została
przedstawiona 28 listopada 2013
r., a następnie opublikowana na
stronie Rady Europy 10 października 2014 r.

Dokument ten, niedostępny do
wglądu przez ponad rok, w oparciu
o pierwszy i drugi Raport Krajowy
przedstawiony przez stronę litewską ocenia postęp uczyniony na
Litwie pod względem stosowania
Konwencji Ramowej, którą Litwa
ratyfikowała bez zastrzeżeń 23 marca 2000 r.
W swojej opinii, Komitet Doradczy (ciało doradcze złożone z niezależnych ekspertów, które ocenia
Raporty Krajowe przedstawiane
przez państwa strony Konwencji)
zwrócił uwagę na kilka istotnych
problemów na Litwie, takich jak
brak wyczerpujących struktur legislacyjnych dotyczących ochrony
mniejszości narodowych. Co prawda, od 1989 do 2009 r. litewskie
prawo mniejszości narodowych
uwzględniało specjalne prawa
przysługujące osobom należącym
do mniejszości narodowych w zakresie edukacji, kultury oraz używania języków mniejszości narodowych w życiu publicznym, prawo
to jednak wygasło w styczniu 2010

Na Litwie nie są wykonywane zalecenia OBWE dotyczące praw
wyborczych mniejszości narodowych. Główna Komisja Wyborcza
świadomie zwleka z podjęciem
decyzji w sprawie rejestracji list
wyborczych Koalicja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu
Rosjan „Blok Waldemara Tomaszewskiego”. Takie zarzuty padły
z ust Waldemara Tomaszewskiego,
lidera AWPL, posła do Parlamentu
Europejskiego i Rity Tamašunienė,
przewodniczącej frakcji AWPL w
Sejmie Litwy podczas piątkowej
konferencji prasowej.
W marcowych wyborach samorządowych AWPL zamierza wystawić swoje listy w piętnastu
samorządach. Zostały one jednak
zarejestrowane tylko w dwóch samorządach: w rejonach wileńskim i
solecznickim. W pozostałych okręgowe komisje wyborcze odmówiły
rejestracji pod pretekstem, że w
nazwie koalicji występuje nazwisko Waldemara Tomaszewskiego.
Przedstawiciele AWPL złożyli w
tej sprawie skargę w Głównej Komisji Wyborczej, która jak zaznaczył Waldemar Tomaszewski, od
ośmiu dni zwleka z udzieleniem
konkretnej odpowiedzi. Są to zdaniem Tomaszewskiego, świadome
działania, skierowane na wprowadzenie zamętu i wprowadzenie w
błąd wyborców.
Główna Komisja Wyborcza ogłosiła w piątek, że komisje wyborcze
rejonów wileńskiego i solecznic-

kiego, rejestrując listy wyborcze
Koalicji Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie i Aliansu Rosjan „Blok
Waldemara Tomaszewskiego” nie
złamały prawa. Jednocześnie GKW
nie odpowiedziała na pytanie, jak
mają w tej sytuacji postąpić komisje wyborcze w innych rejonach.
Waldemar Tomaszewski zaznaczył,
że wbrew zaleceniom Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie (OBWE), na Litwie nadal
ograniczane jest prawo wyborcze
przedstawicieli mniejszości narodowych. Partie reprezentujące
mniejszości narodowe obowiązuje
taki sam próg wyborczy, jak inne
ugrupowania polityczne. Zmieniane są granice okręgów wyborczych
na terenie zwarcie zamieszkałym
przez przedstawicieli mniejszości
narodowych, co zmienia proporcje
narodowościowe na niekorzyść
rdzennej ludności polskiej. Ponadto
nie ma możliwości używania podczas kampanii wyborczej języka oj-

czystego mniejszości narodowych.
„Mniejszości narodowe nie mają
podczas wyborów żadnych ułatwień. W wyborach uczestniczą na
takich samych zasadach, jak duże
partie, które mają tysiące członków
i oddziały w całej Litwie” - powiedziała Rita Tamašunienė. Zdaniem
posłanki, umożliwienie używania
podczas kampanii wyborczej informacji w językach mniejszości
narodowych byłoby korzystne
dla wszystkich partii, gdyż dzięki temu mogłyby one dotrzeć ze
swoimi postulatami wyborczymi
również do tych wyborców, którzy
nie posługują się płynnie językiem
litewskim. Rita Tamašunienė przypomniala, że podczas referendum
w sprawie akcesji Litwy do Unii
Europejskiej, kiedy potrzebne były
głosy przedstawicieli mniejszości
narodowych, kampania wyborcza
była prowadzona nie tylko w języku litewskim.

roku i nigdy nie zostało odnowione,
pozostawiając osoby należące do
mniejszości bez specjalnej ochrony
prawnej.
Ministerstwo Kultury zmniejszyło
zainteresowanie sprawami mniejszości.

Ocaleni od zapomnienia:
Władysław Zdaniewicz

Ministerstwo Kultury zmniejszyło
zainteresowanie sprawami mniejszości Fot. Marian Paluszkiewicz

Szczególnym rodzajem represji
skierowanych przeciw polskim
żołnierzom na terenach Ukrainy
Zachodniej było nielegalne przetrzymywanie ich w obozach dla
wojskowych і wykorzystywanie
w postaci bezpłatnej siły roboczej.

Komitet wyraził ubolewanie, że
próby wprowadzenia nowego prawa nie powiodły się z uwagi na
wysoki stopień upolitycznienia
używania języków mniejszości
narodowych. Co więcej, mylna
interpretacja Konwencji przez Litewską Państwową Komisję Językową skutkowała nieprzychylną
opinią dotyczącą projektu ustawy o
mniejszościach narodowych przedstawionej Sejmowi do konsultacji
międzyinstytucjonalnych w październiku 2013 r. Komitet zalecił
też władzom litewskim stworzenie
spójnych ram prawnych służących
ochronie praw mniejszości narodowych.

MONITOR WOŁYŃSKI

Wykorzystywanie więźniów wojskowych, jako pracowników w
przedsiębiorstwach przemysłowych Lawrentij Beria «pobłogosławił» jeszcze we wrześniu 1939
r. W podpisanym przez niego rozkazie chodziło o to, że rząd daje
NKWD zadanie rekonstruowania
drogi Nowograd Wołyński–Równe–Dubno–Lwów. Jednocześnie
było wskazane, aby pierwsze prace zostały skończone do 15 grudnia 1939 r. Rozporządzenie zakładało tworzenie obozu pracy, który
podlegał Zarządowi Budownictwa
Drogi Zachodnioukraińskiej nr 1
NKWD ZSRR. Trafiło do niego
25 tys. żołnierzy polskich, wśród
których znajdował się też Władysław Zdaniewicz, bohater naszego
kolejnego eseju.
Władysław Zdaniewicz urodził się
w 1901 roku we wsi Dryswianka
gminy czernakowskiej w Powie-

cie Tobolskim
(tam pod koniec ХІХ w.
carskie władze
zesłały
jego dziadka).
Wkrótce rodzina
przeprowadziła się
do Tobolska,
gdzie ojciec
pracował jako
kelner. Władysław najpierw
uczył się w parafialnej szkole cerkiewnej, później w szkole
czteroklasowej, którą ukończył
w 1916 r. W latach 1916–1918
pracował na poczcie w Tobolsku.
W 1918 r., dowiedziawszy się o
założeniu polskiej jednostki wojskowej na Syberii, wyruszył do
Nowomikołajewska (obecnie Nowosybirsk), gdzie był położony
sztab. Tutaj ochotnika Władysława Zdaniewicza przyjęto do jednostki łączności. Jesienią 1919 r.
5. Dywizja, w której pełnił służbę
Zdaniewicz, ewakuowała się pod
naciskiem Armii Czerwonej. Pod
Krasnojarskiem polskie jednostki

trafiły do niewoli, jednak Władysławowi udało się uciec. Tułał się
ponad rok po okolicznych wsiach,
zarobkując u lokalnych wieśniaków.
Pragnąc dotrzeć do domu, mężczyzna wyruszył w pieszą podróż,
jednak znowu został schwytany i
skierowany do więzienia w mieście Mariinsk. Tutaj przydały się
jego umiejętności telegrafisty. Z
powodu braku fachowców w Armii Czerwonej, Władysław Zdaniewicz został przyjęty na służbę
w 29. Dywizji.
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KURHAN PAMIĘCI POETY Z WOŁYNIA
Bogusław Szarwiło

....Dokończenie ze strony 1
Po przeczytaniu tekstu dodałem
do niego przymiotnik „Kresowe”,
sadzę, że jest to uzasadnione.
KRESOWE „OJCZE NASZ”
Ojcze Nasz, który jesteś w niebie
– spójrz na umęczoną polską ziemię, zbroczoną krwią od krańca
do krańca.
Święć się imię Twoje, wołamy co
rano i powtarzamy uporczywie
poprzez Polskę zalaną łzami. W
słońcu sprawdź się słowo Boże o
pokoju i miłości.
Bądź wola Twoja na niebie. Niechaj niebo stanie się znów błękitem, napełnionym słońcem, a nie
dymem pożarów. Niech niesie ciepło i światło, a nie śmierć, bomby
i trwogę. Daj by samolot był gońcem szczęścia, a nie posłańcem
śmierci. Bądź wola Twoja, a nie
może być wolą Twoją, by mord
i krwawe rozpasanie rządziło
światem. Daj, by za wolą Twoją
opustoszały głębokie więzienia,
by leśne doły przestały napełniać
się trupami. By szatan ucieleśniony w człowieku nie śwstał batem
zgrozy nad naszymi głowami.
Bądź wola Twoja na ziemi. Niechaj ziemię obejmie Twój wzrok
i zliczy mogiły. Rozezna drogi,
którymi idzie, wędruje ku Polsce, dąży nasz syn, brat i ojciec,
żołnierz polski. Spraw, by morza
oddały zatopionych, piaski zasypanych, śniegi Sybiru zamarzniętych, szerokie rozłogi ziemi zakopanych. Niech choć ciała wrócą
do polskiej ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj. Chlebem naszym
powszednim jest mozół ponad
wszelką wytrzymałość twardy.
Chlebem naszym powszednim jest
tułaczka na wygnaniu, śmierć w
lochach więziennych, śmierć od
kuli i śmierć z głodu. Śmierć od
znęcania się w obozach, śmierć
w huku i zgiełku bitwy. Śmierć
na nieludzkiej ziemi. Chlebem
naszym powszednim jest przymus zaciskania pięści i zwierania
z bólu zaciśniętych szczęk, gdy
chwila woła o krwawy odwet. Do
chleba naszego powszedniego

dodaj nam mocy wytrwania, żelaznej woli cierpliwości, byśmy nie
wybuchali przed czasem, byśmy
w milczeniu wytrwali, byśmy w
ciszy zahartowali się na stal.
I odpuść nam nasze winy, kiedy zmuszeni będziemy podnieść
rękę. Daj siłę do starcia na proch
bestii. Odpuść nam, jeśli zadrży
ręka- wzmocnij ją. Nasi winowajcy przeciwko Tobie wystąpili. Nie
dopuść byśmy skalali się słabością wobec nich. Byśmy grzeszyli
niemocą, tak jak oni grzeszą rozpasaniem w zbrodni.
I nie wódź nas na pokuszenie.
Niech zginą wśród nas zdrajcy i
szpiedzy. Niech pieniądz nie zaciemnia serca bogatym. Niech
syty pamięta o głodnym. Niech
Polak Polaka pozna na każdym
krańcu i o każdej porze. Niech
wroga poznamy wtedy, kiedy
przybiera na się uśmiech przygodnej dobroci. I nie wódź nas na
pokuszenie, byśmy jutro nie mścili się za to co cierpieliśmy dzisiaj.
Ale nas zbaw ode złego. Od wroga na polskiej ziemi, od dalekich
śniegów Sybiru, od dróg tułaczych wysiedleńców, od śmierci
na lądzie, morzu i powietrzu, od
zdrady własnych braci.
Amen. Niech się tak stanie, byśmy na polskiej ziemi stali się
znów gospodarzami. Byśmy oparli się o góry i morze. Byśmy mogli
w Twoim słońcu chlebem karmić
głodne rzesze. Sprawiedliwy ład
wprowadzić w sprawiedliwej Polsce. Niech się tak stanie, byśmy
wolnymi Polakami byli, o Panie.
Nie ma pełnej gwarancji czy rzeczywiście ten tekst jest autorstwa
Zygmunta Rumla, powiedział
Feliks Budzisz, przekazując go
w moje ręce. Pani Michalina Lemańska już nie żyje i nic więcej
nie powie, ale jej determinacja na
w/w spotkaniu pozwala sądzić, że
może być to prawda. Kazimierz
Lachiewicz były mieszkaniec
Wólki Sadowskiej na Wołyniu
również osobiście znał naszego
bohatera. To był wspaniały człowiek, mieszkałem z nim pod jednym dachem ponad rok, powiedział. Razem z żoną Rumel mieszkał u moich rodziców, można by

rzec, że do śmierci. Pracował z
nami w gospodarstwie, jak każdy z domowników. Machał kosa
równie dobrze jak piórem. Drukarnię uruchamiał w nocy, wtedy
tez przybywali współpracownicy
wśród których był również mój
szwagier, wspomina dalej pan
Kazimierz. Anna Rumlowa, żona
poety wspomina ten czas: „Nasza
pierwsza zima na Wołyniu 1942
rok była wyjątkowo ostra. Jeszcze
w marcu trzymały mrozy. Mieszkaliśmy w izbie, gdzie podłoga była
z gliny, a trzy ściany szczytowe...
Nocą po wygaśnięciu piecyka,
tzw. kozy, izba przemieniała się
w komnatę „królowej śniegu”...
Odkrywałam wtedy w Zygmuncie wspaniałe poczucie humoru
na co dzień i niezmąconą pogodę
ducha, która nie opuszczała go w
najbardziej dramatycznych momentach. Wstawał bardzo wcześnie, o piątej rano. Były to jedyne
godziny przeznaczone na pisanie
- oczywiście jeżeli mógł pozostać
w domu.” ( z książki „Zygmunt
Jan Rumel”, LSW, Warszawa,
1975). Zygmunt Rumel młody poeta z Pokolenia Kolumbów, nie
dożył nawet wybuchu Powstania
Warszawskiego, jak Krzysztof Kamil Baczyński czy Tadeusz Gajcy.
Zginął okrutnie zamordowany...
napisał Aleksander Szycht w
swoim artykule - Zygmunt Rumel
- „diament, którym strzelono do
wroga” (http://www.polskiekresy.pl/index.html?act=nowoscifulldb&id=16 )
„Może
tylko zostanę imieniem”, te słowa poeta Zygmunt Rumel napisał
na jakiś czas przed swoją tragiczną śmiercią, czy coś przeczuwał?
Słowa te zostały utrwalone na
jednej ze stron medalu jego imienia jaki był przyznawany przez
Komitet Obchodów 65. Rocznicy
Ludobójstwa dokonanego przez
Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą
Armię, jako wyraz uznania za
utrwalanie prawdy historycznej
i pamięci o ofiarach ludobójstwa
dokonanego na ludności polskiej
kresów wschodnich. (http://rumel.bppragapd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=523)
W Warszawie nie zapomniano
również o poecie: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy zyskała w
nim patrona. Rada m.st Warszawy
uchwałą Nr IX/169/2011 z dnia
10 lutego 2011 r., nadała Bibliotece imię Zygmunta Jana Rumla.
Uroczystość nadania bibliotece
imienia Zygmunta Jana Rumla
odbyła się 21 września 2011r. w
trakcie uroczystości odsłonięto
tablicę na budynku przy ul. Meissnera 5. Zygmunt Rumel kresowy bohater spoczywa na Wołyniu
ale w nieznanym miejscu, nikt do
tej pory nie znalazł jego mogiły.
Wspaniały film dokumentalny
„Poeta nieznany”. o jego losie

nakręcił Wincenty Ronisz, który
dotarł do miejsc
związanych
z
krótkim życiem
młodego poety,
do ludzi którzy go
pamiętali, wreszcie do wsi, w której zginął i świadków tej zbrodni.
Niestety nie udało
się ustalić miejsca
spoczynku
naszego bohatera
mimo, że prawdopodobnie jeszcze
żyją ludzie którzy
o tym wiedzą. Zapewne na zawsze
pozostanie on w
wołyńskiej ziemi,
którą tak ukochał
i dla której tworzył. Środowiska
kresowe i patriotyczne, pamiętając jego wiersz:
Na śmierć poety
A kiedy go z wami
nie będzie –
Usypcie mu kurhan stepowy –
[…]
mogą
jedynie
symbolicznie
ufundować „Kurhan
Pamięci”.
Na zakończenie
przywołam jedno z sejmowych
wystąpień : Posła
Franciszka Jerzego Stefaniuka
(w 70. rocznicę
tragicznej śmierci wołyńskiego poety): Pragnę
niniejszym oświadczeniem z tej
oto trybuny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przywołać tę świetlaną postać wołyńskiego poety
Zygmunta Jana Rumla, jednego z
tych, co byli ˝jak kamienie przez
Boga rzucane na szaniec˝ Zygmunt Jan Rumel Wołyń ukochał
ponad życie, a nauka w słynnym
Liceum Krzemienieckim ukształtowała go jako przedstawiciela
twórczej inteligencji polskiej, która szczerze propagowała równość
narodów, kultur i religii na byłych
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Jego teza o tym, że ma
dwie matki - ojczyznę: Polskę i
Ukrainę, znajdowała artystyczne
odzwierciedlenie w jego pięknej,
lirycznej poezji. […] W pełni uzasadnione jest, że dziś została odsłonięta tablica ku jego pamięci.
( Tablica na fasadzie pałacu Rembielińskich w Warszawie, przy
Al. Ujazdowskiej 6A, będącego
siedzibą Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycz-

nych odsłonięta 10 lipca 2013 r.
w 70 rocznicę śmierci Zygmunta
Rumla))
Chciałbym tu przemówić ustami
jego poezji. Pisał on:
˝A tak własnej żałoby wątłą kruchą czarą
Trzeba serce rozdzierać - myślom kruszyć wieka I słowem niewybrednym - samotniczą gwarą
Czytać to co jest łzami spisane w
powiekach.˝
Czy można nie nazwać tego poety wieszczem, gdy jeszcze przed
swoją śmiercią pisał:
˝Dziś gdy nad oceanem krążą
Zeppeliny
I gdy oba bieguny flagami przybrano,
Gdy świat można objechać w
przeciągu godziny...
Dziś rachunku sumienia zrobić
nie umiano.˝?

www.ksi.kresy.info.pl
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POD HISTORII „GNIOTĄCYM KAMIENIA OBROTEM”. W 100 ROCZNICĘ
URODZIN ZYGMUNTA JANA RUMLA,
POETY Z WOŁYNIA
Redakcja

Przypominamy felieton poetki i
tłumaczki Aleksandry Niemirycz
o Zygmuncie Rumlu, zamordowanym poecie z Wołynia.
Nieznani poeci bez grobów
mieli zaginąć a jednak
łąki wciąż sypią kości
słowa z zetlałych warg
kamienieją od słońca
we łzach Sawitri
co kwiaty układa
w krzyż
usta maluje
do krwi
***
Aleksandra Niemirycz
Utwór poświęcony pamięci kobiet,
dzięki którym wiersze Rumla nie
przepadły - Anny Kamieńskiej i
Anny Rumlowej. Zygmunt Jan Rumel, urodzony w Petersburgu , rodzinnie związany był z Wołyniem.
Jego ojciec, oficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii 1920 roku,
odznaczony krzyżem Virtuti Militari, w odrodzonej Ojczyźnie otrzymał osadę wojskową pod Wiśniowcem. Tam właśnie, na wsi w powiecie krzemienieckim, poeta dorastał
wśród kurhanów stepowych, słuchając, jak „burzan pieśń gędzie”. Tam
mu dwie Matki-Ojczyzny hołubiły
głowę – /Jedna grzebień bursztynu
czesała we włos, /Duga rafy porohów piorąc koralowe,/ Zawodziła
na lirach dolę ślepą – los, i uczyły
mowy w warkocz krwisty plecionej
jagodami ros, tej śpiewnej mowy
kresowej, która rozrywała serce
bólem w dwie połowy -/ By serce
rozdwojone płakało – jak głos….
Wiersz „Dwie Matki” powstał dwa
lata przed śmiercią poety w dniu,
w którym na rozkaz pełnomocnika
Rządu RP próbował powstrzymać
rzeź wołyńską. Pojechał w tym celu
do kwatery lokalnego dowództwa
OUN bez wojskowej obstawy, wierząc, że jako syn wołyńskiej ziemi,
pragnący dobra obydwu narodów,
i jako oficjalny wysłannik Batalionów Chłopskich, nie musi się obawiać o własne życie. Idealistyczne
przekonanie o uczciwości drugiej
strony, pewność, że uszanuje ona
zasadę nietykalności parlamentariusza, a może i wspomnienia o
wspólnie śpiewanych ukraińskich
dumkach, spotkały się z niewyobrażalnym okrucieństwem. Zamordowany przez rozdarcie ciała końmi
dowódca Okręgu długo pozostawał
nie tylko nieznanym żołnierzem, ale
i nieznanym poetą. Został odkryty
dla polskiej literatury jedynie dzięki
żonie, Annie Rumlowej, sanitariuszce z Powstania Warszawskiego. To
właśnie ona i w czasie Powstania, i
przez wiele powojennych lat przechowała manuskrypty męża, pilnując ich jak najcenniejszej relikwii.
W ten sposób wypełniła choś w części niemożliwą do spełnienia misję,
zleconą jej przez Leopolda Staffa po

jednym z konspiracyjnych wieczorów poezji. Usłyszawszy wiersze
Rumla, zachwycony starszy kolega
powiedział do niej wtedy: „Niech
Pani chroni tego chłopca – to będzie wielki poeta”. W profetycznym
wierszu „Tobie Ewka – a Muzom”
Zygmunt Jan Rumel pytał sam siebie – jak każdy chyba twórca – o to,
co po nim i jego pisaniu pozostanie:
Może jutra nieznaną godziną
Co spowiada pór przyszłych początek –
[…]
Może tylko jednym westchnieniem
Może tylko zostanę imieniem - - Anna Rumlowa po wielu trudnych
latach zdecydowała się pokazać
utwory zamordowanego męża Annie Kamieńskiej - jednej z niewielu
na ówczesnym literackim firmamencie osób godnych zaufania i powierzenia najcenniejszej osobistej
pamiątki. Poetka, początkowo nieufna co do wartości wierszy w pożółkłej kopercie, pozostała sama z
wytartymi przez czas i łzy maszynopisami… I nagle – to poezja, prawdziwa poezja […] Od razu wciągają
czytającego ostre rytmy, gdzieś na
dnie ucha drzemiące i nagle rozpoznawalne melodie dum i ballad
ludowych, ukraińskich – napisała
później we wstępie do wydanych w
1975 roku wierszy Zygmunta Jana
Rumla. Recenzję z tomiku zamieścił w „Życiu Warszawy” Jarosław
Iwaszkiewicz, pisał w niej: spośród
wielu, którzy mogli zostać ozdobą
naszej literatury i zgubili się w wojennym tłoku, jeszcze po tylu latach
od czasu do czasu wynurza się sylwetka nieznanego poety […] pieczołowitość najbliższych, żarliwa opieka poetki, wreszcie zrozumienie misji przez wydawnictwo dodaje nam
jeszcze jedno nazwisko do szeregów
straconego pokolenia. Nazwisko
warte zapamiętania, bo oznacza
ono […] prawdziwego poetę, a przy
tym umysł i talent noszący cechy
wręcz oryginalne. Lektura wierszy
poetów „straconego pokolenia” po
latach – poraża. Stopniowo odkrywamy rozmiary spustoszenia, jakiego polska kultura doznała nie tylko
z powodu opresji komunistycznej
cenzury i planowej polityki, zmierzającej do zniszczenia paradygmatu polskości, ale i przez utratę tych,
którzy byli ogniwem „między dawnymi a nowymi laty”, i mogli przekazać w kunsztownej formie literackiej osobiste doświadczenia swoich
dziadków i rodziców, pamiętających jeszcze i powstanie styczniowe, i rok 1920. „Gniotący kamień”
historii zabrał nam miliony ludzkich
istnień, wśród nich - najcenniejsze
poetyckie diamenty, Józefa Czechowicza, niewiele ponad dwudziestoletnich poetów - powstańców warszawskich, Baczyńskiego,
Gajcego, Trzebińskiego, Krahelską,

nieco starszego od nich Włodzimierza Pietrzaka, i tylu innych, których
nazwisk ani wierszy może nigdy
już nie poznamy. Z rozkazu Stalina
zabito strzałem w tył głowy Władysława Sebyłę, jednego z ponad dwudziestu tysięcy zamordowanych w
zbrodni katyńskiej polskich oficerów - jeńców wojennych. Zygmunt
Jan Rumel, podporucznik artylerii
w kampanii wrześniowej, wzięty
do niewoli sowieckiej, nie zdradził
swojej rangi i jako „szeregowiec” został zwolniony, nie dostał strzału
w tył głowy w katyńskim lesie. Nie
uniknął jednak losu zamordowanych jeńców. Zginął śmiercią straszniejszą, tym gorszą, że zadaną przez
ludzi, których traktował jak swoich
braci. Kiedy Ukraińcy przywiązywali w Kustyczach ciało polskiego parlamentariusza do mających
go za chwilę rozedrzeć koni, miał
28lat. Zaledwie o cztery więcej niż
24-letni Tadeusz Różewicz, który
„ocalał, prowadzony na rzeź”. Zygmunt Rumel nie ocalał, nie ocalały
nawet jego kości, pochowane we
wspólnym grobie, jak ciała tysięcy
ofiar wołyńskiej zbrodni. Wiersze
– „uszły cało”, ale spośród tych,
które zdążył napisać – zapewne nie
wszystkie. Nieziszczenie się dzieł
Rumla, które miały dopiero powstać, to strata nie do powetowania
ze względu na szczególne uwrażliwienie poety na polską historię,
na historiozoficzny wymiar losów
Narodu – w tym podobny był Jan
Zygmunt do największych, zwłaszcza do Cypriana Norwida. Dzięki
matce Janinie, pisującej własne
wiersze pod pseudonimem Liliana,
Zygmunt Jan wyrastał w podziwie
dla polskiej tradycji literackiej, a
kresowe korzenie sprawiały, że całym sobą czuł i rozumiał głos historii. Uczył się w słynnym Liceum
Krzemienieckim, założonym przez
Tadeusza Czackiego, redagował licealną gazetę. Jako znakomity, obdarzony mocnym głosem aktor grał
w szkolnych przedstawieniach. I, co
może najważniejsze, pisał pierwsze
wiersze, patrząc na te same krajobrazy i budowle, wśród których
wyrastał urodzony w Krzemieńcu
Juliusz Słowacki. Rumel zamieszkał na stancji w domu rodzinnym
pani Salomei z Januszewskich Słowackiej, później - Becu. Czy młody
Zygmunt Jan mieszkał w dziecięcym, a później wakacyjnym pokoju
Juliusza? Dworek, położony niemal
naprzeciwko zabudowań liceum,
jest niewielki, więc bardzo to możliwe. Na pewno dotykał tych samych
klamek, patrzył z okien na te same
widoki, na górę królowej Bony z
ruinami zamku, na kościół i gmachy Liceum, położone po drugiej
stronie wąskiej ulicy. W tamtych
czasach przestrzeń nie zmieniała
się tak szybko, a i sam Słowacki był
wtedy, w wolnej Polsce, poznawany
przez szerokie grono czytelników, i

doceniany - dopiero wtedy kształtował się i utrwalał na dobre jego
status wieszcza. A niemal tuż obok,
na położonym na wzgórzu Cmentarzu Tunickim, Salomea Słowacka
Becu, zmarła w 1855 roku, spoczęła
w grobie, który za życia przygotowała dla zmarłego wcześniej na
emigracji ukochanego syna. Wcześniej wymieniła z nim setki listów,
przemycanych nieraz przez czujne
carskie posterunki dzięki poświęceniu podróżujących poza granice
imperium krewnych i przyjaciół, i
podjęła trud wyprawy poza granice rosyjskiego zaboru, żeby ostatni
raz móc zobaczyć się z synem we
Wrocławiu. Juliusz spoczął w Ojczyźnie wiele lat później, dopiero w
1927 roku, dzięki staraniom o sprowadzenie jego ciała podjętym przez
Naród, i osobiście przez Marszałka
Józefa Piłsudskiego, który uważał, że Juliusz Słowacki „królom
był równy” i powinien być wśród
nich na Wawelu... Ale to już inna,
choć nie całkiem inna, historia. Te
wszystkie okoliczności musiały
niezwykle silnie oddziaływać na
wyobraźnię dojrzewającego poety,
obdarzonego muzycznym słuchem
i bogatą wyobraźnią, pragnącego
szczodrze korzystać z doświadczeń
poprzedników zmierzających na
polski Parnas. Czuł z nimi wszystkimi duchowe powinowactwo, starał się odczytywać ich dzieła jako
drogowskazy na własnej twórczej
drodze. Pisał o tym wyraźnie w jednym z najwcześniejszych swoich
wierszy: dziś sercem i dłonią chcę
nową pieśń ucieleśnić. W późniejszym wierszu – z sierpnia 1941 roku
- Rumel daje świadectwo swych
rozległych lektur i poszukiwania
własnego tonu poetyckiego:
Tylu już bohaterów polskich opowieści
Poznałem osobiście - lub przez ich
autorów
[…]
Liczni huczni szlachcice w połyskliwych blachach,
Starcy srebrem brodaci – tęskniący
więźniowie,
Pacholęta kozacze w wiązanych
papachach,
Romantyczne kochanki – strojni
baronowie!
[…]
„Cóż więc stworzyć dziś można nad
to co już było
[…]
Kogo pytać o radę? Gdyby żył Beniowski –
Ów rycerz romantyczny – orator
fantazji,
Odwiedziłbym sąsiada, bo z mojej
że wioski –
Lecz dziś – tej byłej – śmiesznie żałować okazji.
Jeno cień jego blady na Parnasu
łąkach,
Bytując z Królem – Duchem –
echem dzwonnej lutni,

Księżyca łuszcząc orzech w leszczyny koronkach,
Biesiadnikom potomnym mówi –
bądźcie smutni!
Rumel od początku stara się mówić
własnym głosem, nawet jeśli świadomie nawiązuje do wątków czy
tytułów utworów najważniejszych
polskich poetów; Beniowski jest dla
niego bardziej sąsiadem niż bohaterem dygresyjnego poematu; Król
Duch – to oddech historii, z którym
poeta stara się współbrzmieć – a
nie tylko echo dzieła Słowackiego;
wspaniała „Bogurodzica” – to nie
tylko nawiązanie do hymnu, jaki
Słowacki napisał na wieść o wybuchu powstania w listopadzie 1830
roku, ale i do słynnej pieśni, towarzyszącej wojskom Jagiełły. Rumlowa „Święto-Bożyca” jest „Panią
Lechicką”, która
Borami płynie! Bursztynobarwa!U kolan wiedzie kmiety brodate –
Lechy-Polany w płociennych barwach –
Co wozy toczą w woły rogate! –
A przed Nią zbrojne Woje-Witezie –
Wilczym pazurem w maczugi kłapią –
Puszcza za puszczą ostępy wiedzie –
Ciemne dubrowy bagnic ą sapią!Zbeigają bory garbato-dębe –
Rosochy jeleń nozdrzami chrapie –
I miedźwiedź wietrzy kosmato
gęby…
Nie tylko najwcześniejsza historia
polskiej i słowiańskiej wspólnoty
interesowała Rumla – poetę. Pragnął on też zapisać to, co trwało
wciąż w żywej pamięci starszego
pokolenia. Rozpoczął pracę nad
wielkim poematem „Rok 1863”, w
którym Powstanie Styczniowe miało zostać zarysowane na szerokim
historycznym tle, z pokazaniem wydarzeń poprzedzających - takich jak
śmierć i pogrzeb pięciu poległych w
czasie demonstracji w Warszawie w
lutym 1861 roku, których pogrzeb
na Powązkach stał się wielką manifestacją tysięcy ludzi. Z rozkazu zaborcy Krzyż z ich grobu wyrwano,
mogiłę zrównano z ziemią i przysypano śmieciami, a moskiewski
policjant pilnował co roku w Dzień
Zaduszny, by nikt z Polaków nie
ośmielił się położyć w tym miejscu
kwiatka ani zapalić świecy. Ponownego pogrzebu polegli doczekali się
dopiero po odzyskaniu niepodległości. Mały Zygmunt zapewne słyszał
o tym wydarzeniu; pięciu poległych
to symbol niepodległego ducha Polaków, i tak zostali oni ukazani we
fragmencie „Pięciu poległych”:
Niby dzwony wieczności
W swojej śmierci tak dumne –
Jaśniejące jak kości
Liczbą swą pięciotrumne
Płyną – płyną jak wieże –
Pięciostrzelne – ogromne –
Zawrzeć z pomstą przymierze
Przysięgami niezłomne
[…]
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Płyną – płyną – jak dzieje
Spętanego Narodu
W swe cmentarne wierzeje
Wiodą czoło pochodu
[…]
Spętanego narodu –
Który skargi tak grzebie…
Fragmenty „Roku 1863”, jakie
Zygmunt Jan Rumel zdołał za życia
napisać – a może napisał więcej, ale
całość się nie zachowała – tego już
się nie dowiemy, świadczą o skali
tego poetyckiego zamierzenia, i o
jego wielkiej literackiej wartości.
Ocalałe fragmenty rozpoczyna inwokacja, opatrzona datą: marzec
1942:
Historio – kolędnico przeznaczenia
pieśni –
Która Naród prowadzisz przez losu
wierzeje
I smagasz jako kaci – złowrogo –
złowieśni –
strugą wichru – co żywych – kość i
popiół wieje.
Dziś bicz twój smagający nad nami
jest z tobą –
I jak ból naszych kości cierpieniem
nas smaga –
Ty stając a kurhanach pierś otwierasz grobom
I sądzisz jako prawda – każąca i
naga.
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Uczynków naszych wagę na szali
układasz…
[…]
Wieki miną nad nami – przyjdą
nowi ludzie
Na swoją miarę mali – na swoją
ogromni –
I rozorzą mogiły i kość wydrą grudzie
I albo ślad zamiotą – albo czcią pokłonni
Odmierzą sławie dumnej w marmrze pomniki które ludzkość zadziwią
[…] ten tylko zostanie
Który mimo koleje – doskonali
trwanie.
Oddech historii – również tej współczesnej, doświadczanej osobiście,
która splatała trudne losy dwu Ojczyzn i dwóch Narodów żyjących
wspólnie na wołyńskiej ziemi jest
odczuwalny w Rumlowej poezji od
pierwszych wierszy. W „Pieśni III”
opublikowanej przez zaledwie siedemnastolatka w „Drodze Pracy” w
1937 roku brzmią echa straszliwego
sowieckiego planu, wypełniającego
Lemkinowską definicję ludobójstwa – wielkiego głodu, do jakiego
planowo doprowadziła zbrodnicza
władza na żyznych ziemiach, chcąc

pozbawić Uraińców narodowej
tożsamości i – kosztem wielu milionów ludzkich istnień – stworzyć
posłuszne, bezwolne i wykorzenione sowieckie masy zamieszkujące
tereny zajmowane przez niepokornych i dumnych ukraińskich chłopów. Ich symbolem jest w wierszu
Rumla oracz Hryć:
Czyście żyto ukryli w stodołach,
że o głodzie Hryć na konie woła,
czy zabrakło kaszy hreczanej
Z rodnej ziemi latoś oranej?
Czarno się skiba kładzie, bo rodny
jest czarnoziem,
choć Hryć wiosną orze o głodzie.
Lecz nie wstrzyma głód chłopa dłoni
Póki chlebem nie wzejdzie Wołyń…
Poezja Rumla jest świadectwem
wielkiej dojrzałości młodego Autora, jego świadomości ciężaru historii
i znaczenia kultury narodowej – jest
to twórczość istotna dla wspólnoty, i
pisana dla niej. Ale nie tylko ciężkie
i smutne tony wybrzmiewają w tej
poezji. Jak Słowacki, Rumel umiał
pisać i „sztambuchowe” wiersze –
takie jak mieniąca się „kropelkami
literek” miniatura liryczna „W pamiętniku Marysi Janeckiej” – świadome nawiązanie do zapisanego „W

pamiętniku Zofii Bobrówny” niezapomnianego obrazu krainy nad
Ikwą, w której nie poeci, a kwiaty
i gwiazdy „składają całe poematy”. Umiał też znaleźć tkliwy ton
dla uczuć najbardziej osobistych.
Jednak i te osobiste wiersze były
zakorzenione w najwspanialszych
dokonaniach polskiej poezji. Niezwykły wiersz „Sawitri” nawiązujący i do poematu Jana Kasprowicza
pod tym samym tytułem, i do fascynacji polskich twórców Orientem–
poświęcony jest ukochanej żonie,
poślubionej w 1941 roku Annie z
Wójcikiewiczów, która jest nie tylko boginią przetowłosą, promienną
Sawitri, symbolem wiernej i ofiarnej małżeńskiej miłości, która stopą
dotyka ziemi jak fala tajemna, ale –
czymś więcej, mistyczną jednią:
Nie – to drżenie kosmiczne za globem nad nami
Nie – to czas wirujący wszystkimi
czasami.
Jak Słowacki, Rumel chciał dać
polskiej poezji „pieśń nową”:
Poema by nam trzeba stworzyć polskie nowe –
Jędrnej gwary społecznej pełne,
mocne, zdrowe.
Jare jak pszenica, jako chłopy żyt-

Zygmunt Jan Rumel - żołnierz,
poeta, syn osadnika
Feliks Budzisz

„Niech tam orły dziobami pieśń
skraszą,
A teorban piosenkę zakwili...
Bo o wolę on naszą i waszą
Śpiewał – zanim spoczął w mogile”
– pisał Zygmunt Rumel w sierpniu
1941 r. w przeczuciu śmierci,
podobnie jak wielu poetów
tragicznego„ pokolenia Kolumbów”.
Wiele lat później, z okazji wydania zbiorku jego poezji pisał o nim
Jarosław Iwaszkiewicz: „Jednym
słowem był to jeden z diamentów,
którym strzelano do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć pierwszorzędnym
blaskiem. To, co pozostało po
Rumlu, świadczy o tym dobitnie
[...]
Nazwisko warte zapamiętania, bo
oznacza ono niezwykłego młodzieńca,
prawdziwego poetę – a przy tym
umysł oryginalny.”
Zygmunt Jan Rumel urodził się
22 lutego 1916 r. w Piotrogrodzie
jako
Syn Władysława Rumla i Janiny z
Tymińskich. Talent poetycki – pisze Anna Kamieńska – odziedziczył zapewne po matce, piszącej
pod pseudonimem Liliana. Ojciec,
z wykształcenia inżynier rolnictwa,
był oficerem Wojska Polskiego,
uczestniczył w kampanii 1920 r.,
za co został odznaczony Krzyżem
Virtuti Militari. Po wojnie osiadł
jako osadnik wojskowy w powiecie
krzemienieckim koło Wiśniowca.
Tam, na wsi, minęło dzieciństwo
Zygmunta. Szkołę średnią ukończył w Krzemieńcu. Podczas nauki w Liceum mieszkał w dworku
należącym niegdyś do rodziny J.
Słowackiego. Tutaj zachwycał się
poezją Wieszcza i czytał kolegom

swoje pierwsze utwory. Jako licealista należał do Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej (WZMW),
do którego należała również młodzież ukraińska. Rozwój WZMW
na Wołyniu wówczas był imponujący. W latach trzydziestych działało tam 75 kół z 1674 członkami;
w powiecie krzemienieckim 18 kół
z 474 członkami, w tym z 325
Ukraińcami. Zygmunt Rumel jako
uczeń uczestniczył w bogatym życiu społeczno-kulturalnym i sportowym. Jego wiersze i artykuły drukował „Nasz Widnokrąg” – pismo
licealistów, w redakcji którego
także sam uczestniczył. Współpracował równie ż z Uniwersytetem
Ludowym w Różynie, pomagał
przy redagowaniu pisma „Młoda
Wie ś – Mołode Seło”. Działalność
społeczna w WZMW umożliwiała
Rumlowi i jego kolegom bliższe
poznanie regionu i problemów
ówczesnej wsi wołyńskiej. Dwujęzyczna społeczność wołyńska,
współistnienie dwóch kultur, polskiej i ukraińskiej, wzajemnie się
przenikających i wzbogacających,
wywarły głęboki wpływ na wrażliwą osobowość Rumla i jego
późniejszą twórczość poetycką, zaliczaną do romantycznej „szkoły
ukraińskiej” w poezji polskiej. Po
ukończeniu liceum w 1935 r. Rumel podjął studia polonistyczne na
Uniwersytecie Warszawskim. Był
tam równie ż aktywnym członkiem
Zrzeszenia Byłych Wychowanków
Liceum Krzemienieckiego. Zrzeszenie kontynuowało głębokie więzi z ruchem ludowym i młodzieżą
wołyńską. Na UW był członkiem
grupy poetyckiej „Wołyń”, która
zrzeszała utalentowaną młodzież.
Wołyniacy na UW stanowili
zwartą, patriotyczną społeczność,
integrowali młodzież kresową, or-

ganizowali życie towarzyskie, spotkania, obozy. Na jednym z nich
Rumel poznał Krystynę Krahelską,
poetkę, autorkę między innymi
powstańczej pieśni „Hej, chłopcy, bagnet na broń!”. Krahelska,
nazywana „warszawską Syrenką”,
poległa w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego. W kampanii
wrześniowej Rumel uczestniczył
w stopniu podporucznika artylerii.
Już w listopadzie 1939 r. podjął
aktywną działalność konspiracyjną
jako jeden z organizatorów podziemnej prasy ludowej. Organizował i prowadził w Warszawie
punkt kontaktowy, zabezpieczał
w kilku miejscach tajną drukarnię. Na konspiracyjnych wieczorach poetyckich stolicy czytał swoje
wiersze, zyskując uznanie L. Staffa.
Po zajęciu Kresów przez Niemców w 1941 r. Rumel, wczesną
jesienią, został wysłany przez Komendę Główną Batalionów Chłopskich i Centralne Kierownictwo
Ruchu Ludowego na Wołyń w
celu zorientowania się w panującej
tam sytuacji. Nawiązał kontakty
z dawnymi działaczami WZMW
– Polakami i życzliwymi Ukraińcami, ustalał przejścia na silnie
strzeżonej granicy na Bugu. Wiosną 1942 r. wrócił do Warszawy;
jego sprawozdanie było podstawą
dla decyzji kierownictwa Stronnictwa Ludowego „Roch” i BCh o
rozpoczęciu pracy konspiracyjnej
na Wołyniu. W listopadzie 1942 r.,
wraz z Władysławem Brewczyńskim, przewiózł z Warszawy do
Różyna drukarkę BCh. Na początku stycznia 1943 r. we wsi Granatów, w pow. Horochów, uczestniczył w powołaniu Komendy Okręgu VIII BCh – Wołyń i komend
obwodowych, został wówczas komendantem okręgu wołyńskiego. W

trudnej i wyjątkowo niebezpiecznej konspiracji, śledzonej przez
miejscowych Ukraińców, pomagała mu dzielnie i ofiarnie żona
Anna, aktorka, skierowana tam
przez Komendę Główną BCh do
kolportowania prasy przewożonej
z warszawskiej centrali. W pierwszych miesiącach 1943 r. sytuacja
mniejszości polskiej na Wołyniu
pogorszyła się dramatycznie. Bandy OUN-UPA wraz z miejscowymi rezunami rozpoczęły masowe
mordy bezbronnej ludności polskiej. Wołyń i południowe Polesie
spływały krwią, ginęły nadzieje
na przetrwanie w swoich wsiach,
osadach. W pierwszej dekadzie
lipca, kiedy banderowskie ludobójstwo sięgało apogeum, Rumel,
jako komendant BCh na Wołyń,
otrzymał polecenie od wołyńskiego delegata Rządu RP, Kazimierza
Banacha, przeprowadzenia rozmów z dowództwem UPA celem
powstrzymania masowych rzezi.
Było to zadanie w najwyższym
stopniu niebezpieczne, wręcz desperackie, ale Rumel zdecydował
się je wykonać, by przynajmniej
na kilka dni odwlec rzezie w kilku powiatach oraz zyskać czas na
ucieczkę ludności i zorganizowanie samoobron w większych polskich skupiskach. Wraz ze swoim
oficerem do zleceń specjalnych,
Krzysztofem Markiewiczem, Rumel udał się 7 lipca do jednego
ze sztabów północno-zachodniego
zgrupowania UPA, dokonującego
masowej masakry ludności polskiej. Dwa dni później, 10 lub 11
lipca, nasi parlamentariusze zostali
dopędzeni i zatrzymani przez konnych upowców koło wsi Kustycze
i tam w lasku zamordowani przez
rozerwanie końmi. Straszną śmiercią zginął również ich przewodnik

www.ksi.kresy.info.pl
nie,
W których Polska jak długa, szeroka – zakwitnie.
I wygada, wyśpiewa, wyrębuje
gwarnie
Niby prawda mielona na ogromnym żarnie,
Niby łany szumiąca ku życiu rozrzutnie –
Ochoczo, tęgo, prosto – a nie bałamutnie
Na modłę galanterii salonowych
styli,
W których słowo się szminką i pudrami pyli.
Jako poetka – i czuję i wiem, że
swój poetycki program, zawarty w
tym ostatnim może wierszu, zatytułowanym „Poema”, napisanym w
czerwcu 1943 roku, a więc tuż przed
straszną datą 10 lipca 1943 roku,
Jan Zygmunt Rumel mógł wypełnić
najwspanialszymi dziełami, na których kolejne pokolenia uczyłyby się
i pięknego literackiego języka, i polskości, i poczucia wspólnoty z bratnim sąsiednim Narodem. Mroczne
siły działające w historii narodów
zadbały o to, żeby tak się nie stało.
Aleksandra Niemirycz

Witold Dobrowolski. Tak barbarzyńscy atamani UPA potraktowali
parlamentariuszy Rzeczypospolitej,
błagających o litość dla tysięcy
polskich dzieci i ich rodziców. Poćwiartowane zwłoki spoczęły w lasku na brzegu jeziora w dawno już
niewidocznej mogile, ale zapewne
dobrze zapamiętanej przez miejscowych Ukraińców. Tragiczna wiadomość, że parlamentariusze nie
wrócili z rozmów, dotarła szybko
do polskiej ludności okolicznych
wsi, była umówionym sygnałem
do wymarszu 12 desperatów z
Radowicz do polskiej wsi Zasmyki
i zorganizowania tam pierwszej w
powiecie kowelskim samoobrony.
Szybko rosnąca w się samoobrona
uratowała życie tysiącom Polaków
i stała się zalążkiem dużego partyzanckiego zgrupowania „Gromada”, stanowiącego na początku
1944 r. trzon legendarnej 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Swój
poetycki testament Rumel zawarł
w wierszu „Poema”, jednym z
ostatnich, napisanym w czerwcu, na
krótko przed śmiercią:
„Poema by nam stworzyć polskie
nowe –
Jędrnej gwary społecznej pełne,
mocne, zdrowe,
Jare jako pszenica, jako chłopy żytnie, W których Polska jak długa szeroka – zakwitnie.”
Zygmunt Rumel stał się dla ludności polskiej z Kresów, a zwłaszcza z Wołynia, symbolem wielkiego bohaterstwa i poświęcenia dla
ratowania Rodaków przed zagładą.
Dlatego Kresowianie zachowują dla Niego trwałą i wdzięczną
pamięć. Dla uczczenia i upamiętnienia świetlanej pamięci Poety z
Krzemieńca Rada Miasta Gdańska
– na prośbę wielu organizacji kresowych i gdańskiego PSL – nadała
ulicy swego grodu Jego Imię. Wytwórnia Filmowa „Czołówka”
nagrała o Rumlu piękny film pt.
Poeta nieznany, czcząc w ten sposób Jego pamięć w 60. rocznicę śmierci. Niestety, kierownictwo
TVP, mimo usilnych próśb, nie
wyemitowało filmu. Również ówczesny minister kultury, Waldemar
Dąbrowski, zbył milczeniem podobne prośby Kresowian...
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WOJNA NA UKRAINIE Z
PROWOKACJAMI W TLE
Aleksander Szumański
Wojna trwająca obecnie na Ukrainie nawiązuje swoim zamysłem
nie tylko do odzyskania imperium sowieckiego przez putinowską neoimperialistyczną politykę
agresji , ale wytyczne do niej prowadzące, nawiązują stricte do historycznej hitlerowskiej operacji
Barbarossa, z tą zapewne różnicą,
że nie prowadzącej do porażki, ale
do ekspansji terytorialnej.
Rosja pragnie odzyskać dawne
sowieckie republiki i wyłącznie
w tym jest ukryte niebezpieczeństwo. Ukraina jest bez szans w
swoim banderowskim posiadaniu
i nic jej nie uchroni przed ekspansją neobolszewickiej putinowskiej
Rosji. Krym zdobył korytarz po
upadku Mariupola i tu prowokacja
ukraińskiej polityki zakończyła się
bestialstwem zamordowania niewinnych cywilów, mieszkańców
Mariupola. Zachód, łącznie z USA
i UE potrząsa szabelką, Niemcy
i Francja po piłatowsku umywają ręce, Szwajcaria „odwieczne
neutralne niewiniątko” manipuluje swoją walutą, rujnując wielu
kredytobiorców, nie mieszając się
do wielkiej polityki, ergo, historia
się powtarza, widać jak na dłoni
ekwilibrystykę przedwrześniową
sprzed dramatycznego 17 i 1 września 1939 roku. W chwili obecnej
los Ukrainy jako „państwa” nie
mającego oczywiście nigdy własnej państwowości jest przesądzony, tego najważniejszego terytorium dawnego ZSRR. Następnie
zagrożone są kraje bałtyckie Litwa, Łotwa, Estonia.
A Polska? Straciła już dawno suwerenność i niepodległość na rzecz
tworu UE, rozbierana gospodarczo, politycznie i społecznie przez
urzędujących zaborców, będących
na usługach zewnętrznej i wewnętrznej agentury, słusznie nazywanej przez Stanisława Michalkiewicza „razwiedką”. Do tych
społeczno - politycznych ekscesów dochodzi jeszcze antypolska
działalność określonych kół, jak
nacjonalistyczne, antypolskie wiece i marsze ukraińskich potomków
Stepana Bandery, antypolaków i
antysemitów ze wznoszeniem mu
na Ukrainie pomników chwały,
skandowaniem haseł „Rezaty Lachiw”, „Polakom zrobimy drugi
Katyń” etc. z wizerunkiem amerykańskich historyków żydowskich i niezrzeszonych ugrupowań
amerykańskich Żydów zwanych
„lobby żydowskie” żądających
gigantycznego „odszkodowania”
w wysokości ok. 65 miliardów
dolarów amerykańskich za t. zw.
restytucję mienia pożydowskiego i wygrażającego się bojkotem
Polski, z poparciem rządu Stanów
Zjednoczonych, prezydenta USA
Baracka Obamy i Hilary Clinton.
Polski rząd pragnie sprzedać polskie lasy aby uczynić zadość żydowskim żądaniom.

Prezydent USA nie przeprosił
dotąd za „polskie obozy koncentracyjne”, a świat nie reaguje na
pomawianie Polaków o antysemityzm i udział w Holocauście,
polegający na rzekomym zamordowaniu przez Polaków 3 milionów polskich Żydów i jedwabieńskiego mordu Żydów co zostało
już udowodnione jako polityczny
fałsz i antypolonizm. Tym napaściom sprzyja wroga polityka wewnętrzna rządu i prezydenta, który
wspierany przez agenturę, określone amerykańskie koła medialne
„New York Times” i „Washington
Post”, błaga o przebaczenie za
Jedwabne w towarzystwie trzech
rabinów i członka Konferencji
Episkopatu Polski.
Operacja Barbarossa (niem. Unternehmen Barbarossa) – agresja III
Rzeszy na ZSRS w trakcie II Wojny Światowej była największą i
najważniejszą operacją niemiecką
, której porażka zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej
w całej wojnie. Bitwy na froncie
wschodnim, gdzie realizowano
operację „Barbarossa”, okazały się
być jednymi z najbrutalniejszych i
najbardziej wyniszczających potyczek dla obu stron. Nazwa „Barbarossa” wywodzi się od przydomku
cesarza
rzymsko-niemieckiego
Fryderyka I Barbarossy.
Niemieckie hitlerowskie Niemcy,
jak i bolszewicki ZSRS nie miały
w zwyczaju wypowiadania wojny,
napadały znienacka, niosąc „wolność uciemiężonym ludom”, jak
postąpił ZSRS 17 września 1939
roku we Lwowie, lub organizując
Lebensraum z mordami w tle, jak
uczynili to Niemcy w Krakowie
w akcji Sonderaktion Krakau dotyczącej krakowskich profesorów
wyższych uczelni. UJ, Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej.
„Konkurencją” Sonderaktion Krakau dokonanej 6 listopada 1939
roku, brutalnego ataku Niemców
na krakowską inteligencję, była
Sonderaktion Lemberg, gdy 4 lipca 1941 roku ukraińsko – niemiecki batalion „Nachtigall”(Słowiki),
(Ukraińcy przebrani w mundury
niemieckie) wymordował na stoku
Góry Kadeckiej Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 45 profesorów lwowskich wyższych uczelni,
w tym trzy krotnego premiera II
RP prof. Kazimierza Bartla, jako
ostatniego zamordowanego uczonego, więzionego przez trzy tygodnie w więzieniu przy ul. Łąckiego celem wymuszenia na nim
kolaboracji z Niemcami.
Bohaterski profesor zginął po
„katyńsku” strzałem w tył głowy.
Zamordowany został wówczas
najstarszy 82 letni polski uczony,
światowej sławy ginekolog położnik prof. Adam Sołowij, którego

mój Ojciec doc. med. dr Maurycy
Marian Szumański był asystentem
na Uniwersytecie Jana Kazimierza.
Zwłoki wywieziono do lasu
Krzywczyńskiego, dorzucając je
do ogromnego stosu z innych masowych grobów.
Istnieje domniemanie, że w lesie
Krzywczyńskim, spalono zwłoki
mojego ojca doc. med. dr Maurycego Mariana Szumańskiego asystenta prof. Adama Sołowija na
Uniwersytecie Jana Kazimierza .
Mój Ojciec został aresztowany
przez Gestapo po 4 lipca 1941
roku (4 listopada 1941 roku) w
swoim (naszym) mieszkaniu przy
ul. Jagiellońskiej 4 we Lwowie
i osadzony w więzieniu przy ul.
Łąckiego we Lwowie wraz z innymi lwowskimi intelektualistami.
Być może został rozstrzelany
w drugiej egzekucji (Akcji Nachtigall) na dziedzińcu Zakładu
Abrahamowiczów, a zwłoki z tej
egzekucji wywieziono ciężarówką za miasto, gdzie spalono je w
pobliskim lesie, jak dwa tysiące
innych ofiar.
Władze Lwowa odmawiają upamiętnienia pomnikiem zamordowanych profesorów, tłumacząc to m.in. że prof. Kazimierz
Bartel był faszystą. Hipokryzja
neonazistów, faszystów rządzących obecnie Ukrainą nie zna
granic.
(Link w źródłach przy końcu tekstu).
DIETER SCHENK
MORDERCÓW”

„NOC

– Kaźń profesorów we Lwowie
i Holokaust w Galicji Wschodniej; Wysoki Zamek Kraków
2011 str. 130, 131:
„(…) Żołnierze batalionu „Nachtigall” rekrutowali się w pierwszym rzędzie z Ukraińców, którzy
dostali się do niemieckiej niewoli
jako żołnierze armii polskiej…
jednostka specjalna „Nachtigall”
składała się z 300 Ukraińców i
100 Niemców…niemieckie mundury wojskowe nosili również
ukraińscy członkowie batalionu
„Nachigall”…Niemiec, porucznik
dr Theodor Oberländer jako oficer
łącznikowy należał do sztabu batalionu „Nachtigall”…Nie podlega
żadnym wątpliwościom, że członkowie batalionu brali udział w
masowych mordach we Lwowie…
wbrew niedbale prowadzonym postępowaniom prokuratorskim jest
oczywiste, że ukraińscy członkowie jednostki ubrani w mundury
niemieckiego Wehrmachtu tworzyli szpaler w lwowskim więzieniu
Brygidki i bili przebiegających

środkiem Żydów kolbami karabinów i innymi przedmiotami…
…Oberländera i batalion „Nachtigall” wielokrotnie łączono z
zamordowaniem profesorów na
Wzgórzach Wuleckich we Lwowie( …)”.
Według Włodzimierza Bonusiaka zarówno batalion „Nachtigall” jak i ukraińska milicja
uczestniczyła w masowych pogromach lwowskich Żydów i
Polaków. Studenci kolaboranci
Żydzi i Ukraińcy we Lwowie
na zlecenie Gestapo ułożyli na
podstawie zapisów w lwowskiej
książce telefonicznej listę naukowców przeznaczonych do
zamordowania przez batalion
„Nachtigall” na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Na owej
liście nie figurował ani mój ś. p.
Ojciec, ani Tadeusz Boy - Żeleński, którzy zostali jednak zostali
zamordowani. Tadeusz Boy - Żeleński został aresztowany przez
Gestapo w domu swoich krewnych we Lwowie pp. Greków.
O aresztowaniu Boya-Żeleńskiego
i ostatnich chwilach jego życia tak
pisze Wojciech Natanson:
„(...) gdy gestapowcy wdarli się
do mieszkania prof. Greka, gdzie
wówczas mieszkał Żeleński , wyszedł w pidżamie z sąsiedniego
pokoju Boy. Gestapowcy zabrali go ze sobą. Czy byłby ocalał,
ukrywając się w innych pokojach?
Prof. Albert stwierdza, że małe tu
były szanse, jako że gestapowcy
szczegółowo przeszukiwali mieszkania swych ofiar.
Co czuł, o czym myślał pisarz, gdy
stanął nad świeżo wykopanym
grobem, pod wycelowanymi lufami hitlerowskich karabinów? Ta
sama wojna, ten sam system zbójecki pochłonął dwóch dawnych
jego przyjaciół z kręgu „Zielonego
Balonika”: Witolda Noskowskiego, zamordowanego przez Gestapo w Poznaniu w 1939 roku i
Ludwika Puszeta, rozstrzelanego
w Oświęcimiu w 1941 roku, jako
jedną z ofiar masowej łapanki
przeciw artystom polskim, przeprowadzonej w kwietniu w Krakowie. A przecież Boy wierzył,
że dożyje późnej starości, jak jego
ojciec(...).”
Natomiast mój Ojciec został zamordowany 4 listopada 1941
roku w następnej akcji batalionu
Nachtigall, kiedy to ukraińsko
- niemieccy wspólnicy zbrodni
zamordowali we Lwowie wybitnych polskich intelektualistów.
Jak wspomniałem zwłoki pomordowanych wywieziono do lasu
Krzywczyńskiego,
dorzucając
je do ogromnego stosu z innych
masowych grobów. Mordy tych
zbrodniarzy na intelektualistach
lwowskich uważam za „Sonde-
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raktion Lemberg”. Wcześniej,
w listopadzie 1939 roku miała
miejsce „Sonderaction Krakau” w
której zostali aresztowani i wywiezieni do niemieckich obozów zagłady profesorowie krakowskich
wyższych uczelni, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Akademii Górniczo- Hutniczej, Politechniki Krakowskiej.
TWIERDZENIA
SEKTORA

PRAWEGO

Ukraińska radykalna nacjonalistyczna partia Prawy Sektor
grozi prezydentowi Petrowi Poroszence zbrojnym marszem na
Kijów w przypadku, jeśli w ciągu 48 godzin władze nie zaczną
zwalczać „sił reakcyjnych w
MSW” i nie uwolnią wszystkich
zatrzymanych członków partii,
- podano w apelu do prezydenta Ukrainy, który opublikowano
na stronie Prawego Sektora.
Nacjonaliści uważają, że wysokie stanowiska w MSW Ukrainy
zajmują ludzie, którzy reprezentują „wewnętrzną kontrrewolucję”. Domagają się oni, aby
Poroszenko ich odwołał i polecił przeprowadzenie śledztwa
w sprawie „prowadzonej przez
nich działalności przestępczej”.
Europa i Polska haniebnie zapomniały o Prawym Sektorze i roli,
jaką odegrał podczas zamieszek
na kijowskim Majdanie.
- Kijów formalnie wybrał swoich urzędników: prezydenta,
premiera, rząd i parlament. W
tym czasie Dmytro Jarosz, przywódca jednego z najbardziej radykalnych, nacjonalistycznych i
jawnie faszystowskich ruchów,
Prawego Sektora, domaga się
uwolnienia swoich zatrzymanych członków, zwrotu zarekwirowanej broni, grozi wycofaniem batalionów ze wschodniej
Ukrainy i marszem na Kijów.
- Jeden z tych batalionów zwerbował prawicowych nacjonalistów z kilku krajów Europy, dla
których Unia Europejska jest takim samym wrogiem jak Rosja.
ZBIGNIEW BUJAK WCIĄGA
POLSKĘ DO WOJNY- Stanisław
Srokowski
Dodano: 2015-01-23 10:10:52
(...)Ze zdumieniem słuchałem w
jednej z wielkich prywatnych stacji telewizyjnych rozmowy ze Zbigniewem Bujakiem, współtwórcą
„Solidarności”, a aktualnie działaczem Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. I jak
przystało na działacza tego Komitetu, ze wstążką, ma się rozumieć,
nie biało-czerwoną, ale godniejszą, niebiesko-żółtą w klapie,
robił wszystko, byśmy pokochali
Ukrainę Jaceniuka i Poroszenki
miłością dozgonną.
NASI WETERANI NA DONBAS
W tym celu nawoływał, by Polacy
jak najszybciej Ukrainę dozbroili.
Nie wystarczą hełmy i kamizelki
kuloodporne, urządzenia do łączności i obserwacji, radiostacje i
aparaty termowizyjne, konieczne
jest ciężkie uzbrojenie. I to natychmiastowe. Zamiast żywności,
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powiada, dawajmy Ukraińcom
transport i sprzęt wojskowy, ale
także weteranów z Afganistanu i
Iraku, niech na Ukrainie bronią
Polski. I koniecznie wysokich
oficerów sztabowych, zapewne
generałów, którzy prowadziliby
chłopaków do zwycięstwa, bo są
świetni i niezastąpieni.
ZABYTKOWY CZOŁG
Słowem, Bujak wciągał na oczach
milionowej widowni Polskę do
wojny, a prowadzący rozmowę
dziennikarz ani się nie zająknął,
by mu to powiedzieć. Opowiadał
też Bujak o jakimś czołgu, który
dla niepoznaki, by przechytrzyć
służby celne, został przemalowany na zabytek muzealny, ale
wredni pogranicznicy wywąchali, że ten zabytek wygląda dość
podejrzanie i nie wpuścili go na
Ukrainę. Bujak strasznie biadał,
że znajdują się jeszcze na świecie
takie obrzydliwe, nieodpowiedzialne służby na skraju zaprzyjaźnionych państw.
Oto jakiego mamy apostoła wojny
na wschodzie. Czyim interesom
on służy i jaką opcję polityczną
reprezentuje, aż człowiek boi się
pytać, by nie został posądzony,
że jest agentem Moskwy, a nawet osobistym, tajnym wysłannikiem Putina do spraw propagandy(...)”.
Stanisław Srokowski
(Link w źródłach przy końcu
tekstu).
ZBIGNIEW BUJAK - BATALIONY AZOW I AJDAR TRZEBA WSPOMÓC I UZBROIĆ
Byłoby fantastycznie, gdyby polscy żołnierze walczyli na Ukrainie.
BATALIONY AZOW, DONBAS,
DYWIZJA „DAS REICH”, SS GALIZIEN
„Polska jest bliska zdrady Ukrainy, bo nie udziela jej potrzebnego
wsparcia” – mówi były opozycjonista, współzałożyciel Komitetu
Solidarności z Ukrainą, Zbigniew
Bujak w Kontrwywiadzie RMF
FM. „Jak sąsiad prowadzi wojnę z naszym wspólnym, śmiertelnym wrogiem, to trzeba temu
sąsiadowi pomóc. Sprzedaż broni
Ukrainie to wkład we wspólne
bezpieczeństwo” – dodaje. Według gościa RMF FM byłoby fantastycznie, gdyby polscy żołnierze
walczyli w Doniecku. „Wspólna
brygada polsko-litewsko-ukraińska powinna walczyć dziś na
wschodzie Ukrainy. Wtedy pokazujemy, że budujemy głęboki sojusz” – ocenia Bujak. „Ukraina
chce dzisiaj ekspertów, doradców, oficerów, bo buduje armię,
prowadzi wojnę. Byłbym za tym,
żeby takich oficerów im posłać”
– komentuje gość RMF FM. „My
wiemy, jak Rosja prowadzi wojnę.
Nie zostawiajmy Ukraińców samych” – apeluje. „Jak widzę, co
się robi w UE w sprawie Ukrainy,
to jestem z postawy Polski zadowolony, ale jak jestem w okopach
Mariupola i widzę, że pomocy ze
strony Polski nie ma, a oni proszą
o pomoc, to jest mi wstyd” – dodaje Bujak”.
Zbigniew Bujak w Kontrwywiadzie RMF FM.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
UKRAIŃSKO - POLSKO - LITEWSKA FORMACJA WOJSKOWA UKR - POL - LIT BRIG
W wyniku tajnych konsultacji
Donalda Tuska z Petro Poroszenką prezydentem Ukrainy
polscy żołnierze wesprą spadkobierców Stepana Bandery. Zapadły decyzje w tajemnicy przed
opinią społeczną.
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zdradził rezultaty konsultacji telefonicznych przeprowadzonych w poniedziałek z
premierem Polski Donaldem Tuskiem – otóż omawiali oni szczegóły powstania polsko-ukraińsko-litewskiej brygady. Tym
samym jest już przesądzone, iż
polscy żołnierze staną ramię w
ramię ze spadkobiercami ideologii Stepana Bandery.
Ukr - Pol - Lit - Brig – tak ma
się nazywać wspomniana formacja wojskowa, przy czym nie
wiadomo jeszcze, żołnierze jakich jednostek zostaną w niej
zmobilizowani. W zamian za zaangażowanie Polski w konflikt na
Ukrainie prezydent Poroszenko
obiecał stronie polskiej dołączenie do programu kreowania nowych miejsc pracy na terytoriach
zagarniętych przez separatystów.
Powtarza się zatem historia z
czasów inwazji na Irak, gdzie w
zamian za udział naszych wojsk
obiecywano nam konkretne korzyści gospodarcze. Oczywiście
jedyne, z czym pozostaliśmy to
opinia o Polakach jako o intruzach najeżdżających iracką ziemię oraz trauma polskich żołnierzy, którzy musieli się bardzo
starać, aby wmówić sobie, iż ta
wojna jest konieczna w imię bliżej niesprecyzowanych „celów
wyższych”.
Sam pomysł stworzenia wspólnej
ukraińsko - polskiej - litewskiej
brygady zrodził się w czerwcu
2014 roku, kiedy to pełniący obowiązki ministra obrony narodowej Ukrainy Mychajło Kowal poinformował, iż zapadła decyzja w
tej sprawie.
Nikt chyba nie podejrzewał, iż
dożyjemy czasów, w których
czerwono-czarne, banderowskie
flagi będą powiewać obok polskich, natomiast Wojsko Polskie
będzie walczyć o interesy pewnych grup na Ukrainie, mocno
skażonych duchem banderyzmu.
Co ciekawe Donald Tusk nie
spieszy się z poinformowaniem
opinii publicznej o szczegółach
podjętych przez Polskę zobowiązań. Nic w tym zresztą dziwnego
– premier już od dawna daje do
zrozumienia, że społeczeństwo
polskie ma płacić podatki, a nie
wypowiadać się na tematy polityczne. Szkoda jedynie polskich
żołnierzy, którzy zamiast własnego kraju, bronić będą oligarchicznych banderowskich interesów Ukrainy.
(Linki źródłach przy końcu tekstu).
EWA KOPACZ 100 MILIONÓW EURO DLA UKRAINY
POŻYCZKA NA 10 LAT
(Linki w źródłach przy końcu

tekstu).
Premier Ewa Kopacz przedstawiła w Kijowie polską ofertę dla
Ukrainy - 100 mln euro kredytu
na 10 lat, program stypendialny
dla studentów oraz powołanie
pełnomocnika rządu ds. reform
na Ukrainie.
Premier Ewa Kopacz poinformowała w Kijowie o woli powołania Pełnomocnika Rządu ds.
koordynacji działań wspierających reformy na Ukrainie. Dzięki temu nasza pomoc będzie
zdecydowanie skuteczniejsza powiedziała.
Polska zaoferowała Ukrainie
kredyt do 100 mln euro na 10 lat.
Celem jest wsparcie ukraińskiej
gospodarki i wzmocnienie relacji
gospodarczych między oboma
krajami. Kredyt dotyczy projektów z udziałem polskich przedsiębiorców. Jak zaznaczyła premier Ewa Kopacz, dla Ukrainy
liczy się nie tylko pomoc finansowa. - Wiemy, jak wielką wagę
rząd ukraiński przywiązuje do
reform - powiedziała.
Premier Ewa Kopacz powiedziała w Kijowie, że zostanie
powołana w przyszłości Polsko-Ukraińska Rada Wymiany
Młodzieży. Dodała, że zabiegała o to jeszcze jako Marszałek
Sejmu. - Wymiana młodzieży to
najlepsza inwestycja na przyszłość – podkreśliła szefowa
polskiego rządu. Strona polska
przedstawiła także rozszerzony
program stypendialny – dedykowany zwłaszcza dla osób ze
wschodnich obwodów Ukrainy.
Już obecnie Ukraińcy stanowią
prawie połowę zagranicznych
studentów w Polsce. Chodzi o
wsparcie stypendialne dla dodatkowo około pięciuset studentów w 2015 roku.
Podjęto także decyzję o konsultacjach w sprawie modernizacji
ukraińskich elektrociepłowni,
by możliwe było korzystanie z
węgla importowanego z Polski.
- Pragnę także zapewnić naszych przyjaciół w Kijowie, że
będziemy robić wszystko co w
naszej mocy, aby utrzymać jednolite stanowisko Unii Europejskiej w sprawie polityki wobec
Ukrainy, a także polityki wobec
Rosji - podkreśliła premier Ewa
Kopacz. Dodała, że nie może być
mowy o złagodzeniu sankcji wobec tego kraju. - Chcemy być
dobrym ambasadorem Ukrainy
w UE i zachęcać naszych partnerów do wsparcia Ukrainy oświadczyła.
Premier Ewie Kopacz towarzyszyli ministrowie: finansów, kultury i dziedzictwa narodowego,
infrastruktury i rozwoju, nauki
i szkolnictwa wyższego, edukacji
narodowej oraz wiceministrowie: spraw zagranicznych, gospodarki i obrony narodowej.
10 lat rządów Ewy Kopacz, czy
10 lat istnienia Ukrainy?
Zważywszy, iż według oświadczenia ONZ Ukraina nie istnieje jako państwo, gigantyczna
„pożyczka” Ukrainie na lat 10,
w wysokości 100 milionów Euro
wyasygnowana przez lekarkę
„na 1 metr w głąb” polskiego
doktora Mengele, premier Ewę
Kopacz, bez konsultacji społecznej i parlamentarnej stanowi

jawne nadużycie, łącznie z niekontrolowanym zamachem na
kieszenie podatników. Taką decyzję nazwano zwykłym bandytyzmem społeczno - politycznym
z naruszenie prawa własności
milionów Polaków żyjących w
biedzie i nędzy, ze sprzedażą
polskich lasów bez konsultacji
społecznej.
BOJÓWKI PRAWEGO SEKTORA
Ochotniczy Ukraiński Korpus
„Prawy Sektor”, czyli walczące
w Donbasie bojówki partyjne
(Prawy Sektor to organizacja
skrajnie nacjonalistyczna czerpiąca z tradycji OUN - UPA), są
najbardziej efemeryczną, upartyjnioną i nieprzewidywalną
formacją ochotniczą. Korpus de
facto nie podlega żadnej strukturze państwowej oraz nie ma
ścisłej struktury organizacyjnej
- sztabowi ATO podlega jedynie
operacyjnie i to w zasadzie nieformalnie (jeśli lider partii odwoła oddziały z Donbasu, np. do
akcji antyrządowych w Kijowie,
to ochotnicy korpusu po prostu
porzucą swoje pozycje). Oddziały bojowe w strefie ATO (Operacja Antyterrorystyczna) szacuje
się obecnie na ekwiwalent batalionu, jednakże formowane są
kolejne pododdziały.
(Czytaj więcej w źródłach przy
końcu tekstu).
MARIUPOL
UKRAIŃSKA
PROWOKACJA
„Prezydent Rosji Władimir Putin uznał ukraińskich przywódców jako odpowiedzialnych za
kryminalne rozkazy i ostatnią
eskalację” - pisze gazeta niemiecka DWN.
Ukraińska armia zgłosiła wczoraj ofensywę powstańców na
miasto portowe Mariupol - pisze
portal DWN, link w źródłach.
Według informacji władz ukraińskich powstańcy ostrzelali
miasto, zabijając około 30 ludzi. Ministerstwo Obrony Donieckiej Republiki Ludowej zaprzeczyło tym danym. Władze
Mariupola zgłosiły ostrzał rakietami grad; trafiony został m.in.
wielopiętrowy budynek.
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przywódców jako odpowiedzialnych za kryminalne rozkazy i
ostatnią eskalację”.
Piszą niemieccy czytelnicy:
--- „Naoczni świadkowie mówią,
że atak nastąpił z przedmieścia
Stary Krym. Tam stacjonuje
ukraińska armia. Pozycje powstańców są zbyt odległe. o nie
była to pierwsza prowokacja kijowskiego rządu i zdarza się ona
nieprzypadkowo za każdym razem po wizycie amerykańskiego
polityka w Kijowie”.
--- „Strzelano z okolicy Stary
Krym. To wynika z położenia
pocisków. Niektóre tkwią jeszcze
w ziemi. Kierunek można więc
jasno określić. I spójrzcie jeszcze na mapę, gdzie znajduje się
ta część miasta.
Potwierdzają to też mieszkańcy”.
(link w źródłach przy końcu tekstu).
Źródła:
http://zygumntbialas.neon24.pl/
post/118217,mariupol-ukrainska-prowokacja
https://www.google.ru/map…
…@47.166785,37.5332292,13z/
data=!4m2!3m1!1s0x40e6e1f1d454efcf:0x0300ed6d69bf4546
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/01/24/ukrainemeldet-20-tote-bei-rebellenangriff-auf-mariupol/
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/
news-bujak-byloby-fantastyczniegdyby-polscy-zolnierze-walczylin,nId,1593348#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=firefox
https://www.google.pl/?gws_
rd=ssl#q=EWA+KOPACZ+POZYCZKA+100+MILIONOW+EURO
http://www.wprost.pl/ar/489810/100-milionow-pozyczki-ipelnomocnik-rzadu-propozycjeKopacz-dla-Ukrainy/

Mariupol leży około 100 km na
południe od Doniecka i jest oddalony 50 km od granicy z Rosją. Znajduje się między Rosją i
Półwyspem Krymskim:

http://www.polishclub.
org/2014/07/15/na-telefon-poroszenki-polscy-zolnierzewespra-spadkobiercow-stepanabandery/

Powiedział Jaceniuk: „Świat
musi zatrzymać agresję, która
zagraża bezpieczeństwu Ukrainy i Europy”. Wtóruje mu Poroszenko: „To zbrodnie podlegające Trybunałowi w Hadze!”

h t t p : / / p r a w y. p l / z - z a g r anicy2/6349-wojsko-polskiestanie-ramie-w-ramie-zbanderowcami 15 lipca 2014

Groźnie zabrzmiał głos Tuska: „Po raz kolejny polityka
ustępstw zachęciła agresora do
wzmocnienia aktów przemocy.
Czas, aby zrobić krok do przodu
i oprzeć naszą politykę na faktach, a nie iluzjach”.
Antyrosyjskie oświadczenia wydały: UE, OBWE, NATO i polskie MSZ.
„Rosja milczy” - pisze onet.pl.
Niemiecka gazeta DWN podkreśla zaś: „Prezydent Rosji Władimir Putin uznał ukraińskich
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http://gazetaobywatelska.info/
news/show/2494 Stanisław Srokowski
http://www.lwow.home.pl/semper/polit-wojna.html
http://gazetaobywatelska.info/
blog/showEntry/1067
http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=2
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Twórczość Oksany Zabużko
Bohdan Piętka

ukraińskość i relatywizm w badaniach nad ludobójstwem wołyńsko-małopolskim. Tym bardziej
więc wypowiedź prof. G. Motyki
zasługuje na przytoczenie.

Środowiska uważające się w Polsce za elity polityczne i społeczne
w swojej antyrosyjskiej krucjacie
i bezkrytycznym popieraniu pomajdanowej Ukrainy stanęły na
gruncie mniej lub bardziej jawnej
afirmacji banderyzmu. Stwierdzenie to nie jest żadną sensacją.
Wystarczy regularnie śledzić publicystykę „Gazety Wyborczej” i
„Gazety Polskiej”. Jednym z wielu przejawów afirmacji banderyzmu przez nadwiślański mainstream polityczno-medialny jest
nachalna promocja twórczości
ukraińskiej pisarki Oksany Zabużko.
Z polskiej Wikipedii możemy się
dowiedzieć, ze Oksana Zabużko
urodziła się w 1960 roku w Łucku, a więc w samym sercu Wołynia, oraz że w 1987 roku uzyskała
tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Kijowskim. Niestety z
polskiej Wikipedii nie dowiemy
się, że w tym samym 1987 roku
wstąpiła do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz
Związku Pisarzy ZSRR. Tego
natomiast dowiemy się z Wikipedii niemieckiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Dalej polska Wikipedia
informuje, że Oksana Zabużko
„w swojej twórczości skupia się
na zagadnieniach dotyczących
ukraińskiej
samoidentyfikacji,
problemach
postkolonializmu
oraz feminizmie”. Ani słowa o
wątkach dotyczących Ukraińskiej
Powstańczej Armii. Bo i po co?
Polska Wikipedia informuje jeszcze, że największą sławę przyniosła pisarce książka „Badania terenowe nad ukraińskim seksem”
(1996, wyd. pol. 2003), która
„opisuje spustoszenia w ludzkiej
psychice jako następstwa komunizmu i totalitaryzmu”. W marcu
2006 roku powieść ta została wystawiona jako sztuka w warszawskim teatrze „Polonia” Krystyny
Jandy. Reżyserowała Małgorzata
Szumowska, a w roli głównej wystąpiła Katarzyna Figura.
W Polsce ukazał się jeszcze zbiór
opowiadań Zabużko pt. „Siostro,
siostro” (2007), zbiór wywiadów
„Ukraiński palimpsest” (2013)
oraz powieść „Muzeum porzuconych sekretów” (2012), za którą
otrzymała Nagrodę Literacką Europy Środkowej „Angelus”.
Jest to nagroda literacka ufundowana przez miasto Wrocław i
przyznawana corocznie za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną w języku polskim.
Do nagrody „Angelus” mogą
być zgłaszani tylko autorzy z
byłych krajów komunistycznych
od Albanii po Rosję. Zwycięzca
otrzymuje 150 tys. złotych i pamiątkową statuetkę. Przewodniczącym jury nagrody „Angelus”
jest Mykoła Riabczuk (ur. 1953 r.,
w Łucku) – ukraiński krytyk lite-

Po raz pierwszy na temat powieści Zabużko prof. Grzegorz
Motyka wypowiedział się w
2012 roku. Stwierdził wówczas:
„Bardzo uważnie, z piórem w
ręku, czytałem książkę Oksany
Zabużko „Muzeum porzuconych
sekretów” i z przykrością muszę
przyznać, że te fragmenty, które
dotyczą stosunku UPA do Polaków oraz Żydów są po prostu
historycznie fałszywe. Zresztą w
ogóle w tej powieści Polacy zostali ukazani w sposób karykaturalny. Nie znalazłem tam bodajże
jednego zdania, które pokazywałoby Polaków w pozytywnym
świetle, a rzeź wołyńska została
przedstawiona w sposób co najmniej zadziwiający” (cyt. za: A.
Zińczuk (red.), „Pojednanie przez
trudną pamięć. Wołyń 1943”, Lublin 2012, s. 19-20).

/ Fot. merlin.pl

racki, eseista, publicysta i poeta,
dawniej związany ze środowiskiem paryskiej „Kultury”, obecnie z „Więzią” i „Tygodnikiem
Powszechnym”.
W recenzji powieści „Muzeum
porzuconych sekretów”, zamieszczonej na portalu kultura.
newswekk.pl (7.11.2013), Sebastian Łupak zachwyca się wyłącznie antykomunistycznymi i
antysowieckimi (antyrosyjskimi)
wątkami prozy Zabużko, w tym
m.in. dotyczącymi KGB i Wielkiego Głodu (ulubiony temat
publicystyki i twórczości neobanerowskiej). Świadczy już o
tym sam tytuł artykułu S. Łupaka
– „Książki Oksany Zabużko antidotum na sowieckość”. Zdaniem
S. Łupaka głównym problemem
Ukrainy, naświetlonym w powieści Zabużko, jest to, że nie może
się ona uporać z „sowiecką przeszłością” (czytaj: nie może się
odciąć od związków ze Wschodem, głównie z Rosją). Niepodległa Ukraina nie ma tożsamości
i podobno jest poddana „nowej
rusyfikacji”. Niestety Sebastian
Łupak nie raczył zauważyć, że
Ukraina ma zupełnie inny problem, który wyłania się także z
kart powieści Zabużko, a jest nim
poszukiwanie tożsamości w ideologii i tradycji banderowskiej.
Równie infantylnie „Muzeum porzuconych sekretów” reklamuje

księgarnia internetowa Merlin.pl:
„Książka o miłości, pamięci i tożsamości. Epopeja, jakiej Ukraina
jeszcze nie miała. (…) Zabużko
zabiera nas w podróż w czasie i
przestrzeni – od wschodu Ukrainy po Galicję, od międzywojnia
aż do współczesności. Kijowska
dziennikarka Daryna Hoszczynska, pochodzący ze Lwowa antykwariusz Adrian Watamaniuk
oraz żołnierz UPA Adrian Ortynski to postacie, które jako główne
(choć nie jedyne) poprowadzą nas
przez zakamarki pamięci narodowej, zbiorowej i indywidualnej,
mało tego – podzielonej jeszcze
na damską i męską, emocjonalną
i faktograficzną. Będą przekonywać, że historię można interpretować wielorako i że nikt nie ma
monopolu na prawdę”.
Historię można rzeczywiście interpretować wielorako, ale to nie
znaczy, że można ją interpretować kłamliwie. Co do monopolu na prawdę, to najwyraźniej w
Polsce zaczynają mieć go banderowcy, o czym świadczy m.in.
promowanie powieści Zabużko.
Jako jedyny w Polsce poważnie i
uczciwie zrecenzował tę powieść
prof. Grzegorz Motyka – historyk,
którego bardzo trudno posądzić
o jakąkolwiek antyukraińskość.
Wręcz przeciwnie. Przez wiele lat
prof. G. Motyka był posądzany
przez środowiska kresowe o pro-

Szerzej prof. G. Motyka wypowiedział się o tej powieści w
2013 roku, poświęcając jej odrębną recenzję. Napisał w niej
m.in.: „W powieści o tej ponurej,
zbrodniczej karcie wymordowania (zapewne 1-2 tys.) Żydów
przez UPA nie znajdziemy nawet
słowa. W swoich wywiadach prasowych Zabużko przyznaje, że
kreśląc obraz sanitariuszki [Żydówki w UPA - BP], oparła się na
„autentycznej relacji” uratowanej
przez UPA Żydówki Stelli Krencbach, którą to rzekomo złożyła po
przedostaniu się na Zachód (potem jakoby wyjechała do Izraela i
tam żyła... pod fałszywym nazwiskiem).
Wszystko wskazuje jednak na to,
że cała ta historia została całkowicie zmyślona. „Relacja Stelli
Krencach” jest niczym więcej niż
fałszywką spreparowaną przez
banderowców w celu ukrycia popełnionych przez nich zbrodni.
Poważni historycy nawet do tego
„dokumentu” się nie odwołują,
tak nieudolnie został on skonstruowany – aż dziw bierze, iż ktoś
może się na niego nabrać. Tak
mocne wyeksponowanie przez
autorkę historii żydowskiej sanitariuszki sprawia, że zwyczajnie
służy złej sprawie i dołącza do
nurtu nacjonalistycznej propagandy, próbującej zanegować
fakt odpowiedzialności ukraińskiego podziemia za zabójstwa
Żydów. Choć autorka zakłada
feministyczno-liberalną maskę,
to przedstawiona przez nią wizja
przeszłości (co w tych właśnie
fragmentach powieści można
najlepiej zauważyć) jest do szpiku kości nacjonalistyczna, wręcz
archaiczna. Mówiąc jeszcze inaczej, gdyby szukać dla posta-

wy Zabużko analogii w Polsce,
to bynajmniej nie znajdziemy
jej wśród twórców próbujących
zmierzyć się z problemem Jedwabnego, lecz wśród tych osób,
które polskiej odpowiedzialności
czy współodpowiedzialności za
tę zbrodnię zdecydowanie zaprzeczają (mamy tu do czynienia
z odwrotnością „Naszej klasy”
i „Pokłosia”). (....) Znaleźć „dobrego Polaka” u Zabużko nie sposób. Ale czy Zabużko zdaje sobie
sprawę, że nakreślony przez nią
kuriozalny obraz Polaków nie jest
niczym więcej niż specyficzną
mieszanką nacjonalistycznych i
komunistycznych antypolskich
stereotypów? (...) Taki opis ówczesnych wydarzeń nie ma nic
wspólnego z prawdą. (...) Powieściowy Adrian tak oto widzi przyczynę i generalny zarys konfliktu:
Spuścizna Polski – to ona swoim
dwudziestoleciem rządzenia nami
z pogardliwą przez zęby cedzoną
pewnością, że „Rusini” to nie ludzie, a „kabany” [świnie – GM]
wyhartowała nas jak „dobrą siekierę”, wyuczyła „odpowiadać
symetrycznie tym samym”.... (s.
408).
Warto chwilę zastanowić się nad
tymi słowami. Nie ma oczywiście
sensu w tym miejscu przypominać, że choć II RP sporo zawiniła
wobec mniejszości narodowych,
to jednak nie można jej władzom
zarzucić, by jakiejkolwiek grupie mniejszościowej odmawiano
prawa do bycia ludźmi. Znacznie
ważniejsze jest to, że w powieści
faktycznie uznano mordowanie
całych wsi, od dopiero co urodzonych malców po staruszków,
za symetryczną odpowiedź na
przedwojenną polską politykę.
Adrian (niech będzie, że tylko
on) przecież myśli: traktowaliście
nas jak świnie, więc zarąbaliśmy
was tak, jak to od stuleci robiono (najczęściej w okolicy świąt)
z kabanami. Chcąc nie chcąc,
rzeź wołyńska w ten sposób została przedstawiona – jako coś w
rodzaju wielkiego świniobicia!
Przyznam, że dawno żaden ukraiński tekst nie zrobił na mnie tak
przygnębiającego wrażenia jak
wspomniany cytat. Nie twierdzę,
że intencja Zabużko była taka, jak
przedstawiłem to wyżej. Upierałbym się jednak, że wielu zwykłych czytelników tak właśnie odbierze – i ma do tego pełne prawo
– wspomniany tekst. (...) Tworzy
zmitologizowaną wersję ukraińskiej partyzantki, przedstawiając
jej uczestników jako bohaterów
bez skazy, jednocześnie przemilczając popełnione przez nich w
czasie wojny mordy na Żydach
i Polakach. Zamiast otworzyć
przysłowiową szafę ze szkieletami, woli owinąć ją w nowe, niby-modernistyczne, ale w rzeczywistości dalej czerwono-czarne
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sreberka” (G. Motyka, „Sekrety
odtajnione czy dalej wypierane
ze świadomości? Wokół książki
Oksany Zabużko „Muzeum porzuconych sekretów”, (w:) „Cień
Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński
konflikt pamięci”, Gdańsk 2013,
s. 71-77).
Zatem w świetle recenzji prof.
Grzegorza Motyki – jeszcze raz
przypominam, człowieka, którego trudno posądzić o jakąkolwiek
antyukraińskość – powieść Oksany Zabużko „Muzeum porzuconych sekretów” jest w swoim wymiarze antypolska i operuje słownictwem typowym dla banderowskiej propagandy historycznej.
Taka właśnie powieść doczekała
się w Polsce prestiżowej nagrody
i rozbudowanej pod względem
marketingowym promocji. Spotkanie z autorką odbyło się m.in.
na Uniwersytecie Warszawskim,
gdzie pod koniec października
2014 roku wygłosiła ona prelekcję pt. „Taras Szewczenko
– wieszcz ukraiński. Z perspektywy Majdanu”. Organizatorem
spotkania z Oksaną Zabużko, pod
honorowym patronatem rektora
Uniwersytetu
Warszawskiego,
był Związek Ukraińców w Polsce oraz Komitet Obywatelski

/ Fot. e-aureus.pl

KACI WOŁYNIA
Feliks Budzisz

Wołyń - kraina I i II Rzeczypospolitej był w roku 1944 wielkim
cmentarzem, pogorzeliskiem, krainą martwą. Tę kiedyś piękną i
urodzajną ziemię doprowadziły
do takiego stanu w latach 19431944 - Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN) i podległa
jej Ukraińska Powstańcza Armia
(UPA). Miał w tym barbarzyńskim
dziele niemały udział również okupant hitlerowski i policja ukraińska, będąca na jego usługach. Los
polskiej ludności Wołynia podzielili rok później Polacy z Galicji.
Na Wołyniu, w Galicji i w Lubelskiem zginęło z rąk OUN - UPA
ponad sto tysięcy ludności polskiej.
Z nie mniejszym okrucieństwem
mordowała OUN - UPA własnych
rodaków, nie zgadzających się z
jej wynaturzoną ideologią i zbrodniami. Liczba ofiar ludności ukraińskiej sięga 20.000-30.000 osób.
Tę eksterminację historycy post-banderowscy nazywają rewolucją.
O tej rewolucji tak pisze w wydanej
w 1992 roku książce „Czomy dni
Wołyni” Ukrainiec, G. Steciuk:
„Banderowska rewolucja to zniszczenie ukraińskiej inteligencji,
oświeconego chłopstwa, to fizyczne wyniszczenie całego Wołynia,
łącznie z ukraińską Cerkwią prawosławną...” (s. 126). Znane są nazwiska zbrodniarzy, zarówno tych
z najwyższego kierownictwa, jak i
z kierownictw okręgów, rejonów,
wsi. Do centralnego gangu zaliczyć
należy przede wszystkim: Mykołę
Łebedia - „Rubana”, głównego
autora ideowych założeń ekster-

minacyjnych, wyprowadzonych z
ideologii hitlerowskiej; Romana
Szuchewycza -„Tarasa Czuprynkę”, dowódcę UPA, autora rozkazu przechwyconego przez AK, o
przyspieszeniu likwidacji ludności
polskiej w związku z sukcesami
frontowymi Armii Czerwonej;
Rostisława Wołoszyna - „Horbenkę”, zastępcę Szuchewycza,
szefa służby bezpieczeństwa (SB).
Dmytra Hrycaja — „Perebijnisa”, szela sztabu głównego UPA;
Wasyla Sidora - „Szelesta”, jednego z twórców UPA, dowódcę
UPA-Zachód i wielu, wielu innych.
Do bezpośrednich organizatorów
akcji eksterminacyjnych na Polesiu i Wołyniu należeli: Roman
Kłaczkiwśkij - „Klym Sawur”.
To on razem z Wasylem Sidorem
scalił pojedyncze bandy na Polesiu w pierwszy oddział UPA, który
wkrótce przystąpił do mordowania
ludności polskiej. W 1943 r. „Sawur” został dowódcą okręgu UPA-Północ, obejmującego swym
zasięgiem cały Wołyń; Leonid
Stupnickij - „Honczarenko”, szef
sztabu UPA-Północ; M. Omelusik,
naczelnik oddziału operacyjnego,
planującego akcje eksterminacyjne. UPA-Północ miała trzy zgrupowania, odpowiadające dywizjom.
Zgrupowanie pierwsze, północne,
obejmowało powiaty Sarny, Kostopol Pińsk; Dowódcą był Iwan
Litwyńczuk - „Dubowyj”, jeden
z najokrutniejszych morderców.
Drugie zgrupowanie północno-zachodnie, obejmowało powiaty
Luck, Horochów, Włodzimierz,

Kowel oraz część Polesia - powiaty Kamień Koszyrski, Kobryń i
Brześć. Dowódcą zgrupowania był
Juryj Stelmaszczuk - „Rudyj”.
Zgrupowanie to robiło wypady za
Bug, gdzie dokonało licznych morderstw na ludności polskiej i równie
licznych podpaleń. Zgrupowanie
trzecie, południowe, obejmowało
powiaty Równe, Zdołbunów, Dubno, Ostróg. Dowódcą był Petro
Olijnyk - „Enej”, lekarz z zawodu.
Zgrupowania były stosunkowo
dobrze uzbrojone. Miały lekką
artylerię, działka przeciwpancerne, ciężkie i lekkie miotacze min,
granatniki, ciężkie karabiny maszynowe, pistolety maszynowe i
zwykłe karabiny. Dzisiaj już nie
ma najmniejszej wątpliwości, że
eksterminacja ludności polskiej na
Wołyniu, w Galicji i wschodniej
Lubelszczyźnie była świadomym
ludobójstwem, dokonanym z dużym wysiłkiem organizacyjnym.
Jest natomiast paradoksem historii,
że OUN - UPA nie została potępiona ani przez organizacje międzynarodowe, ani przez polski parlament.
Tysiące zbrodniarzy uciekło na Zachód, gdzie do dziś korzystają z
bezkarności i tworzą o sobie opinię
nieskazitelnych. Z bezkarności korzysta główny ideolog ludobójstwa
Mykoła Łebed - „Ruban” mieszkający w Stanach Zjednoczonych.
Wielu zbrodniarzom postawiono
pomniki, ich imionami nazwano
ulice, swoją ulicę w Równem ma i
„Kłym Sawur’. W pewnej wołyńskiej miejscowości przy kopaniu
fundamentów pod pomnik Szuche-

Solidarności z Ukrainą, w szeregach którego działają ludzie
dawnej Unii Demokratycznej vel
Wolności, dawnej Konfederacji
Polski Niepodległej oraz Prawa i
Sprawiedliwości (m.in. Bogumiła
Berdychowska, Czesław Bielecki, Zbigniew Bujak, Mirosław
Czech, Władysław Frasyniuk,
Krzysztof Król, Danuta Kuroń,
Bogdan Lis, Jan Lityński, Leszek
Moczulski, Zofia Romaszewska,
Agnieszka Romaszewska-Guzy,
Henryk Wujec, Przemysław Żurawski vel Grajewski). Szczególnie środowisko dawnej UD/UW –
jak jeszcze raz widać na przykładzie książki Zabużko – promuje
w wypadku Ukraińców poglądy i
postawy, które u Polaków od 25
lat zajadle zwalcza, określając je
mianem nacjonalizmu, szowinizmu i mowy nienawiści.
Nagroda „Angelus”, przyznana
książce „Muzeum porzuconych
sekretów”, jest fundowana z budżetu miasta Wrocławia. W tym
właśnie mieście, na Uniwersytecie Wrocławskim, do 30 stycznia
2015 roku wykładał prof. Bogusław Paź – jeden z nielicznych
polskich naukowców mających
odwagę upominać się o prawdę
historyczną odnośnie ludobójstwa

wycza natrafiono na szczątki wielu
osób. Starsi mieszkańcy przypomnieli sobie, że jest to zbiorowa
mogiła polskiej rodziny, zamordowanej przez UPA w lecie 1943
roku. Pomnik postawiono obok...
Tylko nieliczni zbrodniarze stanęli
przed sądami w PRL i w Związku
Radzieckim i ponieśli karę. Jednym z najbardziej zaciekłych był
Jurij Stelmaszczuk - „Rudyj”. Jego
droga do zbrodni jest dość typowa. Urodził się we wsi Korszów
koło Lucka. Był uczniem ukraińskiego gimnazjum, gdzie należał
do tajnej komórki OUN. W roku
1940 NKWD aresztował wielu jej
członków, ale Stelmaszczukowi
udało się uniknąć wpadki. W surową zimę 1941 r. brnąc w głębokim śniegu, przekroczył granicę
na Bugu i dostał się do Chełma.
Miejscowa OUN wysłała go do
Krakowa, a stąd wywiad niemiecki —na kurs wywiadowczo-dywersyjny w Brandenburgu. Po jego
ukończeniu miał być wcielony do
batalionu „Nachtigall”, ale mocodawcy zmienili plany i skierowali go tuż przed wybuchem wojny
radziecko-niemieckiej do Sarn, z
zadaniem wysadzenia węzła kolejowego. Zanim jednak zdołał tam
dotrzeć, front był już za Sarnami.
Udał się więc do Lwowa i zgłosił
się w centrali OUN, mieszczącej
się przy ul. Ruskiej 20. Nie sposób
nie wspomnieć, że pod tym to właśnie adresem rodził się szatański
zamiar likwidacji ludności polskiej
na kresach. W centrali przyjął Stelmaszczuka Mykoła Lebed i odesłał
do Kłaczkiwśkiego. Ten przydzielił mu konkretne zadanie: „Jedź
na Wołyń. Trzeba oczyścić okręg
kowelski z aktywistów sowieckich (Ukraińców - F.B.). Żydów
i Polaków. Później zobaczymy”.
Stelmaszczuk konsekwentnie realizował to zadanie. Zyskał uzna-
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wołyńsko-małopolskiego. Właśnie 30 stycznia 2015 roku prof.
Bogusław Paź został zawieszony
jako wykładowca Uniwersytetu
Wrocławskiego za prywatny wpis
na facebooku, który „Gazeta Wyborcza” i „Gazeta Polska” zgodnie zakwalifikowały jako „mowę
nienawiści” i „rosyjską propagandę”. Faktyczną przyczyną ataku tych mediów na wykładowcę
Uniwersytetu
Wrocławskiego
stało się jednak opublikowanie
kilkanaście dni wcześniej poszerzonego wydania pracy zbiorowej pod redakcją prof. B. Pazia,
„Prawda historyczna a prawda
polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach
południowo-wschodniej Polski
w latach 1939-1946”. Publikacja
ta okazała się bardzo niewygodną
dla elit politycznych, które w odniesieniu do historii i współczesności stosunków polsko-ukraińskich chcą narzucić Polakom zupełnie inną narrację niż ta, którą
proponuje prof. Bogusław Paź. W
tych sprawach Polacy mają przyjąć narrację zawartą w nachalnie
promowanej powieści Oksany
Zabużko, „Muzeum porzuconych
sekretów”, czyli narrację banderowską.

nie przełożonych, awans do stopnia majora, a następnie funkcję
dowódcy północno-zachodniego
zgrupowania UPA. Rzezie ludności polskiej, dokonywane przez
to zgrupowanie w lipcu 1943 r,
osiągnęło apogeum w powiatach
łuckim, horochowskim i włodzimierskim. 11 lipca, w prawie stu
miejscowościach, w tym w kilku
kościołach, zamordowano wiele
tysięcy Polaków, nie oszczędzając ani dzieci przystępujących do
pierwszej Komunii św., ani księży.
W początkach lipca delegat rządu RP na Wołyń, Kazimierz
Banach usiłował drogą pertraktacji
z UPA powstrzymać nadciągającą falę mordów. Wysłał do sztabu
zgrupowania
parlamentariuszy.
Dwaj oficerowie - Zygmunt Rumeł
i Krzysztof Markiewicz oraz woźnica Witold Dobrowolski zostali 10
lipca, w Kustyczach koło Turzyska, zamordowani przez rozerwanie końmi. Poćwiartowane zwłoki
złożono na skraju lasu, gdzie spoczywają w niewidocznej mogile do
dzisiaj.
Major „Rudyj” ze ślepą bezwzględnością wycinał ludność polską
na podległym sobie terytorium.
Zdesperowani Polacy tworzyli
oddziały samoobrony. 11 lipca powstała samoobrona w polskiej wsi
Zasmykach. Początek dała grupa
młodzieży z pobliskiej wsi Radowicze. Oddział rozrósł się; w końcu sierpnia liczył ponad 160 ludzi,
niestety słabo uzbrojonych, ale ci
żołnierze walczyli na śmierć i życie, by ocalić przed zagładą własne
rodziny i zbiegłą do Zasmyk ludność. Wobec krążących pogłosek,
że Polacy dysponują oddziałami o
dużej sile bojowej, rzezie w rejonie
Zasmyk przyhamowano. Stelmaszczuk nie dał jednak za wygraną.
Dowództwo samoobrony, świadome śmiertelnego niebezpieczeń-
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stwa, uderzyło więc znienacka
na zgrupowanie szykujące się do
ataku i rozbiło je. Stelmaszczuk
ściągnął pod Zasmyki, dla odwetu,
całe kurenie, co najmniej półtora
tysiąca upowców i artylerię. W stan
pogotowia „bojowego” postawił w
sąsiednich wsiach setki ryzunów
i siekierników. Zasmykom i całej
polskiej ludności wiejskiej powiatu
kowelskiego groziła zagłada.
Tym razem zdecydował jednak
przypadek. Na zgrupowanie UPA.
gotowe do ataku, natknęła się 7
września kompania Wehrmachtu,
zdążająca na omłoty i kopanie
ziemniaków. Wobec liczebnej i
terenowej przewagi UPA Niemcy
wycofali się, zabierając rannych
i zabitych. Natomiast następnego
dnia przybył cały batalion z trzema
wozami pancernymi. Niemcy
wyparli upowskie zgrupowanie
spod Zasmyk, zadając mu duże
straty. Dziesiątki tysięcy ludności polskiej zostały ocalone od
zagłady - przez Niemców. Ironia
wojennych losów. Jesienią i zimą
1943-1944 Stelmaszczuk atakował
polskie samoobrony i wycinał ludność, gdy tylko było to możliwe. W
1945, w styczniu, dostał się w ręce
wojsk radzieckich. Znaleziono przy
nim własnoręcznie napisany apel,
adresowany do banderowców, w
którym wskazał na bezsens dotychczasowych działań OUN - UPA.
Oskarżał w nim swoich przełożonych, zwłaszcza „Sawura” i jego
współpracowników o zdradę narodu ukraińskiego, o współpracę z
gestapo. Liczył widocznie, że apel
złagodzi karę za zbrodnie. Wskazał również kryjówkę „Sawura”, a
gdy ten został zastrzelony, zidentyfikował zwłoki. W lutym 1945
roku stanął przed sądem. Chętnie
składał zeznania, sypał innych
morderców. Prosił sąd, by dał mu
szansę odkupienia winy - chciał razem z wojskiem przetrząsać leśne
ostępy w poszukiwaniu upowskich
kryjówek, które doskonale znal.
Gotów był nadal iść po trupach,
tym razem - po trupach swoich
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wspólników. Jednakże ciężar popełnionych zbrodni - pisze Polikarp
Szafeta, pisarz ukraiński, w książce
„Wczeraszni rany” (s. 332) - zbyt
był wielki. Otrzymał najwyższy
wymiar kary. Przed sądem złożył
obszerne zeznania, często sprzeczne. Usiłował w nich pomniejszyć
swoją winę. Teksty tych zeznań
opublikował lwowski „Dialog”
(nr 49/1993). Jest to wydarzenie
dużej wagi, wydarzenie, które zapewne nie pozostanie bez pozytywnego wpływu na normalizację
stosunków polsko-ukraińskich i
kształtowanie ich w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaźni. Cytuję
za „Dialogiem”, czyniąc konieczne - jak się wydaje - zastrzeżenie,
że nie sposób dziś ocenić, jak rzetelnie prowadzone były rozprawy
przed radzieckimi sądami. 20 lutego 1945 roku Jurij Stelmaszczuk
- „Rudyj” zeznał co następuje: „20
i 30 sierpnia 1943 roku dowodziłem oddziałem liczącym 700 bandytów (na procesie można było w
stosunku do członków OUN - UPA
używać tylko określenia „bandyta” - F.B.). Oddział wyrżnął co do
jednego całą ludność polską w rejonach: Hołoby, Kowel, Siedliszcze,
Maniewicze i Lubomi, rabując mienie i paląc zabudowania. Ogółem
29 i 30 sierpnia 1943 roku wyrżnąłem i zastrzeliłem ponad 15 tysięcy
spokojnych mieszkańców, głównie
ludzi starszych wiekiem, kobiety
oraz dzieci. Robiliśmy to tak: spędzaliśmy całą ludność polską w
jedno miejsce, otaczaliśmy ją dokonywaliśmy rzezi. Następnie kopaliśmy głębokie doły, rzucaliśmy
w nie trupy, zasypywaliśmy ziemią
doły i dla zatarcia śladów strasznej
mogiły paliliśmy na niej ognisko.
I szliśmy dalej. Przechodziliśmy
od wsi do wsi, dopóki nie wyniszczyliśmy wszystkich ludzi - ponad
15 tysięcy...” Kilka miesięcy później, 6 sierpnia 1945 roku złagodził
samooskarżenie. Przerzucił część
winy na swoich przełożonych,
zwłaszcza „Sawura”. „W czerwcu
1943 roku - zeznawał - otrzyma-

łem od „Sawura” rozkaz wymordowania wszystkich Polaków w
okręgu kowelskim. Kierownictwo
tego okręgu, również ja, sprzeciwiało się rozkazowi, ale „Sawur”
zagroził mi sądem polowym. Nie
wykonać rozkazu nie mogłem, a
na wykonanie go nie pozwalały mi
własne przekonania. Zwlekałem do
sierpnia 1943. Gdy prowadziłem
rozmowy, kureń „Hołobenki” z
mojego zagonu spalił polską kolonię... W sierpniu 1943 r, „Sawur”
i „Oleg” znowu wezwali mnie do
siebie i zażądali wyniszczenia Polaków. Odmowa już nie była możliwa, musiałem wyrazić zgodę.
Okręg kowelski podzieliłem na trzy
części. W rejonach przy-bużańskim
i lubomelskim dowództwo objął
„Łysy”, w turzyskim - „Sosenko”,
w rejonie Hołób - „Hołobenko”.
W rejonie kowelskim wymordowaniem Polaków zajęła się ukraińska SB. Mordów ludności polskiej
należało dokonać w czasie od 25
do 30 sierpnia 1943 roku. Zadania
zostały wykonane we wszystkich
rejonach oprócz turzyskiego, gdzie
„Sosenko” zlecił przeprowadzenie
akcji „Beskietowi”, ale ten bał się
atakować Polaków, bo dowiedział
się, że w tym rejonie powstał polski
oddział w sile 1.500 ludzi, gotowy
do zbrojnej walki. We wrześniu
1943 r. przyjechał na Wołyń „Sawur”, który polecił bezzwłocznie
wymordować Polaków w rejonie turzyskim. Zorganizowałem
700-osobowy oddział, ale Polaków
nie zniszczyliśmy, bo Niemcy w ten
rejon sprowadzili 1500 żołnierzy”.
Zeznawali też pomniejsi zbrodniarze. Ich procesy trwały wiele lat.
Oto co publikuje „Dialog”. Stepan Janiszewśkij, kierownik SB
w zgrupowaniu południowym, 9
września 1948 r. zeznawał: „Służba Bezpeki, którą kierowałem,
brała udział w masowych rzeziach
ludności polskiej i paleniu jej wsi.
Spaliłem wiele wsi i bestialsko zamordowałem dużą liczbę ludności.
Rozkaz akcji przyszedł z głównego dowództwa UPA i dowództwa
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Maria Berny ? Wołynianka z Dolnego Śląska ?
napisała książkę wspomnieniową, która jest
świadectwem trudnej hi-

storii i przestrogą przed
nacjonalizmem. Autorka
poszukuje swoich śladów i
swoich korzeni, opowiada
barwnie o jedenastu latach
dzieciństwa spędzonych
na Wołyniu, które były
butne, radosne, szczęśliwe, a w końcu tragiczne.
Pisze, jak oczami dziecka
widziała narastające konflikty etniczne, przybierającą na sile nienawiść
między ludźmi, którzy
jeszcze wczoraj współży-

li ze sobą, a teraz gotowi
byli uciec się do największych zbrodni. W drugiej
części książki Czytelnik
znajdzie dokumenty dotyczące współczesnych
stosunków polsko-ukraińskich oraz refleksje i
wnioski na przyszłość.
( Za: http://www.dobre-ksiazki.com.pl/wolynianka-p482166.html )

UPA- Północ. Jednym z głównych
inicjatorów i organizatorów mordów był „Dubowyj”, który nieraz
chwalił się swoimi „zasługami” w
wyniszczaniu ludności polskiej w
okręgu Równe. Tam, gdzie mordami kierował „Dubowyj”, było
najwięcej ofiar i spalonych polskich wsi”. Wołodymyr Stupak,
komendant SB rejonu Zdołbunów,
20 listopada 1944 r. powiedział na
procesie: „W czerwcu 1943 roku
otrzymałem rozkaz, by »w nocy
29/30 czerwca 1943 r. o godzinie
12, spalić we wszystkich wsiach
Ukrainy zabudowania Polaków.
Wykonanie rozkazu jest obowiązkowe. Akcja ta jest ku czci Ukrainy
i jako zemsta na polskiej ludności«.
Jako komendant musiałem rozkaz
wykonać. Ile wsi polskich spalono,
nie wiem. Wykonanie rozkazów
spoczywało na stanicznikach (d-cy
bojówek terenowych -F.B.). którzy
je spełnili”. Filimon Jefimczuk 16
listopada 1974 r. zeznawał: „Latem 1943 r. bandyci z OUN zorganizowali pogrom polskich kolonii
Marianówka, Aleksandrówka i
innych. Brało w nim udział około
100 uzbrojonych w widły i p a ł k i .
Też brałem udział w tym pogromie, uzbrojony w pałkę. Wówczas
wszystkie budynki zostały spalone.
Polaków w koloniach już nie było,
wcześniej uciekli do miasta. W kolonii Marianówka znaleziono grupę
Polaków: pięciu mężczyzn i kobiety. Wyskoczyli z płonącej chaty i
zaczęli uciekać. Wówczas Stepan
Miracz i jeszcze ktoś wystrzelali
uciekających z automatów. Byłem
kilka metrów od Miracza i wszystko widziałem”. Andrij Hawryluk
28 czerwca 1945 r. zeznał: „W
rejonie Hołób było kilka polskich
kolonii, gdzie bandy UPA wymordowały ludność [...]. W koloniach
Gaj i Suche Łozy mordami kierował sotnik „Wowk” [...] Mord miał
miejsce pod koniec lata lub na początku jesieni. Ile osób wymordowano - nie wiem, ale w koloniach
Gaj i Suche Łozy było ponad 150
gospodarstw. Wszyscy mieszkańcy
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tych kolonii zostali wymordowani,
a budynki spalone lub rozebrane
przez miejscową ludność...”.
Z propagandowej broszury OUN
- „Notatnik powstańca”:
„W tym czasie na południu przebywał „Sawur”. Z jego rozkazu w
nocy 29/30 czerwca 1943 r. w rocznicę proklamowania niepodległości
(Ukrainy - F.B.) we Lwowie, była
przeprowadzona powszechna akcja
UPA na resztkach ludności polskiej. W akcji brały udział oddziały
UPA oraz bojówki terenowe (...)
Tej nocy „Sawur” i „Enej” byli na
Bursztynowych Chutorach, gdzie
z wysokiego kurhanu obserwowali
łuny pożarów - nasz protest przeciwko „znajdom-przybłędom” (tj.
Polakom - F.B.), które zagrażają
ukraińskiej wolności i ziemi”.
Z meldunku policji niemieckiej w
Krakowie:
„W klasztorze koło Brodów (miasteczko w województwie tarnopolskim - F.B.) znajduje się 500
polskich uciekinierów. 12 marca
1944 r. klasztor został ostrzelany
przez ukraińskich bojowników o
wolność, następnie podjęto próbę
wtargnięcia do klasztoru... Oficer
wywiadu i kontrwywiadu z grupy
operacyjnej „Brody”, mjr dr Gibel,
potwierdził te doniesienia i dodał,
że Wehrmacht dostarczył bandzie
broń i materiały opatrunkowe.
„Według mnie - twierdził autor
meldunku - chodzi tutaj nie o bandę, lecz o przyjazne wojsko”. Publikacje „Dialogu” to dowód i znak,
że są „[...] Ukraińcy, którzy pragną
lub nawet domagają się - jak pisze
Edward Prus - wyświetlenia całej
prawdy, usunięcia „białych plam”,
„zdemaskowania złoczyńców do
samych korzeni”, by w ten sposób
wykazać, że oni, normalni i uczciwi
Ukraińcy, nie mieli i nie chcą mieć
z nimi nic wspólnego” („Kurhany”,
1993, s. 145). Redakcji „Dialogu”
winniśmy podziękowanie za znaczący, odważny i uczciwy krok ku
prawdzie i pojednaniu polsko-ukraińskiemu.
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Nie pozwól, by ubliżano Polsce,
poniżając Jej wielkość i Jej zasługi,
Jej dorobek i Majestat.
Bożena Ratter

W Katedrze Polowej Wojska
Polskiego w Warszawie, 25
stycznia 2015 roku o godzinie 13.00 odbyła się uroczysta
Msza Święta z okazji 71. rocznicy utworzenia 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz Akcji „Burza” na Wołyniu.
Piękna Msza św. w atmosferze

chwały, dumy i zadumy nad losami naszych rodaków z Wołynia,
żołnierzy 27 WDPAK, którzy z
determinacją i wiarą w zwycięstwo walczyli o niepodległość
ojczyzny z trzema okrutnymi
okupantami i ratowali życie ludności polskiej, ocalałej z zaplanowanej przez trzech okupantów
eksterminacji. A byli wtedy bardzo młodzi.

Obecni na Mszy św. nieliczni
już świadkowie tamtych zdarzeń,
żołnierze, ich bliscy, rodacy z
Wołynia ocaleli z pogromu oraz
liczne poczty sztandarowe wielu
szkół, stowarzyszeń, związków,
grup i przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów. Patronat honorowy sprawował Zarząd
Główny Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Ks.
ppłk Andrzej Jakubiak celebrował Mszę św. wspierając się doskonałą znajomością historii Wołynia i akcji „Burza”. Ostatnia
niedziela stycznia to tradycyjnie
Światowy Dzień Walki z Trądem. Ks. Andrzej Jakubiak przypomniał nam, iż bł. o. Jan Beyzym SJ, zmarły na Madagaskarze

„święty wśród trędowatych” też
pochodzi z Wołynia. Jan Beyzym urodził się w Beyzymach
Wielkich na Wołyniu, nad rzeką
Chomorem, jego ojciec za udział
w powstaniu styczniowym został
zaocznie skazany na śmierć przez
władze rosyjskie.

cały dzień zatrzymywała marsz
niemieckiej IV dywizji pancernej, z dwukrotnie większą liczebnością, wielokrotnie większą
siłą ognia, ponad 300 czołgami i
kilkudziesięcioma samochodami
pancernymi. IV dywizja mogła
też liczyć na wsparcie lotnictwa.

„We wrześniowej kampanii 1939
roku symbolem bohaterstwa Polski, pierwszego państwa, które
nie skapitulowało przed wrogiem
stała się kawaleria. Może dlatego, przez pół wieku (czy tylko
pół wieku?), z taka zaciekłością,
symbol ten niszczono i zniesławiano. Odwagę, patriotyzm, najwyższe walory bojowe uznano za
przejaw słabości II RP. W sierpniu 1939 roku, gdy Niemcy przygotowywali rozkaz uderzenia na
Polskę a potężni sojusznicy postanowili pozostawić Polskę bez
pomocy, do jakiej się zobowiązali, 23 sierpnia 1939r. żołnierze
Wołyńskiej Brygady Kawalerii
otrzymali rozkaz mobilizacji. Pociągami z Wołynia przez Lwów i
Kraków mieli dotrzeć pod Częstochowę. 8 tysięcy żołnierzy
Wołyńskiej Brygady Kawalerii
dowodzonej przez płk. dyp. Juliana Filipowicza miało wypełnić
zadanie ogromnie ważne w nadchodzącej walce”. Tak zaczyna
swoją opowieść o Bitwie pod
Mokrą Bogusław Wołoszański w
filmie Sensacje XX wieku.

„W piątek pierwszego września
1939 roku dzieci przyszły do
szkoły. Radio u nauczyciela Ignacego Mikołajczyka w Budkach
Borowskich podawało straszną
wieść: Niemcy dokonali najazdu
na nasz kraj. Przed domem sołtysa Rafała Zalewskiego zaczęli się
gromadzić ludzie- młodzi i starzy, mężczyźni żonaci i kawalerowie. Zaczęto domagać się kart
powołania do wojska. Entuzjazm
ogarnął wszystkich niebywały.
Karty powołania dostało niewielu. Zgłaszali się natychmiast
do Obwodu Korpusu Ochrony
Pogranicza w Borowem, gdzie
otrzymywali mundury i wojskowe wyposażenie. Co gorliwsi
ostrzyli na taczkach bagnety, z
którymi zamierzali iść na Niemców.

Bitwa pod Mokrą stoczona 1
września 1939r. zakończyła się
dużym sukcesem Wołyńskiej
Brygady Kawalerii, która przez

(…) Kolejnym ciosem był siedemnasty września 1939r. Wojska sowieckie przekroczyły granicę polską. Czerwonoarmiści
przejechali przez wieś, na ramionach mieli długie karabiny z
osadzonymi na nich czterograniastymi, ostrymi i długimi bagnetami. Rosyjscy pogranicznicy po
zajęciu strażnicy KOP, potłukli
godło polskie, zniszczyli portrety
Józefa Piłsudskiego i Rydza-Śmi-
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głego. Z chwilą wkroczenia na te
ziemie armii radzieckiej natychmiast dali o sobie znać ukraińscy
nacjonaliści. Już 17 września w
Kisoryczach, miejscowi chłopi
zemścili się na leśniczym, Stanisławie Zaleskim, i gajowym,
Janie Marcince. Donieśli na nich
pierwszym oddziałom Armii
Czerwonej, że nie pozwalali na
kradzież drewna z lasów państwowych. Obaj zostali rozstrzelani bez żadnego sądu. Pochówku dokonał przybyły w ostatnich
dniach sierpnia młodziutki ksiądz
zakonnik, ojciec Ludwik Wrodarczyk, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Budek,
Dołhani i Okopów. Co przezorniejsi z wiejskiej starszyzny wróżyli z tego faktu nadejście okropnych czasów. (…) Oprócz nacjonalistów ukraińskich ożywiły
swą działalność pewne warstwy
ludności żydowskiej. Przedstawiciele nowej władzy paradowali
po wsiach z czerwonymi opaskami na ramieniu, pełniąc funkcje
milicjantów,
pełnomocników
sołtysów i innych czynowników.
Zajmowali się spisywaniem ludzi, inwentarza żywego, ziemi, a
nawet drzew owocowych. Odnotowywali też kto ile miał ziemi i
jakich klas gruntów. (…) Ojciec
w latach 1926 – 1928 – był gajowym. Teraz funkcjonariusze
władzy radzieckiej zaczęli przypominać mu tę służbę. Trzeba
więc było szykować się na „białe
niedźwiedzie”, jak wtedy u nas
powiadano (Leon Żur , Wołyński
epos).
Rodzinna wieś Leona Żura należała do Żytomierszczyzny .
Na Polesiu Wołyńskim, wśród
ogromnych połaci i nieprzebytych bagien, lasów i wertepów
osadnicy żyli ze zbieractwa runa
leśnego, myślistwa, ciesiołki,
wyrobu klepki podłogowej i bednarskiej, wytwarzali terpentynę z
karpiny sosnowej, dziegć z kory
brzozowej, z łoziny zdzierali
korę na łyko, z którego sporządzali łapcie. Zajmowali się też
powszechnie bartnictwem. Z Żytomierzem związanych jest wielu
wybitnych Polaków, tutaj urodził
się generał Jarosław Dąbrowski,
tu rodzili się lub mieszkali pisarze, Tadeusz Borowski, Józef
Ignacy Kraszewski czy Joseph
Conrad a również wybitny polski pianista, kompozytor i zasłużony wielce dla Polski polityk,
Ignacy Paderewski. Jego siostra
nigdy nie opuściła Żytomierza
mimo okrutnych prześladowań ze
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strony NKWD, zmarła z głodu w
1952 r.
Dziadek Leona przybył do wsi
Budki Borowskie w czasie powstania 1863 roku, osiedlił się
w tutejszych ostępach puszczańskich i żył z pracy w lesie. Służył
w carskim wojsku i brał udział
w wojnie japońskiej, ożenił się
z Wiktorią, uciekinierką z Żytomierza, gdzie carat po powstaniu styczniowym w sposób bezwzględny prześladował polską
szlachtę.
Osadnictwo polskie rozwijało się
stopniowo na terenach zwanych
niegdyś, po spustoszeniu ich
przez Tatarów, „dzikimi polami”,
osiedliły się tu polskie rody a
przez kolejne wieki przybywali ludzie szukający schronienia
przed biedą i prześladowaniami. „W sposób naturalny, tak że
miejscowym Rusinom w niczym
to nie wadziło. Mocno łączyło
te dwie społeczności chrześcijaństwo, chociaż prawosławni
byli innego obrządku. Zwłaszcza
miłość nie znała granic ani pojęcia nacji. Z czasem zawierano
małżeństwa, tworzyły się rodziny
mieszane i umacniała się nieskrępowana harmonia ludzkiego bytowania”. (Leon Żur , Wołyński
epos).
Okres okupacji sowieckiej ziem
wschodnich
Rzeczypospolitej
upłynął pod znakiem grabieży i
licznych represji skierowanych
głównie – choć nie tylko – przeciwko Polakom. Trwały one z
różnym natężeniem i w różnej
formie aż do ataku Niemiec na
ZSRS 22 czerwca 1941 r. Do tego
czasu zamordowano, aresztowano, umieszczono w więzieniach
bądź zesłano w trakcie czterech
wywózek na Syberię setki tysięcy
obywateli polskich. Różnorakie
represje dotknęły działaczy politycznych i społecznych, oficerów
rezerwy, księży, ziemian, policjantów, leśniczych, osadników
wojskowych i cywilnych wraz z
rodzinami, przemysłowców, kupców, uciekinierów spod okupacji
niemieckiej.
Po napaści Niemiec na ZSRS na
całym terenie Wołynia okupant
wprowadził bezwzględny terror,
co wywołało konsternację także u części ludności ukraińskiej.
Nacjonaliści ukraińscy z OUN
opowiedzieli się po stronie władz
okupacyjnych. Powstała ukraińska policja pomocnicza, do której
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Niemcy przyjęli ok. 5000 ochotników. Już na początku okupacji
Niemcy na podstawie list sporządzonych przez OUN rozstrzelali w Krzemieńcu, Kostopolu i
Równem kilkuset przedstawicieli inteligencji polskiej i żydowskiej. Trwały też aresztowania
i rozstrzeliwanie więźniów na
terenach więzień oraz egzekucje
publiczne. Po zajęciu Lwowa
Niemcy zainspirowali pogrom
tamtejszych Żydów, dokonali też
mordu 25 polskich profesorów na
Wzgórzach Wuleckich. Tysiące
Polaków osadzono w obozach
koncentracyjnych. Wkrótce masowe egzekucje, organizowane
głównie przez policję ukraińską
w służbie niemieckiej i Einsatzkommanda, dotknęły wołyńskich
Żydów. Początkowo zamkniętych
w gettach Żydów wołyńskich nie
wywożono do obozów koncentracyjnych, lecz mordowano na
miejscu: w rowach poza miastem
lub na skraju lasów. Do października 1942 r. zamordowano ok.
247 tysięcy (czyli 97 proc. ogółu)
wołyńskich Żydów, także w Galicji w zagładzie brała udział ukraińska policja. Bestialska zagłada
Żydów pokazała, że można ludzi
mordować na niespotykaną dotąd
skalę, bezkarnie i w majestacie
obowiązującego, niemieckiego
prawa. (IPN)
„W parę tygodni później Klemens Zalewski opowiadał sąsiadom, że gdy przechodził przez
łąki uroczyska Dermanka po kłodach drewna, jego oczom ukazał
się przerażający widok. Po jednej
stronie leżały głowy, a po drugiej
tułowia. Ciała należały do Żydów,
którym udało się ujść z pogromu
w Rokitnie i w tamtych bagiennych okolicach urządzili sobie
kryjówkę. Wytropili ich Ukraińcy, nacjonalistycznie usposobieni chłopi z Horochowej, którzy
ich osaczyli, zrabowali resztki
mienia i okrutnie zamordowali.
Tak zaczynały się nowe, faszystowskie porządki, w których
niemieccy okupanci angażowali
inne narody. Na naszym terenie
na swoich pomocników upatrzyli
sobie ukraińskich nacjonalistów,
obiecując im samoistną Ukrainę.
Jednocześnie zaszczepili nienawiść do innych. Początkowo do
Żydów, potem do Polaków. (Leon
Żur , Wołyński epos).
Pierwszym zbiorowym mordem
na ludności polskiej, przeprowadzonym ze szczególnym okrucieństwem, była kolonia Parośla
koło Sarn, gdzie 9 lutego 1943 r.
zginęło ok. 170 Polaków i 6 Rosjan.
W połowie marca 1943 r. ok. 5
tys. policjantów ukraińskich w
służbie niemieckiej, z bronią i
amunicją oraz z nabytym wcześniej doświadczeniem mordowania Żydów uciekło do leśnych oddziałów UPA. Tam wielu z nich
objęło funkcje dowódcze. Od
tego momentu przypadki mordowania Polaków – początkowo
sporadyczne – zaczęły się nasilać.
Latem i jesienią 1943 r. terror

OUN-UPA osiągnął olbrzymie
rozmiary, szczególnie krwawy
był lipiec 1943 r., a zwłaszcza

niedziela 11 lipca 1943 r. Powszechnie występującym elementem bestialskiej zagłady
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Dekalog Polaka:
Jam jest Polską, Ojczyzną twoją,
ziemią Ojców, z której wzrosłeś.
Wszystko, czymś jest, po Bogu
mnie zawdzięczasz.
1. Nie będziesz miał ukochania
ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia
Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.
3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał
bez wahania majątek, szczęście
osobiste i życie.

ludności polskiej było okrucieństwo, którego nie wahano się
stosować nawet wobec dzieci,
kobiet w ciąży, starców. Łamanie
kości, odrąbywanie różnych części ciała, rozpruwanie brzuchów,
nadziewanie na sztachety, zdzieranie skóry, piłowanie piłą, wydłubywanie oczu, palenie żywcem, topienie w studni lub rzece
to niepełna sposobów sadystycznego znęcania się nad ofiarami.
Ludność ginęła od kul, siekier,
wideł, noży i innych narzędzi,
nierzadko w kościołach podczas
mszy św. i nabożeństw. Sprawcami byli mężczyźni, kobiety,
często wyrostki i dzieci. Posługiwano się przy tym hasłem: „Wyrżnąć Lachów aż do 7 pokolenia,
nie wyłączając tych, którzy nie
mówią już po polsku” (prof. dr
hab. Władysław Filar). Ze względu na powszechne okrucieństwo
charakteryzujące i wyróżniające
ludobójstwo ukraińskie został
wprowadzony specjalny kwalifikujący owe zbrodnie termin: genocidum atrox. (Ewa Siemaszko).
Akcja masowych mordów ludności polskiej spotkała się z próbą
stworzenia lokalnych oddziałów
samoobrony. Najbardziej znane z nich to Przebraże (obroniło
się ponad 10 tys. Polaków), Huta
Stepańska (ok. 600 osób zginęło),
Zasmyki, Dederkały i Ostróg.
Tragiczne wydarzenia 1943 r. na
Wołyniu miały istotny wpływ
na rozwój polskiego ruchu partyzanckiego, w tym powstanie
największej jednostki partyzanckiej w okresie okupacji – 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej.
15 stycznia 1944 roku z powodu
zbliżającego się frontu wschodniego komendant okręgu AK
Wołyń wydał rozkaz mobilizacji
wszystkich sił konspiracyjnych
do otwartej walki z Niemcami w
ramach realizacji planu „Burza”.
Do rejonu koncentracji przybyli
żołnierze konspiracji, oddziały
partyzanckie, młodzież i grupy
samoobrony.
W dniu 28 stycznia 1944 r. na
odprawie oficerów sztabu w
miejscowości Suszybaba powołano do życia przedwojenną 27
Dywizję Piechoty, którą wkrótce
nazwano 27 Wołyńską Dywizją Piechoty AK. W organizacji
dywizji nawiązano do przedwojennych tradycji 27 Dywizji Piechoty, 13 Dywizji Piechoty oraz
Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

Wychodząc z powyższych przesłanek zorganizowano 2 zgrupowania pułkowe: kowelskie p.k.
„Gromada” i włodzimierskie p.k.
„Osnowa”. W wyniku mobilizacji
postawiono pod bronią ponad 6,5
tysiąca ludzi. W pierwszym okresie (do połowy marca 1944 r.) dywizja prowadziła walki z bandami
UPA w obronie ocalałej ludności
polskiej.
„To jest piękne, że tak nas potrafi
coś wzruszyć, że zorganizowaliśmy Mszę św. aby uczcić zmarłych i prosić o potrzebne łaski
dla żyjących – rozpoczął kazanie
ks płk Andrzej Jakubiak. Trzeba
tylko umieć wczytać się w głosy,
które brzmią w przeszłości, nie
wolno nam lekceważyć przeszłości i naszych poległych braci. (...)
Dobry patriota, dobry żołnierz
musi zrozumieć zawsze tło środowiskowe, miejsce zdarzenia i
żyjących ludzi. Kultywowanie
tradycji, znajomość historii, oddawanie czci bohaterom i pamięć o
nich, działania na rzecz danej społeczności, stawianie dobra kraju
nad osobiste korzyści – tak działali i działają żołnierze 27 WDP AK.
Jeśli zabraknie pamięci historycznej i czci dla naszych przodków to nigdy nie znikną kłamliwe pomniki przyjaźni polsko radzieckiej a wybudują nam nowe,
wychwalające zbrodniarzy UPA,
którzy dokonali bestialskiej zagłady 130 000 Polaków a pozostałych okaleczonych psychicznie i
fizycznie wypędzili, Powstanie
Warszawskie będzie to samo znaczyło co powstanie w getcie, badania i patenty naukowców znajdą
się na zachodzie, a dla przyszłego
pokolenia posiadanie munduru
nie będzie oznaczało bycia człowiekiem honoru. Uczą nas żołnierze 27 WDP AK jak ważna jest
przysięga na orła i na krzyż, na 2
kolory, na wolność żywych i na
wieczną chwałę zmarłych. Przysięgali nie na prywatę ale na miłość. Życie zgodnie z prawdziwą
religią i przekonaniami jest o wiele prostsze niż zwykle sądzimy.
Trzeba zaangażowania własnego
sumienia, aby żołnierskie serca błyszczały jak nieśmiertelniki
noszone na ich piersiach. Miłość
zaczyna się od tego, że nie chcę
innym czynić tak, jakbym nie
chciał by mnie czyniono”. Ksiądz
przytoczył Dekalog Polaka Zofii
Kossak – Szczuckiej podkreślając, iż żołnierze 27 WDP AK nam
o nim przypominają.

4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją,
jak matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do
ostatniej kropli krwi w żyłach
twoich.
6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj,
że tchórz nie może być Polakiem.
7. Bądź bez litości dla zdrajców
imienia polskiego.
8. Zawsze i wszędzie śmiało
stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść, by wątpiono w
Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej
zasługi, Jej dorobek i Majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz
Ją miłował więcej niż siebie samego.
Ksiądz podczas Mszy św. prosił
o „oliwę miłości do wszystkich
ran, które zadane zostały bożemu ludowi przez barbarzyństwo
komunizmu i ateizację, prosił o
uciszenie nacjonalizmu i szowinizmu, uzdrowienie urazów polsko ukraińskich i by w kościele,
który jest wspólnotą otwartą na
wszystkie ludy i narody wszyscy
rozpoznawali się jak jedna rodzina. (...) Uświęcaj i dzisiaj tych,
którzy tam na Wołyniu żyją,
pracują, cierpią i modlą się, wołyńska ziemia jest żyzna między
innymi przez to, że została zroszona krwią tysięcy męczenników, niech się tak stanie, by każda kropla tej krwi była zaczynem
nowych chrześcijan, niech cały
Wołyń stanie się ziemią pojednania. Niech duch Twój odnowi
oblicze umęczonej ziemi wołyńskiej, obudzi zaufanie w sercach
załamanych, którzy przestali
wierzyć, ucz kochać tych, którym najtrudniej jest przebaczyć”.
Uczestnicy uroczystej Mszy św.
zostali zaproszeni do sali konferencyjnej Katedry Polowej Wojska Polskiego. Niestrudzona organizatorka uroczystości, Anna
Ostromęcka - Lewak podziękowała wszystkim tym, którzy
przyczynili się do tego, że środowisko 27 WDP AK trwa. Niektórzy z nich zostali uhonorowani
Krzyżem Obrońców Wołynia –
odznaką honorową, nawiązującą
do Krzyża Wołynia z 1920 roku
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( już 270 zasłużonych osób je
otrzymało). Tym razem byli to :
ks. ppłk rez. Andrzej Jakubiak,
który otrzymał również odznakę
„Burzy”
Zbigniew Tchórzewski, z jego
rodziny 5 mężczyzn było w
27WDP AK, kopalnia wiedzy,
kolekcjoner pamiątek i wydawnictw, które rozsyła po całej Polsce. Wspaniały wolontariusz
Artur Piętka – kustosz Muzeum
Ziemi Mińskiej, propaguje wiedzę o 27 WDP AK w swoim środowisku.
Dodatkowo Odznaczenie
WDP AK otrzymali :

27

Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
Marek Koprowski – autor
książek, w których opublikował wspomnienia żołnierzy 27
WDPAK
Jerzy Mużyło – przedstawiciel
szczecińskiego Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK
Goście mieli okazję obejrzeć
fragment filmu z uroczystości
, które odbyły się w 2013 roku.
Po projekcji głos zabrał Tadeusz
Socha, pseudonim „Dąb”, który
na Wołyń trafił przypadkowo,
kiedy z frontu wschodniego ewakuowano niemiecką firmę mechaniczną, w której przymusowo
pracował. Związał się z konspiracją AK, zorganizowaną przez
ojca p. Ewy Siemaszko, Władysława Siemaszko, a wkrótce
przystąpił do 27 WDP AK. Pan
Tadeusz podziękował księdzu za
kazanie mówiąc, iż „pogłaskał
naszą płytkość bo powiedział, że
żołnierze 27 WDPAK to i cnotliwi i uczciwi i bohaterowie. Tak
pięknie powiedział, gdzie Wołyń
a gdzie Polska i patrona wśród
trędowatych znalazł , cieszę się,
że są wśród nas dobrzy i mądrzy
ludzi”. Tadeusz Socha potwierdził, że żołnierze 27 WDP AK
to byli wspaniali ludzie, umieli kochać, przebaczać i umieli
walczyć. Przypomniał też, iż
morderstwa masowe na Wołyniu
miały miejsce już w 1943 roku,
dlatego 20 lipca 1943 r. ukazał
się rozkaz płk. „Lubonia” nakazujący komendantom obwodów
utworzenie oddziałów partyzanckich, które miały uzyskać gotowość bojową do 28 lipca. Utworzono 9 oddziałów, w nich 1200
osób, których celem była obrona
ludności polskiej i jej mienia
przed zagładą i zniszczeniem
przez banderowców.” Tadeusz
Socha zwrócił się do obecnych,
by kultywowali pamięć o bohaterach tamtych czasów.
„Zawsze w sercu noszę kresy”
- powiedział senator Jan Maria Jackowski, syn porucznika
„Brzozy”, uczestnika akcji „Burza”, przedwojennego absolwenta Politechniki Lwowskiej, leśniczego w Winnikach pod Lwowem. Rodzice senatora przeżyli

kolejne
okupacje:
pierwszą
sowiecką, niemiecką, drugą sowiecką, cudem uniknęli wywózek Polaków na Syberię, ograbiani przez sowieckich i ukraińskich „bohaterów” uniknęli losu
wujostwa, zamordowanych przez
ukraińskich bandytów dla „ausweisów”, dzięki którym mogli
wyjechać na zachód i urządzać
się jako Polacy. Bogu niech będą
dzięki, że grono animatorów się
powiększa – powiedział senatorna uroczystościach patriotycznych są również ludzie młodzi, to
wielka rzecz, pamięć historyczna
w warunkach niesprzyjających
czyli w obliczu propagandy mediów, która celowo zniesławia
pamięć historyczną utożsamiając ją z nacjonalizmem czy ultrakatolicyzmem. Wszystkie kraje ościenne, nie mówiąc o Niemczech czy Izraelu prowadzą politykę historyczną, dbają o własnych bohaterów i kombatantów
i stają w ich obronie. Polska na
Kresach miała w Wilnie 5 okupacji a we Lwowie 3, dodatkowo
nacjonaliści ukraińscy dokonali
ludobójstwa nie tylko na Polakach ale i na Rusinach, Żydach, i
innych narodowościach. Pamięć
o tym trzeba kultywować. Senator to robi, jest wydawcą pięknej
książki „Znad Dniepru nad Odrę,
wspomnienia Matki i syna”.
Zakończenie
uroczystości
uświetnił chór Nowogródzkie
Orły .
Żołnierze 27 WDP AK nie wrócili do rodzinnych domów, które
opuścili by walczyć o wolność
nas wszystkich. Tych domów
już nie było, zostały zrównane
z zakrwawioną ziemią, użyźnioną ciałami ich bliskich. Ziemia
znalazła się poza granicami powojennej Polski. Pozostali okaleczeni i osamotnieni , ich rodziny
i rówieśnicy zgładzeni lub zesłani do obozów pracy. Nie mają
gdzie zapalić znicza pamięci i
pożalić się swym bliskim. Wielu
z nich zostało uznanych za wrogów państwa polskiego i ludu
pracującego i skazanych na pobyt w więzieniach przez komunistycznych katów PRL. Utrudniano im podejmowanie nauki
i pracy, skazywano na niebyt i
niepamięć. Nikt nie oferował
im pomocy psychologicznej po
traumie, którą przeżyli podczas
bestialskiej zagłady Polaków na
Kresach Rzeczypospolitej. Nikt
nie wybudował im Muzeum Historii Wołyniaków Polskich. Do
dzisiaj nikt ich oficjalnie nie
przeprosił i nikt im nie podziękował ani nie zrekompensował strat
duchowych i materialnych. Nie
otrzymali odszkodowania ani
dotacji natomiast sprawcy zbrodni nie otrzymali kary. Rządzący
uczestniczą w zacieraniu śladów
zagłady obywateli Rzeczypospolitej. Na ogół pobierają wysokie
apanaże a ich dzieci opływają w
dostatek . Jedni i drudzy odporni
są na wiedzę i cierpią na amnezję.
Foto - Jerzy Mużyło
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Banderyzm we Lwowie
Aleksander Szumański
Do Krakowa często przyjeżdżają
radni ze Lwowa
W relacjach między ludźmi istnieje odwieczna niepisana zasada:
przyjaciel mojego przyjaciela jest
moim przyjacielem, a wróg mojego przyjaciela jest moim wrogiem.
Nie jest możliwe utrzymywanie
przyjacielskich stosunków bez respektowania tej oczywistej prawdy!
W Radzie Miasta Lwowa większość zdobyła nacjonalistyczna
banderowska partia „Swoboda”.
Pytam się więc kogo gościmy w
Krakowie? Przyjaciół?
UHONOROWANIE MORDERCÓW POLAKÓW
Dzisiejszy Lwów, stawia pomniki, nadaje honorowe obywatelstwo Stepanowi Banderze
i Romanowi Szuchewyczowi,(„Tarasowi Czuprynce”) którzy
byli twórcami OUN UPA, organizacji, które są odpowiedzialne za ludobójstwo 200 tysięcy
Polaków na Wołyniu, Podolu i
w Małopolsce Wschodniej. Oni
nadali ideologiczny i organizacyjny kształt tym organizacjom,
oni uznawali przemoc w stosunku do ludności cywilnej za w pełni usprawiedliwioną i zalecaną
formę walki. Dziś radni Lwowa,
poprzez finansowane z miasta
kampanie reklamowe stawiają
tych ludzi za wzór do naśladowania dla młodzieży.
Czy ktoś, kto gloryfikuje oprawców tysięcy naszych rodaków
może zostać nazwany przyjacielem?
Partia „Swoboda” umieściła w
centrum Lwowa 20 plakatów z
herbem walczącej pod nadzorem Waffen SS dywizji i hasłem
„Oni bronili Ukrainy”. Wasyl
Pawluk, obecnie sekretarz Rady
Miasta Lwowa, wtedy wypowiadał się dla mediów w tej sprawie:
„Mają one wisieć do 28 kwietnia,
kiedy przypada 66. rocznica założenia jednostki. To ratusz dał
pieniądze na naszą kampanię
społeczną”.
Wasyl Pawluk, sekretarz Rady
Miasta Lwowa ogłosił tematy reklam społecznych, które będą prezentowane we Lwowie.
- „Roman Szuchewycz - płastun
(harcerz), Bohater Ukrainy”
- „Rocznica utworzenie Dywizji
„Galicja” - w marcu,
- „Utworzenie Dywizji „Galicja”
- w kwietniu,
- „Rocznica śmierci prowydnyka
OUN - UPA Jewgena Konowalca”
- ,”Święto Bohaterów” (bohaterów OUN-UPA oczywiście) - w
maju,

- „Rocznica urodzin pierwszej
kobiety - nacjonalistki Oleny
Pcziłki”,
„120 lat od dnia urodzin Jewgena Konowalca” - w czerwcu,
„Oni walczyli za Ukrainę” z
okazji rocznicy bitwy 1 Dywizji
Ukraińskiej Armii Narodowej
„Galicja” SS pod Brodami w
lipcu,
- „Rocznica atentatu (aktu terroru politycznego)popełnionego
przez bojownika OUN Mikołaja
Łemyka w 1933 roku”,
- „Święto „Pokrowy” Opieki Najświętszej Matki Boskiej
(rocznica powstania UPA)”,
- „69-ta rocznica powstania
UPA”,
- „Rocznica śmierci Lwa Rebeta” (członka Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej i jednego z głównych ideologów OUN),
- „Niezwyciężona UPA”,
- „Rocznica urodzin Stepana
Bandery”.
MORDERCY SĄ WŚRÓD NAS
W czasie II Wojny Światowej w
Polsce z rąk niemieckich życie
straciło 6 milionów obywateli.
Nie ma rodziny, w której ktoś by
nie zginął. W wielu domach pamięć o tamtych strasznych czasach
jest wciąż żywa. Znak swastyki i
cała rozbudowana symbolika III
Rzeszy, nie dość, że jest w Polsce
prawnie zakazana, to w dodatku
ten zakaz jest powszechnie przez
nasze społeczeństwo akceptowany
i respektowany. Nie ma w Polsce
tolerancji dla swastyki. Zbyt wiele bólu przyniósł nam „złamany
krzyż”.
Jak zatem mamy się odnieść do
powszechnego na ulicach Lwowa stosowania niemieckiej symboliki faszystowskiej lub ściśle
wzorowanej na NSDAP Adolfa
Hitlera? Ulicami Lwowa przechodzą marsze młodzieży pod
sztandarami z białym znakiem
„idea nacji” na czarnym tle.
Znak ten to replika niemieckiego hitlerowskiego znaku „wolfsangel”, będącego jednym z emblematów niemieckiej NSDAP.
Widnieje on też w herbach
wielu dywizji SS. Przy pełnym
aplauzie lwowskiej rady miast
pod tymi flagami niemieckiego
faszyzmu, antypolonizmu i antysemityzmu z pochodniami w
ręku maszerowały ...dzieci!!! Nie
garstka, lecz tysiące. Część z zasłoniętymi twarzami i zaciśniętymi pięściami. Czy była to tylko
głupia i niesmaczna zabawa w
niemiecki hitleryzm, czy było to
coś więcej?
Czy ktoś kto fascynuje się i naśladuje niemieckich faszystów może

być naszym przyjacielem?
Istnieją liczne fotografie przedstawiające marsze młodzieży nacjonalistycznej ulicami Lwowa.
Jestem świadkiem owych manifestacji antypolskich pod hasłem
„Smert Lachom”.
Wolfsangel czyli „wilczy hak” –
symbol używany przez NSDAP,
Hitlerjugend, stanowiący emblematy jednostek SS w tym 2 Dywizji Pancernej SS „Das Reich”.
Pod koniec II Wojny Światowej i
bezpośrednio po niej emblematu
„wolfsangel” używały niemieckie jednostki dywersyjne zwane
„Wehrwolf”. W okresie powojennym znak wilczego haka stał się
symbolem organizacji neohitlerowskich w tym Aryan Nations
(Aryjskie Narody) – amerykańskiej organizacji neohitlerowskiej
definiowanej jednoznacznie przez
FBI jako „zagrożenie terrorystyczne”. Znaku używały lub używają
też organizacje neohitlerowskie
Niemiec i Skandynawii.
HERB 2 DYWIZJI PANCERNEJ SS „DAS REICH”
Znak współczesnej ukraińskiej
organizacji neohitlerowskiej „Aryjskie Narody” Patrol SS.
Na motocyklu wymalowany
znak „wolfsangel”.
INDOKTRYNACJA
RYCZNA

HISTO-

Wiece, przemarsze, pochody
odbywają się pod patronatem
władz Lwowa. Jednym z głównych organizatorów i koordynatorów tak zwanego „marszu
wyszywanek” był radny Rady
Miejskiej Lwowa z partii „Swoboda” Jurij Mychalczyszyn. 28
kwietnia 2013 roku osobiście
szedł na czele pochodu młodzieży szkolnej, zorganizowanego
dla uczczenia rocznicy powstania 14 dywizji SS Galizien, składającej się z ukraińskich ochotników służących pod rozkazami
niemieckich oficerów. Nie było
to bynajmniej spontaniczne wyrażenie uczuć patriotycznych
przez młodzież, która skrzyknęła się na internetowych forach.
Była to dobrze zorganizowana
impreza z bogatą, przemyślaną
„oprawą”. Dziesiątki jednakowych flag z nazistowskim znakiem „wolfsangel” i identycznych tablic z emblematem esesmańskiej dywizji Galizien (lew
na niebieskim tle), niesionych
przez młodzież świadczyły, że
impreza miała bogatego sponsora.
W trakcie przemarszu, uczestnicy skandowali hasła „Galicja”
- Dywizja bohaterów, „Jedna
rasa, jeden naród, jedna Ojczyzna!”, „Pamiętaj , cudzoziemcze,
tutaj gospodarzem jest Ukrainiec”, “Bandera przyjdzie, zaprowadzi porządek!” i inne.

O klimacie politycznym, przypominającym okres gdy Hitler dochodził do władzy najlepiej pisze
Wasyl Rasewycz, znany publicysta ukraiński:
“To, co najbardziej mnie dziwiło
w ukraińskiej przestrzeni medialnej – to milczenie. Kiedy we
współczesnych gazetach i wiadomościach informacyjnych prezentowano poglądy czy pisano o
niektórych wydarzeniach jakby
żywcem wyjętych z pierwszej
połowy XX wieku, z lat 20-30,
ciągle nurtowały mnie pytania
– Dlaczego ludzie milczą? Przecież to niemożliwie! Powinniśmy
na to reagować, powinniśmy o
tym mówić! Ciągle czekałem
na wypowiedzi w tej kwestii ze
strony naszych autorytetów – intelektualistów, polityków, kogoś
z przedstawicieli władz. Nie doczekałem się. W rzeczywistości
to była manipulacja, niekończący się flirt ze zwolennikami ideologii lat 20- 30- tych.”
„Marsz wyszywanek” na cześć
żołnierzy SS z Dywizji Galizien.
Niesione przez młodzież tablice z
lwem to emblemat tej nazistowskiej dywizji. – kwiecień 2013
Historia Europy Środkowej nigdy nie była prosta, a wybory
podejmowane w ważnych historycznych momentach często nie
były jednoznaczne. Wiele państw,
w tym Węgry, Łotwa, Rumunia,
Słowacja walczyło w II Wojnie
Światowej po stronie Niemiec hitlerowskich. Był to efekt decyzji
podejmowanych siedemdziesiąt
kilka lat temu. Ale dziś to są karty
historii do których te państwa już
nie wracają, dziś dokładnie znamy
zbrodniczą twarz nazizmu i jako
Europejczycy zerwaliśmy z wszelkimi totalitaryzmami.
Czy ktoś kto wpaja młodzieży
totalitarne wzorce powinien być
uważany za przyjaciela?
„MARSZ WYSZYWANEK”
NA CZEŚĆ ŻOŁNIERZY SS Z
DYWIZJI SS GALIZIEN
Kibole i bojówki
Partia „Swoboda” ma swoich „zadymiarzy”. Oficjalnie nie są członkami partii, organizują się wokół
stowarzyszeń, klubów sportowych
czy portali internetowych. Zadymiarze banderowscy niestety stają
się coraz bardziej aktywni i coraz
lepiej wyszkoleni. Organizowane
są specjalne obozy treningowe dla
bojówek nacjonalistycznych.
Młodzież z organizacji narodowo-socjalistycznych jest coraz lepiej
zorganizowana. Przejmuje wzorce
działania od organizacji nacjonalistycznych i neonazistowkich z
Zachodniej Europy. Strzeże swojej tożsamości wymazując twarze
z publikowanych w sieci zdjęć,
nosząc kominiarki w czasie akcji,
zwołują się przez Internet i SMS ami. O akcjach informuje wklejając nalepki na szybach budynków,
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w autobusach i tramwajach. Organizacje promują całą subkulturę
odnośnie ubioru. Portale młodzieży nacjonalistycznej oferują do
sprzedaży koszulki i inne gadżety
o tematyce banderowskiej i nacjonalistycznej.
Materiały propagandowe nacjonalistycznych portali ukraińskich.
Przodują hasła odwołujące się
do kultu siły. Fascynacja siłą jest
łączona z „patriotyzmem” lub
ksenofobią skierowaną przeciw
mniejszościom. W sferze socjalnej
przodują hasła anty wolnorynkowe takie jak „nacjonalizacja przemysłu”.
Niestety, ostatnio nacjonaliści
wkroczyli na stadiony piłkarskie
i coraz częściej manifestują swoją
obecność podczas spotkań ligowych. W kwietniu, podczas meczu
drużyny Karpat Lwów z Szachtiarem Donieck, kibice współpracujący z organizacją i portalem www.
opir.info rozpostarli na trybunach
gigantyczny wizerunek Stepana
Bandery, a na barierkach zawiesili
napis „Banderstadt”. To proponowana przez radnego Michalczyszyna nowa nazwa dla Lwowa,
będąca hołdem dla twórcy UPA.
Inny radny Lwowa z poprzedniej
kadencji – Rostysław Nowożeniec
próbował już nadać imię Stepana
Bandery stadionowi, na którym
były rozgrywane mecze Euro
2012. Na szczęście, nie udało mu
się przeforsować tego projektu.
To co jest w tym najsmutniejsze,
to młody wiek bojówkarzy. Często są to nieletni, poniżej 15 roku
pod przewodnictwem tylko nieco
starszych kolegów. Właśnie tacy
młodzi ludzie wychodzą dziś na
ulice Lwowa aby uczestniczyć w
zadymach.
Jedną z form współpracy miast
partnerskich jest wymiana młodzieży. Czego się więc będzie
uczyć nasza młodzież jadąc do
Lwowa? Jak się kominiarkę zakłada?
Politycy rządzący Zachodnią
Ukrainą nakręcają emocje!
ZAKŁAMYWANIE HISTORII
Wzrost nastrojów ultranacjonalistycznych nie jest tylko wynikiem
słabej sytuacji gospodarczej, ale
głównie dużej akcji propagandowej szefostwa partii „Swoboda”,
a do 14 lutego 2004 roku noszącej
nazwę Socjal Nacjonalistycznej
Partii Ukrainy (SNPU) i pieczętującej się znakiem „wolfsangel”.
Obecnie to ugrupowanie polityczne rządzi we władzach samorządowych w trzech zachodnich Obwodach Ukrainy, w tym w Obwodzie
Lwowskim i w samym mieście
Lwowie.
POKAJAJ SIĘ POLSKO
- GŁOSZĄ PLAKATY UKRAIŃSKIEJ
ANTYPOLSKIEJ
PROPAGANDY
„Wołyń pamięta spalone wsie.
Skutkiem polskiej okupacji Wołynia było zamordowanie przez
Polaków 100 000 Ukraińców.
Wołyńska okręgowa organizacja
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PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Socjal- Narodowej Partii Ukrainy (SNPU), Łuck, ul. Romaniuka 1 „Wołyńska Sicz” Zaporoskiego Wojska”
- to tylko treść jednego z plakatów zakłamujących historię.

ziem znajdujących się m.in. w
Polsce padły we Lwowie, na wiecu poświęconym Dniu Jedności
Ukrainy” - poinformował lwowski portal internetowy www.zaxid.net

Ukraina z wyjątkową siłą stara
się zmienić karty historii nazywając polskie wiekowe Kresy
terenami okupowanymi przez
Polskę.
Tereny Kresów II RP należały od
czasów Bolesława Chrobrego do
Polski i były zamieszkiwane przez
wiele narodowości, w tym przez
Polaków i przodków dzisiejszych
Ukraińców, właściwie Rusinów,
jednej z wielu polskich mniejszości narodowych. Przez dziesięć
wieków na tych ziemiach Polacy,
Żydzi, Rusini, (dzisiejsi Ukraińcy), Ormianie, Czesi, Rosjanie,
żyli wspólnie.

Znany z antypolskich poglądów
były deputowany lwowskiej rady
obwodowej Rostysław Nowożenec nawoływał do oderwania od
sąsiednich państw terenów, które - jego zdaniem - są etnicznie
ukraińskie. Wtórował mu Jurij
Szuchewycz, syn komendanta
Ukraińskiej Powstańczej Armii ,
Romana Szuchewycza (mordercy Polaków „Tarasa Czuprynki”)

We wsi Huta Pieniacka, a w zasadzie w miejscu gdzie kiedyś
była wieś o takiej nazwie stanął
pomnik upamiętniający ofiary
mordu na ludności cywilnej narodowości polskiej. Wieś została
wymordowana przez ukraińskich nacjonalistów służących w
nazistowskiej armii przy współudziale UPA i ludności ukraińskiej.
Pomnik odsłaniali wspólnie prezydenci Ukrainy i Polski: Wiktor
Juszczenko i śp. Lech Kaczyński.
Przy pomniku doszło do zbliżenia
obu narodów. Jednak jak trudny to
jest proces pokazały następne lata.
W roku 2010, Wiktor Juszczenko
nadał twórcy nacjonalizmu ukraińskiego, Stepanowi Banderze tytuł
bohatera Ukrainy. Krok ten zdecydowanie potępił prezydent Lech
Kaczyński uważając, że skomplikuje to znacznie relacje pomiędzy
naszymi krajami.
Nieopodal pomnika w Hucie Pieniackiej partia Swoboda organizuje często demonstracje sprzeciwiające się czczeniu pamięci
wymordowanych mieszkańców
wsi. Przewodniczy im najczęściej
Ratysław Nowożenec, były radny
lwowskiej rady obwodowej, ważny członek partii „Swoboda”.
Tablica ustawiona w pobliżu pomnika 1100 Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej przez
oddziały dywizji SS Galizien oraz
Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Tekst w języku ukraińskim i angielskim zakłamuje historię przedstawiając cywilnych mieszkańców
Huty Pieniackiej jako bojówki
okupujących Ukrainę Polaków lub
bolszewików. Propaganda partii
„Swoboda” zrównuje bowiem,
AK z bolszewickimi bojówkami i
sugeruje ich zbrodniczą współpracę przeciw ludności ukraińskiej,
a nagłaśnianie akcji ukraińskiej
dywizji SS-Galizien w Hucie Pieniackiej jako próbę dyskredytacji
ukraińskiego ruchu narodowego.
UKRAIŃSKIE ROSZCZENIA
TERYTORIALNE
WZGLĘDEM POLSKI
Portal www.onet.pl, w dniu 22
stycznia 2011 roku informował:
„Hasła przyłączenia do Ukrainy

- Straciliśmy Łemkowszczyznę,
Nadsanie, Chełmszczyznę i Podlasie, które weszły w skład Polski… - mówił na wiecu Nowożenec. […]
- Jedności kraju jeszcze nie osiągnęliśmy, lecz powinniśmy do
niej dążyć - oświadczył Nowożenec.
- To prawda: jeszcze nie wszystkie etniczne ziemie (ukraińskie)
zostały zebrane w całość. Do
prawdziwej jedności dojdziemy,
kiedy zbierzemy te ziemie, które
znajdują się jeszcze poza granicami Ukrainy - powiedział Jurij
Szuchewycz.
Nowożenec jest obecnie szefem
fundacji Ukraina-Ruś, która wydała w 2010 roku przewodnik po
ukraińskich miejscach w Polsce.
Znalazło się w nim m.in. twierdzenie, że poeta Juliusz Słowacki
i królowie Zygmunt August oraz
Stanisław August Poniatowski
byli Ukraińcami, a także że Kraków jest „staroukraińskim grodem”. – pisze portal www.onet.
pl
POLITYKA
SKIEROWANA
PRZECIWKO
POLSKIEJ
MNIEJSZOŚCI NA UKRAINIE
Ukraińska gazeta ukazująca się w
Polsce pod nazwą „Gazeta Polska”
donosi piórem Katarzyny Gójskiej
- Hejke, iż Polacy na Ukrainie
mają swoją druga ojczyznę. Jest to
bezczelne kłamstwo, ponieważ Polacy i polscy Żydzi są na Ukrainie
prześladowani, łącznie z ekscesami antysemickimi i biciem Żydów
z Polski, co zostało przeze mnie
szczegółowo opisane w tekście
„Bij Żyda ze zbrodnią ukraińsko
niemiecką w tle” http://niepoprawni.pl/blog/2218/bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle
(dop. własny A.S.)
Jednym z przykładów jest sprawa kościoła św. Marii Magdaleny. Ta wiekowa świątynia, pełna
zabytków polskiej sztuki została
odebrana katolikom przez władze
sowieckiej Ukrainy i zamieniona na …klub młodzieżowy i salę
koncertową. Pomimo 20 lat starań
ze strony polskiej społeczności o
zwrot kościoła jego prawowitym
właścicielom, czyli parafii, władze Lwowa z uporem podtrzymują
wcześniejszą decyzję sowieckich
władz. Tak wygląda realne „partnerstwo” Krakowa i Lwowa! Poniżej fragment apelu społeczności

polskiej we Lwowie w tej sprawie:
Polacy we Lwowie proszą Was o
poparcie!
Decyzją Rady Miasta Lwowa, z
11 marca 2010 r. kościół św. Marii
Magdaleny, znajdujący się przy ul.
Stepana Bandery 8, został na 20 lat
przekazany do dyspozycji sali muzyki organowej i kameralnej we
Lwowie, na zasadach nieodpłatnego wynajmu. Nie zostały uwzględnione potrzeby rzymskokatolickiej
wspólnoty parafialnej i wieloletnie
starania o zwrot lub korzystanie
na równoprawnych warunkach ze
swojej prawowitej własności.
Od roku 2001 w kościele św. Marii
Magdaleny są odprawiane nabożeństwa. Centralne przejście do
ołtarza jest zastawione ławkami,
których nie można przesuwać, ponieważ niszczy to, zdaniem dyrekcji, posadzkę. Wspólnota nie może
korzystać z centralnego wejścia
do kościoła, które jest zamurowane. Parafia nie może korzystać z
kościelnych organów. Po każdej
mszy św. ksiądz wynosi z kościoła
Najświętszy Sakrament do samochodu, by zawieźć go w bezpieczne miejsce. Zasadniczym punktem
argumentacji władz w sporze ze
wspólnotą parafialną jest znaczenie organów, znajdujących się w
kościele dla kulturalnego życia
miasta. Wyposażenie kościoła – ołtarze boczne, obrazy, rzeźby, konfesjonały, klęczniki, ławki przejęte
zostały przez władze: częściowo
zostały zniszczone, część stanowi
wyposażenie muzeów. Baptysterium z freskami Jana Henryka Rosena zamieniono na... toaletę(nie
czyszczoną i śmierdzącą od lat na
cały kościół), cenne freski zamalowano. Wieże kościelne pozbawiono krzyży, z przykościelnego placu
usunięto figurę Matki Bożej. Jedyną pozostałością po dawnej świetności kościoła jest ołtarz główny i
epitafia ze zniszczonymi elementami dekoracyjnymi.”
CZCICIELE KULTU OUN UPA
Jurij Michalchyszyn, radnyRady
Miejskiej Lwowa, aktywista partii
„Swoboda”:
„My uznajemy kult siły w służbie
idei. Idea ukraińskiej nacji przewiduje priorytet Ukraińca przed
innymi ideami - życie i zdrowie
Ukraińca ponad wszystkie inne
względy. Gdy przy zagrożeniu
dla tych wartości konieczne jest
działanie, związane z pozbawieniem życia wrogo nastawionego
do Ukraińca osobnika, oczywiście, takie działanie musi być
zrealizowane”
„To jest moje stanowisko, to jest
stanowisko partii, to jest nasz
styl pracy. W przyszłości, mam
nadzieję, da to swoje rezultaty. Młodzież myśli kategoriami
„cool”, „nie cool”. Chcemy sprawić, aby postępowanie takie, jak
postąpił Łemyk (dokonał aktu
terroru), było „cool”.
12 kwietnia 2011 r
„Nasza banderowska armia
przejdzie rzekę Dniepr, przejdzie Donbas, przepędzi z Ukrainy bandę o niebieskich d...,

obrzydło być dłużej „tolerastami”, obrzydło mówić o kompromisie.”
13 stycznia 2011 r.
Tiagnibok Oleg, szef partii „Swoboda”
„Nasza Ideologia jest oparta na
pracach Dmytro Doncowa, my
jedynie staramy się je uwspółcześnić i dopasować do realiów
naszego życia.” (Dmytro Dońców był głównym ideologiem nacjonalizmu ukraińskiego. Jego
teorie były oparte na „Main
Kampf” Adolfa Hitlera i na pismach Lenina i Stalina. Zakładał walkę o czystość rasową i
etniczną Ukraińców, której zalecanym elementem było fizyczne
unicestwienie innych narodowości zamieszkujących Galicję. (W
historii świata, trudno znaleźć
wiele tak brutalnych ideologii)
26 stycznia 2011 r.
Iryna Farion, radna Lwowskiej
Rady Obwodowej (Wojewódzkiej), zarząd partii “Swoboda”
„Antyteza hiperboliczna „swój obcy”, to jest „Ukrainiec - Żyd,
Niemiec, Moskal”, staje się środkiem utrwalania odpowiedniej
ideologii, zapewnia skuteczny i
ostry publicystycznie odbiór”.
17 stycznia 2011 r.
Iryna Farion wezwała radę obwodową Lwowa o zakupienie dla
młodzieży takich książek, które
nauczą „nasze dzieci, jak trzymać broń w rękach”. Powiedziała też: „W Galicji jest mnóstwo
„chruni” (wyrodków, zdrajców),
tworzących partię tolerancyjnych Ukraińców.”
1 marca 2011 r.
„Ja w ogóle nie uważam za ludzi członków Partii Regionów”.
Zaapelowała do lwowian, aby
byli egoistyczni, agresywni, egocentryczni, bezkompromisowi,
aby zapomnieli o obelżywych
słowach „tolerancja” i „kompromis”. Na czele państwa stoją
bandyci, a najbardziej niebezpieczną dla społeczeństwa ideologią jest ideologia liberalna.
„Są tylko dwie drogi - albo banderyzacja Ukrainy, albo bandyzacja Ukrainy. Trzeciej możliwości nie ma”.
13 stycznia 2011 r.
Oleg Pankiewicz, przewodniczący Obwodowej Rady Lwowskiej,
partia „Swoboda”
“UPA jest nam potrzebna do
walki ideologicznej z wrogami
Ukrainy.”
5 marca 2011 roku
Radni “Swobody” wykształcili
własny zestaw określeń, które
obowiązują w neobanderowskiej retoryce. Najczęściej są to
określenia mocno emocjonalne I
obraźliwe dla politycznych przeciwników. Na przykład osoby
cechujące się postawą otwartości
I szacunku do innych są określane słowem “toleraści”, a ludzie o
poglądach liberalnych to “liberaści”. Jest to oczywisty zbitek
słów “tolerancja” I “liberalizm”
ze słowem “pederasta” co ma
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zapewne w zamyśle autorów
poniżać określane w ten sposób
osoby.
Wielu komentatorów sceny politycznej, głównie po stronie ukraińskiej, zauważa że rozwój ruchu
nacjonalistycznego, w archaicznej
narodowo-socjalistycznej formie
jest inspirowany I finansowany z
zewnątrz. Mówi się o pieniądzach
ze wschodniej Ukrainy lub nawet z
państw ościennych.
Są to jednak przypuszczenia i spekulacje, choć należy zauważyć, że
stoi za nimi analiza korzyści. Kto
zatem jest głównym beneficjentem
neobanderyzmu?
Wasyl Rasewycz, jeden z ważniejszych publicystów zachodnio-ukraińskich pisze:
“Wschód Ukrainy straszono jej
Zachodem, który tylko czeka by
zawojować wschodnie terytoria.
Ludzi straszono, że przyjdą banderowcy, zacznie się przymusowa ukrainizacja itd. Mówiono:
my na wschodzie zbudowaliśmy
taki wspaniały przemysł, pracujemy by wyżywić tych krzykaczy „Galicajów” z zachodu, a
oni – darmozjady, tylko krzyczą
i chcą nas zawojować. Karmimy
całą Ukrainę, w tym „wujków”
ze Lwowa też. A zaczęło się niewinnie. Sprawa pozornie neutralna – historia. Ale jak to się
przejawiło w realnej polityce!
Konsekwencje wprost niewyobrażalne.”
Inne głosy mówią wprost, że Janukowycz doszedł do władzy i jest
ją w stanie utrzymywać właśnie
dzięki straszakowi w postaci neobanderyzmu. Dlatego go toleruje,
a może nawet po cichu wspiera.
Nie można zauważyć, że w perspektywie geopolitycznej, istnienie “Swobody” - silnej formacji
nacjonalistycznej na Zachodniej
Ukrainie jest na rękę Rosji. Partia,
która reprezentuje wartości jawnie
antyeuropejskie, która inspiruje
się nazistowską przeszłością i w
dodatku sprawuje władzę na części terytorium Ukrainy może być
hamulcem, który zatrzyma niezależną Ukrainę na drodze zbliżenia
z Unią Europejską.
Jednak cytowany już wcześniej
Wasyl Rasewycz zauważa też, że
nakręcanie nacjonalizmu znalazło
też sprzymierzeńców wśród elit
lwowskich I zachodnio-ukraińskich. Jest to sojusz oparty na dość
niskich pobudkach:
Czy właściwym jest uwiarygadnianie nacjonalistów “Swobody”
poprzez rozgrywanie wspólnych
meczów i organizowanie wspólnych bankietów w Krakowie, zdaniem Oleha Tiahnyboka rdzennie
ukraińskim miastem z Ukraińcem
św. Janem Pawłem II?
Źródła:
http://gilarski.salon24.
pl/309598,banderyzm-2011 Mirosław Gilarski Rada Miasta Krakowa zezwolenie autora z dnia 25 01
2015.
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Podole. - Początki grozy
Mieczysław Walków
Początek wojny. Słoneczna niedziela 17. września 1939 roku.
Już w tygodniu rodzice zapowiadali, że tym razem w niedzielę
pojedziemy na sumę do kościoła w Borszczowie. Przed świtem
przybiegł do nas Władek, brat
mojej mamy i powiedział, że na
przepuście wodnym głównej
drogi do Czortkowa zbierają się
Ukraińcy i podobno będą witać
Rosjan, którzy jak mówią: od
północy są w Borszczowie. Zaraz ciocia Frania i wujek Władek
wyszli szybko i udali się na skraj
sadu, skąd do traktu było kilka kroków. Byłem jeszcze w łóżku, kiedy
przybiegła do mnie kuzynka Bronia z krzykiem:
- Mieciu, chodź szybko, jakieś
wojsko jedzie i samoloty lecą bardzo wysoko.
Szybko się pozbierałem i już patrzyliśmy na klucz srebrnych samolotów na bezchmurnym niebie.
Ich silniki wyraźnie łkały. Były
bardzo wysoko i leciały na zachód.
Prawie natychmiast byliśmy za
sadem przy trakcie. Zobaczyliśmy
jadące samochody, całe zielone z
dziwnymi blachami po bokach i
wystającymi lufami. Starsi mówili,
że to tankietki, a inni, że to czołgi.
Takie pojazdy widziałem po raz
pierwszy. Później na koniu nadjechał oficer? Miał pistolet na jakimś
długim łańcuszku i był bez butów.
Siedział w siodle, a stopy w strzemionach były bose. Widziałem je
wyraźnie, bo były na wysokości
moich oczu. Szli także żołnierze z
bardzo długimi karabinami, zakończonymi dziwnym długim szpikulcem. Mieli wysokie, szpiczaste
czapki z wielką czerwoną gwiazdą.
Niektórzy żołnierze byli ubrani w
bardzo długie płaszcze. Wyglądali,
jakby mieli się za chwilę „zaszportać” (potknąć się). Pokazywaliśmy
ich palcami i czekaliśmy, który z
nich pierwszy będzie leżał? Jechały też wozy z karabinami maszynowymi z grubą rurą jakby obudową
na lufie. Mówili, że to „Maksimy”,
a na wozy, że to taczanki. Wojsko
to zupełnie było inne niż nasze.
Mijający nas „bojcy” śmiali się i
zajadali gruszki. Częstowała ich
nimi młodzież ukraińska, odświętnie ubrana, jak to przy niedzieli
wypadało. Jeden z Rosjan, taki
na koniu, zatrzymał się na wysokim przepuście, skąd widać było
dwa ogromne stogi zboża mojego
dziadka i zapytał: Nu, kak u was?
to jest, jak się wam powodzi? Natychmiast usłyszał: Płocho! Oczeń
płocho!– źle, bardzo źle. On,
śmiejąc się powiedział: – Niczewo,
budiet łutsze. Da, budiet łutsze – to
nic, będzie lepiej. Tak, będzie lepiej. Wydawało mi się, że wyczułem ironię wypowiedzianych słów.
Po niedługim czasie, pojedynczo
lub grupkami, wielu z komitetu powitalnego opuszczali przepust. Pozostały tylko dzieci i biedota. Wojsko jeszcze przez długi czas szło

w kierunku Czortkowa. Nazajutrz
mieliśmy władzę radziecką. Po
paru dniach obowiązkowo poszedłem do szkoły. Już nie do starej,
ale do nowej. Tylko nie polskiej,
a ukraińskiej pod protektoratem
radzieckim. Wszystkich uczniów
cofnięto o rok. Ja pierwszoklasista zostałem zakwalifikowany do
klasy zerowej. Do nowej szkoły
miałem dużo dalej. Musiałem iść
kilkadziesiąt minut i przechodzić przez taką część wsi zwanej
«SEŁO», w której mieszkało bardzo mało Polaków.
Pod koniec września lub na początku października 1939 bawiłem się
w sadzie i zobaczyłem idącego bardzo zarośniętego człowieka w polskim mundurze. Nie poznałem, ale
byłem pewny, że to Dominik, mój
wujek. Zacząłem biec do domu i
krzyczeć. Dominik wrócił! Dominik wrócił! Jest już na ogrodzie!
Ciocia pobiegła pierwsza. Okazało się, że nie myliłem się. Dominik ostatkiem sił dotarł do żony i
dziecka. Był w tak złym stanie, że
trzeba go było położyć do łóżka i
karmić jak małe dziecko i to bardzo
ostrożnie. Tej samej nocy odczuliśmy trzęsienie ziemi. Zatrzęsła się
ziemia tak, że spadały obrazy ze
ścian, talerze w serwantce. Trzęsienie trwało krótko i większych
strat nie było. Mówiono później,
że wielkie szkody były na terenie
Rumunii. Dominik z niewoli sowieckiej został zwolniony wraz z
wieloma innymi. Nie był oficerem
i był ze wsi. Opowiadał, że był w
obozie gdzieś pod Charkowem, w
którym prowadzono selekcję jeńców. Z niewoli jechał pociągiem aż
na Polesie, a stamtąd szedł pieszo
do domu. Na drogę dano każdemu
tylko jeden bochenek chleba. Opowiadał, że na terenie Polesia szanowali żołnierza tułacza i czasem
dzielili się strawą, ale kiedy znalazł
się na terenach dzisiejszej Zachodniej Ukrainy, odnosili się do niego
bardzo wrogo. Wyzywali, a nawet
pluli na niego. Zdarli z niego rogatywkę, oderwali Orzełek, deptali
nazywając go» kuricą». Dopiero w
Jezierzanach, kiedy się ludzie dowiedzieli, że jest zięciem Czarneckiego z Łanowców chcieli go karmić. Odmawiał. Wiedział, czym
grozi obfite jedzenie. Do swoich
szedł kilkanaście dni, głodując.
We wsi po wejściu Sowietów natychmiast do władzy dorwali się
ludzie z marginesu społecznego i
biedota. Byli to przedwojenni najemni pracownicy rolni. Mieszkali
nad jarem w bardzo ubogich chatynkach i byli nazywani hołotą. Ci,
którzy dotychczas czuli się ludźmi
odrzuconymi i pogardzanymi, nagle stali się władzą i siłą przewodnią. Mogli decydować o wszystkim. Od tej chwili oni decydowali
o tym co z nami będzie, czy nas zamkną, czy prześpimy noc w swoim
łóżku, czy też w nocy załomocą
do drzwi i powiedzą: Otkrywaj

sobaczaja siemia , ubiraj wieszczi.
Skoro ! Sadiś na podwodu. Pojedesz tuda. Tam tiebie budiet łutsze.
(Otwieraj psie nasienie. Pakuj manatki. Szybko. Siadaj na wóz lub
sanie, pojedziesz tam gdzie będzie
ci lepiej). Byliśmy przygotowani
na najgorsze. Mieliśmy przygotowany worek sucharów. Tata zrobił
specjalne kuferki, do których można było włożyć najpotrzebniejsze
rzeczy i żywność na drogę. Nikt
jednak z nas nie wiedział, kiedy
po nas przyjadą, jak długo będzie
trwała podróż i ile pozwolą wziąć.
Tym, upojonym nową ideą ludziom, którym przed wojną moja
babcia pomagała (również i finansowo), zawdzięczaliśmy zabranie
wujka Władysława,do więzienia,
a później do kopalni. Do wujostwa
przyszli w nocy. Zerwali ze snu
wszystkich domowników. Wystraszyli dzieci. Najbardziej płakała
Kazia. Miała dopiero trzy lata. Sąsiad Masnyj (Ukrainiec), milicjant
ludowy, przyłożywszy pistolet do
głowy wujka krzyczał:– Czarnecki! – przekrzykując płacz dzieci i
lament żony - ja wiem, że ty masz
broń. Ty lepiej oddaj ją po dobroci. Inaczej wpakuję ci cały magazynek w twój burżujski, polski
łeb. Zrobię to bihme (przysięgam
Bogu) na oczach twojej rodziny.
- No, to strzelaj. Na co czekasz?
- prowokował wujek wczorajszego sąsiada. Masnyj, kazał innym
milicjantom rozpocząć poszukiwania. Szukano do rana, i nie tylko w domu. Szukano wszędzie, a
szczególnie w warsztacie stolarskim i pomieszczeniach gospodarczych. Szukając zrywano podłogi,
niszczono i rabowano wszystko,
co było pod ręką W tym czasie
oprawcy okładali rękojeściami pistoletów głowę wujka i krzyczeli,
aby dobrowolnie wskazał miejsce
ukrycia broni. W końcu zrezygnowani zabrali wujka, a wujence
zapowiedzieli, że przyjdą później
i będą kopać wszędzie, a broń i
tak znajdą. Już na wozie, siepacz
Masnyj cedził przez zęby: –Czarnećkij, ja tebe dobre znaju, ty proklatyj Lach. Ciebie trzeba zabić, bo
ty byś nam tego nigdy nie darował,
ale na szczęście to ty jesteś w naszych rękach i swojej rodziny już
nigdy nie zobaczysz. Ty sukinsynu, zgnijesz w naszym radzieckim
więzieniu. Daję ci na to słowo,
że tak będzie! - krzyczał Masnyj
wczorajszy sąsiad i dobry znajomy. Wujka zabrali, najpierw do
Borszczowa, a później do Czortkowa. Nie pomogły interwencje we
władzach powiatowych u samego
naczalnika. Wujka Władka wywieziono do Donbasu, do kopalni.
Kilka miesięcy później, również
w nocy zabrano wujenkę i jej córeczki na daleki Sybir. Według relacji cioci Frani, było to tak: Ktoś
życzliwy powiadomił w nocy jako
pierwszą, ciocię Franciszkę, że zabierają wujenkę Marię Czarnecką i

dzieci. Ciocia natychmiast powiadomiła moją mamę i pobiegły do
domu, w którym mieszkała rodzina
Władka. Władka dom stał na końcu
ogrodu dziadka w odległości około 100–200 m od naszego domu.
Widok na dom i podwórko zasłaniały zabudowania gospodarcze.
Gdyby ciocię Franię nie powiadomiono, bylibyśmy zaskoczeni, że
w nocy zniknęła rodzina Władka.
Kiedy szybsza Franciszka dotarła
do posesji brata zobaczyła, że na
podwórku stoją zaprzężone sanie,
a po podwórku chodzą jacyś ludzie uzbrojeni i węszą po zabudowaniach i coś pakują do worków.
Wejścia do domu pilnowało dwóch
czerwonoarmiejców z bronią.
-Ty kuda?, krzyknęli do cioci, kiedy chciała wejść do sieni.
Znowu ten sam Masnyj – wyjaśnił,
że to siostra i żeby przepuścili. Weszła do otwartego pomieszczenia, a
była zima i około 30 stopni mrozu.
Bronia, ubierając zapłakaną Kazię,
także rzewnie płakała. Powodem
płaczu dziecka była sukienka Broni. Miała rano odebrać ją od krawcowej. Wujenka zrezygnowana siedziała na łóżku i powtarzała: – Nie
mogę znaleźć grubych pończoch i
zimowych butów. Nie mogę się pakować i nie wiem, co mam zabrać
ze sobą? Była całkowicie zagubiona. W tym domu, pełnym obcych
ludzi, pokrzykiwań i ogólnego rozgardiaszu rzeczywiście nie można
było niczego znaleźć. Przypuszczalnie dlatego, że inni milicjanci
zdążyli upchnąć zapasy do worka.
Ciocia Franciszka zdjęła swoje
pończochy i podała Marii. Wojskowy – Rosjanin, chyba dowódca,
zwrócił się do mojej mamy, która
tam już była, ze słowami: – Dajcie
jej prócz chleba dużo słoniny. Tam
gdzie jedzie niczego nie będzie.
To był jedyny człowiek, który nie
ponaglał skazanych na zesłanie. W
końcu na saniach ułożono skromny
dobytek, bo na wiele nie zezwolono. Specjalnie nie ponaglano dopóty, dopóki nie pokazały się sanie
wiezionych zesłańców z Kozaczyzny i wtedy zaczęto popędzać do
szybkiego odjazdu. Pożegnanie
z bratową i dziećmi było krótkie,
dramatyczne i przerwane zostało
brutalnie. Już świtało, kiedy sanie
odjechały do Borszczowa. A nie
były to jedyne sanie tego poranka
z Łanowców. Ten zimowy dzień
10 luty 1940 nie da się zapomnieć.
Był to bardzo smutny dzień. Moje
dwie kuzynki i wujenkę wywieźli do wagonu bydlęcego. Jeszcze
tego samego dnia rano rozeszła się
pogłoska, że dopóki nie załadują
wszystkich wagonów, transport
będzie stał na stacji w Borszczowie, i że Rosjanie wyjątkowo zezwolili na dowiezienie zabieranym
na Sybir: żywności, opału i ubrań.
Podobno było już kilka zgonów. W
domu panował płacz i gorączkowe
pakowanie różności do sań. Błagałem tatę, aby zabrał mnie ze sobą.

– Nie pożegnałem się z Bronią i
Kazią oraz wujenką – prosiłem
płacząc.
W końcu tata zgodził się pod warunkiem. Powiedział: – Dobrze
pojedziesz, ale ani kroku z sań.
Ja sam będę dostarczał do wagonów wszystko to, co zawieziemy.
Ty masz siedzieć w saniach. Kiedy przyjechaliśmy na dworzec, w
oddali zobaczyłem dużo wagonów
towarowych, z których dochodził
głośny płacz kobiet i dzieci, jakieś podniesione głosy i siarczyste przekleństwa ochrony. Wzdłuż
wagonów stali wartownicy w tych
swoich budionówkach i szynelach
z bagnetami na długich karabinach.
Byli przemarznięci i bardzo źli. Do
wagonów dopuścili tylko tych,
których wyznaczyli i oznakowali.
Każdy z nich miał anioła stróża,
jak opowiadał tata. Tata kilkakrotnie chodził z tym, co przywieźliśmy. W ostatnim kursie zabrał z
sań wszystko co mógł udźwignąć i
poszedł ze strażnikiem do pociągu.
Mnie na odchodne powiedział: –
Jeżeli długo nie będę wracał, masz
zawrócić i gnać do domu. Długi
czas nie wracał. Zacząłem sobie
wyobrażać, że mojego tatę wywiozą na Sybir i zacząłem płakać.
Już miałem nawracać gniadego,
kiedy zobaczyłem, że wśród tych
czerwonoarmiejców chodzi małe
dziecko, skąpo ubrane. Pomyślałem, że to chyba dziewczynka.
Może Kazia? Jednocześnie zobaczyłem mego tatę jak rozmawia z
żołnierzem i pokazuje na zapłakaną
istotę. Chce ją wziąć na ręce. I wtedy usłyszałem ostre – Ostaw! Idi
k’czortu, a to strelat’ budu (zostaw
i idź do diabła, bo strzelać będę).
Tata został brutalnie odepchnięty,
a dziecko, tym przeklętym szpikulcem popychając wartownik poprowadził do transportu. Zacząłem
znowu płakać. Wyobraziłem sobie,
że tam mogła być mała kuzynka.
Tata przybiegł, wskoczył do sań
i zaciął konia. Gnaliśmy kilka kilometrów i dopiero obok naszego
pola odezwał się do mnie po raz
pierwszy. Powiedział, że wujenki i dzieci nie widział. Wszystko
rozdawał tym, którzy o to prosili.
Po raz pierwszy widziałem mego
tatę, któremu łzy spływały po twarzy! –Tam – wstrzymując szloch,
powiedział – tam ludzie będą jechać na poniewierkę, gorzej niż
bydło. Wielu z nich nie dojedzie do
miejsca przeznaczenia, bo są goli,
nieobuci, bez żywności i ciepłej
odzieży. Najgorsze jest to, że zima
jest taka ostra, a oni nie mają opału. To, co zawieźliśmy, to kropla w
morzu. A to dziecko, które chciałem wziąć, było sine z zimna i ledwie słychać było jego głosik. Ono
już nawet płakać nie mogło! Kiedy
przyjechaliśmy do domu, mama i
domownicy, bardzo to przeżywali.
Przez długi czas w domu było jak
w czasie pogrzebu bliskiej osoby, albo jeszcze smutniej. Jeszcze
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dzisiaj, po tak wielu latach kiedy
to piszę, łzy mi cisną się do oczu.
Nawet dzisiaj wyraźnie widzę ten
okropny obraz bezradności. Nawet
dzisiaj. Od tego czasu czekaliśmy
na naszą kolej.
W tym samym okresie wywieziono wszystkie rodziny kolonistów.
Tak nazywaliśmy tych, którzy
otrzymali ziemię za zasługi. Byli
to Legioniści. Ci, o których piszę
mieli gospodarstwa położone bliżej stacji PKP– Teresin. Gospodarstwa ich były okazałe położone
wśród własnych pól, na płaskim
terenie. Wszyscy zazdrościli im
tego, że mają pola w jednym kawałku i nie muszą pokonywać
wzniesień i znacznych odległości.
Następnego dnia, kiedy wywieziono mieszkańców tej koloni, zjawiły się tam trzy kobiety ukraińskie.
Ukrainki szły polami po łatwą
zdobycz. Przynajmniej tak sobie to
wyobrażały. Było bardzo mroźnie
- około minus 30stopni Celsiusa i
wiał silny wiatr tworząc zadymkę.
Kobiety zabrały jakieś przedmioty i wracały do wsi Kozaczyzna.
Odległość nie była duża, zaledwie
kilka kilometrów, ale nie na taką
pogodę. W zaśnieżonym polu przy
tak wielkiej zawiei pogubiły się.
Jedna z nich, najmłodsza zostawała z tyłu. Widocznie niosła coś, co
jej utrudniało marsz po zaśnieżonym polu. Zboczyła w bok i tam
została, Znaleziono ją skostniałą
dopiero po kilku dniach. Była zakopana w śniegu i tuliła do siebie
... maselnicę. We wsiach- Kozaczyźnie i Łanowcach powtarzano,
że cudza krzywda zawsze wychodzi bokiem. Nawet ksiądz (grekokatolicki Huniowski), grzmiał w
cerkwi, by nie pożądano cudzej
własności, bo Bóg takich karze.
–Jeśli nie natychmiast, jak tą nieszczęsną, co połaszczyła się na
maselnicę, to później, albo na sądzie ostatecznym. Nie trzeba było
długo czekać, aby ten san pop miał
inne zdanie w kwestii własności i
życia sąsiadów, kiedy nawoływał
do wybierania kąkolu z pszenicy,
czyli mordowania Polaków przez
rezunów. Tej srogiej zimy do szkoły uczęszczałem każdego dnia,
niezależnie od tego czy na dworze
był mróz większy, czy mniejszy i
czy była zawieja, która zwalała z
nóg, czy świeciło słońce. Podobno byliśmy zahartowani. Tak mi
się wydawało. Okazało się, że odmroziłem wszystkie palce u nóg.
Zaczęły okropnie ropieć. Leków
nie było. Mama robiła, co mogła.
Babci Agnieszki – naszej lekarki,
nie było już w domu. Ukrywała
się przed władzą radziecką. Przestałem chodzić do szkoły. Groziła
mi amputacja palców. I wtedy z
pomocą pospieszyła moja wychowawczyni ze szkoły, rodowita Rosjanka. Ona to, tylko sobie znanym
sposobem, postarała się o nadmanganian potasu. To uratowało moje
nogi. Palce odczuwam po dzień
dzisiejszy, ale je mam, dzięki tej
kobiecie. Uczyłem się bardzo dobrze i szybko nadrobiłem zaległości. Na świadectwie miałem same
«widminno» (po ukraińsku - bardzo dobrze).
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Wspomnienia Adeli Roch
z d. Rusiecka z kolonii
Teresin w pow. Włodzimierz
Wołyński na Wołyniu
1935 - 1947. Część IV
Sławomir Tomasz Roch
NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA
Z ROMANEM ROCH
Losy naszych międzywojennych roczników są różne i b.
trudne bowiem gdy my cierpieliśmy, już tułaczkę na
Ziemi Zamojskiej wielu wciąż
przebywało na mroźnej Syberii,
a wielu z tych którzy wyszli z
Gen. Władysławem Andersem,
musieli pozostać na zachodzie.
Tymczasem Roman Roch kóry
został wywieziony na przymusowe roboty do III Rzeszy, po
wyzwoleniu tych ziem w 1945 r.
przez Sowietów, trafił do poniemieckiej wsi Łężyce k. Karłowa
na Donym Śląsku. Zajął tam sobie wygodny dom i przez krótki
czas mieszkał tam od czerwca
1945 r. do lutego 1946 r., kiedy
to dowiedział się, że jego siostra
Helena Rusiecka z d. Roch jest
w Horodle nad Bugiem, zostawił
wszystko i przyjechał do niej.
Kiedy po czterech latach ujrzałam Romka, radości było co
nie miara, mieliśmy sobie tyle
do powiedzenia. Czasy były
ciężkie, a my oboje nie mieliśmy właściwie nic, ale byliśmy
młodzi, silni i mieliśmy siebie,
wierzyliśmy w siebie. Wyszłam
za mąż za Romana Roch, nasz
ślub był w kościele w Horodle
06 grudnia 1946 r., była to piękna uroczystość i choć było mało
gości, byłam b. szczęśliwa, gdyż
teraz miałam, już swoją własną
rodzinę. Na naszym weselu był
Stanisław Roch z Zofią, była
z pochodzenia Ukrainką oraz
Mieczysław Roch z żoną Heleną oraz moja rodzina najbliższa.
Przyjęcie weselne było w domu
we wsi Matcze, który dostaliśmy od państwa, tam mieszkaliśmy jeszcze kilka miesięcy, aż
do 01 kwietnia 1947 r., kiedy
wyjechaliśmy do wsi Mieniany
k. Hrubieszowa. Z Mieczysławem Roch spotkałam się po raz
pierwszy, już po wojnie w Horodle, kiedy wstąpił do naszego
domu po Romka. Wracał właśnie
z kościoła i zaprosił Romka do
siebie do Kopyłowa. Następnym
razem spotkaliśmy się, już na
naszym weselu we wsi Matcze,

parafia Horodło, było to krótko
po ślubie Mietka z Heleną z d.
Zabłocka. Nie minęło wiele czasu, a Mietek odwiedził nas we
wsi Matcze ponownie. Siedząc
tak przy stole mieliśmy teraz
okazję, tak na spokojnie raz jeszcze powspominać to wszystko,
co działo się na Wołyniu. Naturalnie Mietek zaczął opowiadać,
co działo się podczas napadu rezunów na Zastawie, mówił tak:
„Miałem dużą rodzinę, a teraz
zostałem sam i nawet nie wiem,
jak oni tam zginęli.”. Pomyślałam sobie: „Tadzik opowiadał ,
a ty nie wiesz?”. Ale już go o to
nie pytałam. Kiedy już przybyliśmy z Romkiem do wsi Mieniany, zabawiliśmy tam jedynie
miesiąc czasu bowiem przyszli
do naszego domu, jacyś dziwni
ludzie, można powiedzieć jakby takie złodzieje – bandziory,
którzy żyli widać z rozboju i
nakazali nam do rana się wyprowadzić. Przy czym podpalili całą
wioskę, tak że jedynie nasz dom
się ostał, mieliśmy szczęście, że
nas tam nie pozabijali. Romka
mojego męża i jeszcze jednego
chłopa, nieznacznie wtedy pobili. W tej dramatycznej sytuacji,
wyjechaliśmy do Hrubieszowa
i tam mieszkaliśmy w jakiejś
pożydowskiej kamienicy, jeszcze przez miesiąc czasu. Potem
wróciliśmy z powrotem do wsi
Mieniany i tam mieszkaliśmy w
oborze wraz z siostrą Michalinką i jej mężem Edwardem Kisielewiczem oraz ich 1-rocznym
synkiem Ryszardem. Tam w tej
oborze w tych trudnych warunkach, urodziło się nam pierwsze dziecko Tadeusz. Wtenczas
moja bratowa Helena, już wdowa, przyjęła nas do siebie. Jej
mąż, a nasz brat Leonard zmarł
27 kwietnia 1945 r. w szpitalu
w Zgorzelcu, gdy z odniesionej, poważnej rany, wdało się
zakażenie. Został pochowany
na ogromnym cmentarzu wojskowym w Zgorzelcu. Po jakimś
czasie na zaproszenie Mietka
Rocha, pojechałam z Romkiem
i naszym synem Tadzikiem oraz
z bratową Heleną do Kopyłowa.

Przyjął nas wtedy b. miło i pięknie ugościł. Trzeba to przyznać,
że Mietek był człowiekiem b.
rodzinnym i przyjaznym. Właśnie wtedy na tym przyjęciu, po
kilku kieliszkach, gdy rozwinęły się trochę wszystkim języki,
Mietek zaczął opowiadać, jak
to było w partyzantce na Wołyniu. Mówił nam tak: „Romek
ja z Twoim bratem Tadeuszem,
trzymaliśmy się w partyzantce
prawie do końca. Walczyliśmy
w szeregach 27 Wołyńskiej DP
AK, braliśmy razem udział w
wielu potyczkach z Niemcami i
Ukraińcami. Na wiosnę 1944 r.
mocno natarli na nas Niemcy,
sytuacja stała się trudna i niebezpieczna. Niedaleko byli już
Sowieci. Nasze dowództwo podjęło decyzję o przebijaniu się
do Ruskich. Zatem rozgorzała
walka, a my rzuciliśmy się przez
bagnistą rzekę Prypeć, a gdy już
część z naszych przeprawiła się
na drugi brzeg do Ruskich, wtedy oni nieoczekiwanie otworzyli do nas ogień. Kilku naszych
chłopaków zginęło od pierwszych sowieckich salw. Właśnie
wtedy został lekko ranny Tadeusz. Wiem o tym bo powiedział
do mnie: ‘Wiesz że ja ranny!’,
ale nie mówił gdzie dostał. Zaraz obaj wskoczyliśmy do rzeki
z zamiarem przepłynięcia na
drugi brzeg, pomimo ognia ze
strony Sowietów. W tym czasie
padł rozkaz: ‘Wycofujemy się!’
i ja się wróciłem, ale Tadek w tej
rzece zniknął mi z oczu. Jeszcze
na niego czekałem, ale już się
więcej nie pojawił i musiałem
wracać do oddziału. Od tej pory
słuch wszelki po nim zaginął. Tadek zginął, jak wielu naszych kolegów na Prypeci.”. Pod dachem
bratowej Heleny mieszkaliśmy
do września 1949 r., ale potem
musieliśmy przenieść się w inne
miejsce.
W GÓRACH STOŁOWYCH
NA ZIEMI KŁODZKIEJ
Szczęśliwie moja starsza siostra
Janina, poinformowała nas, że w
Kotlinie Kłodzkiej na Ziemiach
Odzyskanych jest dla nas dom,

gdzie moglibyśmy zamieszkać.
Razem z mężem Romanem zdecydowaliśmy, że tam pojedziemy. I tak oto zamieszkaliśmy we
wsi Pasterka w gm. Radków w
pięknych Górach Stołowych. To
był opuszczony dom poniemiecki, b. piękny, murowany, siedem
pokojów, ale brakowało zajęcia,
gdyż ziemia tu nie rodzi. Romek podjął pracę w lesie. Może
byśmy tam i zostali gdyby nie
to, że jesienią roku 1954 z gm.
Radków, przyjechali urzędnicy
partyjni i namawiali ludzi, aby
przystąpili do kołchozu. Niestety
wiele rodzin, przeważnie nasiedleńcy z Kieleckiego na czele z
Jaworskimi i Lechnowskimi, postanowili zgodzić się i przystąpić
do kołchozu. Tymczasem nasza
rodzina oraz młodsza siostra Halinka z mężem Józefem Kozełko, byliśmy nieprzejednani i o
kołchozie nie chcieliśmy nawet
słyszeć. Jakoś nie przemawiało
do nas wspólne gospodarzenie
z ludźmi, których właściwie
nie znaliśmy. Poza tym byliśmy
inaczej wychowywani w rodzinach i nie ufaliśmy komunistom
oraz ich nowym pomysłom. Po
prostu chcieliśmy być na swoim, a nie na czyimś, na obcym.
Poza tym my przyjechaliśmy
dość późno na te ziemie i przez
kilka pierwszych lat, pracowaliśmy dość ciężko, by mieć coś
swojego, choćby tego konia
i choćby te swoje krowy. Po
temu nie było czasu w naszym
domu na balety i strojenie się,
gdy tymczasem Kielczanie byli
tu pierwsi, nabrali naturalnie
wszystkiego po Niemcach i
bawili się, jak za najlepszych
czasów. Teraz zaś żądano od
nas, byśmy owoce naszej ciężkiej, mrówczej pracy, ochotnie
przekazali do wspólnej kasy.
No po prostu żyć nie umierać!
To była w naszym mniemaniu,
tak wielka niesprawiedliwość,
że nawet nie chcieliśmy o tym
słyszeć, ani wcale. Ale z władzą
komunistyczną nie było lekko, nie dawali nam spokoju, w
końcu część ludzi uciekła z Pasterki, ale większość podpisała
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i zostali w tym kołchozie. Ja z
mężem Romanem wybraliśmy
przeniesienie się do spółdzielni
do Gajowa i udało nam się. Niestety i tu, jak się potem okazało, był już kołchoz, ale jednak
woleliśmy tu, niż tam we wsi
Pasterka. Zatem komunistycznego dobrodziejstwa kołchozowego, uniknąć nam się nie udało,
jeszcze musieliśmy zapłacić 3
tyś. kary, że opuściliśmy Pasterkę i przyszliśmy do Gajowa.
Przy okazji mnożyły się na
nas różne donosy, jakobyśmy
dom zniszczyli i tym podobne
oskarżenia. Byliśmy po prostu
wrogiem klasowym, który nie
chce pracować społecznie, a to
się oczywiście komunistom i ich
poplecznikom b. nie podobało i
nie pasowało.
INNE
KOMUNISTYCZNE
PRZEŚLADOWANIA
Mieliśmy tylko nadzieję, że tu
w Gajowie nareszcie zaznamy
trochę spokoju, otrzymaliśmy
drewnianą lepiankę, ale do takich warunków, byliśmy już
mocno zaprawieni. Tym bardziej, że mój brat Stanisław
Rusiecki obiecywał zabrać nas
stąd do miasteczka Złotoryja na
Dolnym Śląsku, gdzie pracował
w tartaku i był nawet kierownikiem. Ale nasze życie potoczyło
się zgoła inaczej, już mieliśmy
troje dzieci i po krótkim czasie
przenieśliśmy się do domu większego, murowanego i tu zamieszkaliśmy, już na całe nasze życie
i tu mieszkam, po dziś dzień.
Niedługo po przeprowadzce na
to nowe miejsce, urodziło się
nam czwarte dziecko, nasza jedyna córka Barbara. A w tej sytuacji, już nie myśleliśmy o wyjeździe do Złotoryi, tym bardziej
że zaczęto szeptać, iż kołchozy
będą rozwiązywać. A to znów
tchnęło w nas nadzieję na wolne i samodzielne życie i na swojej, a nie wspólnej, kołchozowej
własności. Krótko po czerwcowych zamieszkach i krwawych
walkach w roku 1956 w Poznaniu, rzeczywiście do władzy
przyszedł Władysław Gomułka
i znienawidzone kołchozy rozwiązano, oddając ludziom ziemię i ich własność. Dostaliśmy
w zamian za to, co zostawiliśmy
za Bugiem 7 ha ziemi. Tak oto
po długich latach tułaczki i prześladowań, mogliśmy wreszcie
spokojnie gospodarować, już na
własnej ziemi i mieszkać we własnym domu. Niestety wciąż nie
dane było jednak zaznać spokoju
bowiem wciąż borykaliśmy się
z komunistycznym systemem,
który moją rodzinę prześladował
i to w sposób bezpośredni. Otóż
mój mąż Roman uchodził za
człowieka dobrego i spokojnego,
właściwie nie lubił się włuczyć i
nie lubił obcego towarzystwa. To
zwróciło uwagę komunistycznej
bezpieki, która już w roku 1950,
gdy jeszcze mieszkaliśmy w
Pasterce, postanowiła nakłonić
Romana do tajnej współpracy.
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Zaczęło się to dość niewinnie.
Mieliśmy już troje małych dzieci, zatem sytuacja była dość wymagająca wysiłku i zaradności.
W tym niełatwym dla nas czasie
męża „przypadkowo spotkał”,
dowódca placówki wojskowej
na granicy czeskiej w Pasterce o
nazwisku Mastalerz. Umówił się
wtedy z mężem na następne spotkanie do którego rzeczywiście
doszło i powiedział Romkowi
wprost: „Panie Roch chcielibyśmy, aby pan podjął z nami
współpracę, jako tajny współpracownik. Oto instrukcja dla
pana, co ma pan dla nas robić.”.
Romek opowiadał mi później, że
wtedy podczas tego pierwszego spotkania, ten człowiek zaświecił światło w tym pomieszczeniu, w którym przebywali i
pokazywał, co było w tej ubeckiej instrukcji. Ubek Mastalerz
mówił tak: „Chcielibyśmy, aby
pan chodził pod ludzkie okna i
słuchał, co kto mówi, a następnie wszystko nam donosił”. Mąż
Roman zwierzał mi się potem z
tego nachodzenia ubeków tak:
„Po prostu chcieli zrobić ze
mnie konfidenta, tajnego współpracownika ich służb, ale ja nie
zgodziłem się, odmówiłem. Za
jakieś pół roku znowu przyjechał
do mnie, tym razem z Dusznik –
Zdrój, wojskowy w stopniu majora i znów poprosił mnie na rozmowę. Przebieg tej rozmowy, był
taki sam jak poprzednia wizyta,
ale tym razem dali więcej czasu
do namysłu. Miałem im dać odpowiedź.”. Ja w tym czasie znalazłam się w szpitalu, tak poważnie byłam chora. I właśnie wtedy
znów przyjechali do męża i to
wprost do naszego domu. Chcieli mu wręczyć pieniądze, tak już
byli bezczelni, a może zdeterminowani. Mówili tak: „Panu
pieniądze się przydadzą, przecie
to żona chora, a dzieci macie
małe. Niech pan weźmie te pieniądze i zacznie dla nas pracować!”. Ale Romek i tym razem
odrzucił propozycję współpracy z UB mówiąc: „Ja nie mogę
wziąć tych pieniędzy, bo na te
pieniądze nie zapracowałem. Ja
będę miał z tego powodu wyrzuty sumienia!”. Tym razem
jeszcze rozmawiali b. spokojnie
i nawet delikatnie prosili, przy
czym zaznaczyli, że czekają na
pozytywną odpowiedź. Za jakieś
dwa tygodnie, gdy już byłam w
domu znowu przyszli do naszej
szopy na podwórko i tam wywołali mojego męża. Tym razem ich
cierpliwość się skończyła i zaczęli wręcz wygrażać mężowi:
„Słuchajcie dobrze Roch, jak ty
się nie zgodzisz na współpracę,
to my tobie tak damy, że ty popamiętasz, a i tak będziesz dla nas
pracował!”.
I zaraz pojechali. Romek był
ostatnim spotkaniem tak przestraszony, że postanowił wszystko mi opowiedzieć. I wtedy właśnie po raz pierwszy poznałam
cel ich dotychczasowych wizyt,

gdyż do tego czasu nic jeszcze
nie wiedziałam. To było straszne, co czuliśmy i przeżywaliśmy.
Po krótkim namyśle poradziłam
mężowi tak: „Idź i powiedź im,
że ty chętnie byś dla nich pracował, ale jesteś przestraszony od
kiedy wróciłeś z III Rzeszy i po
nocach przez sen krzyczysz różne
rzeczy, a to może zdradzać wiele
ubeckich tajemnic. Do tej pory
o tym nie mówiłeś ponieważ się
tego wstydziłeś”. I rzeczywiście
mąż poszedł na świetlicę na Pasterkę i tam się z nimi spotkał i
powtórzył wszystko, jak to razem zaplanowaliśmy. A oni na
to zaczęli stawiać pytania: „To
dlaczego pan się nie leczy? My
pana chcemy mimo wszystko. My
pana damy na leczenie.”. Naturalnie i tym razem mąż się nie
zgodził, tym razem wymawiając
się moją chorobą, bo to przecież
ktoś musi być przy dzieciach.
Widocznie postanowili cierpliwie czekać, gdyż wciąż nie odpuszczali. A ja widząc też jaśniej
co się dzieje, postanowiłam być
blisko męża i nie opuszczać go
ani na krok. W tym właśnie czasie przeprowadziliśmy się Gajewa. Za jakiś czas ubecy znowu
przyjechali do męża i tym razem kazali mu wyjść pod gajewską górę na mostek, chcieli
solidnie porozmawiać. Widząc
zmieszanie Romka i słysząc, jak
pomstuje: „Jeszcze się mnie nie
odczepili!”. Widząc że on idzie,
poszłam za nim i krzyczę, jak wariatka na całą wieś: „A ty durny
do kina idziesz. A dzieci ma i nie
obchodzą go wcale. Idzie sobie
gdzie chce!”. No i siłą rzeczy do
tego spotkania z ubekami nie
dopuściłam. A gdy wróciliśmy
oboje do domu, to śmialiśmy
się z Romkiem, co nie miara i
mówiliśmy: „Mój Ty Boże trzeba jeszcze z siebie wariata robić,
aby godność zachować.”. Znów
minęło trochę czasu. Ostatnie
najście ubeków na naszą rodzinę, było w październiku 1955 r.,
tuż przed chrzcinami Barbary.
Przed naszym domem zatrzymał
się wojskowy gazik. Widząc na
co się znowu zanosi, pogoniłam
natychmiast, aby być przy mężu,
a on właśnie robił klatkę dla
świń. Patrzę a za chwilę wchodzi ten major z Dusznik. Ukłonił
się i coś sugeruje tak: „A pani to
zawsze musi, tak przy mężu usługiwać?”. A ja do niego ostro i
niemal ordynarnie: „A tak bo on
mnie nie zrobi, tak jak trzeba, a
potem ja chodzę przy klatce i tylko roboty więcej i męczę się.”. I
tłumaczę Romkowi, co ma dalej
przy klatce robić, a na ubeka nawet nie spoglądam. A wydzieram
się na męża ile wlezie. On tymczasem postał i widząc, że znów
nic nie wskóra odjechał. To był
ostatni raz, jak nas nachodzili i
już więcej, u nas ich nie było.
Widać dali sobie w końcu z nami
spokój, ale i czasy się wyraźnie
polepszyły, gdyż nastał Gomułka
i powszechnie mówiło się o komunistycznej odwilży.

NIE POMARLI CI KTÓRZY
ŻYJĄ W PAMIĘCI NARODU
Życie rodzinne, ciężka praca i
żywa pamięć o Tych, co zostali
na Wołyniu, wypełniały nasze
kolejne dni i lata na Ziemi
Kłodzkiej. W życiu rodzinnym
byliśmy szczęśliwi, żyliśmy z
Romkiem zgodnie, pobożnie i
dobrze staraliśmy się wychować
nasze dzieci. Trzeba było zakasać
rękawy i wytrwale pracować, a
wiadomo że na gospodarce jest
przy czym robić każdego dnia. A
jednak nigdy nie zapominaliśmy
o naszych bliskich. Szczególnie
mocne więzy łączyły nas z rodziną siostry Halinki Kozełko ze wsi
Tłumaczów, do której mieliśmy
tylko przez górę oraz z rodziną
drugiej rodzonej siostry Michalinki Kisielewicz, która wyszła
za mąż za Edwarda. Mocne i
trwałe więzi pozostawały z jeszcze jedną naszą rodzoną siostrą z
Janiną Topolanek z d. Rusiecka,
która również mieszkała niedaleko, we wsi Grochowa, gm. Bardo
Śląskie, pow. Wałbrzych. Poza
tym na Ziemi Kłodzkiej, jak i na
całym Dolnym Śląsku, osiadło b.
wielu dawnych naszych parafian
oraz mieszkańców Wołynia, z
którymi utrzymywaliśmy mniej,
lub bardziej ścisłe kontakty. Dla
przykładu w miasteczku Nowa
Sól na Dolnym Śląsku, zamieszkała wraz z mężem Michałem
nasza serdeczna koleżanka Helena Wójtowicz z d. Karbowiak
z osady Budki Kohyleńskie na
Wołyniu. Stałe kontakty rodzinne, listowne i nie tylko, łączyły
nas także z Ziemią Hrubieszowską, gdzie we wsi Mieniany, gm.
Hrubieszów, pozostała po wojnie bratowa Helenka Rusiecka z
dziećmi. Właściwie cała dalsza
rodzina męża Romana, pozostała
na Zamojszczyźnie, a specjalnie we wsi Kopyłów, gm. Horodło oraz we wsi Siedliska, gm.
Zamość. Naturalnym biegiem
rzeczy wspomnienia z rodzinnych stron z Teresina, Kohylna
i Swojczowa, były w naszej rodzinie b. żywe i wciąż powracały, podczas wszystkich spotkań
rodzinnych i towarzyskich. [22]
[Wiele b. cennych informacji o
losach mieszkańców Teresina i
okolic, w tym z rodziny Roch,
można znaleźć w osobistych
wspomnieniach
Eugeniusza
Świstowskiego, żołnierza 27
Wołyńskiej DP AK ps. „Dąb”
z kolonii Teresin na Wołyniu,
który po wojnie osiadł we wsi
Kopyłów na Ziemi Hrubieszowskiej. Jest to b. cenny dokument,
zawierający zeznania naocznych
świadków ludobójstwa, dokonanego na ludności polskiej Teresina w sierpniu 1943 r. przez ukraińskich nacjonalistów. Poza tym
jest tam dość ważny opis powojennej działalności żołnierzy 27
Wołyńskiej DP AK, skupionych
licznie przy kole kombatantów
w Hrubieszowie. Wspomnienia te opublikowane 15 czerwca 2010 r., można przeczytać w
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Roch]. Pamiętam, że raz jeden
rozmawiałam z moją bratową
Heleną, która była młodszą, rodzoną siostrą Kazimiery Brzezickiej z d. Roch, a ona tak mi się
zwierzyła: „Mój tato Władysław
umarł wcześniej na zapalenie
płuc.”. Gdy zaś ja przy okazji
wspomniałam moją mamę Zofię, która była z Kalinowskich,
ona dodała: „A moja z Gronowiczów i powiązała się z Rochami.”. Rozmowa ta miała miejsce,
już po wojnie w naszym rodzinnym domu w Gajowie, to było na
około 3 lata przed jej śmiercią.
Nigdy nie wyrzuciliśmy także
z naszych serc, Tych naszych
najbliższych, którym winniśmy
wieczną pamięć. Szczególnie
przeżywał to mąż Roman, któremu nigdy nie było dane stanąć
nad grobem mamy Amelii, brata
Tadeusza oraz sióstr Kazimiery
i Zofii. Odebrane mu zostało nawet zapalenie znicza na
grobie ojca Władysława Roch,
który pomarł jeszcze przed
II wojną światową, a którego
mogiłę banderowcy haniebnie zniszczyli, wraz z całym
parafialnym cmentarzem w
Swojczowie. Nie trzeba chyba
nikomu tłumaczyć w jakiej atmosferze, przeżywaliśmy zatem
święta Wszystkich Świętych,
czy Dzień Zaduszny. Dla męża
był to czas szczególnej pamięci i
głębokiej zadumy nad losem naszej rodziny. Naturalnie pomimo
morza wylanych przez całe życie
łez, ogromnego bólu, zadanego
przez bezlitosnych oprawców,
spod znaków Bandery, naszym
najbliższym, żywiliśmy z mężem Romanem w sercach przekonanie, że choć zapomnieć się
tego nie da i to do samej, naturalnej śmierci, ale wybaczyć
koniecznie trzeba. Nienawiść
bowiem sieje straszne zniszczenie i paradoksalnie wyniszcza w pierwszym rzędzie, tych
wszystkich, którzy ją w sobie
noszą i nieustannie żywią przez
podsycanie pragnienia zemsty.
Tego w naszym domu nie było
i tego naszych dzieci nie uczyliśmy. I choć trudno wybaczyć,
gdy straciło się najbliższych i
gdy na własne oczy widziało się,
tamte „czerwone noce” na Wołyniu, jednak droga przebaczania
jest jedyną, której człowiek, tak
naprawdę z głębi serca pragnie
i do której naprawdę tęskni. Po
temu i my z serca wybaczyliśmy. Mój kochany mąż Roman
odszedł do wieczności 11 marca
1995 r.. Żegnaliśmy go z wielkim żalem, gdyż na tamtą stronę
życia, odszedł jeszcze jeden dobry człowiek. Jego ciało spoczęło na cmentarzu parafialnym w
miasteczku Radków, u podnóża
pięknych Gór Stołowych.
CDN.
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Moje Kresy – Michał Korzewa
Eugeniusz Szewczuk

/ Michał Korzewa w wieku 18 lat

”Dotknijmy dłonią piersi człowieka, a wyczujemy pod palcami pulsowanie serca. Sięgnijmy do Tarnopola, a dotkniemy serca Polski,
bijącego z niezmierną żywością
od 16 wieku, serca zawsze wrażliwego, nieraz zalewającego się
żywą gorącą krwią, nieraz zamierającego na chwilę w omdleniu,
ale z tem większą siłą budującego
się do nowego życia”- pisał w
swej publikacji „Województwo
tarnopolskie i jego zabytki” Ludwik Wawryszyn. Tarnopol miasto położone w malowniczej okolicy od dawna zyskało miano
stolicy Podola. Leżało na ważnym
szlaku komunikacyjnym i handlowym, ze wschodu na zachód, z
Niemiec i Austrii do Rosji. Z drugiej jednak strony to dobre położenie sprzyjało różnym celom inwazyjnym. W swojej historii
doznał rozlicznych klęsk - jak pisał prof. Stanisław S. Nicieja. Płonął, mordowano jego mieszkańców, wysadzano w powietrze jego
budowle, kościoły, zmieniali się
okupanci, a tarnopolanie na
wskroś wszystkiemu, żyć tam
chcieli i żyli razem z Żydami i
Ukraińcami. Żyli w nie najgorszej
sąsiedzkiej zażyłości. W przedwojennym Tarnopolu mieszkało 37
tyś. ludzi. Tuż u bram Tarnopola,
w południowej jego części, po
drugiej stronie Seretu, przy niewielkim oddaleniu od stawu, od
strony Lwowa biegła droga. Po jej
prawej stronie ciągnął się długi
szereg domów, to ZAGROBELA.
Kiedyś tu usytuowana była drewniana forteca, która przez stulecia
broniła ziemie południowo –

/ Zagrobela.Dworek ordynata Czarkowskiego

wschodniej
Rzeczypospolitej
przed napadami Tatarów. Fortecę
na Zagrobeli w późniejszych czasach przebudowano na zamek. W
XIX wieku dziedzicem Zagrobeli
był M. W. Krosnowski, który ową
rodową wiejską siedzibę przekształcił na klasycystyczny pałac
okolony parkiem. Późniejszymi
właścicielami zostali Tadeusz i
Wiktor Czarkowscy. Po I wojnie
światowej rodzina ta oddała część
gruntów oraz pałac na szkołę rolniczą, tworząc fundację rodzinną.
Majątek sprzedano gminie miejskiej, od której przejął ją rząd i
przeznaczył na koszary wojskowe. Położona na niewielkim
wzgórzu Zagrobela w 1926roku
została przyłączona do gminy
miejskiej Tarnopola. Wpierw traktowana jako przedmieście, położona wzdłuż trasy wylotowej do
Lwowa, w miarę wzrostu zaludnienia, otrzymała charakter i nazwę dzielnicy. Tak powstały: Parkowa
(Zbaraska),
Zarudzie,
Mikuliniecka, Podole, Zagrobela i
Gaje. 13 lutego 1933roku w Zagrobeli urodził się MICHAŁ KORZEWA, syn Mikołaja i Julii zd.
Tysowska. Rodzice Michała - ojciec Mikołaj (rocznik 1910) i
mama - Julia (rocznik 1911),
związek małżeński zawarli w Tarnopolu w 1932 roku w kościele
parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mieszkaliśmy u
pana Mączki (Czecha ożenionego
z Polką, właściciela dóbr ziemskich), razem z dziadkiem Michałem i babcią Michaliną zd.
Ostrowska. Dziadek kiedyś pracował jako rogatkowy i pobierał
opłaty za wjazd do miasta od strony Mikuliniec. Tato w 1937 roku
podjął pracę w nowej cukrowni
„Podole” S.A. w Berezowicy
Wielkiej. Mama zajmowała się
domem. Pola nie posiadaliśmy, jedynie kawałek ogrodu przy budowanym przez rodziców domu.
Siała na nim groch, cebulę i marchew, więc warzyw na własne potrzeby zawsze wystarczało. Zamieszkaliśmy w budowanym
domu w 1937roku, tak więc jeszcze przed rozpoczęciem wojny.
Dzieciństwo miałem krótkie, ale
każdą wolną chwilę, wykorzystywałem na zabawę z rówieśnikami
na zagrobelskich łąkach i nie tylko. Mieliśmy doskonały kontakt z
dziećmi mieszkającymi na „czwo-

rakach” w majątku. Latem bawiliśmy się kółkiem i
kawałkiem drutu,
tocząc koło po łąkach i drogach.
Tuż za Seretem od
strony Zagrobeli
na błoniach, organizowano różne
imprezy sportowe.
Jedną z ich były
wyścigi konne na
tym terenie, który
p ó ź n i e j
przeznaczono na
hipodrom. Organizowano też turnieje sprawnościowe
na wzór dawnych
walk rycerskich,
połączonych
ze / Zagrobela,czerwiec 1942r.Szkoła Podstawowa z polskim językiem nauczania
strącaniem z konia
ig, 50 km za NRD - owską grani- przez dziurę w płocie wchodziliprzy pomocy lancy. Organizato- cą, ciężko pracował u bauera. Do śmy na teren sowieckich koszar,
rem tych festynów była jednostka rodzinnych stron, do ukochanej podpatrując żołnierzy. Niekiedy
wojskowa stacjonująca w pałacu i Polski nie zdążył już wrócić. pozwalano nam oglądać filmy
przyległych koszarach. O ile pa- Zmarł na atak serca w 1961roku.13 puszczane w wojskowym kinie.
miętam stacjonowali w niej sape- września 1939 roku niemieckie Kiedyś wróciłem zbyt późno do
rzy i ułani tarnopolscy. Niejedno- samoloty zrzuciły pierwsze bom- domu, rodzice martwili się o mnie,
krotnie ma błoniach zatrzymywały by na Tarnopol, 15 września więc trochę mi się oberwało, wiasię tabory cygańskie, których naj- zbombardowany został pociąg z domo jak. W 1940 roku zacząłem
więcej można było spotkać w let- uciekinierami, 17 września o go- w Zagrobeli uczęszczać do szkoły,
niej porze. Podglądałem ich zwy- dzinie 15 wojska sowieckie wkro- która znajdowała się na ul. Lwowczaje z daleka, bo starsi zawsze czyły do miasta. Jak pisał tarnopo- skiej. Kierownikiem szkoły był
nas straszyli, że zostaniemy przez lanin,
Tadeusz
Bednarczuk pan Zazula. Uczył mnie m. in. pan
nich porwani. Pierwotnie Seret -pierwsze czołgi wjechały na ulicę Włodzimierz Popławski, religii
miał inne koryto. Płynął wzdłuż Tarnowskiego i Ruską, za nimi natomiast ks. Adolf Iwanciów.
drogi w kierunku Tarnopola, do- ukazały się potężne działa, a dalej Nadszedł rok 1941. W pierwszych
piero potem na wysokości cerkwi piechota na samochodach i trakto- dniach okupacji niemieckiej w
Św. Krzyża (nad stawem) skręcał rach. Rozrzucono ulotki wzywają- mieście zawisły sino żółte flagi
w prawo i płynął w kierunku Pe- ce polskich żołnierzy do poddania ukraińskie, niebawem jednak
trykowa. Obecnie rzeka od grobli się, do nieposłuszeństwa polskim Niemcy nakazali je usunąć. W duprzez błonia płynie prosto na Pe- oficerom. Okupacja miasta rozpo- żej części ulicy Ruskiej powstało
tryków. Staw tarnopolski był o częła się od ulicznych strzelanin i żydowskie getto. Nie wolno było
wiele mniejszy od obecnego, cią- zabójstw, ostrzelania z armatek się do niego zbliżać, ulice wkoło
gnął się po prawej stronie drogi fasady i wież kościoła Dominika- były pozamykane, by dojść do
biegnącej do Lwowa. Stawek za- nów, a przybyłą straż pożarną miasta trzeba było getto omijać
rastał trzciną, która w okresie zi- ostrzelano. Klasztor ograbiono, szerokim łukiem. Wobec nasilająmowym była wycinana, a potem zakonników wywieziono wraz z cej się akcji wywózek na roboty
wykorzystywana w budownictwie kilkuset wcześniej aresztowany- przymusowe do III Rzeszy, coraz
jako doskonały podkład do tynko- mi osobami. Przy użyciu czołgu trudniej było utrzymać na miejscu
wania sufitów. W tamtym czasie zniszczono pomnik Józefa Piłsud- starszą młodzież, inaczej było z
obok stawu w kierunku Tarnopola, skiego. Sklepy tarnopolskie, w nami, z dziećmi. Częściowym rapo lewej stronie Seretu, rosła jesz- większości żydowskie szybko zo- tunkiem dla starszej młodzieży
cze łączka, na której lądowały na- stały ogołocone ze wszystkiego. mogłoby być uczęszczanie do jawet dwupłatowce. Obecnie staw NKWD przystąpił do rewizji i kiejś szkoły średniej. Niestety nie
to duży zbiornik wodny, zrobiony aresztowań, rozpoczynając od było takiej w Tarnopolu, tym barza czasów radzieckich i wykorzy- polskich oficerów, policjantów i dziej w Zagrobeli. Wobec likwidastywany do celów rekreacyjnych urzędników miejskiego magistra- cji szkolnictwa polskiego (Niemprzez obecnych mieszkańców Tar- tu. Pałac w Zagrobeli i koszary cy pozostawili tylko jedną szkołę
nopola. Zimą natomiast zjeżdżali- zajęło wojsko sowieckie. Kierując z nauką do 14 roku życia), do któśmy z tzw. górki Mączki na skle- się zwykłą dziecięcą ciekawością, rej uczęszczałem. Książek nie
conych sankach, nierzadko i na
łyżwach. Wiosną nie mogliśmy
doczekać się letniej pogody, bo po
przylocie gromady bocianów, liczyliśmy na to, że niebawem
będziemy mieli największą frajdę,
chodzenie boso. W 1939 roku nasza rodzina powiększyła się, urodziła się moja siostra Zofia Korzewa. Pod koniec sierpnia tego roku
tato otrzymał powołanie do wojska, do 56 Pułku Piechoty w Tarnopolu. 2.09.1939 roku wyjechał
na front. Walczył z hitlerowskim
najeźdźcą i krótko po tym, w rejonie Złoczowa dostaje się do niemieckiej niewoli. Od tej pory
słuch po nim zaginął. Poprzez
Czerwony Krzyż odnalazłem go w
1956 roku w pobliżu Braunschwe/ Zagrobela 1937r Michał z rodzicami.
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/ Michał z siostrą Zofią i mamą Julią Tarnopol 1940r.

/ Pierwsza Komunia Św.Tarnopol 1943r. z kuzynkami

było, uczyliśmy się o zwierzętach
i o wszystkim, tylko nie o tym co
trzeba. Celem szkoły, w przekonaniu Niemców, było przygotowanie
nas dzieci, nieco lepiej do późniejszej kwalifikowanej siły roboczej.
Tym razem w pałacu rozpanoszyli
się gestapowcy, a koszary zajmował Wermacht. Nie było już dziury w płocie i wchodzenia na teren
koszar. Przed Sowietami nie było
tak strachu, co przed Niemcami,
zwłaszcza po moim przykrym in-

cydencie z gestapowcem. Razem z
kolegą Mieciem Krauze, a było to
jesienią, w naszym ogrodzie piekliśmy kartofle na ognisku. Była
podobno wyznaczona jakaś granica, strefa wokół siedziby gestapo,
której nie wolno było przekraczać,
robić czegoś niezgodnego z hitlerowskim nakazem. Wiem, że teren
był silnie strzeżony, wokoło ogrodzenie. Skąd miały o tym wiedzieć
9 letnie dzieci. Ognisko zauważył
wracający z miasta gestapowiec,

zaczął nam wygrażać, szczęście,
że nie strzelał. Mietek dobrze zrobił, bo uciekł w zarośla, mnie siła
przyzwyczajenia skierowała do
domu. Niemiec wpadł za mną.
Mama i babcia stanęły w mojej
obronie tłumacząc, przecież to
dziecko! Niemiec zaczął mnie
okładać pięściami, krzyczał i bił,
nie zapomnę tego do końca życia.
Uraz pozostał, odtąd bałem się gestapowców, bałem się chodzić do
szkoły, bo musiałem przechodzić
koło siedziby gestapo. Odtąd z ulicy Ceglanej do szkoły chodziłem
wokoło, obok cmentarza ulicą św.
Antoniego i dopiero tam wchodziłem na ulicę Rolniczą. Mama radziła sobie jak mogła, ciężko było
wyżyć podczas trudnych lat okupacji. Robiła wypieki i sprzedawała na jarmarku w Tarnopolu. Byłem najszczęśliwszym z dzieci, bo
zjadałem wszystkie odkrojone,
bądź przypalone kawałki placka.
W zamian za to pomagałem mamie w zaopatrzeniu w produkty
potrzebne do pieczenia. Miałem
uszyty długi płaszcz, pod nim w
dwóch przewieszonych przez szyję woreczkach znosiłem do domu
mąkę. Kupowałem to wszystko u
pana Piwowara. Skąd miał tę
mąkę, do dzisiaj nie wiem najważniejsze, że nas zaopatrywał. W noszenie mąki bawiłem się dlatego,
że gdyby ktoś z dorosłych został
przez Niemców schwytany na
przemycie, zapłaciłby za to życiem. Cześć produktów żywnościowych była reglamentowana
poprzez kartki. Na kartki była potrzebna też nam marmolada, robiona prawdopodobnie w części z
wysłodków buraków cukrowych,
ale to przecież czasy wojenne.
Nieraz mama wychodziła na drogę i oczekiwała na wiejskie kobiety udające się z kobiałkami na tarnopolski jarmark. Kupowała od
nich mleko, jajka i twaróg. Nie
ukrywam, niejednokrotnie przyniosła do domu wiejską śmietanę
pół na pół zmieszaną z …mąką.
Pewnego dnia do pieczenia potrzebne było mleko, więc mama
wysłała mnie do mleczarni znajdującej się w okolicach cerkwi św.
Krzyża. Musiałem obejść getto i
kiedy wchodziłem po schodach w
ulicę na której była mleczarnia,
drogę zastąpił mi ukraiński policjant. Kуди ти йдеш - gdzie ty
idziesz? утік з гетто - uciekłeś z
getta? Nie idę do mleczarni po
mleko - odparłem. Obawiając się,
czy przypadkiem nie jestem Żydem, zostałem przepytany z pacierza. W okolicy kościoła oo. Dominikanów,
tak
bestialsko
potraktowanego przez wojsko sowieckie, działała niemiecka organizacja paramilitarna, której nazwy dokładnie nie pamiętam
wiem, że mówiono na nich „baudist”. Odznaczali się tym, że na
ubraniach, niekiedy cywilnych,
dokładnie na ramionach mieli naszyte żółte patki. Może to była jakaś organizacja ukraińska, jako
dziecka nie byłem jeszcze w to
wtajemniczony. Z opowiadań wiedziałem, że kopali dla Niemców
rowy na błoniach ciągnących się
w kierunku Petrykowa. Któregoś
dnia w 1943 roku w kierunku pałacu zajmowanego przez gestapo
padły prowokacyjne strzały. Odwet Niemców był natychmiastowy. Niekończący się sznur Żydów

z getta był pędzony w kierunku
koszar ulicą Rolniczą. Potem z koszar koło pałacu w stronę Petrykowa poprzez folwark, pędzili w kierunku wykopanych wcześniej
dołów. Świadków tych wydarzeń
było niewielu, Niemcy rozstrzeliwali Żydów pod osłoną nocy, gdyż
za folwarkiem był otwarty teren
(łany) i w dzień był aż nadto widoczny. W innym momencie osobiście byłem świadkiem jak gestapowcy strzelali do Żydów jak do
kaczek. Na błoniach był niewielki
stawek i mostek zrobiony jeszcze
przez naszych saperów i w tym
miejscu gestapowiec wypuszczał
żydowskiego młodzieńca. Ten ratując życie robił skręt w prawo,
lewo, padał strzał i tak kolejno do
następnego. Wyglądało na to, że
gestapowcy robili to jakby dla
relaksu. Postrzelone zwłoki leżały
w tym miejscu jeszcze przez kilka
dni, potem je ktoś uprzątnął. To
było przerażające, tragiczne i
ohydne zarazem. Od czasu do czasu z innymi dziećmi chodziłem do
Tarnopola do kina nazywało się
„Bałtyk”. W mieście było jeszcze
lepsze i nowocześniejsze kino
„Palace”, ale było zbyt daleko od
domu. Wielkimi krokami zbliżał
się front. Z nadejściem 1944 roku
Niemcy przygotowywali się do
obrony miasta, wydany został nakaz natychmiastowego opuszczenia miasta przez mieszkańców.
Uciekając przed linią frontu wyjechaliśmy do oddalonej o 7 kilometrów Dołżanki. Zabierając najpotrzebniejsze
rzeczy
szybko
opuściliśmy rodzinną Zagrobelę.
Po otoczeniu miasta pierścieniem
oblężenia Sowieci wezwali Niemców do kapitulacji, ci jednak tak
łatwo poddać się nie chcieli.
Niemcy ogłosili Tarnopol twierdzą (Festung). Hitler wiązał z
obroną miasta wielkie nadzieje pisał prof. St. S. Nicieja. ”Przez
parę tygodni niemieckie formacje
broniły się zaciekle. Nastąpiły niezwykle ciężkie walki (24.III-15.
IV.), a w ich wyniku miasto zostało zniszczone w 80 - 90%. Rosjanie szturmowali i nieustannie
bombardowali miasto, co doprowadziło do prawie całkowitej zagłady jego starówki i zabytkowych budowli. Znów objawiło się
nad Tarnopolem jakieś okrutne
fatum, bo pobliski Lwów miał
szczęście i hitlerowcy nie ogłosili
go festungiem. Pięknej starówki
lwowskiej wojna nie tknęła, w
Tarnopolu ją unicestwiła. Świadek
tych
wydarzeń,
kolega
gimnazjalny Stanisława Sobotkiewicza Tadeusz Brylak napisał;
”Nie było jednego domu ani ściany, tylko gruzy. W parku przy
Szkole Rolniczej na Zagrobeli nie
było nawet pni. Miasto przechodziło sześć razy z rąk do rąk. Był
to wynik zażartej walki pomiędzy
Hitlerem a Stalinem. Niemcy bronili się w Tarnopolu desperacko”.
W sobotę 15 kwietnia 1944 roku
Tarnopol został przez czerwonoarmistów marszałka Żukowa zdobyty. Wtorek 18 kwietnia 1944 roku
pozostanie
najtragiczniejszym
dniem mojego życia. Trzy dni po
zakończeniu działań wojennych
pomimo, że Zagrobela była jeszcze wielokrotnie ostrzeliwana i
bombardowana, tragicznie ginie
moja ukochana mama - Julia. Zostaje nad Seretem zastrzelona,
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prawdopodobnie od zbłąkanej kuli
karabinowej lub jak twierdzili
świadkowie zdarzenia, strzał padł
od grupy żołnierzy sowieckich
siedzących opodal nad Seretem.
Po wyzwoleniu uczęszczałem
jeszcze do 4 klasy szkoły powszechnej, tym razem już w Tarnopolu. Szkoła mieściła się
naprzeciw dworca kolejowego,
szło się do niej od strony ulicy Kopernika. Uczono nas języka ukraińskiego, rosyjskiego i polskiego.
Pomimo, że wojna powoli
kończyła się, to jednak w dalszym
ciągu uczono nas, 11- letnie dzieci
jak się zachować na wypadek wojny. Na lekcjach WF były zajęcia z
przysposobienia
wojskowego.
Każdy z nas musiał mieć wystrugany z drzewa karabin. Uczono
nas musztry, zakładania masek
przeciw gazowych, walki wręcz.
Z drugiej strony dla nas było to
ciekawe, zwłaszcza chłopców. W
wigilię Bożego Narodzenia 1944
roku odjechał z Tarnopola do „nowej Polski” pierwszy pociąg towarowy z wysiedleńcami. Dalsze
transporty ekspatriacyjne odbyły
się w maju i lipcu 1945 roku. Nie
pamiętam dokładnie kiedy my
wyjechaliśmy, wiem tylko, że
leżał już śnieg, wiec mogło to być
nawet zimą 1945/46.Dużo wcześniej musieliśmy w rejonie dworca w Tarnopolu oczekiwać na podstawienie wagonów, które były
reglamentowane. Cztery rodziny
do jednego wagonu i jeden wagon
na zwierzęta gospodarskie. Często
w czasie jazdy pilnowałem cioci
krowy, by „przypadkowo” ktoś jej
nie wydoił. Trzeba było na postojach szukać dla niej pożywienia.
Na stacji kolejowej w Samborze
przeładunek do innych wagonów i
dalej w nieznane dla nas tereny.
Jechaliśmy i stawaliśmy, staliśmy
po dobie i dwie. Były przeważnie
zajęte tory albo zabierali lokomotywę. Warunkiem dalszej bezproblemowej jazdy była ilość dostarczonego maszyniście bimbru. Po 6
tygodniach dotarliśmy wreszcie
do Węglińca (k. Zgorzelca), ale
wagony ze zwierzętami z niewiadomego powodu przepchano dalej
do Czerwonej Wody. Razem z siostrą Zofią, dziadkiem i babcią oraz
naszymi opiekunami ciocią i wujkiem Gawor, zajęliśmy pewne gospodarstwo, ale nie było w nim
pomieszczeń gospodarskich, stodoły. Wujek Michał, zdemobilizowany żołnierz zaczął szukać coś
lepszego. Zjawił się Punkcie Obsługi Repatriantów w Grodkowie i
po 2 tygodniach wszyscy mieszkaliśmy już w Starym Grodkowie.
Do nas dojechali inni krewni.
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Ukończyłem wieczorową szkołę
podstawową we wsi, co było warunkiem przystąpienia do dalszej
nauki. Zacząłem uczyć się na
warsztatach szkolnych Grodkowie, było to ówczesne województwo wrocławskie. Jak każdy młody człowiek zaliczyłem epizod w

SP (Służba Polsce), przez 2 miesiące budowałem tory kolejowe w
Czachówku pod Warszawą. Wróciłem do Grodkowa, by w Brzegu
ukończyć średnią szkołę zawodową na kierunku mechanicznym. Z
kolei była rekrutacja na nauczycieli zawodu i po kursie pedago-

gicznym przez 2 lata pracowałem
w Zakładzie Wychowawczym w
Nysie. Powtórnie wróciłem do
Brzegu i pracowałem w firmie
„Siew”, która istniała w miejscu
dzisiejszego marketu „Berlinek”.
W 1954 roku zawarłem związek
małżeński z Czesławą Marek z

Kantorowic. W 1957 roku zostałem zatrudniony w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych przy
ulicy Oławskiej w Brzegu. Po
ukończeniu Technikum Mechanicznego w Brzegu, piastowałem
w zakładzie różne stanowiska, od
majstra do kierownika Działu
Głównego Mechanika. Popołudniami prowadziłem wykłady w
L.O.K. w Brzegu z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz przepisów ruchu
drogowego. W latach 60 - tych
byłem przez okres jednej kadencji
radnym powiatowym. Pracowałem w Komisji Komunikacji przy
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzegu. Odznaczony
zostałem Złotym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi. Na zasłużoną
emeryturę przeszedłem w 1990
roku. W Brzegu urodziło się dwoje naszych dzieci, starszy Leszek i
młodszy Adam. Doczekaliśmy się
czworga wnuków. Jak w dniu dzisiejszym wygląda moja rodzinna
Zagrobela, mój kochany Tarnopol
? Miasto zostało w zasadzie odbudowane. Na miejscu całkowicie
zniszczonej starówki powstały
nowe domy. W 1952 roku wysadzono w powietrze na osobisty
rozkaz I Sekretarza KC KPZR N.
Chruszczowa, kościół parafialny
przy ulicy Ruskiej. Na miejscu
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mojej Zagrobeli zbudowano
ogromne blokowisko. Z przedwojennego miasteczka powstało
duże nowoczesne miasto, liczące
obecnie ćwierć miliona mieszkańców.
Tekst i zdjęcia : Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące dowiedzieć
się czegoś więcej o życiu na
Kresach, proszone są o kontakt
ze mną tel.607 565 427 lub e-mail
pilotgienek@wp.pl

Władysław Kiszka – w posiołkach
Syberii i kołchozach Kazachstanu

Arkadiusz Szymczyna

Władysław Kiszka urodził się
14 października 1932 r. w Dolinianach, w powiecie gródeckim,
województwie lwowskim. Przed
wojną miejscowość liczyła ok.
170 domów. We wsi był kościół,
do którego prawosławni wraz z
katolikami chodzili się modlić.
Brali udział we wspólnych uroczystościach religijnych oraz spotykali się podczas świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. „Myśmy czasami chodzili do kościoła w Wicyniu. Nie było żadnych
różnic. Religia dla każdego z nas
odgrywała bardzo ważną rolę”.

nowa. Budowaliśmy z cegieł dom,
zabudowania gospodarcze, w których po latach trzymaliśmy konie i
bydło. Ziemia dookoła była dobra
i urodzajna”.

Rodzice pana Władysława – Stefan i Zofia, pracowali na 12-morgowym gospodarstwie. Mieszkali w drewnianym domu krytym
blachą. Ich sąsiadami byli m.in.:
ukraińska rodzina Horeszków
oraz żydowska Toodorów pochodząca z Lwowa. Cztery lata przed
wybuchem wojny Żydzi kupili
od Kiszków dom w Dolinianach.
Rodzina przeniosła się do Żukowa
oddalonego o kilka kilometrów od
Złoczowa. Za pieniądze uzyskane
ze sprzedaży ziemi, kupili gospodarstwo z rozparcelowanego folwarku położonego na obrzeżach
wsi. Jego dzierżawcą był Żyd Linden. „Mieliśmy 28 morgów pola i
5 morgów łąki. W Żukowie zaczynaliśmy praktycznie wszystko od

Pan Władysław był najmłodszy w
rodzinie. Miał dwie siostry – Marysię i Kasię oraz dwóch braci –
Michała i Józefa.

We wsi mieszkała także rodzina
Trybusów, która zajmowała się
praktycznie wszystkim. „Potrafili
podkuć konia, wymienić lemiesze
i naprawić sprzęt rolniczy”. Życie
codzienne mieszkańców Żukowa
skupiało się przede wszystkim na
ciężkiej pracy w gospodarstwie
i na polu. Nikt nie miał czasu na
zabawy i odpoczynek.

Pod koniec lat 30. XX wieku sytuacja mniejszości narodowych na
Kresach II Rzeczypospolitej przykuwała uwagę nie tylko polityków,
ale przede wszystkim ludności
cywilnej. „Moim zdaniem za pogorszenie się stosunków polsko
– ukraińskich odpowiadają księża prawosławni. Jawnie, z ambony namawiali do wypędzania
Polaków ze swoich gospodarstw.
Przymykali oczy na napady, pobicia, a później mordy. Pewnego
razu matka mówi, że nie pójdzie
do kościoła tylko do cerkwi, bo

było bliżej. Ubrała się i poszła z
dwiema koleżankami. W kościele
było pełno ludzi. Ksiądz wyszedł
na ambonę i zaczął politykować
i krytykował Polaków. Namawiał
do złych czynów. Chciał skłócić
sąsiadów, żeby wywołać w nich
nienawiść. Krzyczał do Ukraińców, by wypędzać naszych z wioski. Polityka naszego rządu też
przyczyniła się do wzrostu nienawiści. Jeżeli państwo sprzedawało
ziemię na Kresach, to powinno
robić to na równych zasadach dla
Polaków, Ukraińców i Białorusinów, a tak tylko nasi byli uprzywilejowani. Pozostali patrzyli na nas
wilkiem, no i się zaczęło. Przed
samym wybuchem wojny Ukraińcy byli na tyle bezczelni, że na
poczcie załatwiali się na polskie
skrzynki”.
O wybuchu wojny rodzina dowiedziała się z radia. „Po wejściu
Rosjan do Żukowa, Ukraińcy zakładali na rękawy biało-czerwone opaski. Chodzili nocami po
okolicznych wioskach, a potem
strzelali do bezbronnych ludzi.
Tak było np. w Skażenicy. Natomiast Rosjanie zapędzili Polaków
na skraj wioski, nad brzeg rzeki
Gniła Lipa i pozwolili patrzeć,
jak Ukraińcy z folwarku wynoszą
żywność, krowy, ubrania i inne
rzeczy. Kradły nawet małe dzieci,
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które przez okno wynosiły książki i wszystko, co się dało. Polacy bali się reagować, bo mogliby
zostać zabici przez Rosjan albo
pobici przez Ukraińców. Jak strażnicy NKWD postawili pod ścianą
Żyda Lindena, to ze strachu w ciągu jednej chwili osiwiał. Był porządnym człowiekiem, mieszkał z
żoną, a jego dzieci studiowały we
Lwowie na uniwersytecie. Co z
nim zrobili, tego nikt nie wie. To
był początek wojny, dlatego Rosjanie na to pozwalali. Po dwóch
tygodniach przyszedł rozkaz, aby
wszystkie rozszabrowane rzeczy
zwrócić do folwarku, bo to mienie
państwowe. Ten, kto się do zarządzenia nie dostosował, podlegał
karze więzienia, a nawet śmierci”.
Okres pierwszych miesięcy okupacji radzieckiej był bardzo trudny dla mieszkańców Żukowa.
Niewątpliwą pomoc stanowiły
zapasy żywności chowane po spiżarniach, stodołach, piwnicach i
szopach. Aż nadeszła noc, podczas której masowo aresztowano
polskie rodziny i wywożono przymusowo na Syberię. Pan Władysław wspomina: „Przyjechali 2-3
saniami na podwórze ok. 4.00
nad ranem. Strażnicy mieli psy,
które bardzo ujadały. Zaczęli walić pięściami do drzwi budząc nas
wszystkich. Podeszli najpierw do
ojca i zapytali, czy ma broń, na
co ojciec odpowiedział, że miał,
ale zdał. Tłumaczył, że w Dolinianach okradziono nas dwa razy
i dlatego dostał pozwolenie na
noszenie naganta. Po wkroczeniu
czerwonoarmistów zdał pistolet i
otrzymał w zamian zaświadczenie
od komendanta posterunku. Enkawudzista wziął pismo i zaczął czytać, ale nic z niego nie rozumiał.
Podszedł więc strażnik wyższy
stopniem i dokładnie zaświadczenie obejrzał. Potem powiedział do
ojca, żeby się szybko ubierał. Ojciec przestraszony odpowiedział,
że nigdzie nie pójdzie, na co ten
gwałtownie zareagował i krzyknął – nie gadaj tylko się ubieraj.
Mama w panice chciała, jak każdego ranka doić krowy, ale strażnik nie pozwolił. Wysłała więc
Marysię na strych, aby zebrała
do worków ubranie. Musiała przy
tym przejść przez podwórko. Podszedł do niej znajomy Ukrainiec i
zapytał, czy kiedykolwiek rąbała
kurom głowy, a po chwili zawołał:
bierz dziewczyno kury, ucinaj łby
i ładuj do worka. Wówczas domyśliliśmy się, że coś jest nie tak
i prawdopodobnie nas daleko od
Żukowa wywiozą. Ojciec zapytał
jednego ze strażników, co może
zabrać z domu, na co on szyderczo
odpowiedział – wszystko sobie
zabieraj, przecież to twoje. Szczęściem w nieszczęściu było to, że
w okresie przedświątecznym mieliśmy zrobione zapasy żywności.
W komórce była zabita świnia,
w workach mąka i pieczywo. Ze
stodoły ojciec wyniósł trzy worki
białej fasoli przeznaczonej na handel dla Żydów (jeździł na targ do
Złoczowa). W końcu kazali nam
nasze tobołki wynieść na podwórko i poukładać na saniach. Jechałem wraz z mamą, ojcem, Marysią
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i Kasią. Michał uciekł i skrył się
w Dolinianach, natomiast Józef
został złapany przez NKWD, jak
szedł do Trybusów. Po przyjeździe na punkt zborny już na nas
czekał”.
Po załadowaniu tobołków sanie
z aresztantami ruszyły na punkt
zborny zorganizowany w budynku
szkoły. Następnie konwój z większą liczbą Polaków, przeznaczonych do wysiedlenia, skierowano
na stację kolejową w Złoczowie.
„Na stacji urzędnik nas pospisywał. Następnie ścisnęli rodziny w
wagonie jak bydło i kazali się rozlokować na piętrowych, drewnianych pryczach zamocowanych do
ścian wagonu po 3 z każdej strony.
Razem w jednym eszelonie było
nas 60-80 osób. Było bardzo zimno, a pociąg nie miał zainstalowanych piecyków. Dopiero na stacji
we Lwowie dostarczono do każdego wagonu po jednym piecyku
i wiadrze węgla. W wagonie jechali różni ludzie, bogaci i biedni,
małe dzieci i schorowani starcy.
Wśród nich podróżowała zamożna rodzina. Kobieta i mężczyzna
byli ubrani w futra, a jedynym
ich majątkiem była czarna teczka,
którą on trzymał pod pachę. Miał
papierosy, które nerwowo palił jeden za drugim. Żadnego chleba,
jedzenia ani wody. Ludzie z litości
ich utrzymywali przez całą drogę.
W wagonie kobiety płakały, a chorzy jęczeli. Po ok. 100 km wagony
otwarto i strażnicy robili przegląd,
czy przypadkiem wśród podróżujących nie ma trupów. Znalezione
zwłoki były przenoszone na tzw.
brek, gdzie składowano zmarłych.
Na większych stacjach porządkowi zabierali zwłoki na wóz i wywozili w nieznanym kierunku”.
Deportowane rodziny z Żukowa i okolic transport wiózł przez
Lwów, Woroneż, Kirów, a następnie ponad 100 km na północ do
Murashi (Muraszy) w obwodzie
kirowskim. Ze stacji kolejowej
samochodami zesłańców przewieziono do małego miasteczka Nosul. Stamtąd w głąb syberyjskiej
tajgi do obozu Eksterden. Kompleks składał się z baraków numerowanych od 1 do 5. Pan Władysław trafił wraz ze swoją rodziną
do baraku nr 1. Baraki były duże,
bo w jednym pomieszczeniu mieściło się 7 prycz. Na jednej rozlokowanych było 7 rodzin, a rodziny zesłańcze liczyły po 5-8 osób.
„Mieszkaliśmy m.in. z rodziną
braci Wilk. Jeden opiekował się
pięcioma osobami, a drugi siedmioma. Z 12-osobowej rodziny
tylko Lonka Wilk przeżyła Sybir.
Reszta umarła z głodu, wycieńczenia i chorób”.
Zimy na Syberii były bardzo
ostre. Zesłańcy wychodzili do
pracy przy temperaturze nieprzekraczającej -50oC. Pracowali przy
wyrębie lasu i spływie drzewa
ociosanego z gałęzi. „Do pracy
chodził ojciec, który pracował w
brygadzie leśnej oraz Marysia,
która cięła brzozę na kloce, służące jako materiał napędowy do
traktora, nazywanego stalińcem.
Pracowali bardzo ciężko. Ścinane

drzewa miały czasami średnice
po 2-3 metry. Ubranie robocze
dostawał tylko ojciec. Był to tzw.
waciak. Do lasu zabierał ze sobą
piłę i siekierę. Robotnicy ścięte
drzewa wozili saniami na miejsce,
skąd za pomocą lin traktor ciągnął
je nad rzekę Łuzę (dopływ Jugu).
Zimą rzeka zamarzała, a lód miał
pół metra grubości. Zmarzlina
pękała dopiero w maju, wówczas
brygada zajmowała się spławem
drzewa. Nad brzegiem rzeki wbijano grube kloce na głębokość
1,5 m, za które zaczepiano liny i
następnie zanurzano w wodzie.
Miały one na celu hamowanie
rozpędzonych pni spuszczanych
ze skarpy. Po strąceniu drzewa do
rzeki następował jego spław. Taką
samą operację przeprowadzano
2-3 km poniżej miejsca ścinki z
tym, że kloce wbijano także na
drugim brzegu. Drzewo spławiane
z górnych odcinków, zatrzymywało się na naprężonych linach.
Następnie wciągarka zabierała nasiąknięte wodą kłody, które transportowano prosto do tartaku. Za
wykonaną pracę zesłańcy otrzymywali racje żywnościowe, które
były rozdzielane przez NKWD. W
lecie żywność wożono codziennie
motorówką z Nosula, natomiast w
okresie zimowym, samochodem
po zamarzniętej rzece. Do sklepu transportowano m.in.: chleb,
mąkę, kaszę jęczmienną, kapustę
i ziemniaki. Przywożone produkty
były tylko na przydział i nie można było ich kupić za pieniądze. Po
miesiącu pobytu pracownikom
baraków rozdawano nawet cukier.
Było go w bród. Przywożono w
grudach po 2-3 kg”.
W obozie Eksterden był lekarz,
który pomagał zesłańcom i leczył za darmo. Miał do dyspozycji tylko podstawowe leki oraz
przyrządy lekarskie. Ze względu
na panujące warunki klimatyczne
i nieodpowiednie warunki pracy przeziębienia oraz urazy ciała
były powszechne. Zesłańcy najczęściej chorowali na płuca, serce, zdarzały się choroby skóry i
oczu. Praktycznie wszyscy byli
niedożywieni i osłabieni z braku
witamin i podstawowych środków
higienicznych. Ogromnym problemem dla pracujących w tajdze
były muszki i komary, które kąsały zesłańców w twarz i ręce. Dla
ochrony zakładali specjalne nakomarniki oraz smarowali się mazią
odstraszającą robactwo.
W barakach było ciepło. „Kobiety
paliły całą noc i cały dzień. Blat
pieca był aż czerwony. Pracujący,
po powrocie z wycinki z tajgi, zawieszali na sznurach mokre ubrania. W niewielkim pomieszczeniu
smród był okropny, bo okrycia i
spodnie były przesiąknięte potem,
a warunki higieniczne były niedostateczne. Pomimo tego, że w
baraku było bardzo ciepło, to na
oknach zalegał dwu centymetrowy lód. Na stole zbitym z drzewa stała tzw. koptiłka – butelka
ze zbitą szyjką, w której był knot
i nafta. Każda z rodzin gotowała
dla siebie osobno w kociołku zabranym z domu. W okresie letnim
i jesiennym gotowaliśmy przede

wszystkim grzyby oraz to, co można było zebrać w tajdze. Mama
zawsze powiadała – jaki to Pan
Bóg dobry, tyle zarodził grzybów.
Było ich tak dużo, że suszyliśmy
je workami. Wieczorem zbieraliśmy, a rano w tym samym miejscu
było ich pełno. Na święta matka
mieszała grzyby z krupami jęczmiennymi i to wszystko musiało
wystarczyć za wystawną Wigilię.
W 1946 r., jak wracaliśmy do Polski, to mieliśmy ze sobą dwa worki nasuszonych grzybów”.
W obozie Eksterden dzieci miały
nakaz chodzenia do szkoły. Uczono w języku rosyjskim podstawowych przedmiotów. Rosjanie pilnowali tego bardzo. „Gdy któreś
z dzieci nie poszło do szkoły, to
wieczorem przychodziło NKWD
z nakazem aresztowania rodziców”.
W lipcu 1941 r. po ogłoszeniu
amnestii zesłańcy polscy mogli się
swobodnie poruszać po obozach i
syberyjskich miasteczkach. Od
tego czasu zniesiony został również handel towarami i żywnością,
której tak naprawdę nigdzie nie
było. „Ojciec miał kożuch, który
zabrał ze sobą z Żukowa, to matka
zamieniła go na ziemniaki. To był
bardzo trudny okres na zesłaniu,
panował potworny głód”.
W 1942 r. z obozu Eksterden rodzina Kiszków wraz z grupą 100
osób ruszyła piechotą na południe
ZSRR. Szli grzęznąc po kolana w
śniegu przez 180 km. Trzymali się
początkowo razem ze względu na
dzikie zwierzęta w lesie i grasujące bandy. Zatrzymywali się w
posiołkach i miasteczkach (m.in.
w Obiczej), najczęściej u gospodarzy. Spali w domowych izbach,
w sieni, stodołach i stajniach. „Zawsze będę pamiętał życzliwość
tych ludzi. Byli bardzo biedni. Ich
los niczym nie różnił się od naszego. Mogli nas nie wpuszczać do
swoich domów, bo byliśmy brudni
i zawszawieni”.
W końcu rodzina dotarła do miasteczka Murashi. Na stacji kolejowej dowiedzieli się, że organizowany jest zaciąg do armii polskiej.
Okazało się jednak, że zamiast
Polaków werbowano do andersowców Rosjan, którzy byli przekupywani za złoto. „W całą aferę
była wplątana Polka nazwiskiem
Łukowska, która załatwiała lewe
papiery. Mówili później, że nie
wytrzymała presji i powiesiła się”.
Mimo kłopotów rodzina postanowiła wyjechać na południe ZSRR,
gdzie panowały inne warunki klimatyczne. Nie wszyscy powołani
do armii mogli podróżować razem
ze swoimi rodzinami, gdyż transporty były przepełnione i brakowało miejsca dla werbowanych
żołnierzy. W pociągu panowały
bardzo trudne warunki. Obsługa
transportu nie dostarczała podróżującym wody, dlatego na postoju
przesiedleńcy zbierali do wiader
śnieg, który topili i gotowali na
piecykach, robiąc kipiatok. Po
dwóch tygodniach podróży dotarli
do miasteczka Tokmok na pograniczu Kazachstanu i Kirgizji. Na-
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stępnie wozami zaprzęgniętymi w
woły, rodziny zostały przewiezione do obozu togańskiego oddalonego od miasteczka o ok. 5 km.
„W obozie zupełnie przypadkiem
moja mama spotkała naszą sąsiadkę z Syberii – panią Kruszynową,
która po wojnie osiedliła się w Branicach. Pracowała wraz z mężem
w kołchozie Trudowik. Żyło im
się dobrze, gdyż oboje pracowali
na gospodarstwie i dodatkowo jej
mąż zarabiał grając Kirgizom na
bałałajce podczas uroczystości,
spotkań i zabaw. Jako przesiedleńcy dostali kawałek ziemi, na której
uprawiali warzywa i owoce”.
Po namowie pani Kruszynowej
matka pana Władysława zgłosiła
się wraz z mężem do brygadzisty
kołchozu w sprawie pracy. Po rozmowie okazało się, że gospodarstwo potrzebowało właśnie takiego pracownika, jakim był Stefan
Kiszka. Potrafił układać lucernę
w pryzmy i znał się bardzo dobrze
na pracach polowych oraz naprawie maszyn rolniczych. Po trzech
dniach rodzina Kiszków została
zakwaterowana w mieszkaniu
5-osobowym, a po kilku tygodniach przeniosła się do osobnego
mieszkania przerobionego z części
stajni. Ściany pomieszczenia były
zrobione z powiązanej trzciny i
wybielone wapnem. Okno było
małe i wyglądało jak w kurniku.
W jednym pomieszczeniu rodzina
musiała sobie zorganizować,
kuchnię, sypialnię i pokój ze stołem. „Ojciec był dla kołchozu
bardzo cennym pracownikiem.
Wśród kołchoźników z pięciu
brygad był najlepszy. Nieraz przyjeżdżali z innych gospodarstw w
celu jego pozyskania, ale nasz polowy się nie zgadzał”. Brygadzistą
w kołchozie był Ukrainiec, który
po śmierci swojego ojca podczas
Wielkiego Głodu w latach 30.
uciekł do rodziny i ślad po nim zaginął. W 1940 został deportowany
wraz z innymi w głąb ZSRR jako
kułak i znalazł się w Kazachstanie. „Mojej siostrze Marysi podpowiedział, żeby nie przyznawała
się do tego, że jesteśmy z jednej
rodziny, gdyż każda z nich dostawała po 20 arów ziemi na ogród
uprawny. W ten sposób mieliśmy
razem 40-arową działkę”.
Po załatwieniu niezbędnych formalności rodzina Kiszków przez
kolejne cztery lata pracowała ciężko w kołchozie. „Marysia przy
nawadnianiu pól, Kasia przy zbożu, matka przy uprawie ogórków,
pomidorów, arbuzów, a wiosną w
kurnej bazie. Przywoziła na pola
uprawne po 500 kur, które dziobały szarańczę. Przynosiła nieraz
jajka zniesione przez kury na polu.
W domu dodawała do mąki i robiła placki. Ojciec natomiast pracował przy wypasie bydła, w oborze,
przy żniwach i naprawie sprzętu rolniczego. W okresie letnim
temperatura na południu ZSRR
sięgała ponad 40oC, więc tysiące
ton zboża kołchoz suszył bezpośrednio na polach. Ojciec chodził
po pryzmach i przerzucał ziarno.
Nasz kołchoz należał raczej do
spokojnych. Była surowa dyscyplina, ale warunki były lepsze od
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tych na Syberii. Gorzej było na
gospodarstwach kozackich i tunguskich, gdzie dochodziło czasami do morderstw”.
Brygadziści w kołchozach dbali o
porządek na gospodarstwie. Stosowali różne kary za kradzieże i
absencję w pracy. „Jeździłem na
koniu przy maszynie ze zbożem.
Od jazdy dostałem wielkie pęcherze. Zgłaszałem brygadziście, że
się źle czuję i nie mogę pracować.
Za karę przez trzy dni nie dostawałem jedzenia. Ojca natomiast
strażnicy zabrali do więzienia za
to, że podczas oddzielania ziaren
od plew na gospodarstwie (wianiu), chował do rękawa po kilka ziaren i składał je w domu w
baniaku. Wieczorem dwóch obwieszczików na koniach zrobiło
w domu rewizję. Zaglądali pod
prycze, gdzie była marynarka i
znaleźli ziarna zboża. Po dokładnym przeszukaniu okazało się, że
było ok. 3 kg. Natychmiast przewieźli ojca na posterunek. Zabrali też marynarkę jako dowód w
sprawie. Siedział w areszcie trzy
dni bez wody i jedzenia razem z
panią Kruszynową i jej kuzynką
panią Pospiszyl (jedna za kradzież 1,5 kg zboża, a druga za 2
kg). W końcu brygadzista się za
nim wstawił i wypuścili go tylko
dlatego, że był bardzo dobrym
pracownikiem. Ale nie wszyscy
mieli takie szczęście. Jedną kobietę złapał przypadkowo obwieszczik, kiedy niosła kilka kłosów
zboża po zakończonych żniwach
w kołchozie. Tłumaczyła, że nie
zrywała ich z pola, tylko zbierała
leżące na ziemi. Na posterunku,
po zważeniu ukrytych kłosów
okazało się, że miała 20 dag. Za
karę kobietę skazano na 2 lata
więzienia. Pamiętam też inne zdarzenie, którym opowiadał ojciec.
Pracował w stajni z niejakim Kielianem pochodzącym ze Lwowa.
Obydwaj byli odpowiedzialni za
wypas wołów. Wieczorem podczas liczenia ostrogami Kielian
naliczył 42 sztuki i zapisał to w
zeszycie. Rano sprawdzili jeszcze
raz, i okazało się, że brakło jednej sztuki. Przyjechało NKWD,
zaczęli szukać na pastwisku, w
zaroślach, na stepie, ale nigdzie
woła nie było. Zabrali ojca na posterunek i zaczęli go wypytywać o
szczegóły. W końcu trafili na ślad
jednego z pastuchów nazwiskiem
Rawadan. Zrobili u niego rewizję
w domu. W walizce znaleźli szablę, mundur i czapkę niemiecką, a
na podwórku w kupie gnoju nogi,
głowę i rogi woła. Po dłuższym
przesłuchaniu i kolejnych rewizjach okazało się, że w sprawę
było zamieszanych jeszcze czterech pracowników z wioski Karakonus”.
Przy kołchozie była zorganizowana szkoła dla nieletnich, do
której przez trzy lata chodził pan
Władysław. „Do szkoły chodziło
tylko kilku uczniów. Musiałem się
uczyć i potrzebne były mi książki.
Rosjanie nauki w szkole bardzo
pilnowali, była obowiązkowa dla
wszystkich dzieci. Postanowiliśmy wraz z ojcem wypożyczyć
książki od nauczycielki. Jechałem
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na koniu, a ojciec musiał trzymać
się ogona. Wszystko to przez kurzą ślepotę, do której doprowadziło słabe wyżywienie i ciężka
praca”.
Brat pana Władysława – Józef
zaciągnął się do armii gen. Andersa w Kazachstanie. Zaopatrzenie
i mundur dostał dopiero w obozie polskim na terytorium Turcji.
Przeszedł cały szlak przez Syrię,
Palestynę i Egipt. Walczył pod
Monte Cassino. Po wojnie wrócił
do ZSRR. Tam się żenił i kupił
360-morgowe gospodarstwo.
Do Polski rodzina Kiszków wracała jesienią 1946 r. Po załadowaniu bagaży na stacji w Tokmok,
transport wiózł Polaków przez
Ałma-Atę, Karagandę, Astanę,
Pietropawłowsk, Czelabińsk, Ufę,
Samarę, Saratów, Lwów, Katowice do Jeleniej Góry, gdzie zamieszkali w koszarach wojskowych.
Część rodziny była już w tym czasie osiedlona na terenie powiatu
głubczyckiego w Nowej Cerekwi.
„Do Jeleniej Góry przyjechały po
nas dwie kuzynki, które zabrały
wszystkich do naszej ciotki Marii
Besz, u której mieszkaliśmy tylko
dwa tygodnie”. Z Nowej Cerekwi
rodzina Kiszków wyjechała do
Wojnowic, które po wojnie były
jedną z najbardziej zniszczonych
miejscowości w powiecie. Niemców we wsi już nie było, gdyż w
ramach przesiedleń wywieziono
ich na zachód. „Dzisiaj trochę żałuję, że wyjechaliśmy z Jeleniej
Góry. Tam była praca, puste domy
i życie wydawało się lżejsze, a tu
musieliśmy zaczynać wszystko
od początku. Ojciec znalazł dom
wraz ze stajnią, który trzeba było
gruntownie wyremontować. Jeździł do głubczyckiego PUR-u go
zarejestrować wraz z gospodarstwem. Pomógł nam trochę Franek Cebrzyński, który dorobił się
dużych pieniędzy na handlu zbożem. Na naszym terenie skupował
je, a następnie wywoził na Śląsk.
Po pół roku gdzieś wyjechał”.
Po wojnie pan Władysław chodził
do szkoły 7-klasowej w Wojnowicach, a po jej ukończeniu zajął się
pracą na gospodarstwie. W 1953
roku ożenił się.
Od momentu osiedlenia się w
Wojnowicach, nie ma zbyt wiele
wiadomości o sąsiadach z Dolinian i Żukowa. Dowiedział się, że
cztery osoby z rodziny Teśluków
oraz wszyscy Trybusowie zostali
prawdopodobnie wymordowani
przez Ukraińców.
Obecnie pan Władysław Kiszka
mieszka w Wojnowicach ze swoją żoną Janką. Ma trójkę dzieci
– Annę, Tadeusza i Grażynę, którzy mu pomagają. Od przyjazdu
z zesłania nigdy więcej nie był
na wschodzie. „Nie ciągnie mnie
tam, bo i po co. Wystarczy, że spędziłem ponad 6 lat w posiołkach
Syberii i kołchozach Kazachstanu”.
Wywiad przeprowadzono w Wojnowicach 11 czerwca 2013 r.
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Luty 1945 -70.
rocznica
ukraińskiego
ludobójstwa na
ludności polskiej

Stanisław Żurek

W lutym 2015 roku przypada
75. rocznica pierwszej ludobójczej deportacji około 250 tysięcy
Polaków na Syberię dokonanej
przez Związek Sowiecki (8 – 10
luty 1940 rok) oraz 70. rocznica zdrady jałtańskiej, dokonanej
przez USA i Wielką Brytanię.
USA i WB były naszymi „sojusznikami”, Sowieci „sojusznikami
naszych sojuszników”. W „marszach śmierci” przeprowadzonych przez Niemców w styczniu z obozu w Oświęcimiu i w
lutym z obozu Stutthof w wyniku
wycieńczenia, głodu i egzekucji
śmierć poniosło kilka tysięcy
więźniów. „Oficjalnie” wówczas
tylko III Rzesza była naszym
wrogiem. Tymczasem na Kresach Polskich, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ginęli Polacy
mordowani okrutnie przez nacjonalistów ukraińskich. Obecnie, w
70.rocznię tego ludobójstwa jest
to „temat zakazany”. Obłędne i
fałszywe racje polityczne chcą
wymusić, abyśmy zapomnieli o
tych ofiarach. Na kłamstwie jednak nie zbuduje się nigdy przyjaźni, wręcz odwrotnie.
W dniach 4 – 11 lutego w Jałcie
na Krymie odbyła się konferencja tzw. Wielkiej Trójki. Spotkali
się generalissimus Józef Stalin,
premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent
USA Franklin Delano Roosevelt.
Konferencja odbyła się w Białym
Pałacu w Liwadii pobudowanym
przez carów Aleksandra II i Mikołaja I w miejscu rozebranej rezydencji należącej wcześniej do
polskiego magnata Leona Potockiego. W 2014 roku społeczność
Krymu w referendum zdecydowała o odłączeniu się od Ukrainy i przyłączeniu do Rosji, co
część politykierów nazywa agresją Rosji i okupowaniem przez
nią tego terytorium, udających,
że nie widzą analogii z akceptowanym przez nich Kosowem.
W tych dniach na Jałcie zapadły
decyzje dotyczące powojennego
losu Niemiec oraz państw Europy środkowowschodniej, a częściowo także Japonii. Niemcy
podzielono na cztery strefy okupacyjne (dołączono Francję (pomimo kolaborującego z Niemca-

mi rządu w Vichy i mniejszego
wkładu militarnego w zwycięstwo niż Polska). W wyniku postanowień tej konferencji Polska
utraciła Kresy Wschodnie i trafiła do „strefy wpływów” Związku Sowieckiego. Podjęta została
także decyzja o przesiedleniach
ludności, m.in. niemieckiej z
terenów przyznanych Polsce, z
Czechosłowacji i Węgier oraz
Polaków z Kresów. W Polsce
miał być utworzony Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
oraz przeprowadzone wolne wybory. Stalin uzyskał wszystko,
czego żądał. W otoczeniu Roosevelta i na wysokich szczeblach
administracji brytyjskiej miał
zainstalowaną szeroką sieć agentury, natomiast w pokojach i gabinetach Churchilla i Roosevelta
podsłuchy, stąd z codziennych
rannych raportów swoich służb
znał rozmowy i ustalenia „sprzymierzeńców”, zanim zasiadł z
nimi do kontynuowania uzgodnień . To tutaj nasi „alianccy
sojusznicy” z hasłami wolności
i demokracji na ustach zdradzili Polskę i złamali obowiązujące międzynarodowe umowy, na
czele z Kartą Atlantycką. Nie
wspomnieli też ani słowem o
deportacji ponad miliona Polaków na Sybir, ani tym bardziej
o Katyniu. Odnośnie przebiegu
wschodniej granicy Polski pakt
Ribbentrop – Mołotow w Jałcie
zastąpiony został paltem Stalin
– Churchill – Roosevelt. Utraciliśmy ostoje polskości: Lwów i
Wilno. Utraciliśmy także suwerenność, wolność i demokrację.
Stalin już z akceptacją zachodnich aliantów mógł za pomocą
NKWD zniszczyć funkcjonujące
przez ponad pięć lat okupacji
Polskie Państwo Podziemne, w
tym Armię Krajową. Postanowienia przyjęte na Jałcie nigdy
nie zostały ratyfikowane zgodnie
z kanonami prawa międzynarodowego przez państwa, których
dotyczyły.
Nocą z 13 na 14 lutego oraz 14
lutego lotnictwo brytyjskie i
amerykańskie dokonało nalotów
dywanowych na Drezno. Miasto zostało zniszczone, zginęło
około 30 tysięcy osób. Nie było

w nim celów strategicznych, nie
miało też obrony przeciwlotniczej. Natomiast przebywało w
nim około 400 tysięcy cywilnych
uchodźców. Historycy nadal
spierają się o celowość akcji i
bardziej przypisują jej znaczenie polityczne, gdyż nalot miał
miejsce tuż po konferencji jałtańskiej. Dowiedziawszy się o jej
decyzjach część polskich załóg
pochodzących z Kresów odmówiła udziału w bombardowaniu.
Tymczasem na froncie Armia
Czerwona oraz wojska alianckie
operacje wojskowe toczyły już
na terenach III Rzeszy. 2 lutego
alianci rozpoczęli ofensywę na
linii Renu. 3 lutego miał miejsce
kolejny nalot alianckiego lotnictwa na Berlin. 10 lutego Armia
Czerwona zdobyła Elbląg, 14
lutego Zieloną Górę, 16 lutego
okrążyła twierdzę Wrocław, 23
lutego kapitulowała twierdza Poznań.
19 lutego wojska amerykańskiej
piechoty morskiej wylądowały
na plaży wyspy Iwo Jimy. Sześć
pierwszych dni walk z armią japońską kosztowało tutaj stronę
amerykańską 1600 zabitych, ponad 5500 rannych i 650 wycofanych z powodu nerwicy frontowej.
Odnotowałem 101 napadów różnych formacji ukraińskich na
ludność polską mających miejsce w lutym 1945 roku. Z podaną
dokładną datą dnia od 1 do 28
lutego były to 73 napady, z datą
określoną przez świadków jako
„luty 1945 roku” były to 23 napady oraz podaną jako mające
miejsce „na początku roku 1945”
- 6 napadów. Ponad sto napadów
obejmuje także rok 1945, ale w
większym zakresie czasu (np. „w
latach 1944 i 1945”) i te przypadki pominąłem.
1 lutego we wsi Wyżłów pow.
Sokal banderowcy obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali 21 Polaków.
2 lutego we wsi Jeziorna pow.
Zborów spalili żywcem małżeństwo polskie. We wsi Niemstów
pow. Lubaczów zamordowali
Polkę. We wsi Porchowa pow.
Buczacz po mszy pożegnalnej
odprawionej przez ks. proboszcza Franciszka Rozwoda Polacy
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zaczęli wyjeżdżać. W okolicach
wsi Zubrzec na jadących na 3
furmankach 4 Polaków napadli
Ukraińcy i zamordowali ich (w
tym ojca z 12-letnim synem) zabierając wozy i konie. W miejscowości Uście Zielone pow.
Buczacz podczas nocnego napadu UPA i okolicznych chłopów
ukraińskich Polacy bronili się
przez całą noc; zginęło 133 Polaków, 30 było rannych. Byli oni
paleni żywcem, wiązani drutem
kolczastym całymi rodzinami i
topieni w rzece Dniestr, rąbani
siekierami. Kilkunastu schwytanych chłopców z „Istriebitielnego Batalionu” banderowcy
wyprowadzili do rzeki Dniepr,
rozebrali do naga i kazali tańczyć po lodzie strzelając im w
nogi; kto upadł, żywy czy martwy, był spychany do przerębli
pod lód; zginęli wszyscy. Ukrainiec Sławko Hołub za odmowę
mordowania Polaków powieszony został za ręce na drzewie
i skłuty bagnetami, na piersiach
powieszono mu kartkę: „Chto ne
znamy, toj proty nas”.
Nocą z 2 na 3 lutego na miasteczko Czerwonogród pow. Zaleszczyki napadło kilka sotni UPA,
Polacy podjęli obronę. Zginęło,
bądź zostało zamordowanych
65 Polaków, 20 zostało rannych,
z których część potem zmarła.
„Zaczęła się prawdziwa masakra. Zewsząd dochodziły krzyki
ludzi, wołanie o pomoc. Wszystko się paliło, płonęły domy, plebania. Jęki ludzi mieszały się z
rykiem oszalałego bydła, wyciem
psów, rżeniem koni, kwikiem
świń. W powietrzu dym, smród,
śmiertelna groza. /../ W oficynach zamku znajdują bestialsko
zamordowaną rodzinę Romachów – rozebrano ich, wycięto
krzyże na brzuchach i wycięto
napisy „koniec Lachom”, skórę
na szyi podcięto i ściągnięto na
oczy, nogi i ręce połamano” (Stanisław Szuba; w: Komański..., s.
906 – 907). Rodzina Romachów
- to rodzice oraz synowie lat 10
i 16. „Po chwili poszukiwań napastnicy przystąpili do rąbania
drzwi od zakrystii. Tam znajdowała się siostra przełożona
z drugą siostrą. Gdy weszli do
środka, zaczęli się odgrażać, że,
jako Lachy, będą spalone. Zmuszono siostrę przełożoną, by powiedziała, gdzie są dzieci. Bito
ją. Naniesiono słomy do kaplicy
i podpalono ją, ale na szczęście
słoma była mokra i tylko tliła się
unosząc po kaplicy smugi dymu.
Po tym wyprowadzono obie siostry na parter. Słyszałam cztery
strzały, które, jak później zobaczyłam, zmasakrowały głowę i
twarz siostry Klary Linowskiej,
a siostrze B. Bronikowskiej wbito
w plecy nóż. Gdy opuszczałyśmy
klasztor, aby zejść do Czerwonogrodu, zauważono naszą gromadkę z Nagórzan. Gdy zeszłyśmy,
powitali nas ludzie, donosząc o
śmierci księdza kanonika Jurasza” (Władysława – siostra zakonna; w: Komański..., s. 911).
„Po zagładzie Czerwonogrodu
rodziny ukraińskie wniosły fałszywe oskarżenie na 12 Polaków,
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którzy 2 lutego 1945 roku się
bronili. Oskarżono ich o napad
i rabunek w Nyrkowie. Aresztowano ich i osadzono w więzieniu
w Tłustym. /.../ Dopisano mi dodatkowe dwa lata i sadzono jak
dorosłego. Podobnie postąpiono
z innymi, którzy nie byli pełnoletni. Podczas pobytu w więzieniu
w Tłustym, gdzie siedziało nas
dwunastu, miało miejsce dziwne
zdarzenie. Do naszej celi NKWD
dołączyło Ukraińca, znanego
nam banderowca, Danyłę Pastuszuka. Ten oświadczył nam, że
został aresztowany przez NKWD
i nam wszystkim grozi śmierć.
Jedynym ratunkiem jest ucieczka z więzienia. Jemu udało się
przemycić młotek i stalowy wybijak, przy pomocy którego będzie
można zrobić dziurę w murze i
zbiec. /../ Po dwóch godzinach
otwór był gotowy. Zachęcał nas,
abyśmy razem uciekli. Bronisław
Dmytruszyński i Paweł Krzywy
podejrzewali, że jest to prowokacja zmontowana wspólnie przez
UPA i enkawudzistów. Zabronili
nam zbliżać się do tego otworu.
Faktycznie okazało się, że czekali tam już banderowcy z zamiarem zamordowania nas. Nie
daliśmy się Danyle Pastuszukowi
sprowokować. /.../ Tego, co przeszliśmy nie da się opisać. Życie
w gułagach było straszne. Ci, co
wrócili, stracili zdrowie. Niektórzy przedwcześnie zmarli” (Kasper Kazimierz Krasowski; w:
Komański..., s. 900 – 901).
4 lutego we wsi Barysz pow.
Buczacz banderowcy używając
głównie siekier, noży i bagnetów
wymordowali ponad 135 Polaków i 30 poranili. Zginęło także
10 obrońców z „IB”, którzy nie
zdążyli wyjechać do Buczacza,
co nakazał im dowódca, Ukrainiec współpracujący z UPA.
Ukraińcy ograbili i spalili 400
gospodarstw polskich. Maria
Banda i jej 10-letni syn Stanisław zostali zarąbani siekierami
na podwórzu ich gospodarstw.
12-letnia Helena Boczar została
zakłuta nożami. 80-letnia Anastazja Brylkowska została zarąbana siekierą podczas snu w
łóżku. 12-letni Michał Herbut
został wrzucony do sadzawki,
gdzie utonął. „Po jakimś czasie wyszła na podwórze mama i
zauważyła, jak mordowano wujka. Później stwierdzono, że miał
wycięty język, wydłubane oczy,
obcięte genitalia, pociętą twarz.
/.../ Tej samej nocy o godz. 22°°,
banderowcy napadli na dom
mego stryja, Macieja Warchoła.
Po wyłamaniu drzwi, wyprowadzili go na podwórze, bijąc kolbami karabinów po głowie i plecach. Na podwórzu torturowali
go, ucięli mu język, genitalia,
wykłuli oczy, następnie nałożyli
sznur na szyję, doczepili do sań i
wlekli po śniegu. /.../ W nocy z 4
na 5 lutego 1945 r. doszło do napadu band UPA na osiedle Mazury zamieszkałe przez samych
Polaków. W tym czasie batalion
samoobrony został wezwany do
Buczacza, gdzie miał bronić miasta przed napadem. Na posterunku pozostawało tylko trzech

żołnierzy. Banda liczyła ponad
200 ludzi dobrze uzbrojonych w
broń palną i maszynową. Napastnicy byli ubrani w białe nakrycia
i podchodzili do domów prawie
niezauważalnie. Podpalali budynki, strzelali do uciekających,
a pozostałych w mieszkaniach
lub na podwórkach rąbali siekierami. Dzieci nabijali na widły
i wrzucali w ogień. Niemowlęta
łapali za nóżki, rozbijali główki o ściany lub krawędzie ram
drzwiowych i również wrzucali
do ognia” (Piotr Warchoł; w:
Komański..., s. 687 – 788).
5 lutego we wsi Kobyłowłoki
pow. Trembowla upowcy spalili 15 gospodarstw polskich oraz
zamordowali 19 Polaków a 10
poranili.
6 lutego we wsi Brzeżawa koło
Birczy pow. Przemyśl zamordowali 3 Polaków: jednego powiesili na drzewie koło jego zagrody,
dwóch uprowadzili i zamordowali w lesie. We wsi Młyniska
pow. Trembowla zamordowali
bądź spalili żywcem 20 Polaków.
7 lutego we wsi Kociubińce pow.
Kopyczyńce zamordowali 8 Polaków i 2 Ukraińców. Ksiądz Jan
Walniczek torturowany był przez
5 godzin, zdzierali mu skórę,
rany zalewali atramentem, oblewali wrzącą wodą, wreszcie
przywiązali go do ściany i rzucali w niego nożami. Małżeństwu
mającemu po około 20 lat: ucięli
języki i uszy, torturowali, okaleczonych przywiązali do płotu,
gdzie w męczarniach nastąpił
zgon.
Tego dnia we wsi Zalesie Koropieckie pow. Buczacz upowcy
wracając z pogromu Polaków w
Baryczu do swojej bazy w rejonie wsi Zubrzec przez cały dzień
wyłapywali Polaków i gromadzili w dużej, pustej suszarni tytoniu. Spędzili około 70 Polaków,
powiązali im sznurkami i drutami ręce, suszarnię zamknęli,
oblali benzyną lub naftą i podpalili. Wszyscy spłonęli żywcem,
w większości były to kobiety
i dzieci. Jeden z wydanych tutaj „wyroków” ukraińskiego
„Trybunału”, czyli sądu OUN
brzmiał: „Józef Tyc, lat 40, żonaty, troje dzieci. Za chodzenie po
ukraińskiej ziemi, jedna godzina
chłosty przez dwóch „striłców”,
po chłoście spalenie żywcem”
(Franciszek Markowski; w: Komański..., s. 671). „Chciałam
prosić o umieszczenie na liście
ofiar mojej babci Klementyny
Stefańskiej. Została zamordowana 7.02.1945 w Zalesiu pow.
Buczacz. Pochowana jest w Monasterzyskach 11.02.1945 roku.
Z opowiadań rodziny dziś już
nielicznej wiem ze, była to spora
grupa osób, którym ze względu
na zagrożenie napaścią ze strony upowców przydzielono konwój wojskowy. Mimo tego zostali
napadnięci, osobom którym nie
chciała zejść z palca obrączka
czy pierścionek po prostu obcinali palce. Potem wszystkich
spędzili do stodoły i żywcem spalili. Mój tata rozpoznał zwłoki
matki jedynie po medaliku nadtopionym, ale był schowany pod

swetrem i dlatego go nie znaleźli. Nie wiem nic ponadto, jak to
było, ale na świadectwie śmierci
jest podana miejscowość Monasterzyska gdzie została pochowana. Kilka lat temu był na tym
cmentarzu mój stryj szukał grobu
matki. Jako takiego nie znalazł
ale dzięki uprzejmości tamtejszego popa umieścił na cmentarzu
płytę nagrobna, którą przywiózł z
Polski. W archiwum parafialnym
jest notatka o tym, ze Klementyna Stefańska z domu Kowalska
faktycznie jest tam pochowana”
(Izabela, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl).
8 lutego we wsi Hleczawa pow.
Trembowla uprowadzili i zamordowali 36 Polaków. We wsi
Jawornik Ruski koło Żohatyna
podczas napadu o północy zamordowali 7 Polaków wrzucając
ich żywcem do studni: 5-osobową rodzinę z 3 dzieci oraz małżeństwo.
9 lutego we wsi Oleksińce Stare
pow. Stryj zamordowali 4 Polaków: 35-letnią kobietę w zaawansowanej ciąży i jej 14-letniego syna oraz uprowadzili 2
mężczyzn, którzy zaginęli. Na
osiedlu Stadnica sołectwa Hleczawa nocą uprowadzili i zamordowali 20 Polaków.
Nocą z 10 na 11 lutego we wsi
Sieniowa pow. Zbaraż wymordowali 26 Polaków i spalili 40
zagród.
11 lutego we wsi Karolówka
pow. Zaleszczyki Ukraińcy zabili 2 Polaków, którzy przyjechali
z Tłustego do swoich domów po
żywność. We wsi Sieniachówka
pow. Zbaraż w czasie napadu na
Sieniawę druga grupa banderowców zamordowała 5 Polaków i
spaliła kilka polskich zagród.
12 lutego we wsi Eleonorówka
pow. Skałat upowcy zamordowali 80 Polaków, w większości
kobiety i dzieci (mężczyźni byli
w WP). „Małe dzieci oprawcy
przybijali gwoździami do drzwi
domów i stodół, stodół następnie podpalali budynki. Niektóre
ofiary powieszono na przydrożnych słupach telefonicznych”
(Komański..., s. 333). We wsi
Kozłów pow. Tarnopol zamordowali 9 Polaków oraz Ukraińca ożenionego z Polką. We
wsi Krzywki pow. Tarnopol:
„Chciałbym dopisać do listy osób
zamordowanych przez Ukraińców w powiecie tarnopolskim
moją babcię: Weronika Noga z
domu Miczkowska, którą zamordowano topiąc z kamieniem u
szyi w rzece Seret 12 lutego 1945
we wsi Krzywki koło Mikuliniec”
(Noga Stanisław, w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl).
H. Komański, Sz. Siekierka nie
uzyskali żadnej relacji z tej wsi,
nie odnotowali więc tej zbrodni.
W miasteczku Lubaczów woj.
rzeszowskie uprowadzili 2 Polaków, w tym kobietę, którzy zginęli bez wieści. We wsi Zazdrość
pow. Trembowla obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali 40 Polaków, większość spalili żywcem, 14 osób
zostało rannych.
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Nocą z 12 na 13 lutego we wsi
Puźniki pow. Buczacz zamordowali 97 Polaków a 6 rannych
zmarło później. „11 lutego 1945
r. do wsi przyjechał Trubił, „prokurator”, ważny urzędnik z rejonu w Koropcu. Było z nim dwu
urzędników i kilku milicjantów.
Dokonali spisu ludności i wydali
nakaz zdania wszelkiej posiadanej broni. Tenże wysoki urzędnik
stwierdził, że „broń Polakom jest
już niepotrzebna, bo władze sowieckie zapewniają bezpieczeństwo i można spokojnie spać,
żadna banda na was już nie napadnie”. Niestety, już następnej
nocy z 12/13 lutego, około godz.
1, w Puźnikach rozpoczęło się
piekło. Wieś została otoczona z
trzech stron prze liczne i dobrze
uzbrojone bojówki UPA. /.../
Sposób mordowania był „klasyczny”, jak zwykle u banderowców. Tam, gdzie natknęli się na
bezbronnych, dominowały ciosy
siekierą lub bagnetem, niektórym
„z łaski” strzelano w głowę. /.../
Wypełnione ciałami dwa doły,
stały się wspólnymi mogiłami.
Na mogiłach postawiono dwa
krzyże. Po 50 latach od tej tragedii w tym miejscu nie ma już żadnego śladu. Pogrzebani czekają
na katolicki pogrzeb i na krzyż
na ich mogiłach” (Komański...,
s. 656 – 657).
13 lutego we wsi Capowce pow.
Zaleszczyki zamordowali polską
nauczycielkę. We wsi Zalesie
pow. Buczacz zamordowali 7
Polaków. We wsi Załoźce pow.
Zborów zamordowali 3 Polaków,
w tym kobietę..
14 lutego we wsi Ostapie pow.
Skałat banderowcy przebrani w
mundury NKWD zatrzymali 26
Polaków, mężczyzn, pod pretekstem spisania ich danych potrzebnych do rejestracji podczas
poboru do wojska, następnie
wszystkich powiązali i żywcem
wrzucili do głębokiej studni, nikt
nie ocalał.
W pierwszej połowie lutego we
wsi Niskołyzy pow. Buczacz
: „W pierwszej połowie lutego 1945 roku banda UPA
„Bystrego” we wsi Niskołazy
rejonu koropieckiego spaliła
około 80 domów i zamordowała 23 mieszkańców narodowości polskiej”. (Notatka naczelnika RO MGB w Koropcu z 9
marca 1951 r. w sprawie aktów
terroru UPA w 1945 r.; w:
h t t p : / / w w w. z b r o d n i a wolynska.pl/__data/assets/pdf_file/0004/3946/
Polska-i-Ukraina-w-latachtrzydziestychczterdziestych-XXwieku-t4-cz1.pdf). Siekierka…,
s. 162, stanisławowskie,
tej
zbrodni nie wymienia.
15 lutego we wsi Jezierzany
pow. Borszczów w rejonie lasu
o nazwie „Galileja” upowcy zamordowali 21 Polaków, pracowników kolejowych wysłanych po
drzewo na podkłady kolejowe.
We wsi Karaczynów pow. Gródek Jagielloński zamordowali 12
Polaków.
16 lutego we wsi Jezierzany
pow. Stanisławów: „Siostry mojej mamy Julcia Łopuszańska i
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Janka Zdanowicz poszły w dniu
16.02.1945 r. do sąsiedniej wsi
„bić olej” z siemienia i ślad po
nich zaginął” (Józef Ilnicki;
w: http://www.ornatowski.com/
mem.htm). We wsi Weleśniów
pow. Buczacz upowcy przebrani
w mundury NKWD, pod pretekstem rejestracji do wojska zebrali 46 Polaków, mężczyzn w
wieku od 16 do 60 lat, zamknęli
w drewnianej szopie na skraju
wsi, ściany oblali naftą i podpalili; wszyscy spłonęli żywcem,
Zebrana obok kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży ukraińskiej tańczyła z radości, gdy z
szopy docierał rozpaczliwy krzyk
i jęk; wołali po ukraińsku: „Módlcie się gorąco do swego Boga,
to może stanie się cud i będziecie
żywi” (Komański..., s. 177).
17 lutego we wsi Grabowa pow.
Kamionka Strumiłowa bojówka SB OUN zamordowała 3
Polaków, w tym nauczycielkę z
mężem. We wsi Młyniska pow.
Trembowla ma miejsce drugi napad banderowców, obrona trwa
całą noc; zamordowanych zostało 20 Polaków i spalona większość budynków. W dzień pozostali Polacy wyjechali do Janowa
i Trembowli zabierając ze sobą
30 rannych. We wsi Olchowczyk
pow. Kopyczyńce uprowadzili jadących saniami 3 Polaków:
38-letnią Marię Paszkowską,
42-letnią Rozalię Zdebiak i jej
14-letniego syna Kazimierza.
„Dzięki informacji znajomego
Ukraińca, dotarliśmy do leśniczówki, gdzie w pobliskiej, niezbyt głębokiej studni, znaleźliśmy
zwłoki pomordowanych. Oględziny zwłok wykazały ślady tortur:
np. Maria i Rozalia miały wydłubane oczy, zdartą skórę z piersi,
a 14-letni Kazio miał na piersi,
w okolicy serca, aż siedem ran
kłutych nożem lub bagnetem. Nie
ulegało wątpliwości, że cała trójka zginęła męczeńską śmiercią”
(Wiktoria Zdebiak; w: Komański..., s. 757).
18 lutego we wsi Probużna
pow. Kopyczyńce zamordowali
18-letniego Polaka. We wsi Sucha Wola pow. Lubaczów uprowadzili i zamordowali w lesie 2
Polaków.
Nocą z 18 na 19 lutego we wsi
Darachów pow. Tarnopol „partyzanci ukraińscy” uprowadzili
z domu Franciszkę Misę, której
mąż przebywał w niewoli niemieckiej, przywiązali ją do słupa
drogowego i po torturach zamordowali.
19 lutego w miasteczku Lubaczów woj. rzeszowskie zamordowali 3 Polaków, w tym kobietę.
Nocą z 19 na 20 lutego we wsi
Werbka pow. Buczacz zaprowadzili ujętych Polaków do stodoły,
powiązali ich, a stodołę podpalili; żywcem spłonęło 20 Polaków.
20 lutego we wsi Jabłonówka
pow. Kamionka Strumiłowa bojówka SB OUN zamordowała 2
Polaków przejeżdżających obok
młyna z drewnem z lasu oraz
kierowniczkę młyna, Ukrainkę,
ponieważ nie zgodziła się dawać
im mąki (Bronisław Szeremeta:
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„Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia”; w: http://
www.republika.pl/szeremeta/watażka. htm). Tego dnia na terenie
powiatu Przemyśl banderowcy
zamordowali 11 Polaków, gajowych.
21 lutego we wsi Brzeżawa pow.
Przemyśl zamordowali polskie
małżeństwo. We wsi Krowica
Hołodowska pow. Lubaczów
miejscowi Ukraińcy zamordowali 1 Polkę.
22 lutego we wsi Wola Miatiaszowa pow. Lesko zamordowali
Polaka, sołtysa.
Nocą z 22 na 23 lutego w miejscowości Chodaczków Mały
pow. Tarnopol zamordowali 3
Polaków: dwie kobiety i 18-letniego syna jednej z nich.
23 lutego we wsi Białogłowy
pow. Złoczów bojówka ukraińska zamordowała 7 Polaków,
mieszkańców Załoziec, w tym
18-letnią dziewczynę . We wsi
Cygany pow. Borszczów nocą
duży oddział upowców zamordował 28 Polaków; wcześniej
dowództwo UPA dało Polakom termin do końca lutego na
opuszczenie wsi. Tylko 3 osoby zastrzelone zostały podczas
ucieczki, reszta zginęła od siekier, noży, bagnetów lub została
spalona żywcem w budynkach.
W większości były to kobiety i
dzieci, np. 16-miesięcznej Helenie Żołyńskiej roztrzaskali główkę o framugę drzwi. Ponadto w
maju znaleziono mogiłę 16 Polaków w piasku pod lasem - byli
to ci, którym udało się uciec tej
nocy, zostali wyłapani później i
zamordowani. We wsi Kobylnica Ruska pow. Jaworów upowcy
obrabowali i spalili 3 gospodarstwa polskie oraz zamordowali 5
Polaków.
24 lutego we wsi Jasieniów Polny pow. Horodenka obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali 7 Polaków.
25 lutego we wsi Zaleszczyki
Małe pow. Buczacz zamordowali
39 Polaków, w tym rodziców z
7 dzieci w wieku od 8 miesięcy
do 17 lat. Morderstw dokonywali przy użyciu siekier, noży i
bagnetów, tylko jedną 80-letnią
Marię Misztal zastrzelili. „Zostali zamordowani (rozstrzelani)
moi krewni dziadek Szewczuk
Józef, babcia Antonina Szewczuk
zd. Kłos oraz ich dzieci Michał
Szewczuk i Janina Szewczuk.
Przeżył mój tata Stefan i jego
brat Jan ponieważ dzięki Bogu
nie było ich w domu byli na wojnie. Ich siostra Katarzyna też
przeżyła, ponieważ tę noc spędziła w Jazłowcu u mojej mamy,
która wraz ze swoimi rodzicami
i rodzeństwem w dzień 24 lutego
po nie przespanej nocy z 23/24
lutego 1945r (już wtedy banderowcy byli w Zaleszczykach Małych ale tylko narobili dużo hałasu i straszyli Polaków) uciekli do
miasta” (Krystyna Szewczuk-Zyss; w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl oraz e-mail
do autora).
26 lutego we wsi Borysławka
nadleśnictwo Nowe Sady pow.
Dobromil został zamordowa-

ny we własnym domu przez
UPA gajowy Teodor Fredkowicz.. Jego brat Michał został
zamordowany w kwietniu 1945
roku, pochowany w Borysławce
(http://www.krosno. lasy.gov.pl/
documents/149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf ). Siekierka…, s. 126, lwowskie, nie
wymienia tych zabójstw.
27 lutego we wsi Kalnica koło
Wetliny pow. Lesko upowcy zamordowali polskie małżeństwo
oraz ukrywaną przez nich Żydówkę Haję Dym. We wsi Muchawka pow. Czortów zamordowali 10 Polaków.
28 lutego we wsi Hrebenne
pow. Tomaszów Lubelski zakłuli bagnetami 4 Polaków. We
wsi Huta Stara pow. Buczacz:
„Drugi napad miał miejsce pod
koniec lutego 1945 r. (najprawdopodobniej było to 28). Mieszkańcy wsi Huta Stara zamordowani podczas drugiego napadu:
1. Żuczkowska Zofia lat ok. 60 sądząc, że podobnie jak podczas
pierwszego napadu kobietom
nic się nie stanie, wyszła prosić banderowców aby oszczędzili jej dom, została zabita.
2. Charęza Jan lat ok.20
3.Biernacka Maria (zastrzelona)
4.Biernacka Zofia
5.Biernacka Anna
6.Biernacka Maria (zastrzelona
w czasie próby ukrycia się - strzałem w głowę)” (Roman Romanów, w: www.stankiewicze.com)
ludobojstwo.pl). H. Komański,
Sz. Siekierka na s. 152 podają
tylko napad z 4 marca 1944 roku
oraz mord 12 Polaków NN.
We wsi Lubycza Królewska pow.
Lubaczów banderowcy zamordowali 5 Polaków. We wsi Nowosiółki-Bekerów pow. Podhajce
napadli na plebanię i zamordowali ks. proboszcza Mariana
Dziamarskiego, jego
siostrę,
gosposię i kobietę ze Lwowa,
która korzystała z noclegu na
plebanii. Ciało księdza wrzucono
do pobliskiego stawu, w którym
po pewnym czasie wypłynął na
powierzchnię. Był związany drutem kolczastym. Przed śmiercią
na piersiach wypalono mu krzyż,
wyrwano paznokcie i język, wydłubano oczy. We wsi Zaleszczyki Stare pow. Zaleszczyki obrabowali gospodarstwa polskie i
zamordowali 39 Polaków.
Na początku 1945 roku wsi Czarnuszowice pow. Lwów banderowcy zamordowali 6 Polaków.
We wsi Raszków pow. Horodenka zamordowali 4-osobową rodzinę polską.
Poniżej przykłady zbrodni nacjonalistów ukraińskich na ludności
polskiej, które świadkowie podali, jako mające miejsce „w lutym
1945 roku”.
We wsi Dźwiniaczka pow. Borszczów banderowiec zastrzelił sąsiada – Polaka, gdy ten jechał
saniami na stacje kolejową, aby
wyjechać do Polski. We wsi Jezierzany pow. Borszczów upowcy zamordowali 4 Polaków

i 2 Ukraińców, oraz pod koniec
lutego bojówka UPA dowodzona
przez Olgę Wadowską zamordowała 10 Polaków pracujących
przy wyrębie lasu. We wsi Klimkowce pow. Zbaraż uprowadzili 2 Polaków, braci lat 17 i 18,
którzy zaginęli bez wieści. We
wsi Karolówka pow. Borszczów
upowcy po torturach powiesili
na słupach telegraficznych dwie
40-letnie kobiety (Kulczycką
oraz Weronikę Mościcką) oraz
zastrzelili 19-letniego Dominika Kulczyckiego, gdy podjął
ucieczkę. We wsi Kokoszyńce
pow. Skałat zamordowali 2 Polki: matkę z 16-letnią córką. We
wsi Kurniki Szlachcinieckie pow.
Tarnopol zamordowali 3 Polki:
15-letnią Genowefę Łagisz, jej
17-letnią siostrę Stefanię Łagisz
oraz 60-letnią nauczycielkę Wandę Lwowską. A także 4-osobową
rodzinę ukraińską Chomickich z
córkami lat 4 i 6. We wsi Kutyska pow. Tłumacz zamordowali 20 Polaków, w tym matkę z
5 dzieci: córkami lat 8, 16 i 18,
synem lat 6 i 3-mieszięcznym
niemowlęciem. Troje najmłodszych dzieci wrzucili do studni,
dwie najstarsze córki wywieźli i
po zgwałceniu wrzucili do rzeki
Dniestr (Siekierka..., s. 698; stanisławowskie).
We wsi Lisko pow. Kamionka
Strumiłowa bojówka SB OUN
dowodzona przez Dymitra Kupiaka zamordowała 6 osób (2
mężczyzn i 4 kobiety), w tym
dwie osoby z rodzin polskich
i cztery z rodzin polsko-ukraińskich. We wsi Łanowce pow.
Borszczów: „Zamordowano ponad 20 Polaków a wśród nich:
Franciszków Stanisław, Pruski
Ludwik, Walków Dominik, Walków Piotr i Walków Kazimierz”
(Lucyna Kulińska). Komański…., s. 45 – 46 podaje tylko
mord z 12 na 13 lutego 1944 roku.
We wsi Nakwasza pow. Brody
„ukraińscy partyzanci” przecięli
piłą stolarską 60-letnią Rozalię
Wróblewską. Mordując ją śmieli
się: Pomału riż, bo hołośno kryczyt (Komański..., s. 77). We wsi
Paszowa pow. Lesko zamordowali 5-osobową rodzinę polską
sołtysa: ojca z 3 dzieci powiesili, matkę zakłuli bagnetami. We
wsi Rozwiany pow. Trembowla
zamordowali 2 Polaków, inwalidów. We wsi Rzepińce pow.
Buczacz bojówkarze OUN-UPA
zamordowali 25 Polaków, w tym
6-osobową rodzinę z 4 dzieci,
4-osobową rodzinę z 2 dzieci,
rodzinę nauczycieli z 2 córkami.
We wsi Siedliska pow. Przemyśl
zamordowali 3 Polaków i 11 Rusinów. We wsi Strzałkowce pow.
Borszczów zamordowana została 5-osobowa polska rodzina Bąków, która schroniła się na noc
u sąsiada Ukraińca, lecz on ich
wydał bandzie UPA.
We wsi Załoźce pow. Zborów
upowcy zamordowali 4-osobową polską rodzinę: rodziców i 2
córki. We wsi Żeżawa pow. Zaleszczyki zamordowali 3 Polki:
lat 80, jej siostrę i wychowanicę
. We wsi Żnibrody pow. Buczacz
zamordowali 8 Polaków, w tym
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5-osobową rodzinę z 3 dzieci.
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Wspomnienia nauczyciela
z Wołynia.
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Dokończenie z poprzedniego numeru.

Opracował Marian Stępniewski
Piąta posada
(1932/1933 – 1933/1934)
Była tam dobrze zorganizowana
partia ,,Selrob”. Ponieważ działalność jej była zakazana, chłopi członkowie zbierali się w sklepie
spółdzielczym, zwanym kooperatywą i tam obradowali nad swoją
konspiracyjną działalnością.
Obchodzony uroczyście dzień 3
maja sprawiał chłopom wiele kłopotu, gdyż oni nie chcieli świętować tego dnia. Za wykonywanie
pracy w tym dniu karano grzywną Natomiast dzień 1 maja sprawiał władzom wiele kłopotów i
utrapień. Pojawiały się bowiem
transparenty z hasłami pierwszomajowymi, czerwone sztandary ,
zawieszane na najwyższych drzewach, które policja kazała zrzynać.
Szkoła była odbiciem życia wsi
i nosiła na sobie piętno środowiska. Chłopcy z IV klasy, a więc
najstarsi, maszerowali co roku w
pochodzie 1-majowym,śpiewając
wraz ze starszymi pieśni rewolucyjne i antypolskie, W czasie uroczystości 3-majowych. w 1933 r.,
kiedy śpiewaliśmy ,,Jeszcze Pol
ska nie zginęła*’- zamiast ,,póki
my żyjemy”- kilku uczniów śpiewało-,, ale zginąć musi”. Przynosiły do szkoły kolędy np. .,,Szły
didy na muki pijdut’ i prawnuki”
albo ,,Szcze ne wmerła Ukraina”
itp. Trudna była praca w tej szkole. Nauczyciel był między młotem
(władza), a kowadłem (skomunizowana ludność).
Krajobraz gromady Steble, choć
równinny, był miły. Wokół lasy,
wieś w wieńcu tych lasów, Chaty ulokowano nawet w lesie. W
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okresie lata. i jesieni często cho
dziliśmy na jagody, grzyby, na
spacery.
Tu, w maju 1934 r., złożyłem
egzamin praktyczny. Pamiętam,
część lekcji odbyła się w chacie
Kowalczuka, część w klasie» Był
to okres prawosławnych Zielo
nych Świąt, przed domami stały, wetknięte w ziemię, po trzy
brzózki, znak Trójcy Sw W chatach zieleń tataraków i gałązek
zielonych. Po powrocie do klasy
rozdałem Płomyczek o Zielonych
Świątkach i na podstawie treści i
ilustracji oraz obserwacji, zebrałem i podsumowałem całość Wynik dobry.
Budynek szkolny, dotychczas
stojący na prywatnym placu, został przeniesiony przez gromadę
na plac szkolny, około 30C m na
południe i również pokryty słomą.
Pomagał w tym dzielnie sołtys,
Stepaniuk ,który był kiedyś członkiem partii ,,Selrob”, a gdy została zdelegalizowana i członkowie
jej tkwili nadal w niej, on wystąpił i prawowiernie sołtysował , a
może i zdradzał współbraci, kto to
mógł wiedzieć. Jego wiatrak stał
w pobliżu szkoły, odległy od niej
ok. 50 m na zachód, tuż za drogą wiodącą w stronę toru Kowel-Sarny.
Pewnej letniej nocy usłyszeliśmy
strzał i krzyk. Za kilka minut ktoś
biegnie i stuka w drzwi. Wychodzę. Kuzyn sołtysa przybiegł,
aby oznajmić , że sołtys został
postrzelony. Wziąłem poduszkę,
wodę w butelkę, jakiś opatrunek
i poszedłem. Sołtys leżał u podstawy schodów prowadzących na
wiatrak. Kula weszła w kręgosłup

i tam została. Nogi zostały sparaliżowane. Objął mnie za szyję, a
ja okrakiem nad nim wciągałem
go po schodach na wiatrak. Tam
ułożyłem go na worku zboża,
plecami do góry obmyłem ranę i
czekałem, przy nim, aż przyszła
żona, zawiadomiona przez w/w
kuzyna. Przebywał kilka tygodni
w szpitalu kowelskim, a następnie
został przewieziony do domu i
wkrótce zmarł. Niedługo spalono
i wiatrak. Jak się później okazało,
postrzelił sołtysa z ,,obreza’’, z
bliskiej odległości, jego siostrzeniec. Był on osądzony zaocznie i
ukrywał się przed policją. Wiatrak
podpalili krewni sołtysowej żony,
a ponieważ był ubezpieczony,
żona wzięła odszkodowanie. Tak
karano zdrajców sprawy, o którą
walczyły pokolenia.
W wakacje 1934 r. przebywałem na kursie programowym w
Kowlu. Nagle zjawia się Wanda z
dzieckiem, do lekarz aBył lipiec,
dni gorące. Lekarz Jaworowski
powiada ,że żona jest zagrożona
na płuca i nie może karmić piersią. Trzeba dziecko odstawić od
piersi i ratować żonę. No i stało
się. Januszek zachorował na żołądeczek i mimo wysiłków lekarzy kowelskiego szpitala, zmarł.
Miał zaledwie 9 miesięcy. Pogrzeb odbył się na koszt szpitala
,a my spłacaliśmy ratami. Dzień
pogrzebu był okropny. Dłuższy
czas nie miałem odwagi wejść do
kostnicy, gdzie w trumience spoczywały drogie nam zwłoki Januszka. Wreszcie zdecydowałem
się i wszedłem, Wyglądał jak we
śnie. Przewieziony na cmentarz,
ze wszystkimi ceremoniami kościelnymi został pogrzebany.

Po kilku dniach wróciliśmy
do domu. Gdzie oko spoczęło
,wszystko przypominało Januszka. Cierpieliśmy bardzo. Resztę wakacji spędziliśmy u wujka
Wandy, Pawła Dumani, w Wacynie koło Radomia, gdzie on był
nauczycielem Szkoły Rolniczej
Cały czas lało. Była wtedy wielka
powódź. Smutek zadeszczonego
krajobrazu odpowiadał smutkowi
naszemu..
Tak więc dwaj pierwsi synkowie,
urodzeni na ZIEMI WOŁYŃSKIEJ, w niej spoczęli.
Jeśli niektórzy twierdzą, że ojcowie lżej przeżywają utratę dziecka, niżr matki, często się mylą, Ja
obawiałem się czegoś najgorszego. Że przetrzymałem, to tylko
dzięki silnej kondycji fizycznej i
psychicznej oraz tłumaczeniu so
bie, że to się nie odmieni.
Po dwóch latach pracy w Steblach,
przeniesieniu budynku szkolnego
na plac szkolny, doprowadzeniu
wszystkich spraw szkolno-administracyjnych do porządku, po
utracie drugiego synka ,złamani i
cierpiący, na naszą prośbę, zostaliśmy przeniesieni do innej wsi,
w pobliżu linii kolejowej Kowel-Brześć, po jej północnej stronie.

Szósta posada (1936/1937
i 1937/1938)
Wieś nazywała się Zalisy w gminie Zabłocie, może od „za lasami”
gmina prawdopodobnie „za błotami”. Bo rzeczywiście wokół było
pełno masywów leśnych i błota.
Szkoła była 2-klasowa. W starym
budynku mieściła się izba szkolna
wielkich rozmiarów, od południa
,a od północy było mieszkanie
poprzedniego kierownika, Kunysza. Potem w tym mieszkaniu mieszkała przez pewien czas
koleżanka z rodziną, a gdy się
przeprowadziła do prywatnego, obszerniejszego mieszkania,
urządziliśmy w tym pomieszczeniu świetlicę, magazyn rzeczy
do przedstawień, ubieralnię dla
,,aktorów?, grających przedstawienia w naszej szkole. W budynku nowym, obok stojącym,
także mieściła się izba szkolna,
nieco mniejsza od pierwszej oraz
mieszkanie dla kierownika szkoły i kancelaria szkolna. Między
wejściami- do klasy i kancelarii,
była szatnia.
Budynki szkolne stały w pobliżu
cerkwi. Naprzeciw budynków, po
przeciwnej stronie szerokiej drogi, stała plebania. W kąciku placu
cerkiewnego stała budka starosty
cerkiewnego, stróża kościelnego
i dzwonnika zarazem. Zarówno
wnętrze izby, jak i sam jej mieszkaniec stanowiły obraz godny po-
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żałowania. Był to obraz nędzy,
może ewangelicznego ubóstwa,
które bardzo się kłóciło z wystawnym życiem popa i bogatszymi
parafianami, stanowiącymi radę
cerkiewną.
Krajobraz okolicy, to podmokłe i
piaszczyste łąki, pola orne ,jezioro i lasy .Na łąkach, oprócz różnorodnych traw i bylin, kępami rosły krzaki różnorodne, a dalej na
południe całe ich skupiska. Wśród
krzaków gnieździło się mnóstwo
ptactwa.
Ludność spokojna, skupiona była
wokół cerkwi i bractw religijnych/starsi/ Młodzież tęskniła i
dążyła do ,»nowego. Wprawdzie
działalność komunistyczna nie
była tak aktywna jak w rejonie
Powurska i w Uchowiecku, ale
istniała. Jednak nie byliśmy tu
świadkami takich obrazków jak:
strajk chłopski, marsz na Kowel,
zorganizowany wraz z kuchniami
polowymi, rozpędzony i rozgromiony przez konną policję. Zebrano potem kilka wozów pogubionych rzeczy przez uczestników
pochodu. Albo karawany bydła
zaoranego przez sekwestratorów
w Uchowiecku za nie płacenie
podatków i pędzenie tego dobytku przez 3teble, w stronę Kowla.
Kie byliśmy również świadkami,
jak to miało miejsce w Steblach,
akcji karnej ekspedycji
prze
prowadzanej przez kompanię policji z Golędzinowa, która robiła
dziwne wyczyny w czasie poszukiwania dowodów antypaństwowej działalności jak broni, u-lotek
i broszur komunistycznych. Np,
idzie jeden policjant na rewizję i
poszukuje w piecu czy w łóżku.
Nie nie znajduje. Idzie za nim
drugi i znajduje ulotki lub broń,
podrzuconą przez pierwszego.
To wystarczyło do aresztowania.
Albo zbiórki kobiet z całej wsi
w białych bluzkach i czerwonych spódnicach, lub zdzieranie
strzechy w określonym czasie i
ponowne pokrywanie tegoż da-
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chu, w morderczym tempie. Do
specjalnie dręczących wyczynów
posuwano się np. przy rozkazie
sporządzania posiłków z czarnych
lub tylko białych kur. Kobiety
biegały po okolicznych wioskach
za takimi kurami, aż naznosiły żądaną ilość. W czasie przeszukiwania wnętrz mieszkań i budynków
gospodarczych zrywano podłogi,
mieszano rożne zboża i polewano
naftą, rozbierano piece. W niedzielę nakazywano zbiórkę chłopów z pługami i wykonywanie
orki lub z łopatami i nakazywano
kopanie dołów na tempo, a wkrótce po ich wykopaniu, zasypywanie ich również na tempo, tylko
przyśpieszone. Nie, takich scen i
sytuacji nie obserwowaliśmy.
Natomiast dochodziły do nas odgłosy tzw. rewindykacji ,,szlachty zagrodowej”, zwanej przez nas
ironicznie ,,zagrobową” oraz rewindykacji cmentarzy, kościołów
i kaplic. W niektórych okolicach
dochodziło do ostrych zatargów,
nawet do petycji ludności ukraińskiej, składanych na ręce ambasadora niemieckiego w Polsce,
Koltkego który interweniował
w naszym Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, naruszając zasadę
nie mieszania się w wewnętrzne
sprawy obcego państwa. Rzeczywiście, spotykaliśmy nazwiska o
brzmieniu polskim jak: Korecki,
Kozłowski, Masłowski, Rudnicki
itp., ale czyż przywracanie tych
ludzi Kościołowi rzymskokatolickiemu i robienie ich ,,na siłę” Polakami, kiedy oni czuli się Ukraińcami, dawało jakąś korzyść?
Raczej wprowadzało niepokój,
nienawiść i bunt. Były wypadki
niszczenia budynków sakralnych,
A ile to kosztowało zabiegów i
pieniędzy, o tym wiedzą, ci, którzy tę akcję przeprowadzali. Były
to lata 1934-1937, lata ogólnego
niepokoju. W Hiszpanii, poligonie europejskim, faszyzm wypróbowywał nowe bronie, nową
strategię i taktykę (l936). Na pomoc walczącej Hiszpanii przeciw
faszyzmowi, zbierałem składki z
ramienia ZNP. Przez całą Polskę
przeciągała fala strajków górników i hutników we wszystkich
zagłębiach górniczych, pracowników miejskich i tramwajarzy
w Warszawie . Polała się krew
demonstrantów we Lwowie, Krakowie, Częstochowie i w innych
miejscowościach.
2-go marca 1936 r. wyszedł z
druku i-dotarł do rąk czytelników
25 numer ,,Płomyka*9,nazwany
przez prawicę ,, bolszewickim*?
.Nastąpiła nagonka IKC i innych
pism na organizację nauczycielską. Rząd sanacyjny ustanowił
kuratora dla Zarządu Głównego
ZNP, którym został Paweł Musioł.
Potem nastąpił proces ZNP z IKC?
następnie strajk pracowników ZG
ZNP i wielu nauczycieli, Na strajkujących dawaliśmy składki.
Odgłosy dziejących się wydarzeń
w Polsce i na świecie docierały i
do nas, zapracowanych po uszy,
w zabitej deskami wiosce wołyńskiej.
Pracowałem z kol, Haliną Koronową (z domu Kubska, z Jędrzejowa), której mąż pracował
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w urzędzie gminnym w Zabłociu. Bieli dwoje dzieci-Wieśka i
Zbyszka.
Tu, w Zalisach ,zacząłem prenumerować Wolnomyśliciela i
Błyski Wolnomyślicielskie. Poszukiwanie prawdy ,sprawdzalnej doświadczalnie, na platformie
naukowej, wprowadziły mnie
na tę drogę. Był to dziesięciodniowiec, ukazujący się często z
białymi plamami, po skreśleniu
przez cenzurę niektórych artykułów, mówiących prawdę o rzeczywistości. Oczywiście, byłem
na oku władz, śledzących czy
telników tego czasopisma.
Na tartaku w Zabłociu pracował
niejaki Czerwiński, plutonowy,
prowadzący ,,Strzelca”. 0n to
podsuwał mi do podpisu deklarację przystąpienia do OZN-u, co z
oburzeniem odrzuciłem, Jemu to
pewnego razu ofiarowałem jeden
z dwu jednakowych egzemplarzy
Wolnomyśliciela. I dzięki niemu
nabawiłem się kłopotu, bo jak
się okazało, był on zamaskowanym funkcjonariuszem ,,dwójki”
.Zgłosił do starostwa, wydział
bezpieczeństwa, moje nazwisko
i załączył otrzymany ode mnie.
egzemplarz
Wolnomyśliciela,
jako czasopismo komunizujące,
a mnie, czytelnika, jako podejrzanego o działalność komunistyczną, wywrotową Kiedy Składkowski wydał polecenie zamknięcia
redakcji i zawieszenia działalności zespołu redakcyjnego Wolnomyśliciela i Błysków, zajęto również adresy prenumeratorów i ich
nazwiska. Między innymi figurowało i moje nazwisko. Komenda
Wojewódzka Policji przesłała do
Komendy Powiatowej w Kowlu, a ta ostatnia do posterunku w
Zabłociu, odpowiednie pismo z
moim adresem.
Pewnej nocy zapukał do okna
policjant i wszedłszy, rozpoczął
dochodzenie. Pokazał m i pismo
z Kom. Woj. Pol., a ja odpowiadałem na stawiane pytania od kiedy
prenumeruję Wolnomyśliciela, ile
kosztuje, z jakich pobudek czytam
to czasopismo, komu odstępuję
do czytania itd. Jak się później dowiedziałem, figurowałem w starostwie kowelskim na czarnej liście
,zrobiono mnie masonem ,ateistą,
niedowiarkiem w opinii najbliższego kręgu wtajemniczonych inspektora szkolnego, Zarz, Pow
.ZNP ,pracowników Wydz. Bezpieczeństwa w starostwie.
Praca w tej szkole była nieco lżejsza, bo pracowaliśmy we dwoje, ale ze względu na rozległość
terenową wioski, były trudności w utrzymaniu frekwencji na
możliwym poziomie, Nie można
było także pomieścić wszystkich
dzieci w szkole. Na tym punkcie
posprzeczałem się nawet w czasie
wizytacji z zastępcą inspektora
szkolnego, Reyterem, który mi
powiedział, że koło’ drzwi można postawić jeszcze jedną ławkę, a koło tablicy drugą. Byłby
to już szczyt zagęszczenia. Odpowiedziałem tak: Pan premier
otrzymuje 3 tys. zł pensji i 3 tys.
zł dodatku reprezentacyjnego
miesięcznie. Gdyby zrzekł się tej
ostatniej kwoty na rzecz oświaty,

to można by zatrudnić przynajmniej dwóch nauczycieli rocznie i
w kilku wioskach wszystkie dzieci chodziłyby do szkoły. Ale on mi
odpowiedział, że tak rozumując,
zajechalibyśmy za daleko, może
nawet do Berezy Kartuskiej, i dał
spokój tej sprawie.
To tej to szkole miałem taką oto
nieprzyjemną historię. Rząd nosił
się w ówczesnym czasie z zamiarem wprowadzenia odpłatności za
naukę w szkole. Zarząd Główny
ZNP rozesłał do swych członków
wzór protest tu, który należało
przepisać w 3-ch egzemplarzach
zebrane podpisy rodziców i wysłać do prezydenta, premiera i
ministra oświaty. Teksty protestu
przygotowałem, zwołałem zebranie rodzicielskie, jasno przedstawiłem sprawę o zamierzonej ustawie, mającej znieść bezpłatność
nauki i o konieczności protestowania. Ja podpisałem jako pierwszy, koleżanka następna, wreszcie
rodzice i wysłałem pod wskazanymi adresami Po pewnym
czasie otrzymałem wezwanie do
przybycia i złożenia wyjaśnień w
inspektoracie szkolnym. Sprawę
przedstawiłem tak jak przebiegała dodając, że Zarząd Główny
wie co robi» Oświadczono mi,
że z tego mogą być przykre konsekwencje, Ale rząd zrezygnował
z zamiaru forsowania ustawy o
płatności szkoły za naukę ,a podania powędrowały do kosza. Żadnych konsekwencji z tytułu akcji
protestacyjnej. nie poniosłem.
W czasie mojego pobytu w Zalisach, prawdopodobnie w 1935
r.,w okresie ferii zimowych, rozpocząłem studia na Wyższym
Kursie Nauczycielskim, żywym
słowem, w Warszawie. Ale warunki materialne i rodzinne nie
pozwoliły mi kontynuować i dokończyć studiów. W tym samym,
1935 roku, trzeciego sierpnia,
urodził się w szpitalu kowelskim
synek, trzeci z kolei, któremu
nadaliśmy imię Marian. Jemu
również zagrażało niebezpieczeństwo. Gdy miał 4 miesiące,
zachorował i strasznie krzyczał.
Wanda przerażona, a w takich
chwilach była jak lwica, broniąca
zagrożonego dziecka, wychodziła
ze siebie, żeby nieszczęście zażegnać. Pojechaliśmy do Kowla,
do lekarza chorób dziecięcych.
Ten nie potrafił określić choroby
przy gorączce 40°. Pojechaliśmy
do szpitala powiatowego. Tam też
nie rozpoznano choroby. Wanda
została z dzieckiem w szpitalu.
Po kilku dniach, w czasie przewijania, dotknęła ,prawej stopy.
Dziecko nagle wrzasnęło. Przygląda się, a tu guz ropny na stopie, Powiadomiony o tym lekarz
polecił natychmiast dostarczyć
dziecko na stół operacyjny. Dokonano przecięci^ guza i uwolniono
dziecko od cierpienia. Gdy opowiedziałem tę historię 5-letniemu
synkowi, rozbeczał się żałośnie
i jakby to miało miejsce wczoraj, głaskał zgrubienie na stopie
i czynił nam., rodzicom, wyrzuty
że dopuściliśmy do tego, żeby on
cierpiał pod nożem. Takich guzów
ropnych miał więcej: na nadgarstku ręki, na piersi, pod brodą. Z

tymi jakoś organizm jego sam sobie poradził, nie zachodziła więc
potrzeba interwencji chirurga.
Na północ od wsi rozciągało się
jezioro Tur, 4 km szerokie i 8 km
długie. Na tym jeziorze spędzałem wolne chwile, zwłaszcza w
okresie wakacji. Działanie słońca.
na skórę, kąpiel, sport rybacki, to
‘wspaniałe przyjemności, dające
dobry wypoczynek. A zbieranie
grzybów i jagód, to też przyjemności niepoślednie.
Życia kulturalnego, poza słuchaniem radia na słuchawki, które już
mieliśmy w Steblach, prawie nie
było. Jednak do towarzystwa nas
ciągnęło. Czasem grywaliśmy w
preferansa /sołtys, zastępca wójta, p.Korona i ja/, częściej grywałem w szachy z popem. Jedynie
na konferencjach można się było
nieco wyżyć, ale też tylko zabawić. Tam bowiem kładziono nacisk na doskonalenie zawodowe.
Po konferencji mieliśmy obiad,
zakrapiany alkoholem i tańce
przy muzyce z płyt. To była prawie jedyna kulturalna rozrywka.
W czasie pracy w Zalisach przewodniczyłem zespołowi nauczycieli klas I-ch, Cd czasu do czasu
zjeżdżaliśmy się w umówionej
szkole w niedzielę i omawialiśmy
problemy pracy w klasie I-ej.
Pewnych wakacji wybuchła we
wsi epidemia czerwonki, za
chorowania były dość liczne. Lekarz powiatowy, dr Weselski, gorliwie zajął się leczeniem Przysłał
dużo wody wapiennej i tanalbiny.
Jak mogliśmy, tak ratowaliśmy
ludność i jakoś szczęśliwie przeszło.
Wśród amatorów ,,łatwej zdobyczy” czyli złodziei drewna w lesie państwowym, istniał zwyczaj,
że każdą 10-tą sosnę ,szczęśliwie
dotychczas kradzionych, przeznaczano na krzyż, stawiany na wsi.
Było tych znaków l0-siątkowych
wiele. Jak pracowała i jak strzegła
mienia państwowego ówczesna
służba leśna, trudno mi odgadnąć,
ale wydaje mi się, że nie była to
praca dobra, sądząc po tak licz
nych kradzieżach i niewykrywalności ich.
Z ciekawymi obyczajami można
się było spotkać na weselu. Po
dokonaniu zaręczyn, zwanych
zmówinami i upływie odpowiedniego czasu ,młodzi szli do ślubu
w cerkwir gdzie pop prowadzał
ich wokół wnętrza trzykrotnie
za lniany ręcznik trzymając obydwoje, którym były związane ich
ręce.Za panną młodą szła starsza
druhna i trzymała nad jej głową
koronę, a za panem młodym szedł
starszy drużba i trzymał także nad
jego głową koronę. Korony były
takich rozmiarów, aby pasowały
na wszystkie/małe i duże/głowy
nowożeńców.
Po ceremonii ślubnej wracano
do domu i młodych zamykano w
komorze. Były to ,,pokładziny”.
Łóżko było zaścielone lnianym,
białym prześcieradłem. Przy
drzwiach z zewnątrz trzymały
straż stare kobiety. Gdy po godzinie młodzi wyszli z. komory, po
dokonaniu aktu pokładzin, wchodziły staruchy i badały prześcieradło, czy ,,mołoducha” dotrzymała
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dziewictwa swemu mężowi, czy
nie. Następnie następował akt
obcinania włosów. Odtąd młoda
zamężna kobieta nazywana była
,,niewistką”.
Do noszenia obrazów w czasie
procesji, pop dobierał, zasięgając
opinii staruch, dziewczęta cnotliwe. Staruchy bowiem dobrze wiedziały, która z nich zasługuje na
miano cnotliwej.
Na uwagę zasługują także obchodzone święta, a szczególnie parafialne. Po wystawnym nabożeństwie, w którym biorą udział popi
z okolicznych parafii, wszyscy się
zbierają u gospodarza parafii, za
biesiadnym stołem. Najpierw wypijają po szklance herbaty ,jako że
przyjmowali komunię i nie godzi
się pić alkoholu bezpośrednio po
jej przyjęciu. Potem rozpoczyna
się prawdziwa biesiada, suta, z
wieloma daniami i gęsto zakrapiana alkoholem, Matuszki, żony
popów, wcale nie ustępują swoim
mężom, oopom , w spożywaniu
alkoholu, a później uczestniczeniu w rozkosznych zabawach. Nie
do rzadkości należały sytuacje, że
popi o słabszych głowach zsuwają się na podłogę i tak trwają w
zamroczeniu alkoholowym, dopóki ktoś się nimi nie zaopiekuje i
nie ułoży w godnym miejscu.
Z wkładu i dorobku szkolnego, za
mojego kierowania szkołą, wymienić muszę wykonanie ogrodzenia placu szkolnego i wybudowanie drwalki. W ostatnim roku
pobytu, oprócz drzewa opałowego, przechowywałem w niej klatki z królikami, hodowanymi w
liczbie 65 sztuk.
Pod koniec roku szkolnego
1936/37, inspektor szkolny zaproponował mi przeniesienie do
innej miejscowości, gdzie trzeba było rozbudowywać szkołę.
Miejscowość ta leżała po drugiej
stronie Prypeci i toru kolejowego, kilkadziesiąt km na południe
od Zalis. Zgodziłem się, złożyłem
podanie i zostałem przeniesiony,
po trzech latach pobytu na jednym
miejscu. Podobnie jak z Powurska do Stebli i ze Stebli do Zalis
,także i z Zalis przewożono nas
furmankami. Jechaliśmy w dzień
sierpniowy, ciepły i cichy. Przez
Prypeć przeprawialiśmy się w
najpłytszym miejscu .
Przeprawa przez Prypeć to chyba najdawniejsze zdarzenie z
dzieciństwa, zapamiętane przeze
mnie. Miałem dwa lata, rzeka
wydawała mi się bardzo szeroka,
miała piaszczyste dno i brzegi.
Bardzo bałem się, że woda wleje
się do wozu i porwie nas, ucieszyłem się, kiedy konik wyciągnął nas
na brzeg. Kiedy ponad pół wieku później jechałem pociągiem
przez Brześć do Kowla, chciałem
zobaczyć tą rzekę raz jeszcze. Zobaczyłem prosty, dość głęboki
rów z odrobiną wody i mostek jak
nad strumieniem. Znajomy hydrogeolog z Równego tłumaczył mi,
że to efekt , zarządzonych przez
nowe władze, prac melioracyjnych, które obniżyły tam poziom
wodonośny o kilka metrów. I po
starej, uroczej Prypeci nie ma już
śladu.
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Siódma posada
(1937/38,1938/39)
Wieś, która była ostatnią placówką mojej pracy na Wołyniu, nazywała się Lubbochiny w gminie
Krymno, możliwe, że od imienia
umiłowanej, przez chana tatarskiego, kobiety imieniem Chima.
W dawnych czasach osiedlili się
tu ponoć Tatarzy, i od słów lubow Chimę z czasem urobiono
nazwę Lubochiny.
Wieś Lubochiny liczyła ponad 2
tys. mieszkańców i ciągnęła się
przeszło 3 Inn wzdłuż gościńca, od którego rozgałęziały się
boczne dróżki- uliczki, a przy
nich stały zabudowania poszczególnych gospodarzy. W środku
wsi były sklepy, przeważnie spożywcze i karczma .W prawdzie
liczba sklepów była niewielka,
ale ułatwiała mieszkańcom możliwość zaopatrzenia się nawet w
materiały na sukienki, bieliznę i
inne. Obok ludności ukraińskiej,
było kilka rodzin żydowskich,
trudniących się handlem. Właścicielem karczmy i równocześnie
dzierżawcą pobliskiego jeziora
był Żyd, robiący doskonałe interesy, tym bardziej, że odległość
do stacji kolejowej wynosiła 16
krn. O dostawę wszelkich trunków nie było łatwo. Do miejscowości Krymno odległość
wynosiła 5 km, a do Lubomla,
Szacka czy Kowla , znacznie
dalej. Ciągnęli więc do karczmy
„ludkowie” z różnych zakątków
wsi i pobliuskich przysiółków i
pili przy różnych okazjach, czy
też z nawyku. Zajadal wędlinę
ze sklepu Grynia, sąsiadującego
z karczmą, , lub smażoną rybę
karczmarza, popijali okowitę
zwaną powszechnie siwuchą,
zaprawiali piwem lub winem, a
dla złagodzenia działania alkoholu i zabezpieczenia się przed
kacem, pociągali wodę sodową
lub lemoniadę. Okowita, w nadziei użytkowników, miała wygładzać nierówności i trudy życia
codziennego i nadać mu nieco
ożywczych kolorów, usuwając na
czas działania wszelkie kłopoty i
zmartwienia,
Był w tej wsi gospodarz ,nazwiskiem Szczur, który sprzedawał
po kawałku łąkę i pieniądze prze-
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pijał. Kiedy kieliszkowi towarzysze lub sąsiedzi zwracali mu
uwagę, że uszczuplaniem ziemi
krzywdzi dzieci odpowiadał niezmiennie - ja tę łąkę wygrałem w
karty od dziedzica i wolno mi z
nią robić, co mi się żywnie podoba. Niechaj i dzieci zdobędą
sobie majątek.
Mieliśmy i my wygodę, bo Loszko chętnie dawał na kredyt cały
miesiąc, a my lubiliśmy się gościć. Na pierwszego regulowaliśmy należności. Na kredyt braliś
my i w innych sklepach spożywczych różne drobiazgi. Natomiast
podstawowe produkty, jak mąka,
cukier, kasze , kupowaliśmy w
Kowlu za gotówkę .Także w każdej chwili, bez pieniędzy ,można
było kupić cielęcinę po 0,50 zł za
kilogram. I braliśmy od czasu do
czasu, korzystając z możliwości
bezgotówkowego
nabywania.
Ale wiadomo, że zjedzony chleb
najtrudniej płacić. Czasem popadaliśmy w kłopoty, gdyż gotówkę przeznaczaliśmy na spłatę
ratalną za dywany lub bielskie
materiały ubraniowe. Wtedy następowały targi, czasem przykre
warunki. Zaczęły nam się nie podobać kredytowe transakcje. Powoli dochodziliśmy do wniosku,
że nabywanie za gotówkę jest
rozsądniejsze, gdyż wydatkami
rządzi leżąca w kieszeni gotówka. W wypadku jej braku nie dokonuje się zakupu.
Produkty żywnościowe były tanie. Brałem około 300 zł poborów miesięcznie i w zupełności
nam wystarczało pieniędzy na
bieżące potrzeby. Oszczędności
na książeczkę nie odkładaliśmy,
to nie było modne. i wydawaliśmy na to, co było potrzebne, nie
na żadne luksusy. Ale na konsumpcję nie żałowaliśmy sobie.
Dziś inaczej na te sprawy patrzymy i inaczej postępujemy. Żyjemy za gotówkę i w miarę możności oszczędzamy»
W jeziorze odległym od naszego
mieszkania o około 160 metrów
kąpaliśmy się w porze letniej
rano, kiedy synek jeszcze spał i
wieczorem, kiedy już spał . Kąpała się w nim i matuszka, żona
popa Kadazanowicza, kąpała się
i młodzież wiejska, ta już dorosła, ta dorastająca i dzieci płci

obojga, bez żadnych osłonek
części wstydliwych, czyli w stroju Adama i Ewy.
W tymże jeziorze łowiłem ryby,
po nim pływaliśmy z synkiem na
łódce, a matka (Wanda) cierpła
ze strachu na brzegu, bo bała się
wejść do łódki i z obawy, aby
synek nie wypadł do wody, W
szkole mieliśmy radio, którego
głośnik był przenośny, na korytarz, gdzie słuchaliśmy często
radiowej gazetki, ważniejszych
szkolnych audycji, i gdzie odmawialiśmy modlitwę przed nauką,
w dwu językach.. Kiedy stopień
organizacji szkoły został podniesiony do siedmioklasówki, w
oczekiwaniu na wykończenie sal
uczyliśmy także na korytarzu.
od koniec 1938 r. przywiozłem z
Sadkowic moją matkę. Fakt ten
pociągał za sobą konieczność
zaspokojenia potrzeb religijnych
mamy, uczestnictwa w mszy,
spowiedzi, komunii.. Porozumiałem się więc z proboszczem parafii w Ratnie, około 40 km od Lubochin, i ten czasem przyjeżdżał.
W kancelarii szkolnej urządziliśmy ołtarz. Koledzy: Julian Akuszewski i i Ireneusz Maszczyński służyli do mszy. Pierwszy
grał także na skrzypcach, drugi
śpiewał i w ten sposób zastępowali organistę. Mama czuła się
uszczęśliwiona, a ja za tą usługę
płaciłem 5 do 10 złotych.
W Lubochinach była 5-klasowa
szkoła rozwojowa. Były dwie
klasy z kancelarią, trzy mieliśmy dopiero dobudować. Po
roku mieliśmy już 5 sal, siedem
oddziałów i siedmiu nauczycieli, czyli pełną 7-kladsową szkołę. Miałem z tym dużo pracy, a
w dodatku dochodził obowiązek
hospitowania nauczycieli i wpisywania spostrzeżeń do arkuszy.
Oczywiście musieliśmy się także
dokształcać, poza konferencjami
rejonowymi.
Przy szkole było pole orne i łąka.
Urządziliśmy tam działkę szkolną, na której uczniowie uprawiali
różne rośliny.. Przyjemna to była
praca., Nie zaniedbywaliśmy także sportu. Urządziliśmy boisko
do gry w siatkówkę i młodzież
szkolna chętnie korzystała z
niego. Młodzież kończąca szkołę, pozostawała przeważnie na

miejscu. Niektórzy garnęli się do
organizacji młodzieżowej, inni
należeli doi Kółka Rolniczego,
gdzie uprawiali różne rośliny i
brali udział w konkursach. Organizowaliśmy też kursy dokształcające, wieczorowe dla poborowych. Tylko nieliczni podejmowali dalszą naukę.. W 1938 roku
pomogłem dwóm moim uczniom
dostać się do Szkoły Rzemiosł
Budowlanych w Kazimierzu
Dolnym.
Narodowościowo w przytłaczającej większości w szkole
były dzieci ukraińskie, nieliczna
grupka żydowskich i tylko jedna
uczennica narodowości polskiej,
córka nauczyciela. Ponieważ
stan higieniczny w domach naszych uczniów był bardzo niski,
stworzyliśmy w szkole takie warunki, aby uczniowie mogli myć
w każdej chwili ręce, twarz, szyję. Inspektorat szkolny zakupywał z grzywien za nieposyłanie
dzieci do szkoły bez usprawiedliwienia i przysyłał mydło, które
dzieci wykorzystywały w szkole, a najbiedniejszym rodzinom
dawaliśmy i do domu.. Zdarzały
się jednak i kołtuny na głowach
niektórych dzieci. Walczyliśmy
z wszawicą mydłem i obcinaniem włosów tak chłopcom jak
i dziewczętom.. Tym drugim w
porozumieniu z rodzicami, aby
nie powodować konfliktów. Ludność była biedna, rodziny liczne,
niezadowolenie z rządów Polski
powszechne.
Pewnego razy, późnym letnim
wieczorem, zaczęły rozlegać się
jakby szybkie strzały karabinowe. Przez okno zobaczyłem
łunę pożaru. Ogromne jęzory
płomieni strzelały w górę i zagrażały sąsiednim budynkom.
Płonął niedawno wykończony,
drewniany budynek sołtysa. Wokół stał wieniec gapiów, a wokół
ognia biegała dziewczyna w
stroju Ewy, z ubraniem pod pachą. Wierzono, ze jeśli niewinna
(dziewica) trzykrotnie obiegnie
palący budynek, to ogień się zlokalizuje. Zwołałem mężczyzn,
uniemożliwiliśmy przedostanie
się ognia na sąsiedni dom. Sołtysa podpalono prawdopodobnie
za lojalność w stosunku do władz
polskich.
Praca i życie w tej szkole i wsi
była nieco łatwiejsza i przyjemniejsza niż na wcześniejszych
posadach. Liczniejsze grono nauczycieli,, miłe towarzystwo batiuszki i matuszki - staruszkowie
wprawdzie, ale kulturalni i bardzo sympatyczni.. W ich mieszkaniu i sadzie często przebywaliśmy, zapraszaliśmy ich także
do siebie. Rodziny nauczycieli,
p-wa Martyńczuków i p-wa
Kitów również stanowili krąg
naszych przyjaciół i naszego
towarzystwa. Przyjaźniliśmy się
tez z państwem Olszamowskimi, on był mierniczym, oraz kierownikiem szkoły w pobliskich
Smolarach i jego żoną. Na uroczystości 3-majowe chodziliśmy
do Krymna, gdzie po uroczystościach odpoczywaliśmy w szkole. W rocznicę śmierci marszałka
Piłsudskiego urządzaliśmy apele
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świętowaliśmy też rocznice odzyskania niepodległości, wykorzystując je do kształtowania patriotycznych postaw młodzieży.
Nasz synek miał również towarzystwo, nieco starszej Nadzi,
wnuczki gospodarza u którego
mieszkaliśmy. Ona Ukrainka, on
Polak, znaleźli wspólny język
rozmawiając a to po ukraińsku,
a to po polsku świetnie się rozumieli i bawili
Na to nasze pracowite, spokojne
tu szczęśliwe życie powoli zaczął
opadać cień, którego źródłem
był niepokój międzynarodowy.
Na terenie państwa niemieckiego trwały gorączkowe przygotowania do rozgrywki. Społeczęństwo polskie mobilizowało
się, urządzało wiece protestacyjne, zbierało środki pieniężne i przedmioty wartościowe na
sprzęt obronny przekazywało na
ręce wytypowanych i zaufanych
osób oraz na odpowiednie konto
w bankach. My, społeczeństwo
wsi Lubochiny również włączyliśmy się w nurt ogólnokrajowej
zbiórki na Fundusz Obrony Narodowej. 29 maja 1939 r. odbyła
się huczna zabawa poprzedzona
loterią fantową. Zysk, około 600
zł przekazałem na konto FON.
Była to wielka suma na ówczesne
czasy, wartość 6-ciu krów..
Jakby w przeczuciu, że nadchodzi burza międzynarodowa, która
dokona spustoszenia, sporządzaliśmy pożegnalno – pamiątkowe
zdjęcia fotograficzne klasami i
całej szkoły, W wakacje 1939 r.
zorganizowano w naszej szkole
dziecinie. W tym też czasie przywędrowała do naszej wsi grupa
studentów dla rozpoznania nastrojów w terenie. Wieczorami
studenci urządzali różne widowiska, na które ściągały tłumy
mieszkańców wioski. Wiadomości radiowe niebyły pocieszające.
Trwała gorączka polityczna. W
całej pełni trwały przygotowania do wojny. Zboże dla wojska
miało być zsypywane w salach
szkolnych. Wytypowano komisję
do walki ze spekulacją.
1 września byliśmy w Kowlu, bo
synek czuł się jakoś słabo. Podczas obiadu w restauracji słyszeliśmy przemówienie prezydenta
Mościckiego o napaści hord hitlerowskich na Polskę, bez wypowiedzenia wojny. Tego dnia na
Kowel spadły pierwsze bomby,
przy wiadukcie, gdzie jeszcze za
caratu była prochownia i skład
amunicji, które władze polskie
przeniosły do Czerkas Wołyńskich.
Przez pierwszych kilkanaście dni
września uczyliśmy normalnie. .
11 września 1939 r. otrzymałem
pismo z inspektoratu szkolnego,
aby uczyć dzieci kryć się przed
bombami. Minister oświaty
Świętosławski był w trym zasie
w Kowlu nu naszego inspektora
Panka i często na pewno powtarzał ćwiczenia schodzenia do
schronu i krycia się przed bombami. Kiedy po paru dniach nasilenie nalotów bombowców wzmogło się,, a napływ uciekinierów
z zachodu był coraz liczniejszy,
postanowiliśmy przerwać naukę.
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/ Zalisy

/ Moszczona

/ Maciejów

Tak zakończyła się moja praca
oświatowa na Wołyniu. Po 11
latach wytężonej pracy w niezwykle ciężkich warunkach, poszedłem w ostatnią wędrówkę,
w nieznane, aby po wielu dniach
zmęczenia,, grozy i niepewności,
opuścić tę piękną ziemię wołyńską, tym razem na zawsze.
Wołyńskie reminiscencje
Na początku lat 90.-tych ub. w.
media szeroko informowały o
ponad 100-letniej pani Janinie
Iżykowskiej, wołyniance, która mieszkała u wnuczki , na sąsiedniej ulicy mojego osiedla w
Warszawie.. Kiedy dowiedziałem
się, że pani Janina przed wojną
mieszkała w Maciejowie , odwiedziłem ją. Opowiedziała mi swą
niezwykłą historię. Urodziła się
koło Kijowa w 1882 r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina przeniosła się
na Wołyń. Tutaj, w Maciejowie
, śpiewała w chórze kościelnym
i przy tej okazji poznali się z

przystojnym, młodym organistą.
Pokochali się i wkrótce pobrali..W roku szkolnym 1928-1929
ich pierworodny syn miał 8 +
9 lat, więc mój ojciec musiał go
uczyć. Wspomniałem o tym pani
Janinie. Zamyśliła się i po chwili
cichym głosem powiedziała :”A
pamiętam, pamiętam, był taki
nauczyciel, przystojny, ciemny.”
Jakiś czas później, z pomocą znajomego hydrogeologa z
Równego, pojechałem do Kowla
pociągiem. Iwan Zalesskij ma
polskie korzenie, przed laty w
okolicach Lubochin kartował.
Kiedy opowiedziałem mu swoją historię, obiecał mnie tam
zawieźć. I słowa dotrzymał. W
pogodną sierpniową niedzielę, wysłużonym „moskwiczem”,
przez Wyżewkę, Zabłocie, dotarliśmy do Lubochin. Zapamiętane z dzieciństwa szczegóły były
tak dokładne, i tak niewiele się
tam zmieniło, że bez trudu pokazałem drogę, dom w którym
mieszkaliśmy, ojca szkołę., w
której uczył prawie do połowy
września 1939 r. Wychodzących
z cerkwi po nabożeństwie ludzi

Iwan zapytał czy ktoś pamięta
kierownika szkoły przed wojną.
Zgromadził się tłumek, zaczęto
wspominać rodziców, wymieniono moje zdrobniałe imię ‘Ty, malczik, Marinok”. Ludmiła Sonjuk
przypomniała, że jej mama Jewdokija uczyła moją mamę, młodą mężatkę, ukraińskiego haftu,
pieczenia smakowitych ciast z
borówkami, a Iwan Karpiulo rym
jak jego ojciec Stefan wypożyczał
ojcu konika, żeby dojechać do

stacji w Krymnie kiedy podróżowaliśmy do Kowla. Konikiem
opiekował się zawiadowca, a
wieczorem odwoził nas do Lubochin. Na przywiezionej fotografii z zakończenia roku szkolnego
1938/39 rozpoznał się Jan Kamiński, wtedy uczeń V klasy. Pojawiły się łzy. usłyszałem: „Tak
jak za Polski, tutaj już nigdy nie
będzie”. Potem był poczęstunek
u Ludmiły, smażone rybki, gołąbki z kaszą gryczaną, zakrapiany

/ Kowel- dworzec
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wyśmienitym samogonem.. Kiedy
wróciliśmy do Kowla pociąg stał
już na stacji. Dla mamy wiozłem
bochen chleba z domowej mąki,
doprawiony czarnuszką i innymi
lokalnymi ziołami. Obawiałem
się , że wzbudzi podejrzenia celników.. Uśmiechnęli się tylko,
był to chyba pierwszy przypadek
przemytu chleba z Ukrainy . Mamie smakował tak jak ten zapamiętany sprzed lat.
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WROCŁAW I LWÓW BRATNIE
MIASTA- CZ.III PANORAMA
RACŁAWICKA
Anna Małgorzata Budzińska

Za każdym razem gdy mam gości, którzy jeszcze nie
znają Wrocławia prowadzę ich do rotundy Panoramy Racławickiej, bo to bardzo ciekawy do zwiedzania obiekt
i ciekawy kawałek naszej historii. Wszyscy zwiedzają z
radością i są zafascynowani magią tej kompozycji.
Panorama Racławicka związana jest jednocześnie z Wrocławiem i ze Lwowem.

Monumentalne malowidło Panorama Racławicka ma 114
metrów długości i 15 metrów wysokości. Powstało w latach 1893-1894 we Lwowie, w setną rocznicę Powstania
Kościuszkowskiego (1794) i zwycięskiej bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 pod Racławicami przez wojska powstańcze – z udziałem słynnych kosynierów pod wodzą
generała Tadeusza Kościuszki.
Sam budynek rotundy zaczęto budować we Wrocławiu bardzo dawno. Pamiętam nasze dziecinne spacery z
dziadkami przez Park Słowackiego na Wzgórze Polskie
i nad Odrę- wtedy widziałam jak powoli wznosiła się rotunda. Konkurs na jej projekt rozpisano już w latach 50wygrała propozycja Ewy i Marka Dziekońskich. Jednak
budowa Rotundy w Parku Słowackiego rozpoczęła się
później i właściwie do początku lat 80 budynek pozostawał niedokończony.

Budynek rotundy we Lwowie usytuowano w Parku Stryjskim. Olbrzymie malowidło powstało w ciągu zaledwie
9 miesięcy.
Pomysłodawcą i głównym autorem obrazu był lwowski

Zdjęcia nie potrafią oddać wrażeń oglądających. Będąc
w środku czuje się jakbyśmy uczestniczyli w tych wydarzeniach. Można kontemplować każdy szczegół, albo
ogarniać całość zamkniętego w pierścień malowidła, zatracając poczucie rzeczywistości, gubiąc granicę między
sztafażem a obrazem. Trudno odróżnić, gdzie kończą się
ustawione na podłodze przed obrazem obiekty, a gdzie
zaczyna sam obraz.
Obraz miał być główną atrakcją lwowskiej Powszechnej
Wystawy Krajowej. – Wystawa ta miała pokazać osiągnięcia Polaków, a Jan Styka uznał, że zwycięska bitwa
pod Racławicami najlepiej pokaże potęgę polskiego narodu.

Moja babcia pochodziła z okolic Lwowa, przez jakiś czas
mieszkała w tym mieście i dużo mi opowiadała. Zawsze
gdy przechodziliśmy obok tej budowy to z dumą mówiła:

Autorom pomysłu zależało głównie na upamiętnieniu
tradycji narodowych. „Krzepiąca serca” bitwa racławicka miała dla będącego wówczas w niewoli narodu niezwykłe znaczenie.
Artyści pracowali niestrudzenie- nawet posiłki gotowali przy pracy. Poniżej Wojciech Kossak gotuje zupę- w
trakcie malowania Panoramy.

malarz Jan Styka, który zaangażował do prac nad płótnem m.in. Wojciecha Kossaka, Tadeusza Popiela, Teodora Axentowicza, Włodzimierza Tetmajera. Prace nad
obrazem trwały dziewięć miesięcy.

-Patrz, tu będzie Panorama Racławicka- ta ze Lwowa.
Lata mijały, budynek niszczał i nie było widać tej Panoramy, o której tak marzyliśmy.

Obchody rocznicy insurekcji były jednym z tych wielkich przedsięwzięć ówczesnej polskiej elity, które pobudzały ducha narodowego, przypominały przeszłość historyczną, przypominały dni chwały i sławy. Panorama
Racławicka powstała więc ku pokrzepieniu serc.

Niestety moja babcia nie doczekała tego widoku we
Wrocławiu. Ponowne otwarcie “Panoramy Racławickiej” nastąpiło dopiero 14 czerwca 1985.
W dodatku nie stało się to tak łatwo.
Za czasów panowania Związku Radzieckiego nie do
pomyślenia było wystawić taki olbrzymi obraz przedstawiający zwycięstwo Polaków nad Rosjanami- a tego
właśnie dotyczy treść Panoramy.
Panorama Racławicka jest to obraz przedstawiający bitwę pod Racławicami, w której uczestnicy Insurekcji pod
wodzą Tadeusza Kościuszki pokonali Rosjan dowodzonych przez generała Tormasowa.
Zacznijmy jednak od początku.

Uroczyste otwarcie Panoramy Racławickiej nastąpiło 5
czerwca 1894. Od początku cieszyła się niesłabnącym
zainteresowaniem widzów i od razu stała się głównym
magnesem przyciągającym do Lwowa rzesze turystów.
W owych czasach nikt jeszcze nie słyszał o kinie 3D,
więc ta atrakcja była niesamowita.

Zabiegi techniczne wykorzystane przez autorów Panoramy Racławickiej sprawiają, że obraz można porównać
do współczesnej technologii 3D. Specjalna, panoramiczna perspektywa, oświetlenie, scenografia dobudowana
przed płótnem wywołują wrażenie jego wielowymiarowości.
To trzeba zobaczyć. Nieraz trudno rozróżnić gdzie kończy się scenografia, a gdzie zaczyna obraz- i o to właśnie
chodzi! Nawet teraz robi to ogromne wrażenie a co dopiero przed laty we Lwowie.
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W czasie pierwszych miesięcy po otwarciu “Panoramy
Racławickiej” we Lwowie zwiedziło ją kilkaset tysięcy
ludzi.

Inne miasta też chciały mieć u siebie Panoramę. Wśród
chętnych był Kraków, Bytom i Gliwice. Jednak nawet
prasa była przychylna stolicy Dolnego Śląska. Duże znaczenie miało także to, że Ziemie Odzyskane potrzebowały polskich znaków, a lwowskie płótno było jedną z
największych polskich pamiątek.
18 lipca 1946 roku Panorama Racławicka wjechała więc
do Polski. Na stacjach w całym kraju tłumy witały przejeżdżający transport.
Minęły trzy dni zanim Panorama Racławicka dojechała
na wrocławski Brochów. Stamtąd trafiła prosto do magazynów wojskowych przy ulicy Poznańskiej.
Prawie natychmiast powstał I Społeczny Komitet, który
żądał udostępnienia obrazu. Komitet chciał jego wystawienia w Parku Szczytnickim. Jednak problemy zaczęły
się piętrzyć.
Mieszkańcy chcieli oglądać Panoramę, ale nie było gdzie
jej ustawić. W 1948 roku w sali gimnastycznej przy ulicy
Kleczkowskiej rozpoczęto pierwsze prace konserwatorskie.

W 1912 roku groziło jej pocięcie na kawałki i rozdzielenie miedzy akcjonariuszy upadłej spółki, która była jej
właścicielem. Władze miasta Lwowa jednak odkupiły
obraz.
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Antoni Tarczewski z Politechniki Wrocławskiej, członek
Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej powołanego w roku 1980 tak wspominał:
„Zaczęła się wielka renowacja. Zależało nam na czasie
- mieliśmy na względzie odchodzących lwowiaków,
chcieliśmy, żeby jak najszybciej mogli zobaczyć obraz w całej okazałości. W Polsce trudno było dostać potrzebne materiały, więc kombinowaliśmy i załatwialiśmy
różne sprawy „na lewo” - a to blachę, a to kostkę brukową, a to klej. Zaangażowane były wrocławskie firmy,
uruchomiliśmy też zagraniczne kontakty.” – Tak, moja
babcia nie doczekała, ale żyło jeszcze wielu lwowiaków
i na pewno cieszyli się bardzo.
W 1981 roku obraz w końcu trafił do rotundy.
Przez kolejne cztery lata trwały prace konserwatorskie.
Nawet wprowadzenie stanu wojennego nie zatrzymało
tych prac .
By wspomóc Panoramę wrocławianie urządzali zbiórki
aluminium i sprzedaż cegiełek. W czasie Dni Wrocławia
pieniądze sypały się do skrzynek. Wspólnymi wysiłkami
udało się!

Z kolei w 1918 roku podczas walki o Lwów w malowidle
powstaje ponad 700 dziur.
Przez kolejne lata, aż do 1944 roku, obraz był udostępniany mieszkańcom Lwowa.

W trakcie wojny, teren na którym mieściła się Rotunda,
stał się składem wojskowym. Podczas postępującej ofensywy Armii Czerwonej wojska zbombardowały Lwów.
W kwietniu 1944 roku, w drugi dzień Wielkanocy, bomby spadły też i na Rotundę. Bombardowanie uszkodziło
budynek Rotundy i naderwało kawałek płótna.
Wtedy grupa około 12 osób otrzymała od władz niemieckich zgodę na zabezpieczenie i uratowanie płótna. Prace
nad ewakuacją trwały dwa miesiące. Stolarze przygotowywali specjalną 15-metrową wentylowaną skrzynię do
której złożyli obraz. Po nawinięciu płótna na olbrzymi
wałek wsadzono je do skrzyni. Kufer zabezpieczono
trutką na szczury . Samochód do przetransportowania
skrzyni wypożyczyła Dyrekcja Lasów Państwowych
– Była to olbrzymia ciężarówka do przewozu drewna.
Zabezpieczoną skrzynię złożono we wnęce kościoła Bernardynów. Prawie cudem się to udało.

Przez lata obraz nie mógł odzyskać dawnego blasku.
W KC PZPR uznano, że Panorama Racławicka nie powinna być pokazywana we Wrocławiu. Miasto zdobyła
Armia Radziecka, sojusznicy tu stacjonowali, więc nie
trzeba było ich drażnić. A poza tym miała fatalne, lwowskie pochodzenie.
Była bombą polityczną. Niszczyła naszą odwieczną
przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Ochłodziła też wrocławską miłość do Warszawy i Krakowa. Ale nauczyła
wrocławian, jak walczyć o swoje i lwowskie.
Dopiero trzeci Społeczny Komitet Panoramy Racławickiej zawiązany w 1980 roku pod przewodnictwem
rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Alfreda Jahna doprowadził sprawę do końca. Oczekiwania wielu
Polaków spełniły się dopiero po wstrząsie sierpnia 1980.
Przede wszystkim we Wrocławiu dokończono rotundę, a
25 konserwatorów zaczęło prowadzić prace rekonstrukcyjne, które trwały 5 lat.
Niestety- władze zdecydowały, że obraz musi pojechać
do Warszawy. Złożono ją w magazynach Zamku Królewskiego To nie spodobało się wrocławianom.
Sama pamiętam jak byliśmy tym oburzeni i jacy byliśmy źli na warszawiaków. Już po dwóch miesiącach upomnieliśmy się o obraz.- były protesty i zażarte dyskusje,
artykuły w prasie i listy do władz.
Po czterech miesiącach- w 1980 roku Panorama triumfalnie powróciła do stolicy Dolnego Śląska.

Kufer z drogocenną zawartością przetrwał wojnę. Już rok
po jej zakończeniu między władzami Ukrainy a Polską
rozpoczęły się spory o zwrot pamiątek polskiej kultury.
Ukraińcy nie mieli ochoty oddawać Panoramy Ostateczne zdanie należało jednak do Józefa Stalina. – Przywódca ZSRR nie miał nic przeciwko i można powiedzieć, że
to uratowało Panoramę.
Nie było wątpliwości gdzie obraz powinien trafić. To
właśnie do Wrocławia przyjechała największa liczba
mieszkańców dawnego Lwowa i okolic.

– Wtedy zapadły ostateczne decyzje co do dalszych losów obrazu. Rozpoczęły się intensywne przygotowania
rotundy .

Po 41 latach Panorama Racławicka ponownie została pokazana publiczności. Od tego czasu codziennie oglądają to
dzieło rzesze turystów i mieszkańców. Do tej pory zobaczyło Panoramę ponad 8 milionów gości.

“Panorama jest nie tylko symbolem obrony wielkich ideałów wolności i godności narodowej, ale to jest też symbol
demokracji”– podkreślał prof. Alfred Jahn. – dlatego ten
obraz jest tak ogromnie wymowny. Tu należy wspomnieć
o olbrzymiej roli profesora Jahna, rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego w staraniach o sprowadzenie i udostepnienie Panoramy Racławickiej społeczeństwu. Profesor znał
Panoramę jeszcze sprzed wojny, bo całą młodość spędził
we Lwowie.
Włożył wiec wiele wysiłku, starań i serca w odtworzenie
tego dzieła we Wrocławiu, gdzie tak jak i on zamieszkało
po wojnie wielu Lwowiaków.
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Romuald Nowak, od 1991 roku kierownik Panoramy Racławickiej tak to wspomina:
„Papież podjechał o godz. 21 czarną limuzyną. Miał zostać
nie dłużej niż 20 minut, ale wyszedł dopiero po godzinie.
Oprowadzałem go osobiście. Na początku drżał mi głos
z wrażenia. Jak skończyliśmy zwiedzanie, papież zaczął
dopytywać się o cenę biletu. Koniecznie chciał zapłacić.
Oczywiście nie zgodziłem się. W zamian dostałem zaproszenie do muzeów watykańskich”
Natomiast we Lwowie, w murach rotundy Panoramy Racławickiej, w Parku Stryjeńskim jest teraz hala sportowa
Politechniki Lwowskiej, dobrze, że rotunda nie niszczeje i
jest wykorzystywana:
Dzieje Panoramy Racławickiej nadają się na scenariusz
filmu sensacyjnego. Krakowski reżyser, scenograf i grafik
- Stefan Szlachtycz nakręcił o tym w 1981 roku fabulary-

Dzisiaj wszyscy możemy się cieszyć i podziwiać naszą
Panoramę, która stała się chlubą Wrocławia.
Nawet św. Jan Paweł II ją oglądał:
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zowany dokument pt. „Legenda Panoramy Racławickiej”.
Jest też nowszy film z 2013 roku prezentowany w Muzeum
Narodowym: „Królowa Panoram. Dzieje Panoramy Racławickiej” Marcina Bradke
Produkcja: TVP Wrocław dla TVP Historia 2013
Warto obejrzeć i dowiedzieć się więcej. Płyty z filmami o
Panorami można kupić w sklepiku Muzeum i na stronie:
http://www.sklep.mnwr.art.pl/CMS/Varia/Varia.html
Najważniejsze jednak odwiedzić rotundę i obejrzeć osobiście Panoramę Racławicką - niezwykłe wrażenie.
Tak to wielki obraz połączył Lwów i Wrocław.
Przy opracowaniu korzystałam z materiałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, oraz:
http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/41-latoczekiwania-i-8-milionow-widzow-historiapanoramy-raclawickiej,346119.html
h t t p : / / w r o c l a w. g a z e t a . p l / w r o c l a w/1,35762,6157777,Legenda_Panoramy_Raclawickiej.html
h t t p : / / w w w. e x p r e s s i l u s t r o w a n y. p l /
artykul/220415,krotka-historia-panoramyraclawickiej,2,id,t,sa.html
Zdjęcia własne oraz ze stron:
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/zdjecia/3477313,rotunda-panoramyraclawickiej-do-remontu-zobacz-jakbudowano-rotunde-i-montowano-obrazzdjecia,3893533,id,t,zid.html
http://dolny-slask.org.pl/512031,Wroclaw,Rotunda_Panoramy_Bitwy_Raclawickiej.html

Panorama Racławicka – obraz „Bitwa pod Racławicami”
www.bliskopolski.pl
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PODRÓŻ DO LWOWA
Aleksander Szumański dla Barw Kresów
Wysiadamy z autobusu na lśniącą
metalicznie wilgocią czarną płytę
asfaltu pośród podróżnych toreb i
srebrnych pasm resztek deszczu.
Oszołomiona i znużona całodzienną podróżą podnoszę głowę i z odległości kilkudziesięciu metrów z
kompletnej czerni późnego schyłkowego już sierpniowego wieczoru, uderza we mnie jasno oświetlona, tak dobrze zapamiętana bryła
dworca kolejowego, opromieniona światłem napisu LVIV. To jedyna świetlna przestrzeń rzucająca
poświatę na krążących przed nią
ludzi i samochody.
A więc jestem tu, naprawdę jestem. Po 22 latach jestem tu znowu. Przyjechałam wraz z córką i
synem nie żyjącej już mojej siostry, dla których do tej pory Lwów
był tylko legendą. Odwracam głowę, aby nasycić oczy otwierającym się przed dworcem miastem,
ale wzrok mój natrafia tylko na zupełne ciemności. Spośród bezładnie i chaotycznie krążących taksówek udaje się nam usidlić jedną i
już jedziemy.
Jestem bardzo spięta i czujna, pragnąc jak najszybciej wyłowić jakiś
znajomy zarys domu, kościoła czy
ulicy, ale wszystko jest mroczne,
nie do rozpoznania, obce. Kurtyna
czerni i zawodnej pamięci przysłania mi wszystko. “Jaka to ulica?”.
Bezradnie pytam taksówkarza.
“Hetmana Bandery” odpowiada
krótko i te dwa słowa brzmią realnie i twardo, nie mówiąc mi nic,
a równocześnie tak bardzo wiele,
potem jedziemy w zupełnym milczeniu aż do celu.
Dzień wstaje piękny, gorący, błękitny bezchmurnym niebem i złoto-zielony od słońca i przyrody
bujnej, dojrzałej od dopełniającego się lata. Taka pogoda będzie
nam towarzyszyć przez cały pobyt.
Idziemy na cmentarz Łyczakowski, oczywiście pieszo. To nie tak
daleko, bo wychodzimy z mieszkania mojej przyjaciółki przy ulicy
Domagaliczów., skręcając zaraz w
Ochronek, potem Sakramentek i
Piekarską, która doprowadzi nas
prosto do celu. Tu już wszystko znajome, prawie każdy dom.
Zakręt , nawet bruki chodników.
Nic się tu nie zmieniło. Zniknęły
ciemności nocy i wszystko staje
się bliskie.
Wylot ulicy Piekarskiej, a w perspektywie brama cmentarna, dawniej, jak pamiętam, z czerwonej
cegły, teraz otynkowana na biało.
Wokół pusto, prawie nie widzi
się ludzi. Paru sprzedawców wiązanek kwiatów z przydomowych
ogródków radośnie wita nas jako
klientów, ciesząc się każdą hrywną
( hrywna – odpowiednik złotów-

ki). Wejście na cmentarz 3 hrywny,
a jeśli zrezygnujesz z paska papieru stanowiącego bilet wejściowy
– tylko dwie, jak nam proponują,
bo tu każdy dodatkowo zdobyty
banknot znaczy bardzo dużo.
Wchodzimy w jasny i rozległy
krąg dużego ronda cmentarnego.
Nieco na lewo niezwykłą bielą
jaśniejąca kaplica cmentarna. A
potem alejami, alejkami i ścieżkami, prawie całkiem zarośniętymi, coraz dalej i wyżej. Piękno i
jakiś niezwykły czar tego miejsca
uderza w nas wszystkich. Moja
wyobraźnia i pamięć nie były w
stanie go przechować takim, jakim jest teraz naprawdę, a może i
nie mogły, bo tak się tu wszystko
zmieniło. Przepiękny młody jeszcze i bogaty drzewostan tamtych
czasów stał się nieomal puszczą,
której poszycie bujne i wszechogarniające, rzadko powstrzymywane w swej ekspansji ludzką
ręką, zarasta wszystkie zakamarki
pomiędzy tymi jeszcze stojącymi,
już walącymi się i wreszcie całkowicie powalonymi kamiennymi miejscami spoczynku tysięcy
lwowian, tu złożonych na wieczny
sen.
Jedna z najpiękniejszych nekropolii europejskich w całym swym
majestacie i architektonicznym
pięknie setek ongiś wspaniałych
nagrobków, pomników, kaplic
i reliefów wykonanych dłutem
znakomitych rzeźbiarzy, a wraz z
nimi historia tego miasta, popada
w ruinę. Pojedyncze wysiłki ratowania tych zabytków przez rodziny w kraju i zagranicą, jak też
zbiorowa mobilizacja środków na
ten cel przez społeczne instytucje
są kroplą w morzu potrzeb, które
mogą zaspokoić tylko gigantyczne
pieniądze, co jest czymś najzupełniej nierealnym.
Na ławeczce w półcieniu, niedaleko grobowca Marii Konopnickiej,
postać mocno starszego pana o
ascetycznie ściągniętych rysach
twarzy. Przysiadam się i zaczynam rozmowę, którą on chętnie
podejmuje. To b. oficer 14 Pułku
Ułanów Jazłowieckich, uczestnik
walk wrześniowych w 1939 roku.
Z nabożeństwem pokazuje mi pieczołowicie owiniętą legitymację
wojskową. Trzy lata temu umarła
jego żona i teraz jest zupełnie sam.
Codziennie przychodzi na cmentarz (mieszka przy ul. Hausnera) i
spędza tu szereg godzin. Mówi, że
pilnuje grobów, zwłaszcza Konopnickiej, na którym zawsze płoną
świece i leżą kwiaty, które często
są rozkradane. Żyje z emerytury, która wynosi 40 hrywien tj. 8
dolarów USA. “Jak można z tego
wyżyć?” – pytam. Uśmiecha się
smutno – “herbata i chleb” – odpowiada. Ja pragnę wierzyć, że
wspomagają go przyjeżdżający

tu Polacy, ale to gorzki chleb dla
prawie 90-letniego samotnego
człowieka. Potem dowiem się z
rozmów z innymi spotkanymi Polakami, że te 8 dolarów otrzymuje
wielu z nich, o ile w ogóle emerytury dostają.
Skąpany w słońcu stok, na którym
rozpościera się odbudowany, dosłownie od gołej ziemi wypełnionej niewidocznymi już wówczas
grobami bohaterów, Cmentarz
Obrońców Lwowa jawi mi się jak
zupełny cud. Pamiętam to miejsce, kiedy byłam tu w roku 1978
i patrzyłam na zupełnie zdewastowany i ogołocony z jakichkolwiek cech cmentarza szmat ziemi.
Wszystko odbudowane i przywrócone prawie w całości dawnemu
wyglądowi. “Prawie”, bo jeszcze
ciągle te najważniejsze szczegóły nie mogą uzyskać akceptacji
ukraińskich władz miejskich. Siadam w cieniu rozłożystego buku i
chłonę atmosferę tego miejsca, z
jego cudowną panoramą jaka roztacza się na kipiącą zielenią u jego
stóp rozciągającą się Pohulankę.
Wokół mnie kilka postaci od lat
pracujących tu ochotniczo, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, zamieszkałych we Lwowie Polaków.
Pomagają w pracach posiłkowych,
teraz np. gracują żwirową alejkę,
sadzą na każdym grobie piękne
rośliny ozdobne, przywiezione z
Polski. Jest po prostu urokliwie
pięknie i tak bardzo cicho.
W domu kłopoty , które tu są normą, dla nas jednak dokuczliwym
zaskoczeniem. Już od godzin porannych wyłączany jest dopływ
wody na szereg godzin, co zmusza naszą gospodynię do bardzo
wczesnego wstawania i gromadzenia skromnych zapasów wody do
mycia i celów kuchennych. Czasami powtarza się to wieczorem.
Ale kłopot z niedoborem wody, z
jakim boryka się miasto, to tylko
część problemu. Ukraina przeżywa ogromny kryzys energetyczny.
Stąd te drakońskie oszczędności
powodujące m.in. to, że miasto w
nocy tonie w ciemnościach, co nas
tak zaskoczyło w dniu przyjazdu, a
w zimie na skutek permanentnych
wyłączeń prądu mieszkańcy całymi godzinami siedzą przy świeczkach, martwiąc się o świeżość
zgromadzonych w lodówkach produktów.
Skąpane w promieniach sierpniowego słońca miasto uderza bielą i gamą jasnych tonacji świeżo
odnowionych zasad secesyjnych,
bogatych, w większości pochodzących z przełomu XIX i XX
wieku gmachów i kamienic. Akademicka, kiedy wchodzę na nią
od strony ul. Fredry, wyobrażając
sobie, że mijam patrzące na siebie
“Szkocką i “Romę”, bardziej dostojna jakby trochę przysadzista,

a to z przyczyny zniknięcia z jej
pasa środkowego lekkich, strzelistych topoli włoskich (po prostu
za szybko rosły i starzały się) i
zastąpienia ich klonami kulistymi.
To one zasadniczo zmieniły panoramę tej ulicy, bardzo zadbanej i
czystej. Wzrokiem szukam miejsc
dobrze znajomych, sklepów i cukierni. Ale na próżno. Tylko kina
pozostały tam, gdzie ongiś istniały. W końcowym odcinku Akademickiej króciutka boczna ulica
Klementyny Tańskiej, a przy niej
witryny dawnej Księgarni Polskiej
Bernarda Połonieckiego lśnią czystością, ale sam lokal w części w
tej chwili pusty, w części zajęty
przez jakąś galerię sztuki wystawiającą głównie obrazy i ceramikę. I wreszcie bielejący świeżym
tynkiem Hotel George’a, dziwnie
zamknięty w sobie i cichy, patrzący zamkniętymi drzwiami i oknami na plac Mariacki. Przede mną
Adam Mickiewicz i wspaniała
arteria, prawdziwie wielkomiejska
ul. Legionów aż po mocno rysującą się sylwetkę Teatru Wielkiego.
Ta sama sceneria tak znajoma, bliska, tylko wszystko co ją ożywia
zupełnie inne, obce.

łacińskim w jakimkolwiek języku
zachodnim.

Do ruchu ulicznego trudno się tu
przyzwyczaić, przede wszystkim
pieszemu. Mało tu przejść “na
pasach”, czy na “światłach”, a na
jezdni obowiązuje prawie że “wolna amerykanka”, czy jak kto woli
“fantazja kierowcy ponad wszystko”. Każde przejście przez jezdnię
powoduje u mnie niebywałą koncentrację uwagi i tłumienie lęku.
Zadziwiające jest to, że nie spotyka się tu żadnych zagranicznych
turystów , a przecież to miasto ma
ogromne walory, które powinny
ich przyciągać. Odnieśliśmy jednak wrażenie, że władzom miasta
zupełnie na tym nie zależy. Prawie żadnych biur turystycznych,
jakichkolwiek folderów, zachęcających do zwiedzania plakatów,
sklepów czy kramów z pamiątkami . Nie widzę tu żadnych atrakcyjnych lokali typu : restauracji,
baru, pubu czy kawiarni. Jedna
“Wiedeńska” została odnowiona
z zachowaniem stylu wnętrza, jaki
był tu przed wojną i podają znakomitą, parzoną po turecku kawę.
Mc Donald’s mieszczący się przy
Akademickiej w dawnym lokalu
cukierni Welza, świeci pustkami,
gdyż nie wątpliwie dla przeciętnej
kieszeni ceny tu za wysokie. Sklepy, choć na pewno zaspokajają
potrzeby Lwowian, oferują bardzo wąski asortyment towarów,
a ich ubogi wystrój i nie ciekawe
witryny nie przyciągają wzroku
potencjalnego klienta. Zauważam,
że najczęściej spotykane szyldy to
“remont wzuttja” (naprawa obuwia) i “Notarius” (widocznie notariusze mają tu powodzenie). Brak
jakichkolwiek szyldów, napisów
czy informacji pisanych alfabetem

Przed moją dawną szkołą przy
ulicy Ochronek 8, którą mijam,
gdy wracam do domu przyjaciółki położonego 50 metrów dalej,
przed jej bramą wejściową gwarno
i głośno, choć dopiero za dwa dni
początek roku szkolnego. Młode
Ukrainki są urodziwe, wysokie
zgrabne, o długich nogach, bardzo modnie ubrane w super mini
i koniecznie w bucikach na bardzo
grubych podeszwach ! Ale czy to
jeszcze modne? Nie wiem. Tylko
moja wspaniała szkoła dziwnie
pomalowana na pomarańczowo i
na dodatek spływająca farba utworzyła na murach jakieś dziwne
pasy. Patrzę na te młode dziewczyny roześmiane i opalone, na
szkołę...

Katedra. Dostojna i mroczna, i
polska. Patrząc na jej ołtarz główny jawi mi się to odległe wydarzenie i rysuje się w wyobraźni postać
króla Jana Kazimierza, żywa. A
tuż obok tej wspaniałej świątyni
Stare Miasto z pięknym Rynkiem
i Ratuszem strzeżonym przez kamienne lwy. Lecz choć pogoda
wspaniała, rynek cichy i pusty
kompletnie. Nikt go nie zwiedza,
nie przygląda się z zachwytem
otaczającym go kamienicom, tym
perłom XVI i XVII wiecznej architektury, do których przybito
smutne czarne tabliczki z napisem,
oczywiście tylko w cyrylicy, “pamiatnik kultury” i data, bez żadnego bliższego określenia czy nazwy
zabytku. Nietrudno sobie zatem
wyobrazić, że Anglik czy Francuz,
który tu zawędrował, z równym
powodzeniem mógłby starać się to
odczytać, co stojąc przed napisem
chińskim. A jak wspaniale ożywiłyby tę kamienną, brukowaną i
pustą przestrzeń małe kawiarniane
ogródki z całym swoim barwnym
wystrojem mebli i parasoli !

Kościół Bernardynów już nie jest
kościołem, ale cerkwią greckokatolicką. Wchodzimy do przedsionka, dalej wejść nie można. Przez
kraty widzimy tylko drewniane
rusztowania zasłaniające wszystko. Wielki remont.
Anna i Jacek nie ukrywają zachwytu dla miasta swoich rodziców, dziadków i pradziadków.
“Tylko to miasto, takie piękne,
nie ma duszy”- mówi moja córka.
Kiedy wraca jednak z drugiej, samotnej już wyprawy na cmentarz
Łyczakowski, który przyciąga ją
wprost magicznie, zmienia zdania:
“Dusza miasta jest tam, wśród
grobów.
Wanda Niemczycka Babel http://
w w w. l w o w. h o m e . p l / w a n d a /
lwow2000.html
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POSZUKIWANI:
Zapomniani Żołnierze Wołynia
Mój tata Zygmunt Skaskiewicz
służył w oddziale partryzanckim
„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA” poszukuje wiadomości na
ten temat. Mój Tata już nie żyje,
a ja tak mało o nim wiem z tego
okresu jego życia. Proszę o pomoc.
Corka irena0606@o2.pl
--Samoobrona w Kątach pow.
Krzemieniec
Moja mama urodziła sie w wiosce
Kąty nad Krzemieńcem i bardzo
interesują mnie losy ci którzy walczyli.czytajac to co przeżyli moi
przodkowie dla mnie to szok jak

mozna było mordowac niewinnych ludzi i dzięki Bogu odważnych mieszkańców wioski moja
mama i dwie siostry oraz moi
dziadkowie przeżyli.
tatiana4321@wp.pl
------Ktokolwiek widział, kto wie? Poszukiwani.
Witam.Szanowni Państwo poszukuję informacji o moim dziadku
RRANCISZKU
REMISZEWSKIM ps. Rawicz był rusznikarzem w 27WDP AK ostatnią wiadomość mamy że był z oddziałem
na Groszówce .Pochodził z Mokowycz.Moąże ktoś cokolwiek wie
proszę o kontakt.
Elżbieta
elaulafilipek@tlen.pl

Kto znał? Kto słyszał? Kto wie?
Witam. Poszukuję informacji o
moim krewnym Antoni Obiegło
ps Mucha który zginął rozjechany
przez czołg w Hrubieszowie 16 08
1944r. Grzegorz
E-mail autora: gajowy.grzesiek@
wp.pl
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http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=14&nid=10344

-------

Szczególnie polecam najnowszą książkę pt. „Żywa historia”,
która zawiera wiele ciekawych
tematów (historia XX wieku, Kresy Wschodnie, Ukraina i Europa
środkowo-wschodnia, Ormianie,
spór o ludobójstwo, lustracja itp.).

Informacja i prośba od ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiegp

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=14&nid=10194

Komunikaty, zaproszenia:

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
Dostaję wiele listów z pytaniami,
jak zakupić moje publikacje? Odpowiadam na stronie:

Nasze serwisy
www.pokoleniakresowe.pl/

Dochód ze sprzedaży, jaki i honoraria autorskie oraz tantiemy,
przeznaczone są na remonty i rozbudowę placówek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Proszę o rozpowszechnienie tej
informacji na stronach i FB.
Informacja ta wraz ze zdjęciami
okładek książek jest pod linkiem
na FB
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15266339
74283727&id=100008114164039
Szczęść Boże!
Ks. Tadeusz Zaleski
www.isakowicz.pl
Fundacja im. Brata Alberta
www.albert.krakow.pl
Odpisy 1% - KRS 0000028246
FB https://www.facebook.com/
profile.php?id=100008114164039

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

www.27wdpak.pl

Ten numer gazety
powstał dzięki
Agencji Reklamowej
BARTEXPO

www.kresy.info.pl

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

22 8534397 ; 501 153340

www.wolyn.org

Partnerzy medialni
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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