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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Relacja z Mszy św. i uroczystości 71 rocznicy 
Zagłady Huty Pieniackiej i Korościatyna na 
Podolu.
W niedzielę 1marca 2015r w Kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu
odbyła się Msza św. koncelebrowana poświęcona pamięci Polaków za-
mordowanych 28 lutego 1944r. przez SS Galizien i ukraińskich nacjo-
nalistów w Hucie Pieniackiej i Korościatynie oraz w intencji zmarłych i 
żyjących Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego.........strona 4  

O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej 
polityki
17 maja 1919 roku, była to niedziela, nocą wpada na przedmieście 
Drohobycza lotna kompania porucznika Stanisława Maczka (obecnie 
pułkownik dyplomowany). Kompania licząca 180 ludzi, wyposażona w 
ciężkie karabiny maszynowe, umieszczona na wozach, zdolna była do 
szybkich poruszeń.........strona 16

Petro Diaczenko – kolejny heroj Ukrainy
Do Bandery, Szuchewycza, Klaczkiwśkiego i atamanów kozackich miano-
wanych Ukraińcami w kilkaset lat po ich śmierci, jak Chmielnicki (polski 
szlachcic), Gonta, Żeleżniak, dołączył ostatnio Petro Diaczenko. 11 lutego 
2015 r. przewodniczący ukraińskiego parlamentu Wołodymyr Grojsman 
podpisał decyzję, zgodnie z którą obchodzona ma być na Ukrainie na 
szczeblu państwowym 120 rocznica urodzin Diaczenki. ......strona 23 

Pod banderowskim sztandarem.
W numerze 8 (23 lutego-1 marca 2015) tygodnika „wSieci” ukazał się wy-
wiad z Borysem Iwanowiczem Tarasiukiem, który przeprowadzili redakto-
rzy Jacek i Michał Karnowscy. Podali oni, że ich rozmówca był dwukrot-
nym (1998-2000 i 2005-2007) ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, 
uczestnikiem „pomarańczowej rewolucji” i „rewolucji godności”, a obec-
nie jest deputowanym z ramienia partii Batkiwszczyna. ..strona 25

Szaleństwo bez granic
Słuchając i czytając polskie media zastanawiam się czy są jakieś granice 
szaleństwa w ich umiłowaniu pomajdanowej Ukrainy i nienawiści do Ro-
sji. Dochodzę każdorazowo do wniosku, że granic takich nie ma, jak nie ma 
granic Wszechświata. Zachwycają się oto redaktorki i redaktorzy kolumna-
mi wojsk amerykańskich przemieszczających się przez Polskę z zachodu 
na wschód i odwrotnie. .strona 31

LWOWSKIE WIELKANOCNE ŚWIĘTA
Wielkanoc, Zmartwychwstanie Pańskie — najstarsze i najważniejsze 
święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie 
Credo .( Nicejskie wyznanie wiary - symbol ogłoszony w czasie pierw-
szego Soboru powszechnego w Nicei 325 r. w którym jako reakcję na 
błędy arianizmu, umieszczono wyznanie wiary w to, że Jezus Chrystus 
w swej naturze boskiej jest współistotny Ojcu). Według nauczania pra-
wosławnego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, tajemnica Wiel-
kanocy nierozdzielnie związana jest z tajemnicą Wielkiego Piątku. Cały
Kościół najpierw........strona 33

Wielkanoc jest najważniejszym 
świętem chrześcijańskim upa-
miętniającym zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. Poprzedzający 
ją tydzień nazywany jest Wielkim 
Tygodniem. Ostatnie trzy doby 
tego tygodnia: Wielki Czwartek 
(wieczór), Wielki Piątek, Wielka 
Sobota i Wielka Niedziela zwane 
są  Triduum Paschalne.
 Istotą Triduum Paschalnego (z 
łac. triduum - Święte Trzy Dni) 

jest celebracja Męki, Śmierci i 
Zmartwychwstania Chrystusa. 
Rozpoczyna się wieczorną mszą 
w Wielki Czwartek, a kończy 
nieszporami w Niedzielę Wielka-
nocną.
W Wielki Czwartek msza Wiecze-
rzy Pańskiej przypomina Ostatnią 
Wieczerzę, w czasie której Chry-
stus ofiarował Bogu Ojcu pod po-
staciami chleba i wina swoje Ciało 
i swoją Krew, a następnie dał Apo-

stołom do spożycia oraz nakazał 
im i ich następcom w kapłaństwie, 
aby je ofiarowali. Nawiązuje do 
ustanowionego przez Chrystusa w 
czasie ostatniej wieczerzy sakra-
mentu kapłaństwa. Zachował się 
zwyczaj obmywania przez kapła-
nów nóg dwunastu mężczyznom, 
na pamiątkę tego, jak Chrystus 
mył nogi swoim uczniom.

Dokończenie na stronie 11

Święta Wielkanocne 
na Kresach 1943 - 1945

Ostatni „Żołnierz Wyklęty” 
- Józef Franczak „Lalek” 
(1918-1963) pochowany z 
honorami w roku 2015

Życie jest poświęcić warto tylko 
dla jednej idei, idei wolności !                                                      
Jeśli walczymy i ponosimy ofiary 
to, dlatego że chcemy właśnie żyć,                                                             
ale żyć jako ludzie wolni, w wol-
nej Ojczyźnie.

Zdzisław Broński „Uskok”

Podkomendny „Uskoka” Józef 
Franczak „Laluś” zwany później 
„Lalkiem” tej prostej myśli trzy-
mał się całe swe dorosłe życie. 
Urodził się 17 marca 1918 roku w 
Kozicach Górnych w wielodziet-
nej, chłopskiej rodzinie i wycho-
wywał się w radosnej atmosferze 
odzyskanej przez Polskę w roku 
1918 niepodległości. Był przy-
stojnym mężczyzną i znakomitym 
żołnierzem. Walczył o wolną Pol-
skę od września 1939 r. do 21 paź-
dziernika 1963 roku. Poświęcił jej 
25 lat ze swoje młodego życia.  

26 marca b.r. odbył się Jego 
trzeci pogrzeb co dla Jego syna 
Marka i pozostałych, dalszych 
krewnych było wielkim prze-
życiem. Była również ważnym 
wydarzeniem dla setek uczestni-
ków tej ceremonii. 

Dokończenie na stronie 8
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W dniu 25 marca 
2015 r złożono nio-
sek do Przewod-
niczącego Rady 
Miasta Lublin i Pre-
zydenta Miasta Lu-
blin o wzniesienie 
pomnika w Lubli-
nie Ofiarom Ludo-
bójstwa Dokona-
nego na Wołyniu i 
Kresach Południo-
wo-Wschodnich  
przez nacjonalistów 
ukraińskich. Zgod-
nie z Uchwałą nr 
775/XXXI/2013 
Rady Miasta Lublin 
w sprawie zasad 
wznoszenia pomni-
ków musieliśmy 
dostarczyć: pro-
jekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem, 
wskazanie źródeł 
finansowania, pro-
pozycje formy po-
mnika wraz z jego 
opisem, propozycje 
umie jscowienia 
herbów na pomni-
ku, wskazanie lo-
kalizacji. Materiały są poparte wy-
rysami z zasobów geodezyjnych i 
kartografii, geodezyjną mapą do ce-
lów projektowych oraz projektem 
zagospodarowania terenu. Kreso-
wianie którzy całym sercem poma-
gali w skompletowaniu tych doku-
mentów stawili się przed Urzędem 
Miasta Lublin aby być świadkiem 
tego wydarzenia. Na nic się zda-
ło przez lata milczenie w naszym 
mieście o zbrodni wołyńskiej, za-
kłamywania tej tragicznej karty hi-
storii, tworzenie fałszywych prze-
słanek przyjaźni z Ukrainą. Prawda 
wcześniej czy później zwycięży 
i tylko na prawdzie możemy bu-
dować przyjaźń miedzy narodami 
Polski i Ukrainy.  Jest znamienne że 
młodzież z ONR przyszła aby wraz 
z Kresowianami złożyć dokumenty 

o w/w pomnik. Młodzież chce znać 
prawdziwą kartę historii naszej oj-
czyzny bez kłamstw, przemilczenia 
i poprawności politycznej. Złożyć 
dokumenty przyszło dwóch świad-
ków zbrodni wołyńskiej, natomiast 
zapraszałem wielu żyjących w na-
szym mieście ale niestety podeszły 
wiek i trudności ze zdrowiem unie-
możliwiły przybycie. Przed głów-
nym wejściem na podwyższeniu 
ustawiliśmy model pomnika wyko-
nany w skali 1:10. Przybyło wielu 
redaktorów lokalnej prasy, radia i 
telewizji. Przedstawiłem na powyż-
szym modelu przesłanie jaki niesie 
ten pomnik oprócz herbu woje-
wództwa wołyńskiego II Rzeczy-
pospolitej Polskiej  który zwieńcza 
pomnik oraz poniższy stosowny 
napis z takim trudem wywalczo-
ny. Będą poniżej wykute krzyże 

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Relacja ze złożenia 
dokumentów o 
Pomnik Ofiar 

Ludobójstwa na 
Wołyniu  w Lublinie

Zdzisław Koguciuk

13 marca 2015r. , w wieku 95 lat odszedł 
na wieczną wartę 

śp. płk Jan Niewiński, 
w czasie wojny jeden z obrońców przed 
bandami UPA wsi Rybcza na Wołyniu, 
a w czasach obecnych obrońca prawdy 

o ludobójstwie na Kresach Wschodnich, 
Przez wiele lat był przewodniczącym 

Kresowego Ruchu Patriotycznego.

27 marca, w IPN-owskim Przy-
stanku Historia przy ul . Marszał-
kowskiej w Warszawie odbyła 
się  promocja książki Mariusza 
Zajączkowskiego „Ukraińskie 
podziemie na Lubelszczyźnie 
w okresie okupacji niemieckiej 
1939–1944”
To spotkanie na stronach IPN 
anonsowane było jako: „Dysku-
sja W cieniu Sahrynia – Polacy 
i Ukraińcy na Lubelszczyźnie 
1943-1944 - 26 marca”  

Późnym wieczorem, już po spo-
tkaniu w IPN odezwały się w re-
dakcji telefony czytelników KSI, 
którzy którzy niezbyt pochlebnie 
wypowiadali się na temat tego 
-jak sami nazwali- „żenującego” 
spotkania.  Krytycznych opinii nie 
zabrakło również na FB.  Oto jed-
na z ciekawszych:

Krótka relacja z wczorajszej dys-
kusji „W cieniu Sahrynia – Po-
lacy i Ukraińcy na Lubelszczyź-
nie 1943–1944” w IPN-owskim 
Przystanku Historia która tak 
naprawdę była promocją książ-
ki Mariusza Zajączkowskiego 
„Ukraińskie podziemie na Lu-
belszczyźnie w okresie okupacji 
niemieckiej 1939–1944” warto 
wspomnieć, że promotorem pra-
cy doktorskiej Zajączkowskiego o 
którą w dużej mierze oparta jest 
sama książka był nie kto inny jak 
Grzegorz Motyka drugi z uczest-
ników głównej dyskusji. Komple-
tu dopełniali Grzegorz Hryciuk, 
Igor Hałagida i prowadząca 
Magdalena Semczyszyn. Na wi-
downi sporo ukraińców, przedsta-
wiciele ichniej ambasady a także 
takie postaci m.in. Piotr Tyma czy 
Bogumiła Berdychowska. Sama 
dyskusja toczyła się głównie wo-
kół liczby ukraińskich ofiar na 
Lubelszczyźnie. Padały różne 
liczby oscylujące w okolicach od 
2500 do 5000 zabitych przy czym 
podkreślano, że nie więcej niż po-
łowę można przypisać Polakom. 
Generalnie mocno podważono 
liczby które forsowali ukraińscy 
historycy. Kolejno mówiono o 
zaognianiu relacji polsko-ukra-
ińskich przez obu okupantów. 
Dalej o samym Sahryniu pada-
ły określenie odwet wymierzony 
na ślepo i zemsta formułowane 
głównie przez Motykę oraz pod-
kreślano ofiary cywilne. Motyka 
w czasie dyskusji kilkukrotnie 
ludobójstwo na Wołyniu nazywał 
„akcją anty polską”. Parę słów o 
Galicji i o braku obiektywizmu w 
dzisiejszych ocenach. Generalnie 
odnosiło się wrażenie kółka wza-
jemnej adoracji jedni uzupełniali 
drugich, trzeci chwalili czwartych 
itp. Po dwóch turach wypowiedzi 
przyszedł czas na pytania z sali. 
Zaczął starszy człowiek który 
poprosił o wypowiedzenie się go-
ści na temat współpracy na linii 
UPA-NKWD (pytanie komplet-
nie zignorowane) później Berdy-

chowska dopytywała o liczby na-
stępnie Tyma najpierw twierdził, 
że książka mu się podoba by za 
chwilę stwierdzić, że jednak nie 
bo za mało o okrucieństwie wo-
bec ukraińskiej ludności cywilnej 
rzucał jakimiś cytatami. Następ-
nie wypowiedział się starszy Pan, 
postaram się powtórzyć co mówił 
na tyle ile pamiętam, bo uważam 
tą relacje za bardzo istotną „ Ja 
jestem rocznik 37 urodziłem się 
w Lubaczowie i tam mieszkałem 
z rodzicami w czasie wojny pa-
miętam z dzieciństwa jak spędza-
liśmy święta razem z ukraińcami, 
razem bawiliśmy się z ich dziećmi 
a później zaczęli przyjeżdżać agi-
tatorzy głównie ze Lwowa to oj-
ciec opowiadał, że w ukraińskich 
chałupach zasłaniali zasłony i 
dyskutowali, szczuli ukraińców 
na Polaków słychać było „Pola-
kom smert!” później pamiętam, 
że na noc rodzice oddawali mnie 
do zaufanej rodziny ukraińskiej a 
sami też ie spali w domu tylko w 
polu w stogach siana. Strach było 
wychodzić po zmroku cały czas 
mówiło się że ktoś zaginął kogoś 
zabili jakąś wioskę w okolicy spa-
lili. Mama dobrze żyła z księdzem 
on twierdził, że jakoś to będzie, że 
się uspokoi 
i rozejdzie 
po kościach. 
Któregoś dni 
p r z y s z e d ł 
ksiądz i po-
wiedział żeby 
uciekać bo 
on już nie ma 
na nich żad-
nego wpły-
wu. Uciekli-
śmy w nocy 
do Przemyśla 
do ciotki ale 
wielu zostało 
i to na za-
wsze już w 
Lubaczowie. 
Ci co przeży-
li opowiadali 
później że 
to nie było 
zabijanie to 
było zarzy-
nanie gorzej 
niż zwierząt” 
ta relacja 
również nie 
doczekała się 
us tosunko -
wania choć-

by jednym zdaniem ze strony sza-
cownych gości. Na koniec jakiś 
człowiek z końca sali zapytał czy 
prawdą jest, że AK nie chciało 
zbytnio angażować się w obronę 
ludności cywilnej by nie zdziesiąt-
kować własnych szeregów. For-
ma zbierania kilku pytań z sali i 
dopiero późniejszym ustosunko-
waniu się do nich jest komplet-
nym nieporozumieniem. Dawało 
to możliwość udzielania wybiór-
czych odpowiedzi z całkowitym 
pominięciem niewygodnych 
kwestii. Ogólnie duży niesmak i 
moim zdaniem celowe działanie 
prowadzącej. Po zakończeniu ofi-
cjalnej dyskusji zaczepiony przeze 
mnie Motyka i zapytany dlacze-
go prewencyjną akcję Polskie-
go Podziemia nazywa „ślepym 
odwetem” a jawne ludobójstwo 
na Kresach „akcją anty-polską” 
i czy nie uważa, że przez wzgląd 
na skalę ofiar jakiekolwiek po-
równania tych dwóch wydarzeń 
są niestosowne odburknął tylko 
zaczerwieniony, że terminologia 
nie jest istotą problemu. To tyle 
moim okiem jeśli ktoś ma dodat-
kowe pytania to śmiało odpowiem 
na tyle na ile pamiętam.

„W cieniu Sahrynia – Polacy i Ukraińcy 
na Lubelszczyźnie 1943–1944”
Redakcja
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łacińskie wokół pomnika które są 
przesłaniem o krzyże w miejscu 
zbrodni jest w tym gąszczu krzyży 
łacińskich  jeden krzyż prawosław-
ny aby zachować pamięć o tych co 
ponieśli śmierć męczeńską z rąk 
UPA-OUN wyznania prawosław-
nego. I drugie przesłanie to twarze 
wykute w głazach narzutowych ich 
wyraz obrazuje ogromne cierpie-
nie. Cierpienie z racji ogromnego 
męczeństwa którego doświadczyli 
oraz wołanie tych twarzy cierpią-
cych o pochówki ofiar ludobójstwa 
godnych człowieka. Oto do dzisiej-
szego dnia na polach, w lasach, w 
studniach zalegają kości pomordo-
wanych. Jak wcześniej informo-
wałem postawienie pomnika jest 
Obywatelską Inicjatywą Uchwa-
łodawczą do Rady Miasta Lublin.  
W związku z tym zbierane zostały 
podpisy i tak zebrano 1695 podpi-
sów mieszkańców miasta Lublin 
popierających projekt wzniesienia 
pomnika oraz 350 osób którzy tyl-
ko pracują lub uczą się w Lublinie 
i chcieli wyrazić swój akces popar-
cia. Powyższe teczki z podpisami 
złożyli świadkowie zbrodni wołyń-
skiej którzy u kresu swojego życia 
upomnieli się o tych którzy sami 
bronić się nie mogą, upomnieli się 
o krzyże na ich miejscach zbrodni 
upomnieli się o godne pochówki 
ofiar ludobójstwa. Widziałem z ja-
kim przejęciem składali te podpisy, 
widziałem ze z ich oczu spływały 
łzy które dyskretnie ocierali. Te-
mat pomnika w Lublinie zbrodni 
na Wołyniu został rozpoczęty nie 
sądzimy aby stawiano nam jakieś 
trudności, myślę że włodarze mia-
stem rozumieją potrzebę takiego 
pomnika tym bardziej że około 20 
% Lublinian posiada korzenie kre-
sowe. Rodziny pomordowanych 
w naszym mieście nie mają gdzie 
zapalić znicza za tych co leżą w 
nieznanych im miejscach zbrodni. 
Wierząc że jak najszybciej proces 
legislacji zostanie zakończony i bę-
dzie zgoda na ustawienie pomnika 
o czym niezwłocznie poinformuje-
my. 
Zdzisław Koguciuk 

Uzasadnienie Uchwały w sprawie 
zamiaru Wzniesienia Pomnika 
Ofiar Ludobójstwa Dokonanego   
na Wołyniu i Kresach Południo-
wo - Wschodnich przez Nacjona-
listów Ukraińskich

Wzniesienie Pomnika Ofiar Ludo-
bójstwa Dokonanego na Wołyniu i 
Kresach Południowo - Wschodnich 
przez Nacjonalistów Ukraińskich 
stanowić ma naturalne dopełnienie 
hołdu i upamiętnienia, wyrażone-
go już przez mieszkańców Lublina 
oraz Radę Miasta Lublin poprzez 
nadanie nazwy Skwerowi Ofiar 
Wołynia w Lublinie. Powstały ze 
składek społecznych monument 
zwieńczony herbem Wołynia II RP, 
z poniższym napisem „W hołdzie 
Polakom z Wołynia i Kresów 
południowo-wschodnich, ofia-
rom ludobójstwa, dokonanego 
na ludności polskiej przez ukra-
ińskich nacjonalistów w latach 
1939-47. Matkom i ojcom, dzie-
ciom i starcom, duchowieństwu, 
zgładzonym ze szczególnym 
okrucieństwem jedynie dlatego, 
że byli Polakami”, z mottem po-
chodzącym ze słów świętego Pa-
pieża Polaka – Jana Pawła II „ Na-
ród, który traci Pamięć traci swoją 
Tożsamość” odpowiadać będzie 
autentycznej potrzebie serc wielu 
mieszkańców Lublina, mających 
korzenie Kresowe.

Rozmiar ludobójstwa  na Polakach 
i jego przyczyny.

Podstawową przyczyną, ludo-
bójstwa na Wołyniu i Kresach 
Południowo – Wschodnich była 
zbrodnicza ideologia Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii gdzie 
chodziło o stworzenie Ukrainy 
tylko dla Ukraińców, państwa jed-
nolitego etnicznie w którym jest 
miejsce tylko dla jednego plemie-
nia. Przedstawiciele innych naro-
dowości mieli zostać wypędzeni 
lub zamordowani. Ludobójstwa 
na Polakach dokonały członko-
wie szowinistycznych formacji 
OUN-UPA, 14 Dywizji SS „Gali-
zien” oraz policji ukraińskiej przy 
współudziale ludności chłopskiej. 
Zbrodniarzy na drogę dokonywa-
nia zbrodni dość powszechnie bło-
gosławili duchowni greckokatolic-
kiego ukraińskiego kościoła oraz 
święcili narzędzia zbrodni: karabi-
ny, noże, piły, siekiery i widły.
Wymordowano ok. 200 tysięcy 
niewinnej ludności polskiej, w spo-
sób należący do najbardziej bar-
barzyńskich w dziejach świata. Po 
ludzku trudno pojąć i uwierzyć, że 
nabijano ludzi na pal, rozpruwano 
piłami, rozrąbywano siekierami, 
niemowlęta rzucano o posadzki, 
palono żywych w zamkniętych 
zabudowaniach, to było zaplano-
wane ludobójstwo ze szczególnym 
okrucieństwem nieznanym nawet 
pierwotnym ludziom.  W czasie na-
padów na polskie wsie wyrzynano 
wszystkich bez różnicy na płeć czy 
wiek, począwszy od niemowląt, 
a na starcach skończywszy. Dalej 
idącymi skutkami akcji ludobójczej 
prowadzonej przez zbrojne oddzia-
ły nacjonalistów ukraińskich były 
tysiące sierot, tysiące ludzi oka-
leczonych fizycznie i psychicznie 
oraz tysiące zmarłych od ran i w 
wyniku nieludzkich warunków.
Ideologia ta doprowadziła do: 
prawie pięć tysięcy miejsc zbrod-
ni, prawie dwieście tysięcy bez-
bronnych ofiar wciąż czeka na 
upamiętnienie, a tysiące żyjących 
– na przywrócenie prawdy histo-
rycznej. 
Zabójstwa połączone były z grabie-
żą mienia ofiar, które było dla ukra-
ińskich chłopów swoistego rodzaju 
zapłatą za współudział w mordach. 
W tych czynach towarzyszyły im 
często kobiety, wyrostki, a nawet 
dzieci ukraińskie, zajmujący się 
masowym rabunkiem mienia, pod-
paleniami i dobijaniem rannych Po-
laków. Działo się tak mimo nieraz 
wzajemnej wieloletniej rzekomej 
przyjaźni. Ludobójstwo ukraińskie 
związane było z „taktyką spalonej 
ziemi”. Po zrabowaniu zabudowań 
mieszkalnych i inwentarza zamor-
dowanych Polaków, ich budynki 
byty przeważnie palone aby zatrzeć 
jakąkolwiek materialne ślady pol-
skiej obecności. Zacieranie obec-
ności na tych ziemiach Polaków po 
cichu był całe lata powoli kontynu-
owane, i trwa do dnia dzisiejszego 
czego koronnym przykładem jest 
brak zgody władz miasta na od-
zyskanie przez Polaków kościoła 
Marii Magdaleny we Lwowie. Sta-
rania o zwrot świątyni na cele kultu 
religijnego u władz miasta, obwodu 
i Ukrainy trwają nieprzerwanie od 
1991 r.  

Ludobójstwo dokonane na ludno-
ści polskiej przez nacjonalistów 
ukraińskich było jedną z najstrasz-
niejszych zbrodni w historii narodu 
polskiego. Te tragiczne wydarzenia 

posiadały swoje apogeum 11 lipca 
1943 „krwawa niedziela”, kiedy to 
zbrojne oddziały ukraińskich nacjo-
nalistów napadły na dziesiątki osad 
i wsi polskich na Wołyniu, atakując 
zarówno wiernych zgromadzonych 
w kościołach i kaplicach rzymsko-
katolickich, jak również ludność 
przebywającą w domach. Zamor-
dowano wówczas kilka tysięcy 
Polaków w 99 miejscowościach na 
Wołyniu. 

Rodziny Kresowe – nie obarczają 
winą za dokonane ludobójstwo 
narodu ukraińskiego, ale wyłącz-
nie tych którzy ulegli ideologii 
UPA-OUN, która doprowadziła 
do ludobójstwa nie tylko Pola-
ków. 
Milczenie państwa polskiego 
Niestety pomimo 70 lat od dokona-
nego ludobójstwa nadal na kartkach 
historii przemilcza się lub spłyca 
ten barbarzyński fakt rzezi oby-
wateli polskich, dokonanych przez 
UPA-OUN,  o tym fakcie bestial-
stwa, a szczególnie jego ofiarach, 
w imię elementarnej przyzwoitości 
nie wolno nam zapominać.  Przez 
lata państwo polskie nie objęło 
opieką psychologiczną rodzin ofiar. 
Ocaleni                     z pogromów 
z trudnością mówili o tym, co wi-
dzieli. Traumę rodziców i dziadków 
wyniesioną                  z doświadczeń 
zbrodni wołyńskiej odziedziczyli 
ich potomkowie. Negatywne emo-
cje ocalałych                 z ludobój-
stwa przenoszą się na środowiska 
związane z ofiarami, dotykają na-
stępnych pokoleń.            Piętno 
zagłady, mimo upływu czasu, nie 
znika.
Zatarcie pamięci, zacieranie śla-
dów, kompletne milczenie na temat 
zbrodni ukraińskich nacjonalistów 
- to według historyków bardzo nie-
bezpieczne zjawisko.  
Dziś spoczywa na nas obowiązek 
przypominania o losach Polaków 
na Kresach i dbania, by prawda nie 
została zafałszowana, ani wykorzy-
stana do politycznych doraźnych 
rozgrywek. Historię czas poznać, 
ofiarom oddać hołd a zbrodniarzy 
potępić oraz  ułożyć dobre stosunki 
z Ukrainą. 
Taka jest Polska racja stanu.
Tylko na prawdzie można budować 
relacje przyjaźni z Ukrainą. 
Pragniemy budować z Ukrainą jak 
najlepsze relacje i to na wszystkich 
płaszczyznach: politycznej, samo-
rządowej, sąsiedzkiej, ekonomicz-
nej. Aby jednak taka budowla była 
trwała nasza współpraca powinna i 
musi być oparta na solidnych fun-
damentach – fundamentach praw-
dy, a nie na fałszu                       i prze-
milczeniu. Mijają lata a w sprawie 
UPA i OUN-owskiego ludobójstwa 
nie ma zmian. 
Deklaracje wzywające do wy-
baczania i pojednania, głoszone 
i podpisywane przez polityków                          
i zwierzchników Kościoła rzym-
sko- i greckokatolickiego zosta-
ją sformułowane zgodnie z tezą                      
o pojednaniu i wybaczeniu. Bez-
imiennym oprawcom wybaczono 
bez wyrażenia przez nich skruchy. 
Deklaracje tylko umacniają bande-
rowskie siły na Ukrainie i stała się 
tam rzecz bez precedensu w skali 
świata. Oto sprawcom tego ludo-
bójstwa nie tylko nie wymierzono 
kary, nie zostali oni potępieni, ale 
wzniesiono im setki pomników i 
znaków „sławy”: na Ukrainie, w 
państwach zachodnich, i– co budzi 
grozę – w Polsce.
Na dowód wypowiedzianych w/w 
słów stanowi wizyta w dniu 17 

grudnia 2014 w Polsce Prezydenta 
Ukrainy oraz oświadczenie jego w 
Sejmie  RP - „Historia nawet naj-
bardziej dramatyczna, nie może 
dzielić naszych narodów. Wybacza-
my i prosimy o wybaczenie!”  Jed-
nocześnie ten sam Prezydent Ukra-
iny kilkanaście tygodni wcześniej 
dzień 14 października ustanawia  
świętem Dzień Obrońcy Ojczyzny, 
pomimo że banderowcy obcho-
dzą  ten dzień jako datę utworzenia 
UPA.
Rodziny Kresowe – z wielkim 
niepokojem obserwują działania 
różnego rodzaju środowisk post 
banderowskich w wielu miastach 
Ukrainy które pielęgnują pamięć 
tych, którzy byli autorami ideolo-
gii UPA-OUN, która do tragedii 
obydwu narodów doprowadziła. 
We współczesnej Europie niedo-
puszczalne są działania takie jak 
pochody czczące zbrodniarzy oraz 
stawianie im pomników jak rów-
nież artykuły i audycje gloryfikują-
ce zbrodniarzy.
Są to przesłanki w  których kryje 
się rozpalanie nienawiści pomiędzy 
narodami, wykopywanie                      i 
pogłębianie rowu między Polakami 
i Ukraińcami. Niestety w zachod-
niej Ukrainie członkowie formacji 
UPA-OUN, Dywizji SS „Galizien”, 
odpowiedzialnych za zbrodnie 
m.in. na narodowości polskiej  po-
strzegani są jako bohaterowie. 
Pojednanie miedzy Polakami a 
Ukraińcami nastąpi w momencie, 
kiedy naród ukraiński sam dokona 
potępienia zbrodniczej obłędnej 
ideologii. która uzasadniała wtedy 
gwałty i masowe mordy. Tragedia 
Polaków na Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej winna być 
przywrócona pamięci historycznej 
współczesnych pokoleń. Jest to 
zadanie dla wszystkich władz pu-
blicznych w imię lepszej przyszło-
ści        i porozumienia narodów 
naszej części Europy, w tym szcze-
gólnie Polaków i Ukraińców.
Wiedza o zbrodni w społeczeństwie 
polskim

Niezrozumiała polityka władz 
Rzeczypospolitej Polskiej wobec 
zbrodni wołyńskiej sprawiła, że na-
czelne struktury organów państwo-
wych przeciwdziałały przywró-
ceniu pamięci o tragedii Kresów 
Wschodnich II RP. W tej atmosfe-
rze środowiska kresowe od lat uka-
zują prawdę o zagładzie Kresów 
oraz zabiegają o godne uczczenie 
i upamiętnienie ponad 200 tysięcy 
ofiar  banderowskiego ludobójstwa.

11 lipca 2013 w 70  rocznicę apo-
geum zbrodni 
zwanej rzezią 
wołyńską   lub 
„krwawą niedzie-
lą” Kresowianie 
– wspierani przez 
kręgi patriotycz-
ne zorganizowa-
ły kilkutysięczny 
Marsz Pamięci i 
inne uroczystości 
w centrum stolicy 
oraz w wielu 
miastach całej 
Polski. Uzyskano 
w powyższą 
rocznicę mocne 
wsparcie sił pa-
t r i o t y c z n y c h , 
społecznych i 
samorządowych 
w przywracaniu 
masowej pamięci 
rzezi bezbronnej 
ludności polskiej.

Wiedza o zbrodni wołyńskiej jest 
coraz większa i dzisiaj słychać co-
raz wyraźniej głosy, że Polacy do-
magają się prawdy o tej tragicznej 
karcie narodu polskiego.

Pomnik w Lublinie
Postawiony Pomnik w Lublinie 
zwieńczony będzie herbem wo-
łyńskim II RP oraz stosownym 
napisem na którym będą wykute u 
podstawy  krzyże oraz zarysy ludz-
kich twarzy wyrażających ogrom 
cierpienia stanowić będzie dwa 
przesłania: 

1. aby miejsca zbrodni 
zostały upamiętnione znakiem 
krzyża łacińskiego

Polacy zamieszkali na terenach ob-
jętych ludobójstwem byli wyznania 
rzymsko-katolickiego.             Re-
lacje ocalałych z pogromu opisu-
ją,  że ostatnie minuty  ich życia to 
wzywanie imienia Boga przed sko-
naniem w okropnych męczarniach. 
   
2. aby dokonane zostały 
ekshumacje i pochówki ofiar lu-
dobójstwa na Wołyniu i Kresach 
Południowo-Wschodnich god-
nych człowieka. 

Oto do dzisiejszego dnia na całym 
obszarze obecnej zachodniej Ukra-
iny, na polach, w lasach, we wsiach 
w starych studniach zalegają nie 
ekshumowane dotąd szczątki ty-
sięcy wymordowanych w okrutny 
sposób - kobiet dzieci, mężczyzn, 
w tym również polskich duchow-
nych katolickich.

Pomnik będzie wyrazem hołdu dla 
ofiar, które często nie mają swo-
ich, symbolicznych mogił i krzyży 
w miejscach ludobójstwa. 
Pomnik w Lublinie będzie prze-
strogą dla młodego pokolenia 
przed wpływem i skutkami 
ideologii opartej na nienawiści i 
pogardzie dla człowieka.  
Pomnik będzie jednocześnie miej-
scem spotkań w zadumie nad tra-
giczną kartą naszej historii Pola-
ków            i Ukraińców aby nigdy 
więcej taka tragedia nie dotknęła 
naszych narodów.
Pomnik będzie wyrazem pamię-
ci aby męczeństwo Polaków na 
Wołyniu i Kresach Południowo-
-Wschodnich nigdy nie zostało 
zapomniane, albowiem byli oni 
ofiarami nienawiści, bestialstwa, 
żądzy władzy, męczennikami, któ-
rym odebrano naznaczone cierpie-
niem życie.
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W niedzielę 1marca 2015r w Ko-
ściele pw. Świętej Trójcy w Prze-
myślu odbyła się Msza św. kon-
celebrowana poświęcona pamię-
ci Polaków zamordowanych 28 
lutego 1944r. przez SS Galizien i 
ukraińskich nacjonalistów w Hu-
cie Pieniackiej i Korościatynie  
oraz  w intencji zmarłych i żyją-
cych  Żołnierzy Podziemia Anty-
komunistycznego.

W koncelebrze Mszy św. której 
przewodniczył proboszcz-  ks .Jan 
Mazurek uczestniczyli: ks. Grze-
gorz Czerwonka z Przemyskiej 
Katedry,  ks. Łukasz Kociołek - 
Kapelan  Bieszczadzki Oddział  
Straży Granicznej, ks. prałat Sta-

nisław Czenczek - Kapelan Sto-
warzyszenia Pamięci Polskich 
Termopil i Kresów w Przemyślu 
i Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Przemuślu oraz  Ks. Tadeusz 
Isakowicz -Zalewski, Kapelan 
Rodzin Kresowych, członek ho-
norowy Światowego Kongresu 
Kresowian, duszpasterz Kościoła 
Ormiańskiego w Polsce. W Ho-
milii  ks. prałat Stanisław Czen-
czek mówił o zamordowanych 28 
lutego 1944r Polakach w Hucie 
Pieniackiej, których około tysiąc 
osób w tym starców i dzieci zgi-
nęło w ogniu spalonej wsi. Zginęli 
bo byli Polakami. W dalszej części 
homilii mówił o Żołnierzach wy-
klętych, niezłomnych bohaterach, 

prześladowanych i zamordowa-
nych przez  Służby Bezpieczeń-
stwa w powojennej Polsce. 

 Wspomniał  ppłka Łukasza Cie-
plińskiego,  zamordowanego 1 
marca 1951  przez SB na war-
szawskim Mokotowie, który w 
grypsie z więzienia pisał do Żony 
i Syna   „Odbiorą mi tylko życie, 
a to nie jest najważniejsze. Cieszę 
się,  że będę zamordowany jako 
Katolik za Wiarę Świętą, jako Po-
lak za Polskę niepodległą i szczę-
śliwą, jako człowiek za Prawdę i 
Sprawiedliwość. Wierzę dziś, że 
idea Chrystusowa zwycięży i Pol-
ska niepodległość odzyska, a po-
hańbiona godność ludzka będzie 

Relacja z Mszy św. i uroczystości 
71 rocznicy Zagłady Huty Pieniackiej 

i Korościatyna na Podolu.
Stanisław Szarzyński
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przywrócona”.

Od 2011r  dzień 1 marca jest usta-
nowiony Narodowym Dniem Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych.

 W 2013r na prośbę Żołnierzy AK 
z Rzeszowa rozpoczął się proces 
beatyfikacyjny pułkownika  Łuka-
sza Cieplińskiego.

Uczestnicy Mszy św. wysłuchali   
utworu „Ave Maria” wykonanego 
na skrzypcach przez  prof. Annę 
Trojanowską ,a także  autorskiego  
wiersza Teresy Paryny  pt. „Wy-
klęci -Niezłomni”

Na zakończenie  Mszy św. ks. Ta-
deusz Isakowicz - Zalewski mó-
wił o Korościatynie i dokonanym 
tam 28 lutego 1944r ludobójstwie 
na Polakach przez nacjonalistów 
z  OUN-UPA.  Apelował by pa-
miętać o Rodakach, którzy zostali 
zamordowani  za to tylko, że byli 
Polakami i by pamiętać, że „ Nie 
o zemstę, lecz o pamięć wołają 
ofiary”

Po Mszy św. odbyły się uroczy-

stości przy pomniku / martyrolo-
gii Polaków w Rumnie/ gdzie od 
2010r złożona jest Urna  z ziemią 
z Huty Pieniackiej, pobraną  28 
lutego 2009r  po uroczystościach 
z udziałem  Prezydentów -  Lecha 
Kaczyńskiego i Wiktora Juszczen-
ki  w Hucie Pieniackiej.

Po  modlitwie i powitaniu licz-
nie zgromadzonych uczestników 
, delegacje przemyskich stowa-
rzyszeń, w tym  Kresowych, Sy-
birackich , Rodzin Katyńskich  
oraz zastępcy Prezydenta Miasta 
- Grzegorz Hayder  i  Janusz Ham-
ryszczak  złożyli kwiaty i zapalo-
ne znicze.

Wiązanki kwiatów złożyli rów-
nież Starosta Powiatu Przemy-
skiego -Jan Pączek i Wójt Gminy 
Przemyśl- Andrzej Huk, Radni 
Miasta i Powiatu, przedstawiciele 
Izby Celnej i Straży Granicznej 
oraz   Parlamentarzyści:  senator  
RP Andrzej Matusiewicz, posło-
wie: Andrzej Ćwierz i Mieczysław 
Golba, który zaprosił na 17 kwiet-
nia do Wiązownicy na uroczy-
stości  upamiętniające Polaków 

zamordowanych przez nacjonali-
stów ukraińskich.

Uroczystość odbywała się z udzia-
łem  Pocztów Sztandarowych, m. 
in. Żołnierzy Rezerwy Wojska 
Polskiego, NSZZ  „Solidarność” 
Ziemi Przemyskiej,  Związku Zaw. 
„Solidarność” Kolejarzy,  I L.O.,  

SP 16 im. „Orląt Lwowskich”, 
Strzelców II L.O.  oraz SP 4. 

Oprawę muzyczną uroczystości 
przy pomniku wykonali  członko-
wie Salezjańskiej Orkiestry Dętej 
pod dyrekcją  Pana Krzysztofa 
Polniaka  i kierownika  Stanisława 
Zaczyńskiego.

Organizatorami  uroczystości byli: 
Stowarzyszenie Pamięci Polskich 
Termopil i Kresów, Przemyskie 
Rodziny Kresowe i Klub Inteli-
gencji Katolickiej w Przemyślu

Prezes  SPPTiK  oraz  KIK w 
Przemyślu

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

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

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
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Kaziuki
Magdalena Łukowiak
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Każdego roku, czwartego mar-
ca imieniny obchodzą wszyscy 
Kazimierze. Ich patron, św. 
Kazimierz Królewicz, jest tak-
że patronem Litwy. Sporą część 
swojego życia spędził w Wilnie, 
gdzie jest szczególnie czczony. 
Z tego powodu w weekend  naj-
bliższy czwartego marca na uli-
cach miasta odbywa się wielki 
jarmark zwany „Kaziukiem”. 

Jego tradycje sięgają już XVI 
wieku. 

„Pierwotnie, po kanonizacji świę-
tego, odbywały się uroczystości 
kościelne, potem odpusty i jar-
marki. Z czasem przekształciły 
się w bardziej świecki, kilku-
dniowy kiermasz.” – pisze Ry-
szard Filipowicz w swojej książce 
pt. „Klisze pamięci z wileńskiej 
ojczyzny”. W podobnej formie 

uroczystość przetrwała do dzisiaj. 

Wilno, do którego wycieczkę 
proponowałam wcześniej, to ra-
czej spokojne miasto. Turystów 
jest mało, lubią spędzać czas w 
jednej z wielu miłych restauracji 
na Starym Mieście. Pielgrzymi 
spacerują wokół Ostrej Bramy. 
Mieszkańcy zaś chętnie wybierają 
odpoczynek w Ogrodzie Bernar-
dyńskim nad Wilejką. 

6 - 8 marca 2015 codzienny 
porządek został zachwiany. Przez 
ulice zaczęły się przewijać tłumy 
ludzi. Ciężko byłoby wcisnąć 
między nich choćby szpilkę. 
Wszystko za sprawą około dwóch 
tysięcy sprzedawców, którzy 
rozstawili swoje stoiska w ścisłym 
centrum stolicy Litwy. Kolorowa, 
straganowa wstęga ciągnęła 
się na prawie 4 kilometry od 
placu pod Ratuszem, przez ulicę 
Zamkową i plac Katedralny aż do 
samego końca Alei Giedymina. 
Do tego pojawiło się kilka 
„konkurencyjnych” jarmarków w 
mniejszych dzielnicach miasta. 

Kupić można było absolutnie 
wszystko! Największą furorę ro-
biły wielkanocne palmy. Ktoś, 
kto szedł nie trzymając gałązki, 

natychmiast był zaczepiany przez 
miłego handlarza i… najczęściej 
dalej podążał już z pełnymi ręka-
mi. Sprawiało to, że tegoroczny 
Dzień Kobiet przypominał bar-
dziej Niedzielę Palmową. Cho-
ciaż, trzeba przyznać, że tulipany 
we wszystkich możliwych bar-
wach były sporą konkurencją dla 
palm. Na trzecim miejscu należy 
postawić różnego rodzaju ręko-
dzieła – od świeczek począwszy, 
przez wiklinowe koszyki, cera-
miczne naczynia i drewniane za-
bawki, aż po włóczkowe skarpety 
i inne, oryginalne ubrania.

Wędrówka przez stoiska jest nie 
lada wyzwaniem i może zmęczyć 
każdego. Pod tym względem „Ka-
ziuk” również nie zawodzi. Mamy 
do wyboru produkty spożywcze 
każdej materii. W tej kategorii 
królują tradycyjne, wileńskie pier-
niki z sentencjami lub imionami. 
Na drugim miejscu stoją obwa-
rzanki i wszelkie wyroby piekar-
skie. Dobrze sprzedają się także 
wędzone flądry oraz niesamowicie 
pachnące kiełbasy. Nie wspomi-
nając o słodyczach, których szero-
ki wybór mógłby zadziwić nawet 
najbardziej kapryśne dziecko. Nie 
zabrakło również dań obiadowych 

– od wyśmienitego bigosu, przez 
bliny ze śmietaną, na karaimskich 
kibinach skończywszy. 

Mimo wszystko nie może obejść 
się bez… oscypków i wędlin z 
Podhala! To tylko przykład pro-
duktu z Polski, ponieważ w jed-
nym z sektorów jarmarku umiesz-
czone zostały stoiska zagraniczne. 
Znaleźć tam można było również 
wyroby ukraińskie czy białoru-
skie. Najwięcej miejsca zajęły 
jednak produkty lokalne, co jest 
dużym plusem.

Podsumowując opis wszystkich 
tych pyszności i wyśmienitości 
pragnę przytoczyć wiersz Kazi-
miery Iłłakowiczówny z 1971 
roku. Najwyraźniej autorka rów-
nież miała okazję poczuć niezwy-
kły klimat „Kaziuka”.

„Święty Kazimierz»
Na świętego Kazimierza

wiosna z zimą się przymierza.

Zima resztką sanny jedzie,

wlecze mrozy, gołoledzie.

A po drugiej rynku części

wiosna deszczem, błotem chrzęści,

wrzeszczy, woła, jeszcze do dnia:

„Mam na sprzedaż wiatr zachodni!”

Więc ta zima gniewem parska,

bierze igłę i naparstek,

jak się mrozem rozbieliła,

babom w rynku płachty zszyła.

Tak to zawsze na Kaziuka

wiosna z zimą zwady szuka.

Biorą się za włosy obie,

wiele szkody w rynku robią.”
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Szanowny(a) Panie(Pani)! 

Ubiegając się o najwyższy urząd w Polsce – stanowisko Prezydenta RP,  zapewne zabiega Pan(i) o głosy wyborców. Domyślam się iż 
zależy Panu(i) również na zdobyciu poparcia w środowiskach kresowych, z których ja się wywodzę. Jest nas w kraju ok. 8 milionów.                        
Pragniemy wiedzieć – wypowiadam się tutaj w imieniu własnym, a także Ruchu Porozumienie Pokoleń Kresowych (PPK), którego jestem 
działaczem - czy Pan(i), jako przyszły Prezydent RP, będzie bronił(a) także interesów  Kresowian? W związku z tym mam do Pana(i) 
pytania, by się zorientować, czy ja i moi bliscy oraz koleżanki i koledzy z PPK, będziemy mogli oddać głosy na Pana(nią) w najbliższych 
wyborach. Oto pytania:

1. Czy poprze Pan(i) nasze starania, by Sejm RP – w odpowiedniej ustawie, uznał  masowe mordy dokonane przez OUN i UPA na ludności 
polskiej w latach 1939-1947 za zbrodnię ludobójstwa?

2. W latach 1939 – 1947 ukraińskie formacje zbrojne z OUN i UPA wymordowały ok. 200 tys. polskich obywateli. Pragniemy wiedzieć, 
czy Pan(i) jako Prezydent RP, poprze nasze starania o ustanowienie przez Sejm dnia 11 lipca – Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, 
dokonanego przez OUN-UPA  na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej II RP oraz terenach południowo – wschodnich PRL?

3. Czy poprze Pan(i) nasze starania o utworzenie przy Skwerze Wołyńskim w Warszawie Parku Kresowego z Muzeum Kresów, jako 
placówki upowszechniającej wiedzę o historycznych dokonaniach mieszkańców tej części utraconych ziem polskich, a także obrazującej 
akty ludobójstwa?

4. Czy podejmie Pan(i) działania o ujawnienie pełnej prawdy o historii Kresów Wschodnich postawienie nauki historii w szkołach na 
poziomie, dającym młodzieży pełną orientację w dziejach polskiego  narodu?

5. Czy wystąpi Pan(i) do władz Ukrainy z wnioskiem o uznanie przez te władze mordów dokonanych na ludności polskiej przez oddziały 
zbrojne OUN za zbrodnię ludobójstwa, a organizacje OUN, UPA, SS Galizien i inne formacje zbrojne, za zbrodnicze?

6. Czy spowoduje Pan(i) likwidację nielegalnie postawionych w Polsce pomników sławiących banderowców i organizacje OUN-UPA 
i czy wystąpi Pan(i) do władz Ukrainy w sprawie likwidacji pomników, postawianych na Ukrainie Stepanowi Banderze, Romanowi 
Szuchewyczowi, mordercom z OUN, UPA, Dywizji SS Galizien i innych formacji zbrojnych? 

7. Mniejszości narodowe w Polsce mają zapewnione takie same prawa jak Polacy i szereg przywilejów. Związek Ukraińców - np., 
otrzymuje rocznie kilkunastomilionową pomoc finansową. Niestety, nasi rodacy w krajach sąsiednich nie tylko nie otrzymują wsparcia 
finansowego ale w niektórych są dyskryminowani. Nasuwa się wniosek aby dla wyrównywania szans (standardów) obniżyć znacznie 
przywileje dla mniejszości w Polsce do poziomu, w jakim te państwa świadczą pomoc mniejszościom polskich. Uzyskane w ten sposób 
środki przeznaczyć dla wsparcia finansowego: a). Polaków w krajach sąsiedzkich, b). krajowych organizacji kresowych, które działają 
zdane wyłącznie na środki własne. Dodatkowym uzasadnieniem jest fakt, że Związek Ukraińców prowadzi w naszym kraju wrogą Polsce 
działalność polityczną, a Niemcy nie wyraziły zgody na rejestrację mniejszości polskiej.  - Czy Pan(i) poprze taki wniosek?

8. Czy wystąpi Pan(i) do władz Ukrainy z wnioskiem o pomoc w odnalezienia dotychczas nieznanych miejsc pochówku polskich obywateli 
pomordowanych przez OUN-UPA, i godnym  upamiętnieniu wszystkich miejsc pochówku ofiar ludobójstwa?

9. Chcemy wiedzieć czy jest Pan(i) zwolennikiem dozbrajania i wspomagania finansowego Ukrainy w obliczu toczącej się obecnie w tym 
kraju wojny?
Odpowiedź na postawione pytania przynajmniej na 2 tygodnie przed zakończeniem kampanii wyborczej, proszę przesłać na adres Redakcji 
Kresowego Serwisu Informacyjnego (KSI): redakcjaksi@kresy.info.pl; odpowiedzi te będą wydrukowane na łamach KSI. 

                             

  Z wyrazami szacunku – ……imię i nazwisko czytelny  podpis[*]

[*] - List powyższy oparty jest o tekst autorstwa Pana Stanisława Srokowskiego – znanego pisarza, publicysty i działacza kresowego. Tekst 
pobrałem(am) z:  http://serwer1492976.home.pl/autoinstalator/wordpress/pytania-kresowian-do-kandydatakandydatki-na-prezydenta/  .  

Pytania należy wysłać na adres: prezydentpytania@pokoleniakresowe.pl które w formie zbiorczej będą wysyłane do kandydatów na 
Prezydenta RP.
Akcja wysyłania pytań ma swoje wydarzenie na FB - https://www.facebook.com/events/877129455667271/

FB – kowa ogólnopolska akcja Kresowian z 
Ruchu Społecznego  „Porozumienie Pokoleń 
Kresowych” pod  hasłem:  „PYTANIA DO 
KANDYDATA NA PREZYDENTA RP” -  List do 
kandydata(tki) w wyborach na Prezydenta 
RP - Do rozpowszechnienia

mailto:redakcjaksi@kresy.info.pl
http://serwer1492976.home.pl/autoinstalator/wordpress/pytania-kresowian-do-kandydatakandydatki-na-prezydenta/
mailto:prezydentpytania%40pokoleniakresowe.pl?subject=Pytania%20do%20kandydata%20na%20Prezydenta%20RP
https://www.facebook.com/events/877129455667271/
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Dokończenie ze strony 1

W lubelskiej Archikatedrze od-
była się uroczysta Msza Św. pod 
przewodnictwem jej  probosz-
cza ks. Adama Lewandowskie-
go, który przypomniał drogę 
życiową „Lalka” i okoliczności, 
które determinowały Jego los. 
Modlitwę czytał „Zaporczyk” 
Marian Chmielewski ps.„Pomi-
dor”, a przemówienie okoliczno-
ściowe wygłosił Prezes Zrzesze-
nia WiN, mającego swą siedzibę 
w Lublinie ,pan Zbigniew Mły-
niec. Głównym organizatorem 
tego uroczystego  państwowego 
pogrzebu z ceremoniałem woj-
skowym był Urząd Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych 
w Warszawie.  Z ministrem Ja-
nem Ciechanowskim przyjecha-
ło wielu kombatantów z 

Warszawy. Największą liczbę 
kombatantów stanowiły jednak 
osoby z województwa lubelskie-
go i miasta Lublina.

Kompania Honorowa Wojska Pol-
skiego i ponad 50 pocztów sztan-
darowych przybyło by oddać hołd 
Ostatniemu Niezłomnemu Żołnie-
rzowi AK i WiN. Widoczna była 
młodzież z lubelskiego Gimnazjum 
im. Hieronima Dekutowskiego 
„Zapory” czy 3 Gimnazjum z Na-
łęczowa. Wśród gości widoczni 
byli m.in. dr. Krzysztof Szwagrzyk 
z wrocławskiego IPN, jak i kilku 
posłów, miejscowi radni. Przyje-
chały delegacje licznych organi-
zacji patriotycznych z wielu miast 
Polski, w tym np. z  Radomia, czy 
też Legionu Harcerstwa Ponia-
towej, oraz Grupy Obywatelskiej 
Patriotyczny Szczecin . Widzia-
łem transparenty Solidarności i 

Solidarnych 2010 oraz młodzież 
Wszechpolską. Po ceremonii ko-
ścielnej jej uczestnicy przemieścili 
się do miejscowości Piaski, gdzie 
mieści się grób rodzinny Fran-
czaków, a przed cmentarzem po-
mnik „Lalka”. Oprócz  ministra 
Ciechanowskiego Niezłomnego 
„Lalka” żegnali  Jego syn Marek 
Franczak i żyjący towarzysz bro-
ni Wacław Szacoń ps.”Czarny”. 
Przyjechał z Krakowa i wzruszony 
opowiadał o „Lalku” : „Pozna-
łem Go 73 lata temu, w 1942 roku 
szkolił mnie do służby” powiedział 
wspominając kolegę. Honorowa 
salwa była naturalnym uzupełnie-
niem uroczystości. Niezliczone de-
legacje składały na koniec wieńce 
i wiązanki kwiatów na grobie Jó-
zefa Franczaka, tworząc okazałą 
piramidę kwiatów.

Pogrzeb ten był konsekwencją 
faktu, że na początku tego roku 
na Lubelskim Uniwersytecie Me-
dycznym odnaleziono czaszkę 
Józefa Franczaka „Lalka”.  Do 
świadomości Polaków dotarł fakt, 
że zwyrodnialcom, polskim ko-
laborantom Armii Czerwonej  i 
NKWD, którzy  drogą bezwzględ-
nego terroru wprowadzili latem 
1944 roku nowy ustrój, nie wy-
starczyło zabicie ostatniego „Wy-
klętego” . Musieli jeszcze zbez-
cześcić Jego zwłoki. 

Nasi obecni Bohaterowie to Ci, 
którzy w Armii Krajowej i Naro-
dowych Siłach Zbrojnych walczyli 
całą II wojnę światową o niepod-
ległą Polskę. Mimo rozwiązania 
w styczniu 1945 Armii Krajowej 
przez jej ostatniego dowódcę gen. 
Okulickiego „Niedźwiadka” po-
nad 100 tys. polskich żołnierzy nie 
złożyło broni i zakończenie wojny 
z Niemcami było dla nich począt-
kiem partyzanckiej wojny z nowym 
okupantem i ich polskimi kolabo-

Ostatni „Żołnierz Wyklęty” 
- Józef Franczak „Lalek” (1918-1963) 
pochowany z honorami w roku 2015.
Paweł Bendkowski



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                            1 kwietnia 2015 - strona 9

jańskiego pochówku okazało się, 
że zwłoki nie posiadają głowy. 
O pośmiertnej dekapitacji zade-
cydowała ówczesna prokuratu-
ra już na drugi dzień po śmierci 
Franczaka. Dziś, po prawie 52 
latach, prochy Jego całego cia-
ła spoczywają w Jego rodzinnym 
grobie. Wieczny spokój, racz Mu 
dać Panie. Bo chwałę Wojownika 
o Wolną Polskę już zdobył, całym 
swym życiem.
Józef Franczak „Lalek” jest Bo-
haterem, któremu jedną ze swych 
patriotycznych pieśni poświęciły 
„Panny Wyklęte”. Płyta „Panny 
Wyklęte” to 16 utworów, które 
wykonują młode polskie woka-
listki z zespołem Maleo Reagge 
Rockers. Pomysłodawcą projek-
tu realizowanego przez lubelską 
Fundację Niepodległości w ra-
mach Roku Żołnierzy Wyklę-
tych jest Dariusz Malejonek. Oto 
słowa refrenu i ostatniej zwrotki  
utworu zatytułowanego „Noc”:

Stanę na każde Twoje zawołanie 
Polsko 
Po Bogu pierwsza, poza Nim, 
przed Tobą nikt 
Płaczesz gdy zło wyklina Twoje 

wierne wojsko 
Upomnisz się jak matka o synów 
swych 
Swoich żołnierzy wywołujesz 
dzisiaj Polsko 
Stoją w szeregu na ich czapkach 
Orzeł lśni 
Lalek, Rój, Uskok, Inka i całe 
niezłomne wojsko 
Po Bogu pierwsza, poza Nim, 
przed Tobą nikt .

Tekst i zdjęcia : Paweł Bendkowski

rantami. Wśród wielu formacji 
partyzanckich poakowskiego pod-
ziemia niepodległościowego, ol-
brzymią siłę pokazało , powstałe w 
1945 roku na Lubelszczyźnie Zrze-
szenie „Wolność i Niezawisłość”, 
którego Komendant mjr Hieronim 
Dekutowski  ps.„Zapora” zgro-
madził pod swoim dowództwem 
ok. 1200 żołnierzy. Taktyka par-
tyzancka wymagała pewnego roz-
proszenia, choć jednego dowódz-
twa. Oddział  samego „Zapory” 
liczył ok. 200 żołnierzy, których 
walki owiane są już legendą. Dziś 
gdy wrócili do naszej zbiorowej 
pamięci i są odnajdywane groby 
tych Niezłomnych, których życio-
rysy były wymazywane z polskiej 
historii przez prawie 70 lat stano-
wią przykład bohaterstwa, z któ-
rym identyfikuje się współczesna 
patriotyczna młodzież.

 Do takich Bohaterów należy sier-
żant Józef  Franczak ps. „Lalek”, 
który wybuchu po agresji Sowie-
tów na Polskę z 17 września 1939 
został przez nich aresztowany. 
Zdołał uciec z niewoli oddalając 
się od kolumny aresztowanych. W 
1940 wstąpił do ZWZ.  Prowadził 
szkolenia partyzantów w Żuko-
wie. Następnie wstąpił do Armii 
Krajowej. Był dowódcą drużyny, 
potem dowódcą plutonu w III Re-
jonie Obwodu Lublin AK. 

W 1944 został przymusowo wcie-
lony w stopniu oficerskim do  II 
Armii Wojska Polskiego. W stycz-
niu 1945, będąc świadkiem wyda-
wania i wykonywania wyroków 
śmierci na AK-owcach zdecy-
dował się na dezercję. Wkrótce 

NKWD zaczęło go szukać i roz-
począł 18-letni okres ukrywania 
się przed władzą.

Początkowo przebywał w Gdyni, 
Łodzi, po czym wrócił do Gdyni, 
skąd miał udać się statkiem na 
Zachód, jednak tuż przed plano-
wanym wyjazdem szczęśliwie dla 
Niego zrezygnował z tego pomy-
słu. Na przełomie 1945/1946 po-
wrócił na Lubelszczyznę.

„Lalek” brał udział w wielu zama-
chach na tzw. „utrwalaczy władzy 
ludowej” – milicjantów i żołnie-
rzy formacji bezpieczeństwa. Kil-
ka razy był ranny, a raz aresztowa-
ny. W czerwcu 1946 roku Urząd 
Bezpieczeństwa urządził wielką 
obławę; po zatrzymaniu kilku 
osób, w tym ”Lalka” który miał 
dokumenty na inne nazwisko, 
ubecy pojechali do wsi Chmiel na 
wesele. Kiedy po zabawie cięża-
rówka z aresztowanymi jechała do 
Lublina, partyzanci rzucili się na 
będących pod wpływem alkoholu 
ubeków, obezwładnili ich i zabili 
pięciu z nich. Sygnał do akcji miał 
dać „Lalek”. W 1947 Franczak 
dołączył do oddziału żołnierzy 
podziemia niepodległościowego, 
dowodzonego przez kpt. Zdzisła-
wa Brońskiego ps. „Uskok”

Łapanka w okolicach Chmielu 
była związana z poszukiwaniami 
kierownika Inspektoratu Lubel-
skiego WiN-u Antoniego Kopa-
czewskiego ps. „Lew”. Kilka mie-
sięcy później, w wyniku donosu 
i obławy „Lew” został zastrzelo-
ny, gdy uciekał z konspiracyjnej 
kwatery. Franczak uczestniczył w 
wielu akcjach przeciw współpra-
cownikom organów bezpieczeń-
stwa, w tym wobec cywilnych 
donosicieli. Dowodził kilkuoso-
bowym patrolem zbrojnym Grupy 
Liptowa do zadań specjalnych, w 
tym wykonywania kar chłosty lub 
śmierci na tajnych współpracow-
nikach UB i członkach PPR.

Po nieudanej akcji ekspropriacyj-
nej 10 lutego 1953 w Piaskach, 
aby zdobyć fundusze na przetrwa-
nie zimy, zmuszony był się ukry-
wać. W akcji zginął Stanisław 
Kuchciewicz – ostatni dowódca 
Franczaka. Wcześniej inni złapani 
podzielili  jego los - zabity w wię-
zieniu  mjr Hieronim Dekutow-
ski „Zapora”, Zdzisław Broński 
„Uskok” i wielu innych. „Lalek” 
nie ujawnił się w czasie amnestii 
w kwietniu 1956 roku  i ukrywał 
się przez następne 10 lat.   Jako 
najbardziej poszukiwany przez 
władze dotrwał do 21 październi-
ka 1963 roku . Okrążony w zabu-
dowaniach Wacława Becia przez 
35 funkcjonariuszy próbował 
pozorować gospodarza zabudo-
wań, a wezwany do poddania się 
podczas wymiany strzałów został 
śmiertelnie ranny.

Ciało „Lalka” przewieziono do 
Akademii Medycznej w Lublinie. 
Pochówku bezimiennego, podob-
nie jak w przypadku jego współ-
towarzyszy broni, służby dokonały 
potajemnie, na cmentarzu przy 
ul. Unickiej. Po wykopaniu przez 
rodzinę zwłok celem chrześci-
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/ Pomnik sierż. Józefa Franczaka ps. “La-
lek”, Piaski, (2008), odsłonięty 11 maja 
2007 roku. (zdjęcie z Internetu)

/ Prezydent RP Lech Kaczyński przekazuje Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, nadanego pośmiertnie Józefowi Franczakowi „Lalkowi”, na ręce 
syna Marka Franczaka, Lublin 2008

Na Wieczną Wartę odszedł  

mjr Czesław Blicharski
21 marca  w Zabrzu zmarł major Czesław Blicharski, lotnik 300. 

Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”. Miał 97 lat. 
Urodził się 5 lipca 1918 roku w Tarnopolu na Kresach. Studiował 

we Lwowie, na Wydziale Prawa, ale wojna przerwała naukę. 
Najpierw zgłosił się wraz z harcerzami do obrony rodzinnego 

Tarnopola. Gdy obrona padła, próbował przedostać się na zachód. 
Na granicy z Węgrami złapali go sowieci. Skazany na 5 lat pracy 

trafił do syberyjskiego łagru, ale wrócił z niego i zgłosił się do 
armii Andersa.  Mjr Czesław Blicharski walczył w Anglii, brał udział 
w bombardowaniu Drezna w 1945 r. Po latach pracy w Londynie, 
Argentynie i Urugwaju w 1956 r. wrócił do Polski. Na emeryturze 
poświęcił się uwiecznianiu pamięci o dziejach rodzinnego Tarnopo-
la  Zebrał bogate archiwum, które ostatecznie przekazał Fundacji 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie. 

Uznając, że to jest miasto, które zadba o pamięć o Kresach i 
przechowa ją dla kolejnych pokoleń. 
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Czesław Buczkowski                                                                                                                                                                                   Bielsko-Biała 12 stycznia 2015 r.

                                                       

                                                                            Pan  Bronisław Komorowski      
                                                                                           PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

                                                                            ul. Wiejska 10; 00-902  WARSZAWA

Dotyczy: Prezydent Czech - Milosz Zeman w obronie prawdy o ludobójstwie Polaków. 

Szanowny Panie Prezydencie! Jestem autorem i współautorem kilku listów do Pana (oto daty napisania ważniejszych listów: 29.10. 2010 r., 
30.12.2010 r., 25. 07. 2011r., 4. 05. 2012r., 30. 05. 2012 r.) Na  trzy z nich odpisano ale ”odpowiedzią bez odpowiedzi”, a na dwa nawet nie odpisano.  
Listy te miały wspólny mianownik. 

 Dotyczyły skłonienia Pana Prezydenta do zainicjowania działań na rzecz odtajnienia, wyjaśnienia, potępienia i upamiętnienia ofiar zbrodni 
ludobójstwa dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA  na około 200 tys. obywateli polskich Wołynia i Małopolski Wschodniej 
oraz terenów południowo-wsch. PRL, w latach 1939 – 1947.

  Jako członek Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych (PPK) wiem, że w powyższej sprawie skierowano do Pana szereg listów otwartych, 
a także listów indywidualnych od osób cywilnych i stowarzyszeń. Mimo tego Pan Prezydent nie raczył zmienić swojego stanowiska - chociażby do 
tematu upamiętnienia ofiar jednej z największych i najokrutniejszych w XX wieku zbrodni ludobójstwa dokonanej na pokoleniach Narodu, który wybrał 
Pana swoim prezydentem.  Odmówił Pan przyjęcia patronatu nad obchodami 70 rocznicy „krwawej niedzieli”  w dniu 11 lipca 2014 r. 

Mój dzisiejszy list  do Pana wynika z faktu, że Prezydent Czech wykazał się znajomością historii  ludobójstwa polskich obywateli na Kresach 
Wschodnich II RP i odwagą pokazania prawdy . Oto co odpisał grupie Ukraińców, którzy wysłali do niego list w obronie Stepana Bandery: 

„Pozwólcie mi zatem zadać dwa pytania” - rozpoczyna swój list Prezydent Zeman. Dalej stawia sprawę jasno: „Po pierwsze, czy znacie rozkaz 
Bandery: <Zabijcie każdego Polaka między szesnastym a sześćdziesiątym rokiem życia?> Jeśli nie znacie, nie jesteście Ukraińcami. A jeżeli 
znacie, to czy się z nim zgadzacie, czy nie?” - pyta prezydent Czech.

Poniżej  link pod którym jest przetłumaczony na  język polski pełny tekst wypowiedzi Prezydenta Czech:

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/milosz-zeman-do-ukraincow-czy-znacie-rozkaz-bandery-dot-mordowania-polakow/5yr74  

A to link do pełnej wypowiedzi Prezydenta Zemana w wersji czeskiej:

https://www.facebook.com/prezidentcr?fref=nf 

Czy Polacy mają żałować, że Pan Milosz Zeman nie jest polskim prezydentem...?  

z poważaniem - Czesław Buczkowski, członek Ruchu PPK

Odpowiedź na list kierowany do Prezydenta Komorowskiego
Pan Czesław Buczkowski

Szanowny Panie

Potwierdzamy wpływ Pana e-maila z 12 stycznia 2015 roku nadesłanego na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej. Z uwagą zapoznaliśmy się z Pana opiniami 
i  oczekiwaniami. Informujemy uprzejmie, że napływająca do Kancelarii Prezydenta RP korespondencja jest analizowana, a wnioski z niej wypływające są na bieżąco przekazywane 
kierownictwu Kancelarii w celu ich wykorzystania w decyzjach i działaniach Pana Prezydenta.

Ponadto podkreślamy, że Prezydent RP z szacunkiem odnosi się do przeżyć wszystkich Polaków, których losy obrazują bolesną historię naszego kraju, poświęcenie i walkę 
o wolną i niepodległą Ojczyznę. Pan Prezydent przywiązuje ogromną wagę do działań mających na celu wyjaśnienie kwestii historycznej i oddania należnej czci wszystkim ofiarom 
zbrodni okresu wojennego i powojennego. 

Niemniej pragniemy zauważyć, że prowadzenie śledztw w sprawach o zbrodnie popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, 
które zostały zaliczone do przestępstw nie ulegających przedawnieniu oraz śledztwa w sprawach o zbrodnie komunistyczne popełnione w okresie od dnia 17 września 1939 roku do dnia 
31 grudnia 1989 roku leży w gestii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (plac Krasińskich 2/4/6, Warszawa).

Nadmieniamy również, że instytucją państwową, której podstawowym zadaniem jest inicjowanie i koordynowanie wszelkiej działalności związanej z upamiętnianiem 
historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego, zarówno w kraju jak i za granicą, a także walk i męczeństwa innych narodów na 
terytorium Polski jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (ul. Wspólna 2). Rada OPWiM jest jedynym w Polsce organem zajmującym się tą niezwykle istotną dla 
narodu polskiego sferą. 

Z poważaniem 

DOROTA WOJCIECHOWSKA Główny specjalista Biuro Listów i Opinii Obywatelskich KAnCElARIA PREzyDEnTA RzECzyPOSPOlITEJ POlSKIEJ ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa  

Milosz Zeman w obronie prawdy 
o ludobójstwie Polaków. 
Czesław Buczkowski - List do Prezydenta Komorowskiego
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„Nie mówcie potem, że nie uprze-
dzaliśmy was. I nie próbujcie po-
tem nas oskarżać, że działamy na 
korzyść wrogich państw. Wszyst-
ko jedno spokoju nie zaznacie” 
— tymi słowami przedstawiciele 
związków zawodowych odreago-
wali na plany władz przyjęcia w 
trybie pilnym projektu nowego 
socjalnego modelu państwa.

Ich oburzenie wywołało nie tyle 
fakt, że projekt ten został przygo-
towany bez uwzględnienia składa-
nych do niego propozycji związ-
ków zawodowych. I nawet nie 
to, że przygotowany na zlecenie 
Ministerstwa Opieki Społecznej 
i Pracy jest przedstawiany społe-
czeństwu jako wspólnie wypraco-
wana opinia członków Rady Trój-
stronnej.

Oburzenie wywołała zapowiedź 
premiera Algirdasa Butkevičiusa, 
że ten dokument zostanie przyję-
ty już w najbliższym czasie. Czyli 
w maju, jak tego spodziewa się 
premier. I choć związkowcy są 
pewni, że premier zaraz tradycyj-
nie zmieni zdanie na diametralnie 
odmienne, mimo to obawiają się, 
że rząd będzie i tak chciał jak naj-
szybciej wprowadzić zmiany w 
życie.
— A dotyczą one wielu spraw, bo 
faktycznie proponują nam przyję-

cie całkowicie nowego Kodeksu 
Pracy. Jak też mocno zmienionych 
kilku ustaw, w tym, m. in. ustawy 
o macierzyństwie, czy też o nie-
szczęśliwych wypadkach w pracy 
— zauważa w rozmowie z „Ku-
rierem” Kristina Krupavičienė, 
prezes Związków Zawodowych 
„Solidarumas”.

Związkowców oburza również ten 
fakt, że ponad 200-stronicowy do-
kument został przedstawiony im 
dopiero na kilka dni przed wtor-
kowym (24 marca) posiedzeniem 
Rady Trójstronnej, na którym do-
kument ten będzie już omawiany.

Nasza rozmówczyni zapowiada, 
że związki zawodowe na pewno 

nie zgodzą się na pilne omawianie 
projektu, bo nie tylko związki i ich 
prawnicy potrzebują więcej czasu 
na zapoznanie się z proponowany-
mi zmianami, ale też musi odbyć 
się dyskusja społeczna odnośnie 
propozycji ministerstwa.

Propozycja ta zawiera wiele no-
wości w zakresie zatrudniania 
pracowników, ich czasie pracy, 
płaceniu podatków i składek ubez-
pieczeniowych — emerytalnych i 
zdrowotnych. Jednak, jak zauwa-
ża Kristina Krupavičienė, zmiany 
te czasami wcale nie uwzględniają 
ani związków zawodowych, ani 
tym bardziej poszczególnych pra-
cowników.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Z prasy polonijnej

Skandal i burza wokół projektu so-
cjalnego modelu państwa
KURIER WILEŃSKI

Panie Anie i wileńskie pierniki
WILNOTEKA

Bitwa pod Równem
MONITOR WOŁYŃSKI

Jakież to Kaziuki bez pierniko-
wego serca, a z drugiej strony 
- jakiż tak naprawdę powinien 
być ten piernik? Już pomijając 
zdobnictwo i fantazyjne napisy, 
ornamenty - jaki ma być w sma-
ku i czym się wyróżnia ten trady-
cyjny, nasz, wileński - miękki czy 
twardy, bułowaty czy też kruchy? 
Brązowy czy różowy, a może bia-
ły - lukrowany na brąz? Pytając 
mieszkańców różnych zakątków 
Wileńszczyzny, a nawet Polski w 
zależności od ich wieku możemy 
otrzymać też różne odpowiedzi. 
Ktoś będzie rozpamiętywał mio-
dowe aromaty, ktoś przypomni 
kościelne festy i panie z walizecz-
kami, pełnymi nie tylko serc, ale 
i pistoletów, koników, aniołków. 
Inny zatęskni za tym białym, 
twardym jak suchar lub różowym, 
którego to mama czy babcia nie 
chciały nam kupić w dzieciństwie 
„bo chemiczny”. W pewnej wileń-
skiej rodzinie przetrwała jednak ta 
dawna, przedwojenna receptura 
kresowego piernika, którą prze-
chowały i do rangi litewskiego 
dziedzictwa kulinarnego podnio-

sły dwie Anny - świekrowa i sy-
nowa, jak się na Wileńszczyźnie 
mawia, zaś głównym producen-
tem stał się ich syn i mąż - Alvy-
das, po ojcu Litwinie - Griškevi-
čius, ale w duszy - nasz wileński 
Gryszkiewicz.
Pani Anna z domu Czeszun pa-
mięta jeszcze piekarnię swego 
dziadka przy Wileńskiej nieopo-
dal Zielonego Mostu (dziś w po-
bliżu tego miejsca stoi gmach 
Litewskiej Opery i Baletu), gdzie 

przed wojną też wypiekano pier-
nikowe smakołyki. Potem wojna, 
bombardowania, ucieczka na wieś 
- i tak już pozostało, aż pani Anna 
wróciła do Wilna i wyszła tu za 
mąż. Poniekąd „w posagu” dosta-
ła od mamy stary rodzinny przepis 
na pierniki, by sobie dorobić w 
wolnej chwili - i tak się zaczęło... 
Wkrótce do pomocy stanął młod-
szy syn Alvydas, a potem także 
synowa - również Anna.

Ziemia wo-
łyńska jest 
obficie skro-
piona krwią 
p o l s k i c h 
ż o ł n i e r z y . 
Świadczą o 
tym m.in. 
b e z i m i e n -
ne krzyże w 
R ó w n e m , 
gdzie na 
c m e n t a r z u 
przy ulicy 
Dubieńskiej 
pochowano 
ponad 320 legionistów.
Podobne pochówki wojskowe są 
w Korcu, w Klewaniu, w Zdołbu-
nowie. Za rządów komunistycz-
nych zostały zniszczone cmenta-
rze z grobami polskich żołnierzy 
w Ostrogu, gdzie obecnie w miej-

scu cmentarza rzymskokatolickie-
go jest stadion, w Dubnie, gdzie 
na miejscu cmentarza urządzono 
wysypisko śmieci, w Bereznem i 
Kostopolu, gdzie zniszczono gro-
by rzymskokatolickie, a na ich 
miejscu wybudowano memoriale. 

 W międzynarodowej polityce 
próby rozpoczęcia stosunków 
od czystej kartki, czyli tzw. 
„restart” często nie przynosi 
żadnych rezultatów, sądzi ana-
lityk Centrum Studiów Europy 
Wschodniej Linas Kojala.
Na Litwie „restart” jest bardzo 
popularny i używany praktycz-
nie przez każdy rząd, najczęściej 
dotyczy on dwóch sąsiednich 
państw: Rosji i Polski. O pierw-
szym dyskutować nie warto, 
jednak na drugie można zwrócić 
uwagę.
W związku z sytuacją geopoli-
tyczną można założyć, że dy-
namika stosunków z Polską 
powinna być bardziej pozytyw-
na. Innymi słowy, czy Litwa na 
arenie międzynarodowej ma tylu 
przyjaciół o podobnych intere-
sach, że może sobie pozwolić 
na „oziębłe” stosunki z ważnym 
sąsiadem.

Tym bardziej, że bliskie partner-

stwo Litwy i Polski było kamie-
niem u szyi Kremla – główny 
ideolog Kremla Aleksander Du-
gin nie raz pisał, że jedność po-
lityczna tych krajów bezpośred-
nio zagraża imperialistycznym 
ambicjom Rosji. Do tej pory 
przeszkód dla ścisłej współpra-
cy Wilna i Warszawy nie brako-
wało: agresywna polityka Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie i 
sztuczne podżeganie do odsepa-
rowania Wileńszczyzny, zatar-
gi z powodu pisowni nazwisk i 
miejscowości oraz inne kwestie, 
nie zawsze adekwatna reakcja 
niektórych polskich polityków 
stały się głównymi przyczyna 
oziębienia się stosunków między 
Litwą a Polską.
Litwa powinna znaleźć w so-
bie wolę do wzięcia na siebie 
inicjatywy, wyjścia z „ze ślepej 
obrony” i wykorzystać okazję 
na złagodzenie tomu, a zarazem 
odbicia rosyjskiego atutu „dziel 
i rządź”.

Linas Kojala i kolej-
ny „restart” w sto-
sunkach z Polską
DELFI
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W 2014 roku w obwodzie wołyń-
skim urodziło się 14 668 dzieci. W 
ciągu ostatnich siedmiu lat liczba no-
worodków wahała się od 14 095 do 
15 346 rocznie.
Wydział Opieki Społecznej Wo-
łyńskiej Obwodowej Administracji 
Państwowej informuje, że co roku 
wzrasta liczba odbiorców świadczeń 
publicznych związanych z macie-
rzyństwem. W 2014 roku ponad 41 
tys. kobiet otrzymało zasiłek macie-
rzyński.
Kierownik Wydziału ds. Rodziny 
i Młodzieży Oleksij Weremijczyk 
uważa, że im wyższe świadczenia 
socjalne, tym więcej ludzi decyduje 
się na urodzenie dziecka. Powie-
dział też, że w Łucku można zare-
jestrować się do przedszkola przez 

Internet na stronie Łuckiej Rady 
Miejskiej lub skontaktować się z 
Departamentem «Centrum Usług 
Administracyjnych» w Łucku. W 
jego ocenie kolejka elektroniczna 
dla rejestracji dzieci do przedszkola 
w Łucku jest uczciwa, każdy może 
ją kontrolować.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Infrastruktura i sytu-
acja demograficzna
MONITOR WOŁYŃSKI

W niedzielę, 1 marca, mieszkańcy 
Litwy wybierali radnych do rad sa-
morządowych oraz po raz pierwszy 
w bezpośrednich wyborach wybie-
rali też merów samorządów. Tylko 
w 19 samorządach wybrano włoda-
rzy miast i rejonów już w pierwszej 
turze. W pozostałych za dwa tygo-
dnie będzie dogrywka. Koalicja Ak-
cji Wyborczej Polaków na Litwie i 
Aliansu Rosjan „Blok Waldemara 
Tomaszewskiego” zdobyła w skali 
kraju ponad 90 tys. głosów.

„Wynik jest dobry — w porów-
naniu z innymi wyborami, swój 
wynik polepszyliśmy zarówno w 
wymiarze procentowym, jak i pod 
względem liczby głosów. Tenden-
cja i dynamika są dobre. Jest to 
wyraz rosnącego zaufania do nas, 
ludzie doceniają naszą uczciwą pra-
cę i coraz więcej głosują za naszą 
koalicją” — powiedział wczoraj, 2 
marca, lider AWPL, europoseł Wal-
demar Tomaszewski.

„Blok Waldemara Tomaszewskie-
go” otrzymał w niedzielnych wy-
borach 90 tys. głosów, czyli około 8 
proc. głosów w skali całej Litwy. W 
ubiegłych wyborach w 2011 roku 
odsetek ten stanowił 6,3 proc. W 
radach samorządów koalicja będzie 
miała 70 mandatów — 64 przypa-
dły przedstawicielom AWPL, 6 — 
Aliansowi Rosjan.

Największą intrygą minionych wy-
borów jest natomiast kwestia, kto 
zostanie merem Wilna — Remigi-
jus Šimašius (Ruch Liberałów), czy 
obecny mer stolicy Artūras Zuokas 
(Związek Wolności, liberałowie). 
Obydwaj trafili do drugiej tury, ale 
różnica głosów między nimi jest 
ogromna, bo jeśli pierwszy zdobył 
ponad 34,5 proc. ważnych głosów, 
to drugi osiągnął wynik zaledwie 
nieco ponad 18 proc. głosów. Ale 
wydaje się nie ta różnica przesądzi 
o zwycięstwie w drugiej turze.

Polacy Wileńszczyzny także 
uczestniczą w obchodach 25-le-
cia odrodzenia niepodległości Li-
twy. Bodajże po raz pierwszy od 
ćwierćwiecza dzieciaki w strojach 
łowickich (wśród innych przed-
stawicieli mniejszości w strojach 
narodowych) zostały zaproszone 
na uroczyste posiedzenie w histo-
rycznej sali Sejmu Litwy, zaś w 
oficjalnej paradzie, która przeszła 
w samo południe aleją Giedymina, 
maszerowała także grupka mło-
dych Polaków, którzy skrzyknęli 
się na Facebooku. Właśnie z nimi w 
ramach Polskiego Klubu Dyskusyj-
nego spotkał się marszałek Senatu 
RP Bogdan Borusewicz. Wcześniej 
odwiedził on (wszak wilniuk z po-
chodzenia) cmentarz na Antokolu, 
zaś spotkanie z przedstawicielami 
ZPL-AWPL, planowane tuż przed 
odlotem marszałka w sali VIP na 
wileńskim lotnisku, zostało odwo-
łane - w drodze na lotnisko Boru-
sewicz zatrzymał się jeszcze na 
Rossie. Posłowie polskiej Akcji 
Wyborczej spotkają się z delega-
cjami polskiego Sejmu i Senatu (na 
czele z wicemarszałkiem Eugeniu-
szem Grzeszczakiem) jutro w Sej-
mie Litwy.
Od kilku lat obchody 11 Marca, 
czyli Święta Odrodzenia Niepod-
ległości Litwy, naznaczone były 
wyłącznie paradą nacjonalistów 
litewskich, okraszoną donośnymi 

hasłami w stylu „Litwa dla Litwi-
nów”. Dziś także przejdzie ona 
aleją Gedymina, ale kilka godzin 
później i w odwrotnym kierunku. 
Władze Litwy ostatnio próbują 
więc zatrzeć negatywne wrażenie, 
jakie nawet wśród znacznej części 
litewskiego społeczeństwa zosta-
wia taka radykalnie szowinistycz-
na, a zdaniem wielu - wręcz faszy-
zująca demonstracja, a że nie da się 
zabronić obywatelom „ob-chodzić” 
tego święta głównym deptakiem 
stolicy, więc już po raz trzeci zorga-
nizowano „konkurencyjny” pochód 
„dobrych” Litwinów i patriotów.

Swoisty Marsz Niepodległości ru-
szył tuż po uroczystościach w Sej-
mie z placu Niepodległości w kie-
runku Katedry. Podobnie, jak przed 
rokiem, głównym akcentem była 
najdłuższa (1000 m!) flaga Litwy, 
której towarzyszyło ok. 4 tysięcy 
wilnian i gości z innych zakątków 
Litwy. W tym trójkolorowym poto-
ku, prowadzonym przez orkiestry 
wojskowe Litwy, Łotwy i Estonii 
oraz kompanię reprezentacyjną 
wojska litewskiego, która niosła 
flagi wszystkich krajów Unii Euro-
pejskiej, nie zabrakło także biało-
-czerwonej „wysepki”, gdzie obok 
polskich flag widniała także ukra-
ińska, litewska oraz „spinająca” te 
wszystkie narodowe barwy Pogoń 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

czyli „historyczna flaga Litwy”, jak 
to zostało ujęte w litewskiej usta-
wie o symbolach narodowych. 

Polska grupka nie była duża - liczy-
ła ok. 30-40 osób, a obok Polaków 
z Wileńszczyzny szli tu także Li-
twini oraz Polacy z Polski, a nawet 
z Francji - chodzi o Romana Gorec-
kiego-Mickiewicza, praprawnuka 
Adama, który od kilku lat jest już 
na tyle związany z Wilnem, że na-
wet wystartował w ostatnich wybo-
rach samorządowych z listy libera-
łów A. Zuokasa (Związek Wolności 
Litwy). Inicjatwa dołączenia do 
pochodu w postaci zorganizowanej 
polskiej grupy wynikła właśnie w 
środowisku młodych ludzi, zwią-
zanych z ugrupowaniami liberal-
nymi. Uczestnicy podkreślali, że 
nie jest to akcja polityczna, tylko 
patriotyczna - na rzucone przed 
kilku dniami w Facebooku hasło 
zareagowali ci, którzy uważali, że 
podczas uroczystości 25-lecia Nie-
podległości nie może zabraknąć 
litewskich Polaków, dla których 11 
Marca to także ich święto.

Biało-czerwone flagi na Marszu 
Niepodległości
WILNOTEKA

Partia „Porządek i Sprawiedli-
wość” rozważy możliwość wyj-
ścia z koalicji rządzącej.
DELFI

„Propozycja wyszła ode mnie, jed-
nak na pewno nie zostanie przyjęta 
dzisiaj, gdyż takie decyzje podejmu-
je rada, a posiedzenie rady odbędzie 
się w następnym tygodniu” - agencję 
BNS poinformował wiceprezes par-
tii „Porządek i Sprawiedliwość” Kę-
stas Komskis.
Zdaniem polityka, obecnie dla partii 
lepiej znajdować się w opozycji.
„Widząc wyniki wyborów, wszyst-

kie tendencję, mam podstawy do 
stwierdzenia, że dzisiaj lepiej nam 
dołączyć do opozycji. Decyzje (ko-
alicji rządzącej) często są przyjmo-
wane, a nas po prostu stawiano przed 
faktem, czy to wprowadzenie euro, 
czy inne sprawy” - powiedział Kom-
skis.
Starosta frakcji w Sejmie Petras Gra-
žulis również nie widzi różnicy – być 
w opozycji czy we władzy.

Skontaktować się z liderem partii 
Rolandasem Paksasem nie udało się.
W skład koalicji rządzącej wchodzą 
socjaldemokraci, Partia Pracy oraz 
partia „Porządek i Sprawiedliwość”. 
Ogółem mają 78 miejsc w Sejmie, z 
których 11 należy do tej ostatniej.

W ubiegłym roku w sierpniu z koali-
cji rządzącej wyszła Akcja Wybor-
cza Polaków na Litwie.

AWPL — więcej gło-
sów niż w poprzed-
nich wyborach
KURIER WILEŃSKI

http://www.wilnoteka.lt/
http://pl.delfi.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
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Dokończenie ze strony 1

 Na zakończenie mszy w uro-
czystej procesji Najświętszy Sa-
krament przenosi się do kaplicy 
przechowywania (ciemnicy), któ-
ra ma przypomnieć uwięzienie 
Chrystusa po zdradzie Judasza. Po 
mszy na znak zdrady i opuszczenia 
Jezusa usuwa się obrus z ołtarza. 
Od hymnu „Gloria”(Chwała na 
wysokości), podczas którego biją 
wszystkie znajdujące się w ko-
ściele dzwony, aż do tego samego 
hymnu Wigilii Paschalnej milkną 
organy, dzwony i wszelkie instru-
menty muzyczne. Wolno używać 
jedynie drewnianych kołatek. 
    W Wielki Piątek nie odprawia się 
mszy. Jest to dzień powagi, skupie-
nia i postu, w którym szczególnie 
czci się drzewo krzyża. Odbywa 
się Liturgia na cześć Męki Pań-
skiej, pod koniec której następuje 
adoracja Krzyża, po czym przeno-
si się Najświętszy Sakrament do 
Grobu Pańskiego. 
   W Wielką Sobotę przy Gro-
bie Pańskim rozważa się Mękę i 
Śmierć Chrystusa oraz  oczekuje 
na Jego Zmartwychwstanie. Świę-
ci się pokarmy, które znajdą się 
później na stole wielkanocnym. 
Zwyczaj ten nawiązuje do wie-
czerzy paschalnej, którą spożywał 
Chrystus w Wielki Czwartek. Fi-
gurka baranka symbolizuje baran-
ka paschalnego, wędliny - mięso 
baranka; chrzan (pieprz) - gorz-
kie zioła, sól - słoną wodę, chleb 
- przaśny chleb paschalny. Jajka 
oznaczają nowe życie. Wieczorem 
odprawia się Mszę Wigilii Paschal-
nej. Przed kościołem ksiądz święci 
ogień i wodę. Na świecy paschal-
nej kapłan rysuje krzyż i litery: Α 
(alfa) i Ω (omega). Jest to symbol 
oznaczający, że na początku był 
Bóg i on też przyjdzie na końcu 
jako miłosierny Sędzia. 
 Niedziela Wielkanocna jest dniem 
świętowania zmartwychwstania 
Chrystusa. Wielka Niedziela roz-
poczyna się poranną mszą, rezu-
rekcją (resurrectio łac. oznacza 
zmartwychwstanie), którą zapo-
wiada uroczyste bicie w dzwony, 
głoszące, że Chrystus zmartwych-
wstał. Mszę poprzedza uroczysta 
procesja z Najświętszym Sakra-
mentem. Rozpoczyna się przy 
Grobie Pańskim, przy którym 
ksiądz śpiewem oznajmia zmar-
twychwstanie Chrystusa. Następ-
nie, niosąc monstrancję z Hostią, 
kapłan prowadzi procesję dookoła 
kościoła. Na początku mszy wzno-
szony jest okrzyk radości Alleluja 
(Chwalcie Boga).
   To najważniejsze chrześcijańskie 
święto świętokradczo zbezcześcili 
na Kresach nacjonaliści ukraińscy 
z ludobójczych faszystowskich 
formacji Organizacji Ukraińskich 

Nacjonalistów i Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii. Najczęściej nie 
tylko z zachętą, ale i błogosła-
wieństwem popów prawosław-
nych i księży greckokatolickich. 
Chrześcijanie w bestialski sposób 
mordowali swoich braci w wierze 
w tego samego Boga, wyznawców 
Jezusa Chrystusa. W święto Jego 
ukrzyżowania i zmartwychwsta-
nia. Tylko dlatego, że byli oni Po-
lakami i katolikami. 

Święta Wielkanocne 1943.

   Nocą z 22 na 23 kwietnia 1943 
roku (nocą z Wielkiego Czwartku 
na Wielki Piątek) w osadzie Jano-
wa Dolina pow. Kostopol upowcy 
oraz okoliczni Ukraińcy (w tym 
dzieci i kobiety) dokonali rzezi 
około 607 Polaków, spalili około 
100 domów i kaplicę pw. Chrystu-
sa Zbawiciela. Mordów dokony-
wali siekierami, widłami, przywią-
zywali do drzew i podpalali, palili 
żywcem w domach itp. Świadek 
zbrodni Janina Orłowska-Łasek 
pisze we wspomnieniach Krótka 
historia i zagłada Janowej Doliny 
zamieszczonych „Biuletynie Infor-
macyjnym 27 DWAK”, nr 3/1996 
r.: O północy, ze wszystkich lasów 
okalających osiedle i zabudowa-
nia kamieniołomów, rozpoczęła się 
kanonada strzałów z broni ręcz-
nej i maszynowej. Ukraińcy oto-
czyli całe osiedle i posuwając się 
systematycznie, podlewali każdy 
budynek naftą czy benzyną, podpa-
lając go następnie smolnymi łuczy-
wami od strony wejścia. Oknami 
wrzucali granaty, do uciekających 
strzelali, kogo złapali, tego zabijali 
siekierami lub widłami. Napastni-
ków było bardzo wielu – obliczo-
no później, że na każdy dom przy-
padało 8 – 10, w tym i dziewcząt 
ukraińskich. Zapanowała niesły-
chana groza, krzyki i tumult. /.../ 
Mieszkańcy, którym nie udało się 
opuścić swoich domów, w skraj-
nym przerażeniu chowali się wraz 
z dobytkiem w piwnicach, mając 
nadzieję, że ogień nie przedosta-
nie się do podmurówek. Z tych 
ludzi nie ocalał prawie nikt. Żar i 
dym były tak wielkie, że zostali oni 
uduszeni, spaleni na węgiel, bądź 
upieczeni. Rozpoczęły się wręcz 
dantejskie sceny. Gdy ogień roz-
gorzał, nie tyle widziało się, co 
słyszało krzyki i jęki ludzi, wycie 
palącego się bydła, huk płomieni 
i strzelaninę – wszystko wprost nie 
do opisania. /.../ Stan oblężenia i 
masakra trwały do świtu. Około 
godziny czwartej nad ranem nad-
leciały niemieckie samoloty zwia-
dowcze i krążyły nad płonącym 
osiedlem. Być może samoloty te 
spłoszyły napastników, zaczęli oni 
się wycofywać, ustała strzelanina. 
Kto się uchował, wychodził z ukry-
cia. Ludzie ci, nie mając do czego 

wracać, zaczęli gromadzić się przy 
kilkunastu ocalałych domach. Wie-
lu z nich było tylko w nocnej bieliź-
nie. Brudni, przerażeni, pokalecze-
ni i poparzeni. Dobierano im różne 
ubrania, by ich jakoś przyodziać. 
Dzielono się również żywnością, 
by nie byli głodni. /.../ Wokół rozta-
czał się tragiczny widok. Dopalały 
się domy i drzewa, unosiła dusząca 
woń spalenizny i odór podpalo-
nych ciał ludzkich i zwierzęcych. 
/,,,/  Oceniono, że w pogromie zgi-
nęło co najmniej 600 osób. 
   Polacy, którzy ocaleli, pochowali 
swoich najbliższych i pełni prze-
rażenia spędzili w osadzie jeszcze 
jedna noc, ale powtórnego napadu 
nie było. Janowa Dolina przestała 
istnieć. Tory kolejowe i drogi upo-
wcy zatarasowali zwalonymi drze-
wami. Janowa Dolina obecnie nosi 
nazwę Bazaltowoje (mieściła się 
tutaj kopalnia bazaltu). 
   Jan Engelgard w artykule „Skan-
dal w Janowej Dolinie”, zamiesz-
czonym w „Biuletynie Informacyj-
nym 27 DWAK” nr 3/1998 r. pisał: 
Staraniem środowisk kresowych 
i Polaków zamieszkałych na Ró-
wieńsczyźnie – w miejscu tragedii 
odsłonięto 18 czerwca 1998 roku 
ponad 5 metrowy krzyż – obelisk. 
W ostatniej chwili ukraiński wyko-
nawca pomnika usunął, bez wiedzy 
strony polskiej, datę 23 kwietnia 
1943 roku, pozostawiając tylko na-
pis: „Pamięci Polaków z Janowej 
Doliny”. W trakcie poświęcania 
pomnika około 50 aktywistów or-
ganizacji „Ruch” demonstrowało, 
trzymając w ręku transparenty z 
napisem: „Won polscy policjanci” 
i „Won SS-owskie sługusy”. Wy-
dawany przez nacjonalistów tygo-
dnik „Wołyń” (19 czerwca 1998 r.) 
triumfalnie doniósł” „W czwartek 
18 czerwca w pobliżu wsi Bazalto-
woje (Janowa Dolina, kostopolski 
rejon) ukraińscy patrioci nie po-
zwolili polskim szowinistom prze-
prowadzić uroczystości poświęco-
nej odsłonięciu pomnika ku czci 
niemieckich policjantów polskiego 
pochodzenia zniszczonych przez 
oddziały UPA „Piwnicz” w 1943 
roku”. W „samostijnej Ukrainie”, 
na jej terenach zagrabionych Pol-
sce i uświęconej krwią męczeńską 
polskiej ludności, do głosu znów 
doszli starzy rizuni oraz ich dzieci 
i wnuczęta. 
   Także tej nocy we wsi Zabara 
pow. Krzemieniec „ukraińscy po-
wstańcy” wymordowali za pomo-
cą siekier, noży, wideł oraz paląc 
żywcem około 70 Polaków, obra-
bowali i spalili ich gospodarstwa. 
   W Wielki Piątek 23 kwietnia w 
kol. Augustów pow. Horochów 
„ukraińscy partyzanci” zarąbali 
siekierami rodzinę młynarza li-
czącą 10 osób: 55-letniego Jana 
Romanowskiego, jego 18-letniego 
syna Aleksandra, 16-letnią córkę 

Leokadię, 13-letnią córkę Alek-
sandrę, 10-letnią córkę Krystynę, 
8-letnią córkę Jadwigę, zamężną 
30-letnią córkę Annę Dziadurę i jej 
3-letnią córkę Ewę; 80-letnią Annę 
Romanowską, matkę Jana oraz 
17-letnią kuzynkę Feliksę Kicuń; 
córki młynarza przed zamordowa-
niem były zgwałcone. Młyn i dom 
spalili. Ocalała żona młynarza, 
z pochodzenia Niemka, która z 
ukrycia obserwowała rzeź całej ro-
dziny i rozpoznała 2 zabójców, po 
pożarze uciekła do Włodzimierza 
Wołyńskiego. 
   Tego dnia we wsi Baszkowce 
pow. Krzemieniec upowcy wy-
mordowali Polaków i spalili ich 
gospodarstwa, liczba ofiar nie zo-
stała ustalona, zapewne kilkana-
ście polskich rodzin. We wsi Bu-
deraż pow. Zdołbunów Ukraińcy 
zamordowali 3 Polaków; 2 kobiety 
i 19-letniego syna jednej z nich. 
We wsi Kazimierka pow. Kostopol 
zamordowali kilku Polaków oraz 
wysadzili w powietrze kościół pw. 
św. Kazimierza z 1670 roku, słyną-
cy z odpustów w święto Wniebo-
wzięcia NMP (15 sierpnia). Po 314 
latach parafia przestała istnieć. W 
futorze Trzy Kopce pow. Krzemie-
niec upowcy zamordowali 65-let-
nia Polkę. We wsi Tumin pow. 
Horochów Ukraińcy zamordowali 
63-letniego Polaka 
   Pomiędzy 19 a 24 kwietnia we 
wsi Mikołajówka pow. Dubno w 
czasie napadów bojówek ukra-
ińskich zamordowanych zostało 
około 25 Polaków, w tym wrzu-
canych żywcem do podpalonych 
domów
   W Wielką Sobotę 24 kwietnia w 
futorze Huta Antonowiecka pow. 
Krzemieniec „ukraińscy party-
zanci” wymordowali siekierami, 
nożami, paląc żywcem itp. około 
50 Polaków. W kol. Kamieniucha 
pow. Łuck pijani miejscowi upo-
wcy wymordowali co najmniej 56 
Polaków. W osadzie Wola Wilso-
na (Kniażyna) pow. Krzemieniec 
upowcy zamordowali 19-letniego 
Franciszka Rogulskiego; ofiara 
miała obcięte uszy, wydłubane 
oczy i połamane ręce; jego sandały 
własnej roboty nosił potem Ukra-
iniec w Wiśniowcu. 
   W Wielkim Tygodniu 19 – 25 
kwietnia do wsi Kołodno Lisowsz-
czyzna pow. Krzemieniec upowcy 
przywlekli ze wsi Witkowce na 
cmentarz przywiązanych do wozu 
konnego 3 Polaków, zarąbali ich i 
zakopali w dole. 
   Przed Wielkanocą (25 – 26 kwiet-
nia) we wsi Iwankowce pow. Dub-
no Ukraińcy  spalili polskie gospo-
darstwa, ilość ofiar nie jest znana 
(kilka – kilkadziesiąt rodzin?) oraz 
we wsi Mosty pow. Krzemieniec 
upowcy zamordowali 14 Polaków. 
   W nocy z Wielkiej Soboty na 
Wielką Niedzielę we wsi Nosowi-

ca Nowa pow. Dubno „ukraińscy 
partyzanci” zamordowali około 50 
Polaków, głownie kobiety i dzie-
ci, które pokłute bagnetami wrzu-
cili do studni; natomiast w kol. 5 
Kwartał pow. Dubno zamordowali 
7 Polaków: 3-osobową rodzinę za-
kłuli bagnetami i nożami, matkę z 
2 córkami (lat 17 i 20) skatowali 
i wrzucili do głębokiej studni, a 
10-letni syn zmarł poparzony. 
   W Wielką Niedzielę 25 kwiet-
nia we wsi Budy Ossowskie pow. 
Kowel upowcy uprowadzili do wsi 
Wołczak pow. Włodzimierz Wo-
łyński byłego komendanta „Strzel-
ca”, po postrzeleniu, po czym w 
sposób okrutny zamordowali go. 
We wsi Buszcza pow. Zdołbunów 
bojówka ukraińska zamordowała 
4-osobową polską rodzinę: rodzi-
ców i 2 dzieci. We wsi Cisowa 
pow. Przemyśl Ukraińcy zamor-
dowali 1 Polaka. W futorze Dębina 
koło wsi Wesołówka pow. Krze-
mieniec zamordowali 3-osobową 
polską rodzinę, z 5-letnią córką. W 
nadleśnictwie Joanów pow. Łuck 
upowcy wymordowali 36 Pola-
ków, ofiary katowali w bestialski 
sposób, np. Józef Senda został 
upieczony w gorącej szlace. We 
wsi Mikulicze pow. Włodzimierz 
Wołyński wrzucili do studni 55-let-
niego Polaka. We wsi Wesołówka 
pow. Krzemieniec zamordowali 6 
Polaków: ojca z 12-letnią córką, 
starsze małżeństwo z ich zamężną 
córką o nazwisku Żurek i 12-letnią 
wnuczką Czesławą Żurek. We wsi 
Wołczak pow. Włodzimierz Wo-
łyński bojówka ukraińska zamor-
dowała 45-letniego Polaka. 
   Święta Wielkanocne 1943 w kol. 
Teresin pow. Włodzimierz Wo-
łyński: „W tych trudnych czasach 
wszystkie swoje troski, powierza-
liśmy naszej umiłowanej Matce 
Bożej ze Swojczowa, do której cho-
dziliśmy się często modlić, szcze-
gólnie w większe święta. Także w 
pierwszy dzień Wielkanocy 1943 
r., udałem się rano z moją rodziną 
do naszego Kościoła na uroczysta 
Mszę Świętą. Nabożeństwo roz-
poczęło się tradycyjnie o godzinie 
6.00 i jak zwykle przybyło bardzo 
dużo ludzi pięknie i odświętnie 
ubranych. Do dziś pamiętam, jak 
radośnie biły dzwony oraz niezwy-
kle piękną procesję dookoła naszej 
świątyni, w której oczywiście wzią-
łem czynny udział. Po wejściu do 
Kościoła udałem się na górę na 
nasz chór i tam uczestniczyłem z 
innymi w modlitwie. Na chórze by-
wałem często, bowiem podobało mi 
się to miejsce i naprawdę pięknie 
tam śpiewali. Nagle podczas Mszy 
Świętej zauważyłem na dole, wśród 
wiernych jakieś poruszenie. Ludzie 
zachowywali się dziwnie i niespo-
kojnie, oglądali się do tyłu i coś 
sobie szeptali zamiast skupić się na 
modlitwie. Jednak ksiądz Franci-

Święta Wielkanocne 
na Kresach 1943 - 1945
Stanisław Żurek
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szek Jaworski, nasz proboszcz nie 
przerywał modlitwy. Tymczasem 
po chwili i ja na własne oczy zo-
baczyłem, że do naszego Kościoła 
przyszła około 15 uzbrojonych w 
karabiny Ukraińców. Ubrani byli 
w cywilne łachy, ale na plecach 
mieli ostrą broń. Pomimo, że trwa-
ło właśnie najbardziej uroczyste 
nabożeństwo w całym roku, Ukra-
ińcy prowokacyjnie zaczęli cho-
dzić pomiędzy ludźmi, po całym 
kościele. Przeszkadzali w ten spo-
sób w spokojnej modlitwie, nikogo 
jednak nie zaczepiali i z nikim nie 
rozmawiali. Trwało to przynaj-
mniej 10 minut, w końcu wyszli ze 
świątyni, powsiadali na furmanki 
i odjechali gdzieś w kierunku Ki-
sielina” (Eugeniusz Świstowski; 
w: www.stankiewicze,com/ludo-
bojstwo.pl; wspomnienia spisane 
przez Sławomira Rocha). 
   Nocą z 25 na 26 kwietnia 1943 
roku Mołotow wręczył ambasa-
dorowi RP w Moskwie Romerowi 
notę o zerwaniu stosunków dyplo-
matycznych przez ZSRR z Polską. 
   Nocą z 25 na 26 kwietnia 1943 
roku, z Wielkiej Niedzieli na Po-
niedziałek Wielkanocny,  we wsi 
Budy pow. Dubno miejscowi 
Ukraińcy wymordowali 22 Po-
laków. W futorze Medwedówka 
pow. Krzemieniec upowcy za-
mordowali 8 Polaków: 6-osobo-
wą rodzinę, mężczyznę pocięli, 
86-letnią Polkę spalili żywcem 
z domem. We wsi Michałówka 
pow. Krzemieniec zamordowali 
28-letnią matkę z 2 dzieci. We wsi 
Moszków pow. Dubno zmasakro-
wali siekierami i nożami 3-osobo-
wą rodzinę: małżeństwo i 21-letnią 
pasierbicę. We wsi Peremiłówka 
pow. Dubno zamordowali 4-oso-
bową polską rodzinę: rodziców i 2 
dzieci. We wsi Radoszówka pow. 
Krzemieniec dokonali rzezi około 
50 Polaków, całe rodziny, siekiera-
mi, bagnetami, nożami itp. 
   26 kwietnia (Poniedziałek Wiel-
kanocny):w kol. Pokosy pow. 
Równe Ukraińcy z okolicznej wsi 
w dzień przyszli złożyć życzenia 
kowalowi Stanisławowi Potap-
skiemu, który mieszkał w kuźni po 
spaleniu jego domu podczas nie-
mieckiej pacyfikacji, a następnie 
w nocy przyszli z siekierami. Naj-
pierw odrąbali ręce broniącemu się 
20-letniemu synowi kowala, który 
stał na warcie, potem porąbali na 
kawałki całą rodzinę: Stanisława 
Potapskiego, jego żonę Marię z 
Sienkiewiczów, ich 20-letniego 
syna Władysława, dzieci Sien-
kiewiczów: 17-letnią Leokadię i 
15-letniego Feliksa, oraz dzieci 
małżeństwa Barańskich z kolo-
nii Olchówka: 16-letnią Janinę i 
10-letnią Kazimierę. Ponadto zarą-
bali dwie dziewczyny Czeszki, ko-
leżanki Leokadii, które nocowały u 
rodziny kowala. Zbrodni dokonali 
Ukraińcy z sąsiedniej wsi Nowo-
siółki. Tego dnia we wsi Zahorce 
pow. Krzemieniec „powstańcy 
ukraińscy” wymordowali 10 pol-
skich rodzin. 
   
Święta Wielkanocne 1944

   W Wielki Piątek 7 kwietnia 
1944 roku we wsi Bachów pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
24-letniego Polaka. We wsi Bud-
ki Nieznanowskie pow. Kamion-

ka Strumiłowska zamordowali 10 
Polaków (za 2 dni dalszych 11 
Polaków). We wsi Chatki pow. 
Podhajce esesmani ukraińscy z SS 
„Galizien – „Hałyczyna” zamor-
dowali 22 Polaków, natomiast we 
wsi Dobrowody pow. Podhajce 
ci sami bandyci spalili około 200 
gospodarstw polskich oraz zamor-
dowali 21 Polaków i 1 Ukraińca, 
męża Polki. We wsi Lelechówka 
pow. Gródek Jagielloński bande-
rowcy zamordowali 2 Polaków, 
lat 16 i 72. We wsi Osowce pow. 
Buczacz upowcy zamordowali 
poprzez ucinanie siekierami głów 
8 Polaków; chłopca niemowlę 
wyciągnęli z kołyski, roztrzaskali 
mu głowę a zwłoki wyrzucili na 
podwórze. We wsi Peresołowice 
pow. Hrubieszów zamordowali 2 
Polaków: małżeństwo lat 75 i 80. 
We wsi Salówka pow. Czortków 
esesmani ukraińscy z SS „Gali-
zien” – „Hałyczyna’ zgwałcili i za-
mordowali Polkę, żonę podoficera 
WP. We wsi Stołpin pow. Radzie-
chów Ukraińcy zamordowali 2 Po-
laków. We wsi Wolica Komarowa 
pow. Sokal zamordowali 60 Pola-
ków (w marcu zamordowali tutaj 
22 Polaków). 
   Nocą z 7 na 8 kwietnia we wsi 
Pyszówka pow. Jaworów bande-
rowcy oraz chłopi ukraińscy z oko-
licznych wsi obrabowali i spalili 
40 gospodarstw polskich i plebanię 
oraz zamordowali ponad 100 Po-
laków i 7 ukrywanych przez nich 
Żydów. „W latach dziewięćdzie-
siątych stwierdzono, że z Pyszkow-
ki nie pozostał żaden ślad. Nie ma 
żadnego znaku w miejscu, gdzie 
pochowano około 60 ofiar mordu, 
mieszkańców wsi, pomordowanych 
w kwietniu 1944 roku. Ofiary cze-
kają na swój pogrzeb i znak krzyża 
na miejscu wiecznego spoczynku” 
(Siekierka..., s. 358; lwowskie). 
We wsi Wełdzirz pow. Dolina upo-
wcy zamordowali co najmniej 26 
Polaków, w tym całe rodziny. 
   W Wielką Sobotę 8 kwietnia we 
wsi Chrusno Stare pow. Lwów 
banderowcy zamordowali 5 Pola-
ków (3 kobiety, 2 mężczyzn), w 
tym nauczycielkę i młodą dziew-
czynę. We wsi Ksawerów pow. 
Chełm Ukraińcy z Niemcami 
spalili 17 gospodarstw polskich 
i zamordowali 5 Polaków. We 
wsi Łachodów pow. Przemyślany 
banderowcy obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali 30 Polaków, w tym matkę z 
3 córkami. We wsi Łachowce pow. 
Tomaszów Lubelski Ukraińcy z 
UNS rozstrzelali 28 Polaków. We 
wsi Niegowce pow. Kałusz upo-
wcy zamordowali 2 Polaków: ojca 
z 13-letnim synem oraz zrabowali 
ich furmankę z dobytkiem  
   Nocą z 8 na 9 kwietnia we wsi 
Jazienica Polska pow. Kamionka 
Strumiłowska banderowcy ob-
rabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 16 Pola-
ków. We wsi Krechów pow. Żyda-
czów  banderowcy z pobliskiej wsi 
ukraińskiej Sulatycze obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 11 Polaków, a trzech 
ciężko poranili. M.in. małżeństwo 
Józefa i Franciszkę Błażejewiczów 
spalili żywcem w stogu słomy. 
Jana Ginina dwaj banderowcy za-
kłuli nożami. Bronisławie Kosty-
szyn będącej w ósmym miesiącu 

ciąży nożami rozpruli brzuch, a 
jej troje dzieci spalili żywcem. Za-
mordowali Marię Otwinowska w 
zaawansowanej ciąży. Janowi Śli-
wie wycięli język i genitalia oraz 
zamordowali Kazimierza Śliwę 
i jego żonę. We wsi Krechówka 
pow. Stryj banderowcy obrabowali 
i spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 11 Polaków, więk-
szość ciał spalili. We wsi Machli-
niec pow. Żydaczów banderowcy 
z pobliskiej wsi Sulatycze obrabo-
wali i spalili gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 20 Polaków. 
We wsi Wiązowa pow. Żółkiew 
banderowcy wyłapali 24 Polaków, 
zamknęli ich w stodole i żywcem 
spalili, w tym dwie matki mają-
ce po 3 dzieci i jedną matkę z 2 
dzieci. We wsi Wołczkowce pow. 
Śniatyn banderowcy obrabowali i 
spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 15 Polaków
   W Wielką Niedzielę 9 kwietnia 
we wsi Budki Nieznanowskie pow. 
Kamionka Strumiłowska zamor-
dowali 11 Polaków. We wsi Czaba-
rówka pow. Kopyczyńce Ukraińcy 
zarąbali siekierami 1 Polaka. We 
wsi Hołyń pow. Kałusz obrabowali 
i spalili gospodarstwa polskie oraz 
zamordowali 21 Polaków, 75-let-
niego byłego nauczyciela wrzu-
cili żywcem do płonącej stodoły. 
W mieście Kowel woj. wołyńskie 
Ukraińcy zabili 1 Polaka. We wsi 
Łachowce pow. Tomaszów Lubel-
ski zamordowali 53 Polaków; do 
uciekających strzelali, złapanych 
torturowali aż do zgonu. We wsi 
Ostrówek gmina Ciechanki pow. 
Lublin policjanci ukraińscy spalili 
wieś oraz zamordowali 24 Pola-
ków, w tym 6 kobiet oraz dzieci lat: 
2, 3, 6, 8, 10, 15. We wsi Posadów 
pow. Tomaszów Lubelski upowcy 
obrabowali gospodarstwa polskie 
oraz zamordowali 21 Polaków i 
2 Rosjan. We wsiach: Posadów, 
Steniatyn, Telatyn pow. Tomaszów 
Lubelski w walkach z UPA poległo 
40 partyzantów AK a ponad 100 
zostało rannych. We wsi Rekliniec 
pow. Żółkiew zamordowali 26 Po-
laków, głównie kobiety i dzieci, 
oraz 2 Ukraińców. We wsi Rzeplin 
pow. Tomaszów Lubelski zamor-
dowali ponad 20 Polaków. We wsi 
Telatyn pow. Tomaszów Lubel-
ski upowcy zamordowali „wielu 
mieszkańców wsi”, odnotowano 
nazwiska tylko 3 Polaków, w tym 
2 kobiet. We wsi Wasylów Wielki 
pow. Tomaszów Lubelski wyłapa-
li na terenie gminy i zamordowali 
co najmniej 89 Polaków. We wsi 
Wilia pow. Krzemieniec upowcy 
uprowadzili z drogi 3 Polaków i 
ich zamordowali (furmana oraz 
przewodniczącego i sekretarza 
wiejskiej rady). We wsi Zarudce 
pow. Lwów banderowcy uprowa-
dzili z domu 24-letniego Polaka i 
zastrzelili go na pobliskich łąkach. 
W e wsi Huta woj. tarnopolskie: 
„Wieś Huta – w samą Wielkanoc 
spalono  i wymordowano 20 osób” 
(Zbigniew Rusiński: Tryptyk brze-
żański; Wrocław 1998, s. 39).  
   W czasie Wielkiego Tygodnia 
(3 – 9 kwiecień) we wsi Kutkow-
ce pow. Tarnopol banderowcy 
obrabowali i spalili gospodarstwa 
polskie oraz zamordowali 53 Pola-
ków. W powiecie Nadwórna razem 
z chłopami ukraińskimi wymor-
dowali ludność polską we wsiach: 

Limanowa – 46 Polaków. Majdan 
– 10 Polaków, Pasieczna – 107 Po-
laków, Rafajłowa – 20 Polaków, 
Weleśnica – 17 Polaków. 
   „9 kwietnia 1944 r., w pierwszy 
dzień Świąt Wielkanocnych pod 
kościół w Daszowie (pow. Stryj) 
przywieziono na drabiniastym wo-
zie popalone zwłoki czterech lu-
dzi. Widok był straszny. Ruszyło to 
nawet Niemców. Oficer niemiecki 
w asyście dwóch żołnierzy poszli 
do cerkwi i przyprowadzili popa. 
Strasznie na niego krzyczeli. Ofi-
cer patykiem odgarnął słomę, któ-
rą były przykryte ciała i krzyczał 
na popa jak on wychowuje swych 
ludzi, że dopuszczają się takich 
zbrodni. Pop łapał się za głowę i 
wołał: „ja ni czo ne winowaty”. 
Zajście to obserwowałem z odle-
głości 20 metrów. Były to zwłoki 
Polaków ze wsi Krychówka, któ-
ra tej nocy została spalona przez 
UPA” (Edward Hutyra; w: Siekier-
ka..., s. 601;stanisławowskie). 
   Podczas Świąt Wielkanocnych 
(9 – 10 kwiecień) we wsi Glinia-
ny pow. Przemyślany Ukraińcy 
zamordowali rodzinę polską, ucie-
kinierów z Wołynia; co najmniej 
3 Polaków. We wsi Lubienie pow. 
Jaworów banderowcy obrabowali i 
spalili wieś oraz zamordowali 240 
Polaków. We wsi Ruda Kocha-
nowska pow. Jaworów zamordo-
wali młodą Polkę Annę Białowąs. 
We wsi Tourów pow. Brzeżany 
zamordowali 4-osobową rodzinę 
polską. 
   Nocą z 9 na 10 kwietnia (z Wiel-
kiej Niedzieli na Poniedziałek 
Wielkanocny) we wsi Dublany 
pow. Sambor miejscowi bande-
rowcy oraz ze wsi Horodyszcze i 
Stopnica Ruska napadli na przysió-
łek Oleksięta, obrabowali i spalili 
gospodarstwa polskie oraz zamor-
dowali za pomocą siekier, noży, 
wideł, bagnetów, lub spalili żyw-
cem 30 Polaków, a 12 poranili. We 
wsi Hanaczów pow. Przemyślany 
upowcy zabili 66 Polaków, z czego 
26 w Hanaczowie, a pozostałych 
w przysiółkach. Bagnetami zakłuli 
matkę z 5 dzieci od roku do 7 lat, a 
ojca ciężko poranili (Motyka..., s. 
387; Ukraińska partyzantka) „W 
Hanaczowie (pow. Przemyślany), 
podczas dwóch napadów 2 lutego i 
10 kwietnia 1944 roku, na 99 osób 
tylko 18 zastrzelili, w tym 10 osób 
podczas ewakuacji. Natomiast 81 
zamęczyli na śmierć” (Komań-
ski..., s. 778, tarnopolskie). We wsi 
Tomaszowce pow. Kałusz ban-
derowcy oraz chłopi ukraińscy z 
okolicznych wsi w sile 2 – 3 tysię-
cy napastników spalili 470 gospo-
darstw polskich, szkołę i kościół 
oraz zamordowali 107 Polaków, w 
większości kobiety i dzieci. „Moi 
rodzice: ojciec Antoni i mama 
Rozalia Krasuccy oraz Waleria 
Stefanko z d. Krasucka, bratanica 
mego ojca, zostali zamordowani 
na terenie swoich zabudowań, na 
gnojniku. Umierali w straszliwych 
męczarniach, za życia obcięto im 
kończyny nóg i rąk, piersi i geni-
talia, duszono ich i bito tępymi 
narzędziami. /.../ Kilka godzin 
konali w męczarniach, po śmierci 
zakopani pod obornikiem. /.../ Du-
frat Wincenty, lat 55,( rozcięto mu 
brzuch, do wnętrza nasypano soli 
i tak pozostawiono go w męczar-
niach aż do skonania); /.../ Krasuc-

ki Tomasz, lat 76 (uprowadzony z 
domu, przywiązany do konia i wle-
czony po ziemi aż do skonania); 
/.../ Majdańska Stanisława, córka 
Wincentego, lat 20 (zamordowana 
na drodze, powracająca z Kałusza 
po żywność do swego domu); Ry-
man Stanislawa, lat 20 (spalona 
żywcem w swoim domu); Pikuła 
Wojciech, lat 45 i córka Genowefa, 
lat 18 (podczas ucieczki do Kału-
sza na drodze zostali zamordowa-
ni, zwłok nie odnaleziono)” (Leon 
Krasucki; w: Siekierka..., s. 202 – 
203; stanisławowskie). 
   Tego dnia we wsi Wicyń pow. 
Złoczów w walce z UPA poległo 
19 Polaków z samoobrony. 
   We wsi Zady pow. Drohobycz 
bojówkarze OUN spalili wszystkie 
52 gospodarstwa polskie, szko-
łę, urząd wiejski i zamordowali 
35 Polaków, oraz „nieznana licz-
ba mężczyzn spaliła się w ogniu” 
(Motyka.... s. 387; Ukraińska par-
tyzantka). Pod koniec kwietnia 
banderowcy uprowadzili dalszych 
20 Polaków, którzy nie opuścili 
swoich domów – i wszyscy zagi-
nęli bez wieści. „18-letnią Euge-
nię Badecką, piękną dziewczynę, 
córkę kierownika szkoły w Zadach 
spalono żywcem w jej domu, tam 
tez spłonęli staruszkowie Franci-
szek i Marcela Badeccy. Nie byli 
to dziadkowie Eugenii. Z opowia-
dań wiem, że banderowcy żyw-
cem ukrzyżowali na ścianie domu 
14-15-letniego Ludwika Gabrysza, 
a następnie podpalili budynek”  
(Franciszek Rygiel; w: Siekier-
ka..., s. 200; lwowskie). „Ciotka 
opowiadała, że zaraz po mordzie w 
Zadach, w Majniczu został zamor-
dowany jej syn. Było to tak, że w 
nocy do domu ciotki przyszło kilku 
banderowców i kazali jej synowi 
Franciszkowi Badeckiemu wstać z 
łóżka i pokazać drogę. Wyprowa-
dzili go z domu a jego ciało zostało 
znalezione na drugi dzień zato-
pione w torfowisku. Ciało miało 
skręcone drutem kolczastym ręce 
do tyłu i także usta miały przebite 
wargi i skręcone drutem kolcza-
stym” (Grzegorz Nieczypor; w: 
Siekierka..., s. 197; lwowskie). 
„Druga część tragedii rozegrała 
się z Marią Badecką i jej synkiem. 
Przyszli banderowcy i oboje za-
brali. Zgwałcili ją, obcięli piersi 
i zastrzelili, a dziecko przywiązali 
do dwóch ugiętych drzew, które 
prostując się, rozerwały je. Scenę 
tę oglądał z ukrycia parobek” (Ja-
dwiga Badecka; w: Siekierka..., s. 
188. lwowskie). Mord miał miej-
sce we wsi Łąka pow. Sambor, do-
kąd uciekła z synem z przysiółka 
Zady po rzezi 10/11 kwietnia. 
   10 kwietnia (Poniedziałek Wiel-
kanocny) we wsi Aurelin pow. 
Hrubieszów Ukraińcy z Niemcami 
zabili na Brusieńcu 2 Polaków. We 
wsi Kimirz pow. Przemyślany ban-
derowcy zamordowali 3 Polaków, 
mężczyzn. We wsi Kopań pow. 
Przemyślany Ukraińcy zamordo-
wali 3 Polaków, w tym 6-letnią 
dziewczynkę (następne mordy: 13, 
14 i 17 kwietnia).We wsi Sławna 
pow. Zborów banderowcy zamor-
dowali 14 Polaków z 3 rodzin. 
We wsi Stołpin pow. Radziechów 
„powstańcy ukraińscy” zamor-
dowali w okrutny sposób 4-oso-
bową rodzinę polską: 44-letnią 
Marię Chrzan, jej 2-letnią córkę 
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Romanę, 4-letnią córkę Kazimie-
rę oraz 8-letniego syna Jana. Jej 
męża, 43-letniego Mikołaja, wraz 
z innym Polakiem, zamordowali 7 
kwietnia 1944 r. W drugiej połowie 
kwietnia tego roku zamordowali 
tutaj matkę o nazwisku Dziadura 
oraz jej 6-cioro dzieci. 
We wsi Ćwierci koło Narajowa 
pow. Brzeżany:  „Władysław No-
wakowski był bratem mej babci 
Katarzyny z domu Nowakowska. 
Z informacji uzyskanych od rodzi-
ny wiem ,że śmierć Władysława 
nastąpiła dokładnie w 2-gi dzień 
Wielkanocy 1944r. tj. 10.04/.944. 
Został on zabrany przez dwóch 
Ukraińców (na jednego z nich 
mówiono Tatar), z domu w Ćwier-
ciach/obecnie część Narajowa w 
dniu 09.04/.944 r - następnego 
dnia został znaleziony w sadzie 
swego ojca. Musiał bardzo cierpieć 
przed śmiercią ,bo miał pogryzione 
palce rąk a paznokcie pełne ziemi. 
Nie wiem, gdzie jest pochowany. 
W tym dniu tj. 10. 04.1944 spalo-
no na Ćwierciach tylko dom moich 
dziadków i pradziadków. Jednemu 
z Ukraińców, który trzymał pod 
karabinem rodzinę mej babci, za 
karę ,że wygadał się, iż będą spa-
leni, obcięto język. Same Ćwierci 
to mała miejscowość za Łanami 
(byłam tam w 2009roku), a miej-
sce gdzie mieszkali moi dziadkowie 
to jakby kolonia -po prawej stro-
nie za Łanami w kier. Nowosiółki,  
jakby dolinka, gdzie mieszkało ok. 
10 rodzin. Nie przetrwało żadne z 
gospodarstw, część terenu tej kolo-
ni zarosła już lasem. Nadmieniam, 
że w 1943 roku został zabity przez 
nieznanych sprawców na drodze z 
Narajowa do Ćwierci Piotr Nowa-
kowski - brat Władysława.” (Lucy-
na 22.03.2011; w www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl); Komań-
ski i Siekierka nie wymieniają tej 
wsi a więc i tych morderstw.

   Około Wielkanocy w miejscowo-
ści Olesk pow. Złoczów: „Klasztor 
w Olesku spalony, zakonnicy wy-
mordowani, z Żydów, których tam 
umieściliśmy ubiegłej jesieni, ura-
tował się zaledwie jeden”  (Franci-
szek Sikorski: Iwa zielona; Ossoli-
neum 1984.  s. 237); „(...) a potem 
jak zobaczyłem na wpół zwęglo-
nych ojców, wuja Micheasza, cio-
tecznego brata Aarona, którego 
powiesili w kruchcie na krzyżu, 
gwoździami przybili ręce i nogi, 
a bok przedziurawili, klęczącego 
furtiana, podpartego z przodu i z 
tyłu ławkami i trzymającego w zło-

żonych jak do modlitwy pacierza 
rękach własną głowę, Dawida bez 
rąk i nóg” (s. 239); „(...) to hiwisi 
wspólnie z wyrostkami z Zatorzec, 
wśród których był syn popa, spalili 
klasztor. Podobno pop wyklął syna 
i przypłacił to życiem. Hiwisi po-
wiesili go w ogrodzie” (s. 243).

Święta Wielkanocne 1945 

   W Wielki Piątek 30 marca 1945 
roku, we wsi Kropiwnik Stary pow. 
Drohiczyn banderowcy zastrzelili 
22-letniego Polaka. We wsi Moło-
dycz pow. Jarosław zamordowali 9 
Polaków, w tym 3 kobiety oraz 3 
braci. We wsi Radawa pow. Jaro-
sław zamordowali 6 Polaków. We 
wsi Usiczne pow. Łuck w nocy do 
domu Siedleckich wdarli się upo-
wcy i zastrzelili 3 Polaków: ojca 
oraz 2 jego śpiących synów; mat-
ka zasłoniła sobą 2-letnie dziecko 
i została ranna, gdy upowcy pod-
palili dom wyskoczyła z dzieckiem 
przez okno i uratowali się. 
   W Wielką Sobotę 31 marca we 
wsi Jabłonica Ruska pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 4 Polaków. 
   W Niedzielę Wielkanocną 1 
kwietnia, pomiędzy wsią Delawa a 
wsią Marcinopol pow. Drohobycz 
banderowcy zamordowali na dro-
dze 19-letniego Polaka, natomiast 
we wsi Nozdrzec pow. Brzozów 
uprowadzili i zamordowali 2 Po-
laków. 
   W Poniedziałek Wielkanocny 
we wsi Słobódka Koszylowiecka 
pow. Zaleszczyki „ukraińscy par-
tyzanci” wymordowali 9 Polek, 
które były żonami Ukraińców. We 
wsi Stare Sioło pow. Lubaczów 
miejscowi Ukraińcy zamordowali 
1 Polaka. We wsi Zapałów pow. 
Jarosław upowcy obrabowali dom 
i zamordowali 5-osobową rodzinę 
polską, gajowego Łukasza Serafi-
na. 

 W taki barbarzyński sposób „czci-
li” Zmartwychwstanie Zbawiciela 
jego prawosławni i greckokatolic-
cy wyznawcy narodowości ukra-
ińskiej. Obecnie Cerkiew grec-
kokatolicka czyni starania, aby 
ówczesny ich duchowy przywódca 
arcybiskup Andrzej Szeptycki zo-
stał uznany za błogosławionego. A 
także greckokatolicki pop, ojciec 
ich ideowego przywódcy, ludo-
bójczego „atamana” Stepana Ban-
dery. Byłaby to chyba największa 
kompromitacja w dziejach Waty-
kanu. Czy w imię judaszowskiej 
„poprawności politycznej” do tego 

dojdzie? Miejmy nadzieję, że nie. 

Stanisław Żurek 
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Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

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

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

 Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

Tarnoszyn 
w ogniu – 
Autor  Tade-
usz Wolczyk,  
III wydanie, 
W y d a w -
ca: Gmina 
U l h ó w e k . 
Książkę po-
leca Czesław 
B u c z k o w -
ski z Ruchu 
Porozumie-
nia Pokoleń 
Kresowych, 
r ó w n i e ż 
ś w i a d e k 
części opisa-
nych w niej 
wydarzeń. 

Książka opi-
suje ekster-
minację (i 
jej skutki) 
r o d z i n n e j 
wsi Autora, 
dokonaną przez nacjonalistów 
ukraińskich. W dniu 18 marca 
1944 r., przed godz. czwartą rano, 
banderowcy z OUN-UPA pod 
dowództwem Mirosława Onysz-
kiewicza, ps. „Orest”, wspierani 
przez niektórych miejscowych 
Ukraińców, napadli na Tarnoszyn 
pow. Rawa Ruska, woj. Lwow-
skie (obecnie gmina Ulhówek, 
pow. Tomaszów Lub.).  W ciągu 
kilku godzin banderowcy zamor-
dowali (nie licząc rannych), 56 
mieszkańców Tarnoszyna oraz 13 
mieszkańców Dynisk i10 Ulhów-
ka, którzy schronili się w Tarno-
szynie. W trakcie mordowania 
ofiary torturowano.  Łącznie zi-
dentyfikowano  ofiary 79 osób, w 
tym 19 dzieci. Zabudowania pol-
skie palono, mienie rabowano. Ci 
co przeżyli ratowali się ucieczką 
a wieś opustoszała. Eksterminacja 
polskiej ludności Tarnoszyna i po-
zostałych miejscowości gminy nie 
ustała 18marca 1944, lecz trwała 
aż do zakończenia Operacji „Wi-
sła”, w 1947 r. Ogółem w miej-
scowościach należących do gmi-
ny Tarnoszyn zidentyfikowano 
447 ofiar morderstw dokonanych 
w latach 1943 – 1947 przez ban-
derowców z OUN-UPA. Wśród 
ofiar są też Ukraińcy (i ich dzieci) 
zamordowani przez OUN-UPA za 
pomaganie Polakom. Ci co uciekli 

przed rzezią przebywali do 1947 r. 
na tułaczce, żyjąc w ubóstwie z ła-
ski solidarnych rodaków. Pozosta-
wione przez nich mienie było ra-
bowane i niszczone. Autor książki 
- świadek wydarzeń w dniu eks-
terminacji Tarnoszyna miał 10 lat 
i szczęśliwie przeżył. Gdy dorósł, 
przez 30 lat zbierał dokumenta-
cję i spisywał relacje żyjących 
świadków tamtych wydarzeń, aby 
wiernie odtworzyć fakty. Jest Au-
torem wiarygodnym  gdyż rzetel-
nie i obiektywnie opisał prawdę. 
Książka nie zawiera treści wro-
gich  narodowi ukraińskiemu. Pan 
Wolczyk  jest emerytowanym ofi-
cerem Wojska Polskiego;  obecne 
wydanie książki wzbogacił – mię-
dzy innymi, opowiadaniem „Mój 
Grunwald”, rozdziałem „Mówią 
świadkowie” oraz imiennymi li-
stami pomordowanych w latach 
1943 – 1947 przez OUN-UPA w 
poszczególnych miejscowościach 
gminy Ulhówek, wraz z zestawie-
niem zbiorczym zidentyfikowa-
nych ofiar na terenie gminy.

Zainteresowani kupnem książ-
ki mogą się kontaktować z jej 
Autorem telefonicznie na nr: 
513762701, lub listownie na ad-
res: Tadeusz Wolczyk, ul. 1 Armii 
Wojska Polskiego 29/112; 22-100 
Chełm. 

Tarnoszyn w ogniu
Czesław Buczkowski poleca

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
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O fałszywej historii jako 
mistrzyni fałszywej polityki
Bożena Ratter
„17 maja 1919 roku, była to nie-
dziela, nocą wpada na przedmieście 
Drohobycza lotna kompania po-
rucznika Stanisława Maczka (obec-
nie pułkownik dyplomowany). 
Kompania licząca 180 ludzi, wy-
posażona w ciężkie karabiny ma-
szynowe, umieszczona na wozach, 
zdolna była do szybkich poruszeń. 
Na ulicach miasta zawrzała walka 
wręcz. Mieszkańcy nasłuchiwali z 
bijącym sercem: te strzały brzmiały 
inaczej niż głuche salwy, którymi 
Ukraińcy rozstrzeliwali co noc ska-
zańców. Polscy żołnierze zapalili 
światła, oświetlili ulice. Ludzie gła-
skali i całowali „Kubusia” – konia, 
na którym jechał porucznik Ma-
czek. Nazajutrz zajęto Borysław. I 
długo-tej ziemi na znak- grały sy-
reny warsztatów „Nafta” w całym 
zagłębiu naftowym. 
Ziemia polska jest zniszczona, bez-
silna i nie żywi. A tu żywe złoto w 
ręku. Wszystkośmy wówczas na-
bywali za naftę, nawet fasolę z Ju-
gosławii. (…)
Pierwszy gazociąg wychodzący 
poza obręb kopalni zbudowano w 
1912 roku z Borysławia do rafinerii 
w Drohobyczu (około 9 km). Piszę 
w innym miejscu, jak w listopadzie 
1918 roku inżynier Geisler obliczał, 
ile państwo będzie potrzebowało 
obrabiarek, i co z tego wyszło. Ta-
kie obrachunki robili gorączkowo 
wówczas wszyscy. Profesor Poli-
techniki Lwowskiej Kling wygła-
sza odczyt, w którym wywodzi, że 
wartość cieplikowa naszego gazu 
równa się połowie wartości ciepli-
kowej naszej nafty i że nasz gaz 
zajmuje trzecie miejsce na świecie. 
Już w czasie wojny, kiedy węgiel 
był drogi, przeprowadzono 16 ki-
lometrów rurociągu do rafinerii w 
Jedliczach i Krośnie.
To oświetlenie gazowe, które po-
dziwiałem w Stryju, pochodzi z 
1921 roku, kiedy inżynier Szajnok, 
idealista-pionier, kolejne ogniwo w 
łańcuszku Łukaszewiczów, Wal-
terów, Szczepanowskich, wraz z 
rzutkim inżynierem Wieleżyńskim 
odwiercili pod Daszawą na głębo-
kości 400 metrów pierwszy jeszcze 
niezbyt wydajny szyb.(…) Z tych 
bogatych złóż daszewskich w tym-
że 1928 roku przeprowadza „Ga-
zolina” do Lwowa rurociąg długo-
ści 80 kilometrów. Gaz sztuczny, 
którym posługiwał się Lwów miał 
dwukrotnie  mniejszą kalorycz-
ność. W 1937 roku poprowadzono 
200 km gazociągu doprowadza-
jącego gaz z Roztok pod Jasłem 
przez Kolbuszową, Sandomierz, 
Ostrowiec do Starachowic z rozga-
łęzieniem do Rzeszowa.(…) Nasza 
meta? – Wraz z Rumunią jesteśmy 
jedynymi w Europie monopoli-
stami gazu ziemnego. W Stanach 
rocznie buduje się 1100 kilometrów 

rurociągów. Są to olbrzymie odle-
głości. Dlaczegóż byśmy i my nie 
mogli dostarczać gazu nie tylko do 
Warszawy i Gdyni, ale do Wiednia, 
Berlina, Paryża?Jakże ciekawie 
jest żyć na świecie” – tak Melchior 
Wańkowicz kończy rozdział „Ga-
zownię –zbudował sam Pan Bóg” 
w książce pt. Sztafeta, o polskim 
pochodzie gospodarczym w okre-
sie II RP. 
A o czym pisze NIK w raporcie z 
budowy gazoportu w Świnoujściu?  
O korupcyjnym charakterze działań 
naszego rządu i kompletnym  braku 
umiejętności zarządzania czymkol-
wiek za wyjątkiem osobistych for-
tun pochodzących z tej kryminalnej 
działalności i gromadzonych na 
kontach w rajach podatkowych. 
 „Dziwne, przedziwne sprawy stały 
się w Polsce z uzyskaniem niepod-
ległości przez morze. Radziły mę-
drce nad reformą rolną, radziły nad 
ustrojem, radziły nad sojuszami za-
granicznymi i nad polityką mniej-
szościową. Polska była jak owa 
niewiasta z Ksiąg Pielgrzymstwa, 
leczona przez przeróżne doktory.
A przecież w tej sprawie, sprawie 
morza nie radzono, nie sprzeczano 
się. Naród powiedział, jak ów syn 
słowo nieuczone, nabrzmiałe miło-
ścią i Polska dźwignęła się i poszła 
na morze.
I tak w miejscu, o którym jesz-
cze hetman Koniecpolski donosił 
Władysławowi IV, że przedstawia 
miejsce do budowy warowni i por-
tu „bardzo sposobne”, powstał port 
i miasto Gdynia.(…)Bo taki jest 
pęd spraw, wzięty przez wróconą 
niepodległości Polskę, i pędu tego 
nic z drogi nie zawróci. Skoro to-
naż naszej marynarki handlowej z 
9000 ton w 1927 w 1938 przerósł 
100 000 ton i skoro zamówiliśmy 
tonaży około 45 000 ton, skoro 
Gdynia jest portem macierzystym 
dla 50 linii okrętowych, z czego 
20 linii polskich, skoro w Dalmacji 
pytali mnie dziennikarze, „jak wy 
to robicie, skoro my, już pół wieku 
niepodlegli, mający tradycję Re-
publiki Rakuskiej, mamy zaledwie 
kilka stateczków”, skoro Portugal-
czycy wyrażali mi zdumienie, że 
będąc trzecim imperium kolonial-
nym świata, przed wojną nie mieli 
żadnej linii własnej, a obecnie mają 
żałosne początki, skoro…ech, co 
tu gadać.(…) Będziemy budowali 
nie tylko dlatego, że tego wyma-
ga prestiż Polski, obronność, sa-
modzielność gospodarcza, bilans 
handlowy. Będziemy budowali i 
dlatego, że kapitał inwestowany w 
żegludze morskiej jest bardzo mały 
w stosunku do usług, jakie żegluga 
oddaje gospodarstwu narodowe-
mu”.
(Melchior Wańkowicz, rozdział 
Gdynia – świat).

Niestety, w 1939 r. zostaliśmy 
zdradziecko napadnięci przez 2-ch 
sąsiadów,  Niemców i Sowietów, 
proces budowy został przerwany 
a ta wspaniała, polska inteligencja 
została skazana na unicestwienie. 
Wkroczyła na nasze tereny „wy-
zwolicielka”, „czerwona zaraza”, 
wraz z organizacjami typu NKWD, 
KGB, Smiersz, wspieranymi przez  
rodzimych komunistów, działają-
cych do dzisiaj, która kontynuowa-
ła dzieło unicestwienia tych, któ-
rym udało się przeżyć zaplanowane 
wcześniej przez Niemców i Sowie-
tów ludobójstwo.
A nad czym radzą wybrani przez 
nas  „mędrcy” w Sejmie? Nie in-
teresuje ich prestiż Polski, obron-
ność, samodzielność gospodarcza, 
bilans handlowy. Radzą nad płcią 
kulturowo społeczną i dotacjami na  
przeszczepy  narządów płciowych a 
przyklaskuje temu Premier, lekarz. 
Czy sama w to wierzy? 
Pozostaje nam słuchać tego, co  
mówią eksperci w poranku Radia 
Wnet. Odra 50 lat temu była że-
glowna na poziomie międzynaro-
dowym, dzisiaj jest to poziom kaja-
kowy. Zawalona została przez rząd 
Tuska budowa drogi ekspresowej  
na ścianie zachodniej. Niemcy w 
tym czasie rozbudowali po swojej 
stronie autostradę i Unia nie widzi 
już potrzeby dofinansowania drogi 
po stronie polskiej. Cały zarobek z 
transportu z południa do Szczecina 
i  Świnoujścia stracony,  to samo 
dotyczy drogi wodnej na Odrze.  
To co robi rząd PO, PSL i Tusko-
-Kopacz doprowadza do ruiny ta-
kiej, żeby masa  upadłościowa dała 
się rozparcelować i wziąć bardzo 
tanio, za przysłowiową złotówkę.
(poranek Radia Wnet) 
W przededniu 1 marca , Narodo-
wego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, na  cmentarzu Po-
wązkowskim, w kwaterze „Ł”, w 
miejscu potajemnych pochówków 
bestialsko zamordowanej polskiej 
elity, zostało wkopanych 36 brzo-
zowych krzyży dla zidentyfikowa-
nych, podczas ekshumacji prowa-
dzonej przez profesora  Krzysztofa 
Szwagrzyka, ofiar komunizmu. Są 
tam też krzyże brzozowe ze zdję-
ciami i poruszającym napisem 
„Mnie jeszcze nie odnaleziono”. 
Jedną z ofiar był Stanisław Miesz-
kowski, absolwent Szkoły Ofice-
rów Artylerii we francuskim Tu-
lonie, kierownik Referatu Broni 
Szefostwa Artylerii i Służby Uzbro-
jenia w Kierownictwie Marynar-
ki Wojennej. We wrześniu 1939 
r. dowodził kanonierką „Generał 
Haller” uczestnicząc w obronie 
Gdyni i polskiego wybrzeża przed 
lotnictwem niemieckim. Więziony 
w obozach jenieckich dla oficerów, 
kolejno w Nienburgu, Spittal oraz 

lubuskim Dobiegniewie (Oflag II C 
Woldenberg) zajmował się między 
innymi nauczaniem języków ob-
cych – biegle znał niemiecki, rosyj-
ski, francuski i angielski. 
Po kapitulacji Niemiec zgłosił 
się do Centralnego Urzędu Mor-
skiego w Gdyni i, jako pracownik 
cywilny, objął kapitanat portu w 
Kołobrzegu. „Jako znawca tematu 
doprowadził do szybkiego urucho-
mienia portu, często wiele ryzyku-
jąc. Miasto miało szczęście mieć 
takiego mieszkańca i działacza”. 
W 1947 r. został szefem Sztabu 
Głównego Marynarki Wojennej, 
2 lata później dowódcą Floty. Jak 
dziesiątki tysięcy  innych, aresz-
towano go 20 października 1950 
r. pod nieprawdziwym zarzutem 
szpiegostwa. Brutalnie maltretowa-
ny został zamordowany strzałem w 
tył głowy 16 grudnia 1952 r. 
A posłanki  i posłowie SLD nadal 
raczą nas kłamstwem kpiąc z „żoł-
nierzy wyklętych” i przedstawiają-
cych ich jako „leśnych” ludzi. Pro-
paganda stalinowska trwa, ci sami, 
którzy w czasach stalinowskiego 
terroru, gdy polską inteligencję 
mordowano strzałem w tył głowy, 
wręczali na trybunach kwiaty Go-
mułce, składają je dzisiaj na jego 
grobie, nie na grobach jego ofiar. 
Szkoda tylko, że moi rodacy nie 
znajdujący czasu na samodzielne 
myślenie dają się uwodzić tej ko-
munistycznej propagandzie. Gdy 
przemieszczam  się po Warszawie 
czuję  oddech morderców.
Na liście „żołnierzy wyklętych” 
znalazł się również Stanisław Ma-
czek, obrońca Drohobycza, polski 
generał z czasów II wojny świa-
towej, uczestnik walk o Francję w 
1940 roku, zwycięzca bitwy pod 
Falaise. Ze względu na swoje oj-
cowskie usposobienie nazywany 
przez żołnierzy „Bacą”. Dywizja 
gen. Maczka wyzwalała północ-
no-wschodnią Francję, Belgię i 
Holandię. Polacy odegrali ważną  
rolę w bitwie pod Falaise, zdobyli 
Abbeville, Saint-Omer i Cassel we 
Francji, Ypres i Gandawę w Belgii, 
Antwerpię, kończąc swój szlak bo-
jowy w Niemczech. 
26 września 1945 roku komuniści 
wydali uchwałę na mocy której,  
76 polskich Generałów i wysokiej 
rangi Oficerów Polskich Sił Zbroj-
nych  nie mogło wrócić do Polski 
gdyż zostali pozbawieni obywa-
telstwa polskiego. Zdegradowani, 
publicznie szkalowani, pozbawieni 
obywatelstwa i majątku. 
Czy polskie władze wystąpiły do 
diaspory żydowskiej o zwrot za-
garniętego mienia kilkudziesięciu 
tysięcy Polaków zmuszonych do 
emigracji, zsyłanych do obozów 
pracy, syberyjskich łagrów, mordo-
wanych w ubeckich katowniach ? 

Rządzący  i serwujący wyroki byli 
również żydami.
Na liście Polaków „wyklętych” 
znaleźli się księża, górnicy, rze-
mieślnicy i rolnicy. Ci ostatni 
oskarżani o „kułactwo” bo za dużo 
ziemi mieli, bo za dobrze na niej 
gospodarzyli. Walka z nimi wciąż 
trwa, paradoksalnie kiedyś prze-
śladowano ich jako „kułaków” za 
posiadanie 10 hektarów, dzisiaj rol-
nicy czekający w namiotach przed 
budynkiem Sejmu na zainteresowa-
nie „rządu” problemem własności 
polskiej ziemi i lasów oraz zdrową 
żywnością dla nas wszystkich, nie 
są zauważani, ponieważ mają tej 
ziemi za mało. Teraz liczą się laty-
fundia będące w posiadaniu korpo-
racji i tych, co mogli je za grosze 
nabyć by w 2016 roku sprzedać je 
obcemu kapitałowi. 
W dniu 1 marca Danuta Skalska 
zaprosiła słuchaczy Lwowskiej Fali 
nie tylko na wysłuchanie utworów 
zespołu Forteca wykonywanych 
przez młodych ku pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych, ale i do Lwowa, na 
spotkanie z młodymi Polakami. Na 
uroczystość złożenia przyrzecze-
nia strzeleckiego przez Strzelców 
z Jednostki Strzeleckiej Lwów, 
przyrzeczenia  na polski sztandar. 
Ci młodzi, świadomi swych wie-
lowiekowych korzeni na polskich 
Kresach chcą   utrzymywać swoją 
polskość. Współpracują z Jednost-
ka Strzelecką w Rzeszowie,  są jej 
drużyną. We Lwowie są 2 polskie 
szkoły i tam młodzież uczy się hi-
storii polskiej i pamięci o polskich 
Termopilach, nie ideologii gender.
„Domaszewicz Aleksander (1841-
1906), powstaniec, emigrant, prze-
mysłowiec w Galicji. Pochodził z 
litewskiej szlachty zaściankowej 
herbu Pobóg. Po wojnie ukończył 
Wyższą Szkołę  Techniczną w Pa-
ryżu z dyplomem inżyniera komu-
nikacji. Wysłany przez Grecki bank 
Kredytowy na Bałkany zasłużył się 
wydatnie na polu komunikacji kole-
jowej i melioracji najpierw w Gre-
cji, następnie w Królestwie Serb-
skim. On to opracował m.in. plan 
wzmocnienia linii kolejowej Bel-
grad – Nisz. Pozostając w bliskich 
stosunkach z królem Milanem, za 
zasługi swoje otrzymał wysokie 
odznaczenie, Order Takowy. Tęsk-
niąc za krajem przybył do Lwowa 
w 1881 r. Za oszczędności zebrane 
w Serbii nabył grunta w Snopkowie 
pod Lwowem, zawierające bogate 
złoża gliny i rozpoczął energiczną 
pracę w przemyśle cegielnianym.
(…)
Ale i na tym patriotycznego rodo-
wodu profesora Romana Doma-
szewicza nie koniec. Aleksander-
-junior, już urodzony we Lwowie 
w 1887, ostrze ojcowskiej powstań-
czej szabli zamienił na ostrze lance-
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tu, zostając jednym z najświetniej-
szych polskich neurochirurgów. Po 
dyplomie zdobytym na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza, specjalizował się w neu-
rochirurgii w klinice Schonbauera 
w Wiedniu (ta praktyka, jak się 
okaże za chwilę ocali mu życie), u 
prof. Vincenta w Paryżu i tuż przed 
wojną u H.Olivecrony w Sztokhol-
mie. To właśnie z inicjatywy prof. 
Domaszewicza i według jego pro-
jektu wybudowany został we Lwo-
wie nowy oddział neurochirurgicz-
ny jako pierwszy oddział w kraju. 
Gdy zaistniała potrzeba, wstąpił do 
Legionów, walczył w  listopado-
wej obronie Lwowa. W dwa lata 
później na wieść o zbliżającej się 
nawale bolszewickiej i sunącej na 
Lwów Armii Konnej Budionnego, 
Domaszewicz staje pod Zadwó-
rzem. Za męstwo i odniesione rany 
zostaje odznaczony Krzyżem Vir-
tuti Militari i stopniem pułkownika.
Ledwie 19 lat nie był żołnierzem, 
lecz chirurgiem. Aresztowany przez 
NKWD w 1939r.  tylko dzięki przy-
padkowi zostaje uwolniony. Gdzieś 
pod Czerniowcami z katastrofy 
lotniczej, właśnie ze śmiertelnym 
urazem mózgu, wydobyto jakiegoś 
wysokiej rangi sowieckiego pilota. 
Wiozą profesora pod eskortą do 
tych Czerniowiec. Jeszcze żaden 
chirurg nie miał takich asystentów: 
sami komisarze NKWD. Hono-

rarium za operację też niebanalne
.”Jeśli pacjent umrze, chirurg wraca 
na Łąckiego, jeśli operacja się uda 
– zwolnienie”. Po ośmiu godzinach 
tej jedynej w dziejach wzajemnie 
splecionej ze sobą walki Polaka 
o wolność i bolszewika o życie, 
asystenci powiedzą z podziwem 
maładiec. I po raz pierwszy wbrew 
rosyjskiej mentalności i obyczajowi 
Rosjanie dotrzymają słowa.(…)
Po zakończeniu wojny, profesor 
Domaszewicz, (wypędzony z ro-
dzinnej ziemi przez ziejących nie-
nawiścią do Polski sygnatariuszy 
układ jałtańskiego-BR) założył w 
szpitalu na Pradze oddział neuro-
logiczny i zalążek przyszłego Wy-
działu Lekarskiego UW, którego 
był dziekanem. (…)W 1947 r. prof. 
Domaszewicz acz niechętnie, udał 
się do Pałacu Blanka na bankiet, 
ubrany był w przedwojenny tu-
żurek z wpiętym do klapy Virtuti 
Militari za Zadwórze.  Był na ban-
kiecie Budionny , który dostrzegł-
szy Virtuti Militari w klapie Doma-
szewicza, szczerze się ucieszył : O, 
wy wojennyj? Do germańca strze-
lali? „Nie-odparł z niezmąconym 
spokojem profesor – strzelałem do 
pana, ale niestety niecelnie. Pod 
Zadwórzem”. Nu widitie – powiada 
dowódca pierwszej konnej – a my 
tiepier druzja.
Niestety, lata więziennych przeżyć 
nie pozwoliły genialnemu chirur-

gowi zbyt długo pracować w Polsce 
okrojonej przez druziej o połowę i o 
Lwów, który przed ćwierć wiekiem 
obronił się przed tym samym wąsa-
tym  marszałkiem”. ( Jerzy Janicki 
Towarzystwo Weteranów).
Stanisław Pruszyński z rodu hra-
biego Ursyn-Pruszyńskiego her-
bu Rawicz, stracił matkę , ojca na 
Syberii, opuścił Kresy, po wojnie 
mieszkał w trudnych warunkach 
na Dolnym Śląsku i w Krakowie, 
nie mógł studiować jako element 
„obcy klasowo”. Założył dom dla 
upośledzonych w Radwanowicach 
pod Krakowem. Zmarł 14 grudnia 
1988 na raka.
No cóż, takich się dzisiaj nie robi. 
A może i robi tyle tylko, że więk-
szość  daje się indoktrynować ojcu 
redaktorowi imperium medialnego. 
Reżimowe media serwują nam se-
rial „Czterej pancerni i pies” prze-
konując, tak jak i ojciec imperium 
medialnego, że fajnie jest mieć 
takich druzjej. Może obudzą się 
dopiero wtedy, gdy , nie daj Boże, 
druzjej pojawią się u nas, u na-
szych wschodnich sąsiadów już są.  
A tych życiorysów, niebanalnych, 
pięknych, o wszechstronnych za-
interesowaniach, uzdolnieniach, 
charakterach drapieżnych i udu-
chowionych, szarmanckich, od-
ważnych, nieprzewidywalnych, 
otwartych na świat są tysiące! Jaka 
to pożywka dla uzdolnionych fil-

mowców, pisarzy i poetów, szkoda 
że takich nie ma. Gdy Polska od-
zyskała niepodległość okazalo się, 
że 716 młodych ma wykształcenie 
techniczne zdobyte na wszystkich 
możliwych uniwersytetach świata. 
Przyjechali do niepodległej Polski. 
Musimy coś zrobić, by nasi młodzi, 
kórzy za chlebem wyjechali, chcieli 
wrócić i jak tamci, przywrócić Pol-
sce jej blask.
Na szczęście żyją jeszcze wyedu-
kowani i wychowani w duchu II 
RP, jeszcze są media, w których 
można podziwiać ich niezwykłą 
erudycję, umiejętność logicznego 
i strategicznego myślenia, kulturę, 
takt, lub zwyczajnie, kindersztubę. 
Dziękuję im za każde spotkanie, 
za każdą  ucztę intelektualną, za 
odwagę i uczciwość. W czwartko-
wym Poranku Radia Wnet, Piotr 
Witt  wspaniale, w ciągu kilku mi-
nut przedstawił słuchaczom pro-
blem członków listy Forbesa.  No 
cóż, ciężko tym naszym miliarde-
rom  uporać się z tą ciągłą troską i 
zabieganiem o stan konta. Kuzynka 
dziennikarza otrzymała dodatek do 
emerytury w wysokości 18 zł i do-
datek pielęgnacyjny w wysokości 1 
zł oraz 20 groszy. I urzędnicy pod-
sumowali twierdząc, że to jest wy-
starczająca kwota.
Jakże chcieliby miliarderzy uporać 
się z zakupem sukni w Paryżu, któ-
ra ich teraz  kosztuje 100 000 euro i 

tyle samo kosztuje zegarek w Gene-
wie. A cała reszta, jachty, samoloty,  
nie mówiąc o dziełach sztuki gdy 
jakiś zielony królik kosztuje 50 mi-
lionów dolarów. Jakże zazdroszczą 
kuzynce, chcieliby za kwotę, którą 
otrzymuje opędzić swoje wydatki.
Te fortuny zdobywane na grun-
cie kryminalnych afer pochodzą z 
kradzieży naszego wspólnego ma-
jątku, z grabieży majątków „wro-
gów komunistycznej władzy”, z 
zagrabionych fortun naszych wiel-
kich i bogatych przedwojennych 
właścicieli ziemskich, przemysło-
wych, którzy gromadzili majątki 
by przekazać je Polsce. Grabią jak 
ci pierwsi ubeccy urzędnicy, którzy 
nachodzili dom, zabierali pienią-
dze,wyprowadzali „wroga ustroju” 
na rozstrzelanie lub do katowni 
ubeckiej, nie zapominając o zabra-
niu w prześcieradle ubrań i butów 
z szafy.
Kardynał Kazimierz Nycz odprawił 
Mszę Świętą w intencji Żołnierzy 
Wyklętych na zakończenie uroczy-
stości w dniu 1 marca. W pięknym 
kazaniu przywołał myśl Józefa 
Szujskiego a właściwie tytuł jedne-
go z jego dzieł : O fałszywej historii 
jako mistrzyni fałszywej polityki. 
Brońmy się przed fałszerzami histo-
rii i przyglądajmy się, jak mistrzow-
sko prowadzą politykę degradacji 
Polski. Czas sprzeciwić się tej grze. 
Bożena Ratter

Książka Edwarda Prusa „Atama-
nia UPA” nie jest oskarżeniem i 
sądem nad historią narodu ukra-
ińskiego, lecz oskarżeniem fa-
szystów i pomocników hitlerow-
skich ludobójców, maskujących 
się pod hasłami patriotycznymi 
i niepodległościowymi. Wydaje 
się, że książka poza walorami po-
znawczymi ma również charakter 
polemiczny. Sprawa jest o tyle 
ważna ze względu na wieloję-
zyczność literatury historycznej w 
tym przedmiocie, z której również 
dowiadujemy się, jakimi „zbrod-
niarzami” byli Polacy, a „niewin-
nymi barankami”  nacjonaliści 
ukraińscy spod znaku tryzuba i 
czarno-czerwonego ounowskiego 
sztandaru, zawsze „miłujący wol-
ność i demokrację” oraz biorący 
„w obronę” prześladowanych i 
co charakterystyczne w owych 
jednostronnych publikacjach brak 
jest informacji o zbrodniach OUN 
- UPA, o jej ludobójczym cha-
rakterze, ani słowa. W każdym 
przypadku należy jednak przyjąć 
za pewnik, że wodzirejami „tańca 
śmierci” byli banderowcy.

Obecnie politykierzy w Polsce 
usiłują zataić i zafałszować  dzia-
łalność OUN - UPA oraz nie ujaw-
niać  ich współpracy z hitlerow-
skim Niemcami - hitlerowskim 
faszyzmem. 

Wiedza o historii banderyzmu, 
jego trwania po dzień dzisiejszy 

i odradzania się dzisiaj na Ukra-
inie, w państwie nie posiadającym 
własnej historii, usiłującym prze-
kazać swoje istnienie w rzekomą 
okupację przez Polskę, państwie 
niszczącym ślady polskości ziem 
kresowych II RP, szczególnie od 
czasu rozpoczęcia działań na ki-
jowskim Majdanie - jest eduka-
cyjnie konieczna, gdyż nawet w 
Polsce próbuje się rehabilitować i 
gloryfikować zbrodniarzy z UPA, 
stawiając im pomniki wbrew woli 
narodu polskiego. Podobne sta-
nowisko do ukraińskiego zajmuje 
Zachód na czele ze Stanami Zjed-
noczonymi, nie wspominając o za-
grożeniu granic Rzeczypospolitej 
przez terytorialną ideologię Stepa-
na Bandery i jego faszystowskich 
i spadkobierców, operując mrzon-
kami o pomocy milatarnej w razie 
zagrożenia granic Rzeczypospoli-
tej.

Historia nieszczęsnego września 
1939 roku się powtarza. Wów-
czas też Zachód składał dekla-
racje sojusznicze, zakończone 
niecną zdradą polskich interesów 
narodowych, polskiej racji stanu, 
przez aliantów II wojny świa-
towej,  łącznie z faszystowską 
Francją generała Henri Philippe 
Pétaina,– marszałka Francji, poli-
tyka francuskiego szefa rządu Vi-
chy. Historia tego nieszczęsnego 
września 1939 roku zakończona 
hańbą poczdamsko – teherańsko 
– jałtańską zmieniła na życzenie 

Stalina i uległych mu Churchila i 
Roosvelta granice II RP, odrywa-
jąc od Rzeczypospolitej jej wie-
lowiekowe integralne terytoria, 
Kresy Południowo – Wschodnie, 
na czele z odwiecznym polskim 
Lwowem- powtarza się de novo. 

Zbrodnia ludobójstwa ukraińskie-
go na tak wielką skalę nie może 
zostać zapomniana i będzie sta-
nowić przestrogę dla następnych 
pokoleń Polaków. Najwyższy 
czas, żeby prawda o jej ludobój-
czej działalności dotarła do jak 
najszerszych kręgów Czytelników 
zarówno w kraju, jak i za grani-
cą, ponieważ dokonano zbrodni 
nie tylko na narodzie polskim ale  
również na obywatelach polskich, 
Ormianach, Rosjanach, Ukra-
ińcach, Czechach, czy Żydach 
stanowiących polską mniejszość 
narodową. Nie przypadkowo śro-
dowiska kresowe w Polsce wnio-
sły do Sejmu III RP wniosek o 
ustanowienie 11 lipca Dniem Pa-
mięci Męczeństwa Kresowian, 
pragnąc tym Dniem upamiętnić  
ofiary masowego ludobójstwa do-
konanego na bezbronnej ludności 
polskiej - dzieciach, kobietach, 
starcach - 11 lipca 1943 roku przez 
OUN – UPA, z towarzyszeniem 
SS Galizien i batalionów Roland 
i Nachtigall, duchowieństwa grec-
ko – katolickiego z metropolitą 
lwowskim Andrzejem Szeptyc-
kim i części ukraińskiej ludności 
chłopskiej. To duchowni grecko 

– katoliccy poświęcali narzędzia 
zbrodni, piły, siekiery, łopaty etc. 
biorąc osobiście niejednokrotnie 
udział w tych niebywałych zbrod-
niach niewinnych ludzi. Sejm III 
RP haniebnymi decyzjami odrzu-
cił ustanowienie 11 lipca Dniem 
Pamięci Męczeństwa Kresowian i 
zaliczył ewidentne ludobójstwo na 
Kresach i w Małopolsce Wschod-
niej do „znamion ludobójstwa”. 
„Znamiona ludobójstwa” to oczy-
wiście prawnie nie jest utożsamio-
ne z ludobójstwem (genocide), 
stanowi jedynie jego cechy nie-
zbędne do uznania (zakwalifiko-
wania) konkretnego czynu jako 
konkretne przestępstwo, wymaga-
jące następnych działań prawnych 
do ustalenia przestępstwa, których 
w Polsce się nie przeprowadza z 
inicjatywy rządzących III RP. In-
nymi słowy termin uchwały sej-
mowej   „znamiona ludobójstwa”, 
okrutnego mordu dokonanego na 
200 tysiącach obywateli polskich 
zamieszkałych na Kresach II RP 
to sprytna, haniebna polityczna 
manipulacja Sejmu Ustawodaw-
czego III RP. Opinię tę potwier-
dzają zachowania na kijowskim 
Majdanie polskich politykierów 
wznoszących pod banderowskimi 
sztandarami na platformach cię-
żarówek, okrzyki banderowsko – 
faszystowskie „sława Ukrainie”. 
Przypomnienie tych czystek et-
nicznych na wielką skalę jest ko-
nieczne właśnie teraz, gdy zbrod-
nie ukraińskich faszystów powin-
ny stanowić przestrogę dla Europy 
i całego cywilizowanego świata. 

Ujawnione zbrodnie i tę  w lesie 
w rejonie miasteczka Jagielnica 
pow. Czortków  woj. tarnopolskie 
na polskich mieszkańcach wsi 

Połowce - kobietach, dzieciach i 
mężczyznach - uprowadzonych 
przez terrorystów w nocy z 16 
na 17 stycznia 1944 r. powinny 
środki masowego przekazu udo-
stępniać  polskim odbiorcom me-
dialnym.

Patrz  Stanisław Żurek
http://darnokx.no-ip.org/~kresy/
kalendarium/01.1944.html

Stwierdzono urzędowo, że ofiary 
były rozebrane do naga, okrutnie 
męczone i torturowane. Twarze 
ofiar były zmasakrowane przez 
odcinanie nosów, uszu, rozcięcie 
szyi, wydłubanie oczu, duszenie 
za pomocą sznurów - arkanów 
sporządzonych ze skręconego 
przędziwa i namydlanych, żeby 
się szybciej i łatwiej zaciskały... 
Zmasakrowane zwłoki ze sznura-
mi na szyjach, przedstawiały wi-
dok przerażający...
Atamania Ukraińskiej Powstań-
czej Armii (UPA) to „podziemna 
republika”, którą stworzyła w kon-
spiracji Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN) w okresie 
hitlerowskiej okupacji na tere-
nach byłej Małopolski Wschod-
niej, Wołynia, południowych 
skrawków Polesia ,Południowo 
- Wschodnich Kresach Polski, 
„państwo” będące w jakimś stop-
niu również przeciwwagą „par-
tyzanckiego kraju” stworzonego 
przez Polskie Państwo Podziemne 
- Armię Krajową.

W oficjalnych dokumentach OUN 
nie występuje termin „atamania” 
na określenie „konspiracyjnego 
państwa” z całym podziemnym 
aparatem administracyjnym, z 
organami policyjnymi i propa-

ATAMANIA UPA
Aleksander Szumański

http://darnokx.no-ip.org/~kresy/kalendarium/01.1944.html
http://darnokx.no-ip.org/~kresy/kalendarium/01.1944.html
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gandowymi, ale w ukraińsko - 
nacjonalistycznej publicystyce 
zwrot ten spotykamy często. W 
dokumentach OUN powstałych 
w czasie okupacji niemieckiej  
mówi się natomiast o konspiracyj-
nej „derżawie”, czyli o „państwie 
ukraińskim”, a to dlatego, iż naród 
ukraiński nigdy nie posiadał wła-
snej państwowości i stąd te obec-
ne fałszerstwa historyczne o „pol-
skiej okupacji” ziem kresowych 
i „wielowiekowej ukraińskości” 
Lwowa.
Ukraińska Powstańcza Armia 
stanowiła siłę zbrojną „państwa 
OUN”, na którego rzecz ukraińscy 
mieszkańcy zmuszeni byli płacić 
pieniężny haracz, oddawać kon-
tyngenty w postaci zboża, kaszy, 
mąki, mięsa, tłuszczu, nafty, soli, 
alkoholu, a nawet słomy.
Otrzymywali za to pokwitowania 
w formie asygnat, które miały 
być realizowane po wywalczeniu 
przez OUN - UPA niepodległego 
(„samostijnoho”) państwa ukraiń-
skiego, albo ściślej – „imperium 
Wielkiej Ukrainy” rozciągającej 
się od Przemyśla, Nowego Sącza, 
Krakowa na zachodzie, po Kaukaz 
na wschodzie. I ten arbitralny, ma-
fijny internacjonalizm utopijnego 
„samostijnoho” „państwa ukraiń-
skiego” stanowi dzisiaj poważne 
zagrożenie dla Polski -  imperial-
nej polityki Ukrainy, jak również 
przez nowego Hitlera XXI w. 
Władimira Putina.

Jest to banderowska propagan-
da, którą karmi się  ludzi, aby 
ich zjednoczyć i nastroić przeciw 
wszystkiemu, co nie było ukra-
ińskie. Nacjonalistyczny ekstre-
mizm wyrażający się w koncep-
cji imperium, w którym Ukraina, 
obejmująca swoimi granicami 
także część ziem polskich, biało-
ruskich i rosyjskich miała odgry-
wać rolę wiodącą był wyrazem 
kompleksu galicyjskich faszystów 
i ich niedojrzałości politycznej. 
W sprawach konkretnych zaś (a 
nie fantazji) OUN - UPA swoją 
aktywną obecnością wywierała 
nacisk na Niemców w celu uzy-
skania z ich rąk  łaski, jakiejś 
formy państwowości na obszarze 
wschodnio - małopolskim, choć-
by protektoratu na wzór Czech i 
Moraw. Ponieważ „państwo kon-
spiracyjne” OUN nie było de fac-
to skierowane przeciw okupanto-
wi niemieckiemu, lecz przeciwko 
ludności polskiej i żydowskiej, 
którą kurenie UPA wyrzynały w 
pień bez litości, przeto Niemcy 
wspierali atamanię, dostarczając 
jej broń i inne niezbędne do wal-
ki wyposażenie, zwłaszcza wów-
czas, gdy UPA przygotowywała 
się do wojny podjazdowej na za-
pleczu Armii Czerwonej i gdy jej 
przywódcy złożyli hitlerowcom 
solenną obietnicę prowadzenia na 
tyłach tej armii działań dywersyj-
nych, szpiegowskich i sabotażu. 
Polaków nienawidzili nacjonali-
ści ukraińscy wręcz patologicznie 
i z nimi jak to często podkreślały 
meldunki, OUN - UPA „trzymała 
prawdziwy front”, była w stanie 
„prawdziwej wojny”, co oczy-
wiście stanowiło propagandową 
brednię wojny polsko – ukraiń-

skiej w latach okupacji niemiec-
kiej polskich Kresów. Zbigniew 
Załuski bezpośredni świadek i  
uczestnik strasznych wołyńskich, 
„czerwonych nocy” pisze bała-
mutnie, że była to „ostatnia polska 
wojna na Ukrainie”, której oczy-
wiście nigdy nie było poza ludo-
bójstwem Polaków przez OUN 
– UPA. Ale Załuski równocześnie 
stwierdza  wielką tragedię Kresów 
zarówno dla Polaków, jak i nie-
których Ukraińców, którzy często 
wbrew swej woli znaleźli się w ot-
chłani okrutnej rzezi. 

Dla Polaków tam mieszkających 
były to Kresy Wschodnie, dla 
Ukraińców zaś kresy „ukrajiny 
zachodnie”. Zatem dla jednych 
i drugich były to Kresy, sprawcą 
ich tragedii zaś była OUN - UPA, 
która nie wahała się ani przez 
chwilę w zamiarze, aby z tej kwit-
nącej krainy uczynić bezludne po-
pielisko w imię własnej urojonej 
racji, w imię czystości „samostij-
nej Ukrainy, bez Lachów, Żydów 
i komunistów. Tragedią Kresów 
jako krainy, było także niszczenie 
kultury łacińskiej, a zatem euro-
pejskiej, we wszystkich jej prze-
jawach na Ziemi Czerwieńskiej. 
UPA oddalała swój naród i pań-
stwo, o które walczyła, od Europy. 
Niszcząc wielowiekowe kościoły, 
sanktuaria, kompleksy klasztorne, 
pałace, zamki, prawie wszystkie o 
bezcennej wartości dla światowej 
cywilizacji o stylach: renesanso-
wym, barokowym, rokokowym, 
klasycystycznym, rujnowała 
wszystko to, co symbolizowało 
europejską wielkość. W taki ruj-
nujący sposób OUN - UPA wypie-
rała Europę na zachód, do Bugu 
i ułatwiała ekspansję azjatyckiej 
cywilizacji turańskiej, która na-
tychmiast tu się rozpanoszyła. 
Dodać należy, że była to również 
ostatnia już w historii obu naro-
dów w nacjonalistycznym wy-
daniu koliszczyzna,  zamykająca 
przeszłość, znaczona zmaganiami 
narodowymi.

Porównanie upowców z kolijami 
- hajdamakami Maksyma Zeleź-
niaka (Zalizniaka) i Iwana Gonty 
(Honty) może budzić zastrzeże-
nia. Przecież upowcy to twór na-
zizmu galicyjskiego walczącego 
o „samostijność’ opartą na spo-
łeczno-kulturowym etosie drob-
nomieszczańskim. Koliszczyzna 
zaś była ruchem anty-feudalnym o 
zniesienie poddaństwa, o wolność 
ruskiego chłopa. Robiąc takie po-
równania, ma się na myśli nie ana-
logie klasowe, lecz barbarzyńskie 
metody stosowane przez jednych 
i drugich - a także antylechityzm 
(antypolonizm) i antysemityzm, 
w których trudno doszukać się 
różnic. Jeżeli nawet okrucieństwo 
powstańców Gonty było cechą 
typową dla XVIII wieku i łatwą 
do odszukania również w Euro-
pie zachodniej, to okrucieństwo 
upowców wzorowane na kolisz-
czyźnie stanowiło anachronizm 
potwierdzający dowodnie tezę, 
że OUN dążyła do uwstecznienia 
Ukrainy, wskrzeszając wzorce, o 
których ludność znad Dniestru i 
Horynia już dawno zapomniała. 

Atamania pochodzi od słowa „ata-
man” (po ukraińsku otaman).

Mała Encyklopedia PWN objaśnia 
je następująco:

„Ataman, wódz Kozaków, począt-
kowo wybierany, od 1723 miano-
wany (przez carów rosyjskich); 
ataman  koszowy, wódz (hetman) 
na Siczy Zaporoskiej w okresie za-
leżności od Polski”. 

Atamanów mieli hajdamacy z 
czasów koliszczyzny oraz karpac-
cy opryszkowie. Poszczególnymi 
oddziałami (zagonami, watahami) 
dowodzili także atamani (oddziały 
atamańskie) samodzielnie i nieza-
leżnie lub w ramach hierarchicz-
nej organizacji. Tereny ich dzia-
łania były nazywane atamaniami. 
Atamani główni stali na czele ca-
łości sił, kierowali państwem (np. 
Szymon Petlura), wówczas ich 
tytuł odpowiadał tytułowi hetma-
na (hetmanat, hetmańszczyzna). 
Samodzielne oddziały atamańskie 
spotykamy w czasach pierwszej 
wojny światowej, kontrrewolucji 
i wojny domowej na Ukrainie, a 
także w pierwszym okresie ist-
nienia Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. O „prawdziwej atamanii” 
można mówić dopiero od 1943 
roku, w którym zbrodnie jak zbo-
że rosły od wiosny, a wraz z doj-
rzewaniem zbóż powstawały łuny 
na horyzoncie - to UPA rozpoczęła 
swoje żniwo. 

Jedni są zdania, by nie rozdrapy-
wać ran, by tę rozpaczliwą ko-
nieczność pozostawić przyszłym 
pokoleniom, które nie będą ob-
ciążone własną pamięcią. Drudzy 
są innego zdania, że właśnie ze 
względu na te przyszłe pokole-
nia, aby je ostrzec, oraz z uwagi 
na tę ludzką pamięć, na ciężki to-
bół przesiąknięty słodkawą wonią 
krwi i kwaśnym zapachem strachu 
- czy możemy to brzemię zwalić, 
tak po prostu, na kark przyszłym 
pokoleniom? Są jeszcze kości 
umarłych pochowanych(?) bez 
krzyży , których nikt nie jest w 
stanie rozdzielić, są też pomordo-
wani, których przyjął na wieczny 
spoczynek ukrainny czarnoziem. 
Sprawy atamanii są już historią, 
którą znać jednak trzeba i której 
zapomnieć niepodobna, jak nie 
można zapomnieć hitlerowskiej 
czy sowieckiej okupacji, wo-
jennych zbrodni, faszyzmu - al-
bowiem nie umarły jeszcze na 
świecie siły, które powołały do 
życia „zwyczajny faszyzm”, nie 
wyschły źródła, z których ten fa-
szyzm brał życiodajny pokarm. 
Na terenach wyzwolonych spod 
hitlerowskiego terroru atamanię 
zlikwidowano nie od razu,  wte-
dy nacjonaliści ukraińscy mieli 
już nową orientację polityczną. 
Licząc na wybuch trzeciej wojny 
światowej w pełni „dopasowali” 
swoją działalność do polityki bry-
tyjskiej i amerykańskiej. W jed-
nym i drugim wypadku była ona w 
całości antypolska, a jednocześnie 
dyktatorska wobec narodu ukraiń-
skiego.

Bandera z Szuchewyczem utwo-

rzyli, w ramach Abwehry, batalion 
ukraiński „Nachtigall”, którego 
ukraińskim dowódcą został wła-
śnie Szuchewycz ps. „kpt. Tur”, 
już wówczas z woli Bandery szef 
OUN w Generalnej Guberni. Aby 
była ,,równowaga sił”, Abwehra 
powołała jeszcze jeden batalion 
ukraiński, „Rolland”, składający 
się z melnykowców i petlurow-
ców. Żołnierze „Nachtigall” jako 
pierwsi weszli do opuszczonego 
przez wojska sowieckie Lwowa. 
Pod jego ochroną i ku zaskoczeniu 
Niemców 30 czerwca 1941 roku 
Bandera powołał „rząd” OUN, 
desygnując na jego premiera Ja-
rosława Stećka  - Karbowycza. 
Obaj zapłacili za to aresztowa-
niem i wywiezieniem do Sach-
senhausen. Hitler nie lubił, gdy go 
zaskakiwano niespodziankami, a 
banderowcy mieli w jego polityce 
do spełnienia zupełnie inną rolę. 
Ukarany został także ,,Nachti-
gall”, który po masakrze Żydów 
i Polaków we Lwowie zmuszo-
ny został do opuszczenia miasta, 
a następnie przeistoczenia się w 
oddział policyjno-represyjny. Od 
siedemdziesięciu z górą lat, dzień 
14 października, nacjonalistyczna 
emigracja ukraińska na Zachodzie 
obchodzi uroczyście jako święto 
„ukraińskich sił zbrojnych”. Skąd 
się wzięła ta data i jaki ma zwią-
zek z imieniem Stepana Bandery, 
popowicza greckokatolickiego, 
oraz z pierwszymi aktami terroru 
wymierzonymi m.in. w ludność 
polską mieszkającą od wieków po 
obu stronach Bugu i Sanu? Dzień, 
o którym mowa, nie był nigdy 
przez kogokolwiek wyznaczony z 
góry, o 14 października zadecydo-
wał przypadek, ale to, co się z nim 
wiąże, już nie było przypadkiem, 
zostało oficjalnie i skrupulatnie 
zaplanowane przez „prowid”, 
czyli kierownictwo faszystow-
skiej Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów. To właśnie kierow-
nictwo latem 1942 roku powzięło 
decyzję o utworzeniu Ukraińskiej 
Powstańczej Armii, jej pierwsze 
oddziały miały się znaleźć w le-
sie już jesienią tego roku. Za datę 
powstania „pierwszego kurenia 
UPA” banderowcy przyjęli dzień 
14 października. Oto od jakiego 
wydarzenia bierze swój początek 
święto „ukraińskiego wojska”. 
Przypadkiem, jak się wydaje, było 
dla banderowców w niemieckich 
mundurach (nie dla hitlerowców) 
likwidacja 13 października 1942 
roku ostatniego getta na Wołyniu. 
W tej likwidacji uczestniczył ku-
reń im. Konowalca, teraz już nie 
miał nic do roboty, robota czekała 
go w lesie. Jaki był w tym udział 
Bandery i skąd się wzięło zjawi-
sko, może nawet fenomen, które-
mu na imię banderowiec, wywo-
łujący do dzisiaj złowrogie sko-
jarzenia, a okaleczeni fizycznie i 
moralnie starcy zza Bugu żegnają 
się z pobożną bojaźnią i spluwają 
przesądnie u kołysek wnuków, aby 
odpędzić od dziecka czarno-czer-
woną satanę?  Bandera przyszedł 
na świat z pomocą akuszerki - Ży-
dówki na plebanii unickiej we wsi 
Uhrynów Stary l stycznia 1909 
roku. Niemowlę było słabowite i 
zezowate, z rozlatanymi oczkami, 

które nigdy nie patrzyły prosto 
przed siebie, co zmartwiło jego 
„neńkę” (matkę). Kiedy podrósł, 
ojciec bolał, że syn nie przejawia 
pobożności i nic nie wskazywało 
na to, że pójdzie śladem parocha 
(proboszcza), zgodnie z rodzinną 
tradycją. Pozostali dwaj synowie 
także nie wybrali kariery duchow-
nej. Młody Stepko „kochał wieś i 
las”, nie lubił miasta, czuł się w 
nim samotny i opuszczony. Z gim-
nazjum często uciekał do domu, a 
właściwie do lasu, który rozciągał 
się w pobliżu.

Siedząc w krzakach leszczyny 
czytał wszystko, co popadło o ata-
manach i kozackich hetmanach, o 
powstaniach i buntach. Był ciągle 
mały, za mały jak na swój wiek 
i dlatego koledzy nazywali go 
„konusem”. Rodzicom mówił, że 
chce być agronomem, więc gdy 
ukończył gimnazjum, zapisał się 
na wydział rolniczy Politechniki 
Lwowskiej.
Jeszcze w gimnazjum, w 1927 
roku, wstąpił do Ukraińskiej Woj-
skowej Organizacji (UWO), która 
od 1920 roku działała nielegalnie 
w Polsce pod dowództwem płk. 
Jewhena Konowalca, przebywa-
jącego stale w Pradze, Wiedniu, 
Genewie, a najdłużej w Berlinie, 
związanego z niemieckim wywia-
dem wojskowym oraz dość wcze-
śnie z ruchem nazistowskim.
Kiedy UWO w 1929 roku na kon-
gresie wiedeńskim połączyła się 
z niektórymi faszyzującymi gru-
pami nacjonalistów ukraińskich i 
przyjęła nazwę OUN (której wo-
dzem został także Konowalec), 
Bandera stał się jej fanatycznym 
członkiem.
Szybko awansował na przywódcę 
skrzydła ,,młodych” w kraju, a w 
1932 roku Konowalec mianował 
go szefem Egzekutywy Krajowej 
OUN. Bandera miał wtedy 23 lata. 
Z chwilą dojścia do władzy Adolfa 
Hitlera Bandera związał się z nie-
mieckim wywiadem, otrzymując 
pseudonim ,,Siryj”, w Niemczech 
też odbył przeszkolenie wojsko-
wo-dywersyjne.

Za udział w zamachu na ministra 
spraw wewnętrznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Bronisława Pie-
rackiego w 1934 roku „Siryja”, 
skazano na karę śmierci, zamie-
nioną następnie na dożywotnie 
więzienie.
Bandera miał wygląd dość niepo-
zorny, niskiego wzrostu, szczupły, 
mizerny. Wyglądał najwyżej na lat 
20-22. Cofnięty podbródek, ostre 
rysy, nieprzyjemny wyraz twarzy, 
biegające oczy z lekkim zezem, 
nerwowe ruchy, zacięte wąskie 
usta. Wobec powtarzających się 
demonstracyjnych okrzyków Ban-
dery - notuje oskarżyciel W. Że-
leński - Sąd zarządził wydalenie 
go z sali. Bandera stawiał opór, 
policjanci wynieśli go więc siłą. 
Konwulsyjne wymachiwanie rąk 
i nóg tego drobnego człowieka 
sprawiało wrażenie raczej komicz-
ne. Gdy „Siryj” odsiadywał karę 
na Świętym Krzyżu, na świecie i 
w jego organizacji zaszły ważkie 
wydarzenia. Oto w 1938 roku w 
Rotterdamie zginął z dotąd jesz-
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cze do końca nie wyjaśnionych 
przyczyn „wódz wszej OUN”, Je-
when Konowalec. Zeszła ze świa-
ta od bomby zamachowca postać 
wyjątkowa, która zdystansowała 
wszystkich przywódców nacjona-
listyczno-ukraińskich z Symonem 
Petlurą i Jewhenem Petruszewy-
czem na czele, jego nazwisko 
także przesłoniło imiona genera-
łów podziwianych przez wielu w 
czasie polsko-ukraińskich zmagań 
o Lwów i Galicję Wschodnią w 
latach 1918-1929. Być może dla-
tego, że rozwinął terror, kiedy inni 
w tym czasie zwątpili w skutecz-
ność terroru dając pierwszeństwo 
walce dyplomatycznej. Konowa-
lec znał Hitlera jeszcze z czasów 
jego działalności monachijskiej, 
gdy rodził się i dojrzewał ruch 
faszystowski w Niemczech i po-
stawił na „Hitlerzyka”, jak nazy-
wał führera NSDAP w liście do 
metropolity unickiego we Lwo-
wie Andrzeja Szeptyckiego, jako 
na przyszłego wodza Trzeciej 
Rzeszy. Konowalec miał dobre-
go nosa. Dla „zakompleksiałych” 
nacjonalistów liczył się fakt, że 
oto ich prowidnyk brata się z tak 
„znaczną osobą”. Ten fakt także 
nabrał szczególnego znaczenia i 
wymowy, gdy zaczęło się mówić 
o tym, iż führer  pragnie odbudo-
wy „Ukrainy samostijnej”, że w 
tej odbudowie chce wspólnie z 
Ukraińcami „pchnąć koło histo-
rii”, a Europa zaczęła drżeć przed 
nowym demonem wojny.

Konowalec spotykał się także 
służbowo i towarzysko z admi-
rałem Wilhelmem Canarisem, 
szefem Abwehry - hitlerowskie-
go wywiadu wojskowego. Oficer 
tego wywiadu, K. Abshagen, w 
pracy poświęconej Canarisowi 
mówi o przyjaźni admirała z wo-
dzem OUN, a nawet o tym, że Ca-
naris bardzo przeżył śmierć druha 
i nigdy nie pominął okazji, aby 
złożyć wiązankę kwiatów na jego 
grobie. Po śmierci Konowalca 
nacjonaliści ukraińscy długo nie 
będą mieli w swoich szeregach 
drugiej takiej indywidualności, 
kogoś tak popularnego w społe-
czeństwie. Jednak ,,zakasuje go z 
kretesem” Bandera, a później tak-
że Roman Szuchewycz, o którym 
jeszcze usłyszymy i to nie raz. 
Zgodnie z „politycznym testamen-
tem” Konowalca schedę po nim w 
OUN miał przejąć jego szwagier, 
ppłk Andrij Melnyk - nie lubiany i 
nie szanowany przez młodych bo-
jowników w kraju. Na przełomie 
lat 1938/1939 z rozczłonkowanej 
Republiki Czechosłowackiej po 
haniebnym traktacie monachij-
skim Ukraińcy „wykroili” na Za-
karpaciu trzeci, obok Słowacji, 
trzon osłabionego oraz okrojone-
go państwa i utworzyli za przy-
zwoleniem Berlina i zniewolonej 
Pragi rząd autonomiczny na czele 
z kryptoounowcem, prałatem Au-
gustem Wołoszynem, który się 
związał z hitlerowskimi Niemca-
mi  , jak powiadają Ukraińcy, „nie 
na życie, lecz na śmierć” i korzy-
stając z ich wyposażenia powołał 
oddziały zbrojne pod nazwą „Sicz 
Zakarpacka”. Jednym z jej twór-
ców był inny organizator zamachu 

na Pierackiego, kompan Bandery 
(starszy od niego o dwa lata) i jego 
,,ojciec chrzestny” przy wprowa-
dzaniu do UWO - Roman Szu-
chewycz („Taras Czuprynka”). 
13 października zlikwidowane 
zostało ostatnie getto na Wołyniu 
z udziałem kurenia Szuchewycza. 
Wykonał on lojalnie zadanie po-
wierzone Ukraińcom przez Niem-
ców. Teraz tych Żydów a właści-
wie ich resztki szukać należało w 
lesie. Pierwsze sotnie UPA ruszyły 
do lasu 3 marca 1943 roku. Szli od 
Kołek, śpiewając hymn „samostij-
nej Ukrainy”:

 „Czorne morę Dniprom propływe
 Otoman na Moskwu nas wede
 Ne strasznaja w boju smert...
 Sława Bohu, czest...
Smert Lacham, żydiwśkij komu-
ni.”

„Był to pochód krwawy”, jak 
stwierdza H. Cybulski w „Czerwo-
nych nocach”. Naprawdę krwawy, 
zgodnie z założeniami, które od-
najdujemy w piśmie „Ukrainśkyj 
nacionalist” wydawanym przez 
OUN: ,,Nacjonalizm ukraiński nie 
może się liczyć z żadnymi ogólno-
ludzkimi ideami, jak solidarność, 
sprawiedliwość, miłosierdzie, 
humanizm. Każda droga, któ-
ra prowadzi do osiągnięcia celu 
jest naszą drogą, bez względu na 
to, czy zostanie zakwalifikowana 
przez innych jako bohaterstwo, 
czy też podłość”. Piotr Werszyho-
ra pisze, że z pierwszymi morda-
mi UPA dokonanymi na ludności 
polskiej partyzanci Polskiego 
Pastwa Podziemnego zetknęli się 
już w lutym 1943 roku. Pod Wło-
dzimierzem Wołyńskim upowcy 
,otoczyli wieś, wystawili warty, 
po czym chodzili od chaty do cha-
ty i mordowali mieszkańców. Nie 
rozstrzeliwanie, nie egzekucje, ale 
zwierzęce mordowanie... Zarzy-
nali, kłuli, dusili....”. Ich hasłem 
było: 

„Abo bude Ukrajina, abo lacka 
krow po kolina!” (Albo będzie 
Ukraina, albo polska krew po ko-
lana). 

Świadkowie wołyńskiej tragedii 
mówią o tym samym, a jednocze-
śnie o czymś innym. Cybulski pi-
sze o zorganizowanych zagonach 
UPA, Werszyhora zaś o ,,oddzia-
łach atamańskich”, które poprze-
dziły powstanie kureni Sidora – 
Szuchewycza, albo po prostu była 
to forpoczta tych kureni, która z 
Polesia przedzierała się tu bezdro-
żami. Gdy zaś idzie o „oddziały 
atamańskie”,,wolnych kozaków”, 
to mogli nimi w tym wypadku być 
ukraińscy schutzmani (Schutzpi-
lezei) którym doskwierała już nie-
miecka dyscyplina. Nacjonaliści 
wstępowali do policji, bo chcieli 
mieć broń i wśród Polaków od-
grywać rolę „ludzi ważnych”, tu 
i ówdzie poturbować, wyłudzić 
„horiłkę” (gorzałkę), machorkę, tu 
zgwałcić Laszkę, tam Żydówkę, 
cichaczem zamordować niemiłe-
go sąsiada - a tymczasem niewie-
le z tych rzeczy: służba, musztra, 
szkolenie, koszary - to „nie” dla 
„potomków” Siczy Zaporoskiej, 

których ojcowie harcowali po bo-
żym stepie w watahach Petlury i 
Machny. Słowem, służba u Niem-
ców się nie podobała. A nadto: 
gdzie ta  ,,obiecana” przez „Hitle-
rzyka” soborowa Ukraina? Trzeba 
wiać do lasu i żyć na własny ra-
chunek, wiać z bronią i amunicją 
oraz wszystkim tym, w co wypo-
sażyła ich ,,Wielka Rzesza”.

W wołyńskich borach, na pole-
skich mokradłach i oparzeliskach 
otwierała się przed nimi niczym 
nie krępowana kozacka wolność, 
„matka – swoboda”, być może 
zalążek dzisiejszej „Swobody” 
faszystowskiej, antysemickiej i 
antypolskiej partii Oleha Tiahny-
boka. Nie trzeba już było pełnić 
służby, być policyjnym psem - 
szło się, dokąd oczy poniosą, w 
dal siną, na Wielki Łuh, mordując 
i paląc, jak to czynili ich ojcowie, 
dziadowie i pradziadowie kolisz-
czyzny na chwałę „samostijnej 
Ukrainy”. Inny świadek i bezpo-
średni uczestnik „wołyńskich wy-
darzeń”, Józef Sobiesiak - „Maks” 
po wojnie admirał polskiej Ma-
rynarki Wojennej, w książce pt. 
„Przebraże” (Lublin 1973) rela-
cjonuje: ,,Pierwsze odrębne od 
niemiecko-ukraińskiej policji od-
działy ukraińskie -zalążek UPA 
-pojawiły się jesienią 1942 roku. 
Siłę z UPA uczyniły jednak do-
piero decyzje pełnomocnika kie-
rownictwa OUN, Wasyla Sidora 
o przejściu do walki partyzanckiej 
oraz pójściu do lasu w ciągu kilku 
dni trzeciej dekady marca 1943 r. 
4 tysięcy ukraińskich policjantów 
pod wodzą inspektora policji w 
Pińsku, majora Romana Szuche-
wycza . Ten chwyt powtarzano 
zresztą potem systematycznie - w 
nowym terenie, gdzie pojawiły się 
zagony UPA, niemiecka policja 
ukraińska, a nawet oddziały regu-
larnych wojsk SS, jak na przykład 
pododdziały z legionu Ukraina czy 
dywizji SS „Hałyczyna” (14 SS - 
Infanterie Division „Galizien”) 
szły do lasu (...). Tak więc w mar-
cu 1943 roku ktoś gdzieś nacisnął 
guzik. Może w Berlinie, może we 
Lwowie, może w Reichskommis-
sariat Ukraine w Równem. Kto? 
Może to Goebbels, może Himm-
ler chcieli sparaliżować i związać 
bratobójczą walką potencjalnie 
tak niebezpieczne dla niego siły 
dążeń wyzwoleńczych Polaków i 
Ukraińców?
A może tylko ounowcy, prostym 
hasłem „rżnąć Lachów”, chcie-
li poruszyć i skupić wokół siebie 
jak najwięcej ludzi, związać ich ze 
sobą na śmierć i życie zbrodniami, 
które nie pozostawiały im drogi 
powrotu do normalnego życia”.

,,Czyżby miały się powtórzyć cza-
sy koliszczyzny? Przecież hajda-
maków - kolijów do rzezi konfede-
ratów barskich i Polaków w ogóle 
w 1768 roku zachęciła także obca 
ręka” - zauważa Mieczysław Dec, 
druh szaroszeregowiec i dowódca 
samoobrony w Milnie koło Zało-
ziec. W podobnej sytuacji, jak Po-
lesie, był również sąsiedni Wołyń. 
Dlatego też i tu jesienią powstaje 
sotnia UPA pod dowództwem 
setnika Dowobieszki - Korobki 

(prawdziwe nazwisko Perehij-
niak). Charakterystyczny dla ów-
czesnej sytuacji na Polesiu i Woły-
niu jest fakt, że pierwsze miesiące 
walki obu oddziałów UPA Ostapa 
i Korobki poświęcone są całkowi-
cie uderzeniom wymierzonym w 
czerwonych partyzantów i polskie 
placówki. Dowódca Ostap dał 
się dobrze poznać bolszewickim 
partyzantom i ich dowództwu, 
zyskawszy sobie swą bezkom-
promisowością w walce miano 
Sieroża - sadysta”.  Niesławne to 
miano, ale godne „rezuna”. Jako 
komentarz do tego, niechaj po-
służy wypowiedź J. Sobiesiaka, 
któremu jest ona znana. Informuje 
on kompetentnie, że ,,polskie pla-
cówki” samoobrony (bo takie miał 
na myśli Mirczuk) powstały do-
piero wiosną 1943 roku, właśnie 
jako konsekwencja ounowskich 
napadów i ochrony przed nimi. 
Wiele małych ośrodków polskich  
zostało zlikwidowanych, zanim 
zdążyły się zorganizować bądź 
ewakuować.  W innym miejscu 
Mirczuk podaje, że OUN postawi-
ła przed UPA jako naczelne zada-
nie „obronę ludności ukraińskiej 
przed Niemcami i Lachami idą-
cymi z Niemcami ręka w rękę”. 
Ponadto ludność ukraińska trak-
towała UPA jako swoje zbrojne 
ramię broniące ją przed „bandami 
polskiej samoobrony” także idącej 
„ręka w rękę” ze ,,stalinowskimi 
partyzantami” i ,,współpracującej 
z NKWD”. Właśnie obronę lud-
ności ukraińskiej traktowała UPA 
„jako naczelne swoje zadanie”, 
dowódca zaś grupy UPA „San” 
-Mirosław Onyszkewycz, oświad-
czył: „Celem UPA było  walczyć 
z państwami demokracji ludowej 
i ze Związkiem Radzieckim i w 
walce tej tworzyć „samostijną 
Ukrainę”. Nieco odmienne zda-
nie w tej kwestii ma były poseł 
do Sejmu II RP Stepan Baran, 
autor książki pt.: Mytropotyt An-
drij Syptyćkyj. Żyttia i dijdinist” 
(Monachium 1947) („Metroplita 
lwowski Andrzej Szeptycki”) Na 
str. 116 pisze o mordach OUN 
- UPA  jako o rezultacie ,,moral-
nego zdziczenia części młodego 
pokolenia galicyjskicgo. 

To przerażało wszystkich, którzy 
pragnęli lepszej przyszłości dla 
narodu ukraińskiego”. Do tej pory 
wszystko w porządku, ale dalej 
już bałamutnie: ,,Prawdą jest że 
fizyczną likwidację społeczności 
ukraińskiej, zwłaszcza inteligen-
cji i wiejskiego aktywu, rozpoczęli 
jako pierwsi na Chełmszczyźnie i 
Podlasiu polscy bojówkarze i to 
już w roku 1941.Odwet za to na 
Polakach rozpoczął się na Wo-
łyniu dopiero w 1942 roku, a w 
Galicji w roku 1943”. Pół wie-
ku później inny poseł (posłanka) 
Dmochowska mówiła podobnie 
trzy po trzy kompromitując się zu-
pełnie brakiem wiedzy na ten te-
mat. Według Dmochowskiej UPA 
powstała z samej chęci odwetu, a 
jej „wyczyny” były niczym innym 
jak tylko odwetem. Zbadawszy 
te wszystkie sprawy, historyk ki-
jowski Witalij Czerednyczenko, w 
szkicu pt. „Czorna sotnia Gestapo 
i Abwehry”, opublikowanym w 

1982 roku, doszedł do wniosku, 
że kierownictwo OUN postawiło 
przed UPA następujące zadania: 
- skupić w bandach Ukraińców, 
którzy pragnęli walczyć z oku-
pantem i tym samym pozbawić 
możliwości walki z okupantem w 
oddziałach partyzanckich pokaź-
nej ilości osób, - żonglując hasłem 
walki „o wyzwolenie” Ukrainy, 
skierować bandy przeciwko pol-
skim i sowieckim partyzantom, 
przeciwko nieukraińskim miesz-
kańcom zachodnich obwodów 
USRR oraz Wschodniej Polski; - 
wzmocnić ounowskimi bandami 
pododdziały karne okupantów i 
takim sposobem zluzować podod-
działy Wehrmachtu, aby mogły się 
znaleźć na froncie niemiecko-ra-
dzieckim; - rozwinąć akcję dywer-
syjno - sabotażową na terytorium 
wyzwolonym już przez wojska so-
wieckie”. Z drugiej strony wiosną 
i na początku lata 1943 roku hitle-
rowcy razem ze swoimi „druha-
mi’, melnykowcami rozpoczęli w 
Galicji werbunek do janczarskiej 
dywizji SS „Galizien”. Gdy w 
końcu lata 1943 roku w dystrykcie 
galicyjskim została zakończona 
akcja werbunkowa, a na Wołyniu 
i Polesiu pojawiły się większe od-
działy partyzanckie, przywódcy 
OUN przestali traktować Galicję 
jako ,,zaplecze”, przeciwnie po-
wołali tu ekspozyturę UPA pod 
nazwą Ukraińska Narodowa Sa-
moobrona (UNS). Pochodząca z 
tego okresu instrukcja dowództwa 
UPA głosiła: ,,Wszystkie brzegi 
masywów leśnych, wszystkie le-
śne przesieki zagrodzić baryka-
dami, nieprzejezdnymi rowami, 
wilczymi dołami. Zawalić wszyst-
kie przejścia leśne, poprzecinać 
wszystkie szlaki, które wiodą do 
lasu (...) Na skraju lasu rozwinąć 
dobry wywiad (...) Ile razy wróg 
usunie z dróg barykady, tyle razy 
należy je natychmiast ponownie 
zabarykadować. Przy pomocy sił 
bojówek, samoobrony, wywiadu 
zablokować wroga w jego punk-
tach oporu. Zaryglować go w lesie 
i nie zezwolić na wyjście, a jeże-
li to możliwe, zlikwidować”. Do 
spraw tych przyjdzie nam jeszcze 
nawiązać. Teraz wróćmy jednak 
do początku, do momentu powsta-
nia UPA i do tworzenia przez nią 
leśnej i podziemnej atamanii. Gen. 
Petro Werszyhora wspomina, że 
partyzanci sowieccy szybko zo-
rientowali się w złożoności pro-
blematyki ukraińskiej na Wołyniu. 
Doszli do wniosku, że tam gdzie 
ruch powstańczy o zabarwieniu 
nacjonalistycznym rodził się od-
dolnie natychmiast przybierał on 
charakter antyniemiecki zgodnie z 
tym, co głosiła OUN, gdy oświad-
czyła, że zrywa z hitlerowcami po 
aresztowaniu „rządu” we Lwowie. 
Tam zaś, gdzie tworzyli ten ruch 
galicyjscy ,,podporucznicy”, sta-
wał się on wyłącznie antypolski i 
unikał wszelkich walk z Niemca-
mi. Pierwotny trzon UPA składał 
się z policjantów ukraińskich oraz 
członków innych kolaboranckich 
oddziałów ukraińskich wysługują-
cych się dotąd Niemcom. Uzupeł-
niali go niektórzy jeńcy z Armii 
Czerwonej, w tym także oficero-
wie spośród antysowiecko nastro-
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jonych Ukraińców. Przykładem 
tego jest Mykoła Sawczenko ps. 
„Bajda”, pochodzący z Połtawy. 
Był lejtnantem sowieckim, zde-
zerterował i utworzył sotnię UPA 
„Schidniaków” w rejonie Czarne-
go Lasu koło Stanisławowa, bu-
szował też w Polsce jako dowód-
ca kurenia. W miarę zbliżania się 
wojsk sowieckich do granic II RP 
szeregi UPA powiększały się o do-
datkowy, nie znany jej dotąd ele-
ment. Wstępowali doń własowcy 
oraz słowaccy faszyści, którzy po 
upadku rządu ks. Tiso przekazali 
banderowcom zakonspirowane ar-
senały broni.

 Nie zabrakło także Francuzów, 
Niemców, Hiszpanów, Norwe-
gów, Belgów i innych. Ten na-
pływ cudzoziemców zrodził za-
miar utworzenia w ramach UPA 
specjalnych jednostek ,,narodo-
wych”. P. Mirczuk twierdzi, że w 
szeregach UPA działało około 15 
grup złożonych z cudzoziemców. 
OUN - UPA w swej propagandzie 
stosowała slogany przyjęte od J. 
Goebbelsa. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że koncepcja mię-
dzynarodowego żydostwa jako 
absolutnego wroga, wyklucza-
jącego wszelki kompromis, była 
fundamentem całego ukraińskiego 
obozu nacjonalistycznego.
Sternicy propagandy OUN - UPA 
polecali podległym sobie orga-
nom tak formułować hasła, by 
naród ukraiński był przekonany, 
że polski rząd na emigracji oraz 
jego siła zbrojna – AK, mają, jako 
narzędzie światowego żydostwa, 
jeden zasadniczy cel: zniszczyć 
Ukraińców jako naród. U pod-

staw propagandy antysemickiej 
leżała taktyka antyracjonalnego, 
emocjonalnego traktowania wro-
ga, przedstawianego jako siłę 
anonimową; polecano mówić o 
żydostwie: ,, niebezpieczeństwo 
żydowskie”, ,,okrucieństwo świa-
towego żydostwa” etc. Pogrom 
Żydów rozpoczęli nacjonaliści 
ukraińscy jeszcze przed powsta-
niem UPA, wzorując się przy tym 
na pogromach stosowanych przez 
petlurowskie „kurenie śmierci”. 

Przy tym wykazywali wiele po-
mysłowości i inicjatywy, czym 
niewątpliwie schlebiali Niemcom 
hitlerowskim. Taką „inicjatywą” 
osiągali oni często dwa lub nawet 
trzy cele równocześnie: Zaspoka-
jali swój patologiczny antysemi-
tyzm, który jątrzył ich dusze od 
czasów petlurowskich pogromów, 
zaświadczali przed hitlerowca-
mi swoją faszystowską istotę i 
otrzymywali za każdego pojma-
nego lub zabitego Żyda nędzną 
nagrodę. Jaką nagrodę? Z zacho-
wanych dokumentów niemieckich 
dowiadujemy się, że np. policjan-
tom - kolaborantom za zabójstwo 
Żyda dawano litr wódki i kilo-
gram tłuszczu. Taka informacja 
znajduje się m.in. przy nazwisku 
lwowskiego policjanta Sułymy, 
który obecnie mieszka w Anglii - 
więcej, udziela wywiadów, w któ-
rych twierdzi, że ratował Żydów z 
likwidowanego lwowskiego getta. 
W dokumencie OUN, a konkretnie 
w rozdziale „Mniejszości narodo-
we”, ukraińscy faszyści zaliczyli 
Żydów do „wrogiego plemienia” 
i przeznaczyli na zagładę. W ich 
gazecie natomiast („Ukrajinśka 

Dumka”) w 1942 roku napisano  
z pełną wiarą w urzeczywistnie-
nie z łaski hitlerowców idei „sa-
mostijnosti”: ,,Nastanie dzień, że  
Żydzi  zostaną surowo ukarani na 
całym świecie”. Jak widać, nacjo-
nalistom Ukraina bez Żydów już 
nie wystarczała. Niejaki Sydor 
Zaporożeć wydał w 1952 roku w 
Nowym Jorku książkę pt. „Ko-
żen powynen znaty”. Książka ma 
charakter antysemicki i została 
napisana w duchu przedwojen-
nej i wojennej propagandy OUN. 
Niewiele różniła się od niej praca 
Jurija Mowczana pt. „Szczo warto 
znaty” (Toronto 1966) twierdząc, 
iż „kto nie jest nacjonalistą - anty-
semitą”, ten jest po prostu ,,agen-
tem Moskwy”. Obaj wyśmiali 
obecne „kumanie się” ounowców 
z syjonistami i nazwali je z obu 
stron jako nieszczere - albowiem 
faktom, tj. pogromom żydowskim 
dokonywanym przez faszystów 
ukraińskich, trudno zaprzeczyć. 
Rozprawiają się z nimi tzw. reali-
ści, którzy właśnie weszli w alians 
z syjonistami i propagują sojusz 
„tryzuba z gwiazdą Dawida” oraz 
zakładają komórki „komitetu przy-
jaźni”. Banderowcy wyciągnęli do 
syjonistów dłonie jeszcze lepkie 
od żydowskiej krwi a ci uścisnę-
li je bez najmniejszego wahania. 
Dlaczego tak się stało? Rąbka ta-
jemnicy uchyliła probanderowska 
„Swoboda” w 1981 roku, pisząc: 
„...zbyt często mamy do czynienia 
z wyraźną antyukraińską parano-
ją ze strony żydowskiej.. Z takim 
zjawiskiem należy się rozprawić i 
skończyć raz na zawsze-albowiem 
zmieniły się czasy, i nie chodzi 
o zapomnienie, o niepamięć - bo 

niczego, co by kompromitowało 
Ukraińców  w okupacyjnej kwe-
stii żydowskiej nie było. Słowem: 
nacjonaliści nie mają żadnych 
grzechów „głównych ani powsze-
dnich” względem Żydów. Takie 
grzechy, ma się rozumieć, mają 
hitlerowcy i  Polacy, nacjonaliści 
ukraińscy zaś są „czyści” i o tym 
świat powinien wiedzieć. Obie 
nacje: ukraińska i żydowska mają 
tego samego wspólnego wroga - 
Polaków. To wystarczy!

Polacy niech się teraz gęsto tłuma-
czą ze swojego „antysemityzmu”, 
a jeżeli fakty świadczą o czymś 
przeciwnym, to tym ,,gorzej dla 
faktów”. Przy tym jednocześnie 
zapomina się o wzmiankowanych 
„kureniach śmierci”, które tylko w 
1918 roku wysłały na „łono Abra-
hama” około 100 tys. ukraińskich 
Żydów. Sprytny rabin Gutman  
zarządził w Kamieńcu Podolskim 
modły za pomyślność główne-
go atamana, sądząc naiwnie, że 
ugłaszcze bestię, przechytrzy ją i 
przyjaźnie usposobi do synów Ja-
kuba.
Bestii nie ugłaskał ,,ni prośbą, ni 
dary”, ale dał początek ,,tradycji 
przyjaźni” żydowsko-ukraińskiej. 

Czas hitlerowskiej okupacji to 
osobna karta, ale i w niej nie brak 
przykładów godnych ,,tradycji”. 
Chociażby ,,przyjaźni” policji 
ukraińskiej z żółtą policją żydow-
ską, która w getcie lwowskim 
liczyła 750 osób. Obie forma-
cje wspólnie „ratowały” Żydów, 
wysyłając ich w transportach na 
śmierć. W rezultacie tego w 1943 
roku 20 tys. Żydów rozstało się z 

życiem. Nie o tym rozmawiali z 
sobą Mykoła „Łebed’ i Abraham 
Szyfrin siedząc przy kominku w 
nowojorskim mieszkaniu byłe-
go szefa OUN. „Łebed’ zapewne 
myślał: gdybyś wpadł w moje ręce 
w czasie okupacji „ty parszywy 
Żydzie” a Szyfrin podobnie: ja-
kie to szczęście, że nie spotkałem 
tego bandiuka w czasie gdy był on 
ounowskim Himmlerem. Ale cza-
sy się zmieniły. Doświadczył tego 
na sobie były policjant Bohdan 
Kozij mieszkający dziś na Flory-
dzie. Czy ma jeszcze zdjęcie zro-
bione mu w Stanisławowie przez 
kolegę „po fachu” -Ostapiaka 
nad trupem zabitego żydowskie-
go dzieciaka Bernarda Kandlera? 
Czy wspomina w bezsenne noce 
lub na posiedzeniach „komitetu 
przyjaźni” o tym, jak zastrzelił 
trzyletnią Żydówkę i niewiele od 
niej starszą Lusię Roziner oraz 
brodategostarca Kozia? Takich jak 
Kozij policjantów na Florydzie 
mieszka kilku, m.in. Mychajło 
Derkacz, Stepan Mudryk, Ołek-
sander Biłyk, Iwan Ołeksyszyn, 
a także redaktor Iwan Bazarko. 
Wszyscy oni są dziś obywatelami 
Stanów Zjednoczonych i członka-
mi „komitetów przyjaźni” (...)”.

 Dokumenty, źródła, cytaty:

http://pl.wikipedia.org/wiki/
Edward_Prus

Edward Prus http://lubimyczytac.
pl/ksiazka/204882/atamania-upa-
tragedia-kresow

http://www.biblionetka.pl/book.
aspx?id=103077

W Polsce trwa nieustający festi-
wal ukraiński i histeria wojenna. 
Wojskowe Komendy Uzupełnień 
ogłosiły 1 marca nabór ochotni-
ków. Czas ruszać na Moskwę. 
Za „samostijną Ukrainę”, za Pol-
skę jagiellońską. Kto nie z nami 
ten zdrajca, ruski agent, „po-
putczik” i troll Putina. Szczelny 
mur dezinformacji, prostackiego 
kłamstwa i medialnego bełkotu 
przebił tylko na chwilę Tomasz 
Maciejczuk, wolontariusz ukra-
ińskiej Fundacji Otwarty Dialog i 
komentator TV Republika, znany 
dotąd z proukraińskiego nasta-
wienia (fotografował się m.in. z 
weteranami UPA). W swojej ko-
respondencji z Donbasu poinfor-
mował on, że w ukraińskim bata-
lionie ochotniczym „Ajdar” (piel-
grzymowała do niego posłanka 
PiS Małgorzata Gosiewska, 
wyróżniono go też na dorocznej 
gali „Gazety Polskiej”) znajduje 
się pododdział im. Oskara Dirle-
wangera, który używa symboliki 
Waffen-SS. „Na widok samo-
chodów z symboliką Waffen-SS 
stojących przy bramie TEC w 
Szczastiu robi mi się niedobrze 
– napisał Maciejszczuk. TEC 
znajduje się pod kontrolą Ajdaru. 

Przejeżdżam przez bramę, a war-
tę trzymają chłopaki z naszyw-
kami SS Dirlewanger (…). Jak 
długo można to tolerować? Ajdar 
otrzymuje sporo pomocy z Pol-
ski, przyjeżdżają do nich nawet 
nasi posłowie. Wypadałoby coś z 
tym zrobić, a nie chować głowę 
w piasek” (kresy.pl, 2.03.2015). 
Fakty podane przez Maciejczu-
ka zostały wkrótce potwierdzone 
przez brytyjski „The Guardian”, 
który napisał m.in., że „batalio-
ny ochotnicze walczące u boku 
ukraińskiej armii (…) są również 
znane ze swojego dzikiego nacjo-
nalizmu i skrajnie prawicowych 
poglądów” (kresy.pl, 7.03.2015). 
Maciejczuk szybko jednak zo-
stał zakrzyczany. Prawdziwej 
egzekucji dokonano na nim na 
gazetopolskim portalu niezależ-
na.pl, który ostatecznie zamienił 
się w autentyczny rynsztok. W 
roli adwokata batalionu „Ajdar” 
wystąpiła też weteranka „Soli-
darności” i Unii Demokratycznej 
(Wolności), Grażyna Staniszew-
ska. Stwierdziła ona, że posta-
wa Maciejczuka to „dziecinne 
dążenie do prawdy”. Szczegól-
nie wymownie brzmi następu-
jące pouczenie Staniszewskiej: 

„Masz prawo tylko i wyłącznie 
załatwiać takie sprawy w drodze 
niepublicznych rozmów bezpo-
średnio z Ajdarem, Azowem itp. 
Tym bardziej, że nie jesteś Ukra-
ińcem, jesteś tam gościem. Więc 
zachowuj się Tomasz Maciej-
czuk jak gość i przyjaciel, mam 
nadzieję” (kresy.pl, 9.03.2015). 
Maciejczuk – mimo wcześniej-
szych zasług na polu wspierania 
„samostijnej Ukrainy” – został 
raz na zawsze usunięty ze swoje-
go dotychczasowego środowiska. 
Zresztą wkrótce zamilkł, bo jak 
wyznał obawia się o swoje bez-
pieczeństwo. Chłopcy z batalio-
nu „Ajdar” – których kocha cała 
polska mesjanistyczna prawica 
– nagle przestali być przyjaciół-
mi i zaczęli publicznie wzywać, 
by „schwytać bydlaka”. Prędzej 
czy później takie obawy o swo-
je bezpieczeństwo będzie mia-
ła większość, jeśli nie wszyscy 
polscy przyjaciele „samostijnej 
Ukrainy”. Osobiście nie wątpię 
w to, że ludzie, którzy przez pol-
ską rację stanu rozumieją bez-
krytyczne wspieranie neobande-
rowskiej Ukrainy pewnego dnia 
obudzą się z ręką w nocniku, tzn. 
z nożem na gardle. Niestety przez 

nich z nożem na gardle obudzi się 
cała Polska. 
Afera z Maciejczukiem uchyli-
ła rąbka skrywanej przed polską 
opinią publiczną tajemnicy praw-
dziwego oblicza „samostijnej 
Ukrainy”. Jest to już oblicze nie 
tylko banderowskie, ale wręcz 
nazistowskie i nie ma w tym 
stwierdzeniu żadnej przesady. 
Kult Bandery i UPA najwidocz-
niej nie wystarcza do budowania 
tożsamości narodowej i państwo-
wej pomajdanowej Ukrainy. Się-
gnięto bowiem wprost do zbrod-
niarzy hitlerowskich. 
5 marca Werhowna Rada Ukrainy 
uczciła minutą ciszy twórcę i do-
wódcę UPA Romana Szuchewy-
cza w 65. rocznicę jego śmierci. 
Ale ubóstwianie Szuchewycza 
czy Bandery to już jest standard, 
obecny w ukraińskiej przestrzeni 
publicznej co najmniej od 2004 
roku. Tendencję, o której wspo-
mniałem powyżej pokazuje de-
cyzja, podpisana 11 lutego przez 
przewodniczącego Werhownej 
Rady Wołodymyra Hrojsmana, 
o obchodach na szczeblu pań-
stwowym 120. rocznicy urodzin 
Petra Diaczenki, którego tym 
samym włączono do panteonu 

ukraińskich bohaterów narodo-
wych. Obok Oskara Dirlewan-
gera, który nie był Ukraińcem, 
to drugi kat powstania warszaw-
skiego cieszący się na pomajda-
nowej Ukrainie uznaniem. I to 
nie batalionu „Ajdar”, ale prze-
wodniczącego parlamentu. Czy 
to nie jest dowód na nazyfikację 
tego państwa? Przecież gdyby 
na szczeblu parlamentu RFN 
uczczono jakiegoś generała SS, 
albo chociażby Wehrmachtu, nikt 
na świecie nie miałby wątpliwo-
ści, że w Niemczech odradza się 
nazizm. A wobec Ukrainy należy 
stosować inną miarę oceny? 
Tym, którzy w Polsce nie wiedzą 
lub nie chcą wiedzieć kim był 
Petro Diaczenko pozwolę sobie 
to przypomnieć. W przeciwień-
stwie do większości nacjonali-
stów ukraińskich nie pochodził 
on z Galicji Wschodniej. Urodził 
się bowiem 30 stycznia 1895 
roku w guberni połtawskiej jako 
poddany Imperium Rosyjskie-
go. Zawodową służbę wojskową 
rozpoczął po wybuchu pierw-
szej wojny światowej, wstępując 
ochotniczo do armii rosyjskiej. 
Walczył z Niemcami na ziemiach 
polskich, na Litwie i w Galicji. 

Gloryfikacja zbrodniarzy
Bohdan Piętka

http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Prus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Prus
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/204882/atamania-upa-tragedia-kresow
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/204882/atamania-upa-tragedia-kresow
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/204882/atamania-upa-tragedia-kresow
http://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=103077
http://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=103077


www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                            1 kwietnia 2015 - strona 21

Ukończył też szkołę oficerską 
w Orenburgu. W grudniu 1917 
roku po raz pierwszy zmienił 
front i wstąpił w szeregi Armii 
Czynnej Ukraińskiej Republiki 
Ludowej, formacji powołanej do 
życia – tak jak i państwo, które-
mu służyła – przez kajzerowskie 
Niemcy. Diaczenko służył w tzw. 
Konnym Pułku Czarnych Za-
porożców, który w wojsku URL 
skupiał najbardziej warcholski i 
nacjonalistyczny element. W la-
tach 1918-1920 uczestniczył w 
walkach z bolszewikami. Brał 
też udział w obaleniu władzy 
hetmana Pawło Skoropadskiego, 
który w listopadzie 1918 roku 
wbrew nacjonalistom ukraiń-
skim opowiedział się za zjedno-
czeniem Ukrainy z Rosją. Wy-
stępował także przeciwko jego 
następcy, Symenowi Petlurze. W 
1921 roku schronienia Diaczence 
udzieliła Rzeczpospolita Polska, 
której przywódca – Józef Piłsud-
ski – w ramach polityki prome-
tejskiej otworzył szeregi Wojska 
Polskiego dla przedstawicieli 
narodów pozostających pod wła-
dzą Rosji sowieckiej. Diaczenko 
służył w Wojsku Polskim jako 
oficer kontraktowy, będąc m.in. 
dowódcą szwadronu najbardziej 
elitarnego 1. pułku szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego. W latach 
1932-1934 studiował w Wyższej 
Szkole Wojennej, uzyskując sto-
pień majora dyplomowanego. 
Został następnie pomocnikiem 
1. zastępcy dowódcy 3. pułku 
szwoleżerów mazowieckich im. 
Jana Kozietulskiego. 
Pod koniec lat 30. XX wieku 
Diaczenko nawiązał współpracę 
z niemiecką Abwehrą. Podczas 
kampanii wrześniowej nie wal-
czył z Niemcami. Znajdował się 
na tyłach, gdzie uczestniczył w 
formowaniu Rezerwowej Bryga-
dy Kawalerii „Wołkowysk”. Bry-
gada ta w dniach 21-23 września 
1939 roku uczestniczyła w wal-
kach z Sowietami pod Grodnem 
i Sopoćkiniami, a w nocy z 23 na 
24 września przekroczyła grani-
cę Litwy, gdzie została interno-
wana. Podczas pobytu w niewoli 
litewskiej (obóz internowania w 
Birksztanach, potem w Kalwarii) 
Diaczenko po raz pierwszy ujaw-
nił swoje antypolskie nastawie-
nie. Na skutek swojego zacho-
wania został objęty bojkotem to-
warzyskim i formalnie usunięty z 
szeregów WP. Jego koledzy spo-
rządzili protokolarne oświadcze-
nie, w którym uznali go za osobę 
niegodną miana oficera WP. Tym 
jednakże były major Diaczen-
ko się nie przejął. Miał już bo-
wiem wtedy stopień pułkownika 
Wehrmachtu – przyznany mu za 
zasługi dla Abwehry – i obiecu-
jącą perspektywę służby u boku 
Niemiec hitlerowskich. Zostało 
to zresztą wkrótce potwierdzone 
przez Niemców, którzy jesienią 
1939 roku wymogli na władzach 
litewskich zwolnienie go z obozu 
internowania jako niemieckie-
go oficera. W latach 1940-1941 
z ramienia placówki Abwehry 
w Giżycku (Abwehr Nebenstel-
le Lötzen) Diaczenko budował 
siatkę wywiadowczą działającą 

na terenie Litwy, okupowanej 
od 15 czerwca 1940 roku przez 
ZSRR. W siatce tej pracowało 
wielu Polaków, których przyszły 
kat Czerniakowa chyba ostatni 
raz wykorzystał wtedy dla swo-
ich celów. Od czerwca 1941 roku 
Diaczenko był członkiem Ukra-
ińskiej Generalnej Rady Kom-
batantów pod przewodnictwem 
Mychajło Omelianowicza-Paw-
lenki. Była to organizacja sku-
piająca ukraińskich wojskowych 
w służbie niemieckiej (mających 
za sobą niejednokrotnie służbę w 
Wojsku Polskim), a rezydująca w 
stolicy Generalnego Gubernator-
stwa, Krakowie. 
W swojej dalszej działalności po-
lityczno-wojskowej Diaczenko 
współpracował zarówno z Siczą 
Poleską Tarasa Bulby-Borowcia 
jak i z melnykowską i banderow-
ską frakcją Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów. Przede 
wszystkim jednak współpraco-
wał z III Rzeszą Niemiecką. 
Z inicjatywy OUN-M we wrze-
śniu 1943 roku Niemcy sformo-
wali 31. Schutzmannschafts-Ba-
taillon der SD, którego dowódz-
two objął Diaczenko. Formacja 
ta, nazywana też Ukraińskim 
Legionem Samoobrony albo Le-
gionem Wołyńskim, składała się 
z Ukraińców-ochotników, prze-
ważnie związanych z melnykow-
ską frakcją OUN. Podlegała nie-
mieckim formacjom policyjnym. 
Do sztabu 31. Schutzmannscha-
fts-Bataillon der SD przydzielo-
no jako oficerów łącznikowych 
SS-Hauptsturmführera Siegfrie-
da Assmussa i SS-Oberscharfüh-
rera Raulinga. Legion Wołyński 
był bardzo dobrze uzbrojony, 
miał nawet pododdział artylerii, 
saperów i szpital polowy. No-
sił policyjne mundury SS. Dla 
kształcenia kadry dowódczej 
stworzono szkołę oficerską w 
Łucku, gdzie wydawano też ga-
zetę „Ukraińskij Legioner”. W 
latach 1943-1944 Legion Wo-
łyński brał udział w walkach z 
partyzantką sowiecką i polską 
na Wołyniu, Chełmszczyźnie i 
Lubelszczyźnie. Nie obeszło się 
przy tym bez zbrodni na polskiej 
ludności cywilnej. Do najbar-
dziej znanych należała pacyfika-
cja Chłaniowa i Władysławina w 
powiecie krasnostawskim, gdzie 
23 lipca 1944 roku w odwecie 
za śmierć z rąk partyzantów so-
wieckich wspomnianego esesma-
na Assmussa podkomendni Dia-
czenki zamordowali ok. 45 Pola-
ków i spalili od 35 do 41 gospo-
darstw. Według relacji świadków 
Legion Wołyński specjalizował 
się w wyłapywaniu cywilnych 
Polaków w różnych miejscowo-
ściach oraz ich wyrafinowanym 
torturowaniu przed zadaniem im 
śmierci. Kontynuował tym sa-
mym ludobójczą czystkę etnicz-
ną, zainicjowaną przez UPA w 
1943 roku. 
We wrześniu 1944 roku Le-
gion Wołyński w sile ok. 400 
ludzi skierowano do pacyfika-
cji powstania warszawskiego 
na Czerniakowie. Od 15 do 23 
września 1944 roku podkomend-
ni Diaczenki walczyli przeciw-

ko Zgrupowaniu „Radosław” i 
Zgrupowaniu „Kryska” oraz de-
santowanym oddziałom 9. pułku 
piechoty 3. dywizji piechoty 1. 
Armii Wojska Polskiego. Brali 
też udział w mordach na polskiej 
ludności cywilnej oraz jej wypę-
dzeniu do obozu przejściowego 
w Pruszkowie, skąd 16 wrze-
śnia 1944 roku deportowano do 
KL Auschwitz 3021 mężczyzn i 
chłopców – mieszkańców Czer-
niakowa i Powiśla (zarejestro-
wano ich w obozie 17 września 
1944 roku pod numerami od 
196448 do 199468). Większość z 
nich nie dożyła końca wojny. W 
dniach 27-30 września 1944 roku 
podkomendni Diaczenki uczest-
niczyli wraz z siłami niemiecki-
mi liczącymi ok. 6 tys. ludzi (w 
tym broń pancerna i lotnictwo) w 
operacji „Sternschnuppe” (Spa-
dająca Gwiazda), podczas której 
została rozbita Grupa „Kampi-
nos” Armii Krajowej. Następnie 
Legion Wołyński skierowano do 
walk z polską partyzantką pod 
Krakowem, skąd przerzucono 
go do Słowenii, gdzie walczył 
z tamtejszą partyzantką komu-
nistyczną. Na początku 1945 
roku podkomendnych Diaczenki 
wcielono do 14. Dywizji Grena-
dierów SS (1. ukraińskiej dywizji 
SS), czyli dywizji SS-Galizien. 
Po zakończeniu wojny nie zostali 
oni wydani w ręce ZSRR, mimo 
zabiegów czynionych o to przez 
Stalina, dzięki interwencji gen. 
Władysława Andersa, który po-
twierdził przed władzami alianc-
kimi ich polskie obywatelstwo. 
Za udział Legionu Wołyńskiego 
w tłumieniu powstania warszaw-
skiego i walkach z AK w Pusz-
czy Kampinoskiej Diaczenko zo-
stał odznaczony przez Niemców 
Krzyżem Żelaznym 1. klasy. Z 
chwilą włączenia Legionu Wo-
łyńskiego do dywizji SS-Gali-
zien otrzymał on nowy przydział. 
Od lutego 1945 roku był dowód-
cą 3. pułku piechoty tzw. Ukra-
ińskiej Armii Wyzwoleńczej. 
Potem stanął na czele Brygady 
Przeciwpancernej „Wolna Ukra-
ina”, która weszła w skład utwo-
rzonej 17 marca 1945 roku z ini-
cjatywy III Rzeszy i ukraińskich 
nacjonalistów Ukraińskiej Armii 
Narodowej (UNA) pod dowódz-
twem gen. Pawło Szandruka 
(także weterana przedwojennej 
armii polskiej). Za walki z Armią 
Czerwoną pod Dreznem w kwiet-
niu 1945 roku Diaczenko został 
odznaczony przez Niemców po 
raz drugi Krzyżem Żelaznym 1. 
klasy. Pod koniec kwietnia 1945 
roku został mianowany przez 
Szandruka generałem chorążym 
i objął dowództwo 2. dywizji 
UNA. W pierwszych dniach maja 
1945 roku dostał się do niewoli 
amerykańskiej. 
Zarówno Diaczenko jak i Szan-
druk, podobnie jak tysiące in-
nych ukraińskich kolaborantów 
III Rzeszy, zostali uratowani 
przez gen. Władysława Andersa, 
który poświadczył przed wła-
dzami alianckimi, że byli oni 
obywatelami polskimi i oficera-
mi Wojska Polskiego. Uchroniło 
ich to przed wydaniem w ręce 

sowieckie. Po wojnie Diaczen-
ko żył najpierw w Monachium, a 
następnie w USA. Szybko nawią-
zał współpracę z amerykańskimi 
służbami wywiadowczymi, co 
ostatecznie uchroniło go przed 
jakąkolwiek odpowiedzialnością 
za popełnione zbrodnie wojenne. 
Oprócz tego zajmował się pisa-
niem poezji i swoich kłamliwych 
wspomnień, które wydał w 1959 
roku. W 1961 roku rząd URL na 
wychodźstwie mianował go ge-
nerałem porucznikiem. Zmarł 23 
kwietnia 1965 roku w Filadelfii. 
Z faktu wydania przez przewod-
niczącego parlamentu ukraiń-
skiego decyzji o uczczeniu pa-
mięci hitlerowskiego kolaboran-
ta i zbrodniarza wojennego Dia-
czenki można wyciągnąć przy-
najmniej trzy wnioski. Po pierw-
sze – wbrew temu co wmawiają 
opinii publicznej w Polsce czoło-
we media nie jest prawdą, że w 
parlamencie ukraińskim nie ma 
banderowców, czy ogólnie ukra-
ińskich nacjonalistów. Po drugie 
– państwo ukraińskie gloryfiku-
jąc Diaczenkę jako bojownika o 
niepodległość Ukrainy faktycz-
nie uznaje, że walką o niepod-
ległość Ukrainy był m.in. udział 
w tłumieniu powstania warszaw-
skiego i mordowaniu ludności 
Warszawy. Po trzecie – brak 
reakcji na uczczenie Diaczenki 
ze strony polskiego prezydenta, 
rządu, parlamentu i Instytutu Pa-
mięci Narodowej, nie wspomina-
jąc już o mediach, jest całkowitą 
kompromitacją tych instytucji. 
Szczególnie kompromitujące jest 
milczenie w tej sprawie Sejmu i 
daje ono powód do podejrzeń, że 
nie ma w polskim parlamencie 
ani jednego posła liczącego się z 
opinią publiczną, nie mówiąc już 
o liczeniu się z jakimś interesem 
polskim. 
Postać Diaczenki jest ostrzeże-
niem dla wszystkich tych, którzy 
na sojuszu z nacjonalizmem ukra-
ińskim czynią jakieś kalkulacje 
geopolityczne. Historia dowódcy 
Legionu Wołyńskiego i generała 
Ukrainische Nationalarmee, jak 
i wielu innych podobnych mu 
Ukraińców, którym II Rzeczpo-
spolita w imię polityki prometej-
skiej udzieliła azylu i umożliwiła 
robienie karier wojskowych, a 
którzy potem stanęli po stronie 
III Rzeszy i brali udział w zbrod-
niach na ludności polskiej – po-
kazuje czego można się po takim 
sojuszniku spodziewać. Zresztą 
wcale nie trzeba odwoływać się 
do przykładu Diaczenki, bo oto 
hołubiony w Polsce ukraiński li-
terat Taras Prochaśko (ur. 1968) 
w wywiadzie dla „Kuriera Gali-
cyjskiego” stwierdził, że ludo-
bójstwo wołyńsko-małopolskie 
było konieczne dla zbudowania 
państwowości ukraińskiej (kre-
sy24.pl, 4.03.2015). Powinno to 
być ostrzeżeniem, gdyby ci, któ-
rzy już drugi rok serwują Polsce 
biegunkę ukraińską chcieli my-
śleć lub rzeczywiście działali w 
polskim interesie. 
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Zamki Kresowe Rzeczypospoli-
tej, ich ilość budzi zdumienie. Na-
wet ruiny, które po nich pozostały 
świadczą o bogactwie i potędze 
Rzeczypospolitej. Ukazują również 
jak niebezpieczne były jej wschod-
nie granice. Tu twierdzami były nie 
tylko zamki ale i klasztory, mona-
styry, cerkwie, synagogi i kościoły 
– tak zaczyna  filmowe opowieści 
o Zamkach Kresowych Rzeczypo-
spolitej prof. Stanisław S. Nicieja 
(TV Historia). 
Ołyka, miasteczko na Wołyniu, do 
historii Polski weszło dzięki wspa-
niałemu rodowi Radziwiłłów, któ-
rzy mieli tutaj swoją siedzibę rodo-
wą od XVI wieku aż do wybuchu II 
wojny światowej. Zamek otoczony 
fortyfikacjami miał rozległy dzie-
dziniec a wewnątrz znajdowała 
się bogata biblioteka licząca 6 000 
tomów oraz wiele pamiątek histo-
rycznych, stylowych mebli, dzieł 
sztuki gromadzonych przez lata. 
Tu urodził się i położył największe 
zasługi w rozbudowie siedziby w 
latach 1635-1640, książę Albrecht 
Stanisław Radziwiłł, możny mece-
nas sztuki , człowiek wszechstron-
nie wykształcony – w owym czasie 
jedna  z najważniejszych osób w 
państwie, piastujący godność wiel-
kiego kanclerza litewskiego.  Przy 
kościele założył kolegium podległe 
Akademii Zamojskiej i seminarium 
duchowne oraz szpital.
17 września 1939r.  Ołykę zaanek-
towali  barbarzyńcy ze wschodu, 
bolszewicy. W imię komunistycz-
nej ideologii, która nakazywała nie-
nawiść do polskich panów dokonali 
straszliwej  dewastacji i grabieży 
zamku (nie wspomnę o aresztowa-
niach i morderstwach mieszkań-
ców). 
Książę Albrecht Stanisław Radzi-
wiłł ufundował również Kolegiatę 
p.w. Świętej Trójcy z bogatą deko-
racją na zewnątrz. Kolegiata w Oły-
ce, pyszne dzieło polskiego baroku, 
jedna z najpiękniejszych polskich 
świątyń na  Wołyniu, wzniesiona 
według projektu włoskich archi-
tektów ale za pieniądze Albrech-
ta Radziwiłła, który przeszedł z 
protestantyzmu na katolicyzm i 
w podzięce dla Boga postawił tę 
świątynię. Miała piękne wnętrza, 
znakomite dekoracje, finezyjne pła-
skorzeźby, wiele obrazów, przy fila-
rach rzeźby 12 apostołów  wykona-
ne przez znakomitego  artystę wro-
cławskiego Melchiora Erlenberga. 
Piękne epitafia i nagrobki, jednolite 
stylowo ołtarze boczne rzeźbione z 
czarnego marmuru. Ostatni ordynat, 
Janusz Franciszek Radziwiłł, poli-
tyk i działacz, odbudował Ołykę po 
roku 1920 roku. Prawie wszystkie 
środki, które ta rodzina posiadała 
zostały przeznaczone na odremon-
towanie i rewitalizację Ołyki, w 
tym Kolegiaty.
W imię nienawiści do religii i  ko-

ścioła katolickiego władza sowiec-
ka zakazała w 1945 r. funkcjono-
wania kościoła a wspaniały zabytek 
skazała na stopniowe „wygasza-
nie”.  W kościele urządzono stajnię 
dla miejscowego kołchozu. Dzięki 
staraniom lokalnej społeczności 
władze ukraińskie zwróciły kościół 
wspólnocie kościelnej w 1991 r. 
Dzięki Polakom zatroskanym o los 
polskiego dziedzictwa kulturowego  
możliwe było po 1989 roku rozpo-
częcie prac przywracających świet-
ność zabytkom kultury polskiej, 
które po II wojnie znalazły się  poza 
granicami Polski. 
Działanie Fundacji pokazuje, że tyl-
ko i wyłącznie wspólne działanie dla 
dobra wspólnego pozwala osiągnąć 
sukces – tak przemawiał Prezes 
Fundacji Dziedzictwa Kulturowego 
na I Gali Fundacji, która odbyła się 
11 marca 2015r. w Pałacu Rzeczy-
pospolitej.  Serdecznie podziękował 
konserwatorom i wolontariuszom, 
bez których nie udałoby się zreali-
zować ponad 20 projektów przy-
wracania świetności zniszczonym 
obiektom. Wiedza, pasja i zaanga-
żowanie grona profesorów i studen-
tów, historyków, konserwatorów 
oraz współpraca z miejscowymi 
konserwatorami i muzealnikami 
a także wsparcie finansowe ludzi 
dobrej woli i instytucji rządowych 
pozwoliły na odnowienie między 
innymi  Kolegiaty Św. Wawrzyńca 
w Żółkwi. Prace trwały 25 lat. 
Witając zgromadzonych na I Gali, 
Dyrektor Biblioteki Narodowej, 
Pan  Tomasz Makowski powiedział, 
że są to „osoby, które czują się od-
powiedzialne za to, co najszlachet-
niejsze w naszej tradycji”. Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, nadanym przez prezydenta RP, 
został odznaczony wybitny specja-
lista w zakresie konserwacji kamie-
nia, adiunkt w warszawskiej ASP, 
dr hab. Janusz Smaza.
Organizatorzy pokazali  również 
film, który ukazał wysoki stopień 
zdewastowania Kolegiaty w Ołyce, 
okaleczenie wskazujące na niezwy-
kłe bestialstwo ludzi, którym ko-
munistyczna ideologia „wygaszała”  
związek z kościołem. Na szczęście 
są wspaniali  młodzi zatroskani o 
los Kolegiaty. W 2013 r. Fundacja 
Dziedzictwa Kulturowego rozpo-
częła prace konserwatorsko-restau-
ratorskie, których celem jest przy-
wrócenie Kolegiacie jej dawnego 
blasku. Wesprzyjmy ich w działa-
niach.
Władysław Tatarkiewicz ogrod-
nik ludzkich dusz -  to tytuł wy-
kładu Marka Dyżewskiego. Autor 
kolejnego wspaniałego wykładu, 
uzasadniał wybór tytułu  wykładu 
pomysłem samego prof. Ludwika 
Hirszfelda, który mówił o ogrodni-
kach ludzkich dusz, iż to tacy ludzie, 
których słowa przekazują znaczące 
treści, właśnie kształtujące dusze, 

których życie, postawa, wyznawa-
ny krąg wartości, także uzewnętrz-
nianych w praktyce, może stanowić 
drogowskaz życia. W tym roku mi-
nie 35 rocznica śmierci profesora 
Władysława Tatarkiewicza. 
„Intencją mojego wykładu jest 
ukazanie nie tylko jednej postaci 
tak wybitnej w naszej kulturze i 
humanistyce ale również losów tej 
kultury i humanistyki poprzez 75 
lat życia profesora. Dorobek pro-
fesora jest tak olbrzymi, że mógł-
by obdzielić nim kilku, kilkunastu 
uczonych dużego kalibru,  a przede 
wszystkim, budzi nasz podziw 
wszechstronnością. Bo i obiektem 
zainteresowania naukowego profe-
sora były przeróżne dziedziny nauki 
jak filozofia, estetyka, etyka, histo-
ria filozofii, teoria wartości, historia 
sztuki. W  1971 roku,  w 85 roczni-
cę urodzin Profesora, Komitet Nauk 
Filozoficznego PAN wystosował 
list: „podziwiamy iście renesanso-
wą wszechstronność i rozległość 
zainteresowań, Twój przykład za-
chęca nas do wystrzegania się wą-
skiej specjalizacji”.
 
9 marca 2015 roku o godzinie 12.00 
w siedzibie Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami polskiej 
elity na miarę II RP,  zatroskanymi 
o teraźniejszość i przyszłość  Polski. 
To niecodzienny  widok, tak licz-
ne, szacowne grono ( w nim jedna 
dama) wyróżniające się  swoim wy-
glądem, dystynkcją, kulturą, wiedzą 
i erudycją. Ich eseje świadczące o 
wszechstronności i rozległości za-
interesowania kondycją państwa 
a także o umiejętności dokonywa-
nia wnikliwych analiz i szukania 
rozwiązań, zostały wydane przez 
Wydawnictwo Biały Kruk. Książka 
składa się z 21 esejów wybitnych 
polskich patriotów: naukowców, 
publicystów, ministrów, menadże-
rów, posłów, specjalistów z wielu 
dziedzin. Udział w tytule książki, 
który brzmi „Wygaszanie Polski 
1989-2015” ma sama pani Premier, 
rysunek na okładce to projekt pro-
fesora Andrzeja Nowaka. Autorzy  
autentycznie troszczą się o los nas 
wszystkich. Nasi przodkowie, my-
ślący samodzielnie, stawiali opór 
zaborcom przez 120 lat. A co my 
zrobimy po przeczytaniu tej książ-
ki? Czy dzięki Polakom zatroska-
nym o los Polski rozpoczniemy 
działania  przywracające świetność 
Polsce? Czy  wybierzemy tę samą 
ekipę by na koniec zasypała popiół? 
Ekipa rządząca obecnie Polską, na 
miarę tych odpowiedzialnych za 
rozbiory Polski, które na 120 lat 
pozbawiły Ją niepodległości, na 
miarę wrogich sąsiadów z czasów 
I i II wojny, wydających  decyzje 
o likwidacji suwerenności Polski, 
ograbieniu Jej z wartościowego 
dziedzictwa i bogactw naturalnych  

a pozostawienie Jej w zakresie  nie-
wykwalifikowanej siły roboczej, 
z pogardą i nienawiścią niszczy 
wszystko, co świadczyło o bogac-
twie, potędze i odmienności Rze-
czypospolitej. 
Na spotkaniu nie było dziennikarzy 
ze znanych stacji telewizyjnych, 
dlaczego, bali się dyskutować, za-
dawać pytania? Nie potrafią? Obo-
wiązuje dyscyplina partyjna? Prze-
cież dziennikarze  z mediów pu-
blicznych pracują za moje podatki.
Feministka wnosi pozew przeciw-
ko Arcybiskupowi ponieważ czuje 
się upokorzona słowami „nikt nie 
upomina się za dziećmi cierpiącymi 
przez brak miłości rozwodzących 
się rodziców, a to są rany bolesne 
i długotrwałe”. Znajduję tylko jed-
no uzasadnienie: nienawiść do re-
ligii i kościoła. Gdyby feministka 
kierowała się rozumem, wniosłaby 
pozew przeciwko tysiącom psy-
chologów, psychiatrów, psychoana-
lityków, do których ustawiają się 
kolejki dorosłych dzieci z rozbitych 
rodzin. Właśnie w tych gabinetach 
słyszą one, że ich niezaradność ży-
ciowa czy strach przed podejmo-
waniem decyzji, depresja itp.  to 
wynik życia  w  rodzinie niepełnej 
i na pewno pozbawionej wzajem-
nej miłości. Te dorosłe dzieci mogą 
nie uporać się  z tą traumą do końca  
życia o czym dowiadują się w gabi-
necie psychologa. Nie każdego stać 
na wizyty u psychologa, niektórym 
pomaga nauka płynąca z wiary w 
Boga, otucha głoszona przez ka-
płanów, możliwość opowiedzenia 
bólu w konfesjonale. Psycholog też 
słucha. I pisze książki jak mamy po-
stępować. Arcybiskup mówi nam, 
jak powinniśmy  postępować by nie 
zadawać bólu. I chwała mu za to. 
Kościoły i zakony zakładali ludzie 
świeccy, dzięki szkołom  zakłada-
nym przez kościół nasi przodkowie 
stali się oświeceni a dzięki temu i 
my. Proponuję dokształcanie femi-
nistek. 
Marek Dłużewski przytacza frag-
ment pamiętnika  profesora Wła-
dysława Tatarkiewicza:. „miałem 
równo 17 lat gdy otrzymałem ma-
turę,  o rok wcześniej drukowałem 
pierwsze wiersze w Chimerze, by-
łem zaledwie pełnoletni gdy zosta-
łem przyjęty przez ojca św. a była 
to prawdziwa audiencja osobista 
i we frakach. Miałem 23 lata gdy 
uzyskałem doktorat, w wieku 29 lat 
znalazłem się na katedrze uniwersy-
teckiej”. Studia na kilku fakultetach, 
studia w Zurychu, Berlinie według 
własnej ścieżki edukacyjnej, nauka 
kilku języków, wieczory w teatrze 
i na koncertach – to podstawy edu-
kacji, które umożliwiły profesorowi 
tworzenie wielkich dzieł również u 
schyłku życia. A jakie wybierał fa-
kultety? Oprócz humanistycznych 
była biologia, chemia, archeologia,  
historia sztuki, socjologia, psycho-

logia eksperymentalna, anatomia, 
psychiatria.
Podobno nastał „czas kobiet”, ja-
kich kobiet? Feministek ziejących 
nienawiścią do kościoła i rodziny? 
Żon plantatorów spod Grójca nie 
odcinających metek od ubrań z na-
pisem „Armani” czy „Dior” i nie 
korzystających z usług „fryzjera” 
bo to obciach, konieczna jest sty-
listka? Aktorek uczestniczących w 
zajęciach praktycznych z pornogra-
fii na scenie teatru? W Warszawie 
są może 3 teatry działające zgod-
nie z definicją teatru a nie sexbudy. 
Dziewczyn demonstrujących swój 
sprzeciw nie wiadomo przeciwko 
czemu zdjęciem biustonoszy? Mam 
nadzieję, że to tylko margines, 
przed wojną też jakiś margines był. 
W większości tamte kobiety, matki, 
żony, siostry, przyjaciółki, kochanki 
tworzyły atmosferę, w której wy-
chowywane były najznakomitsze 
pokolenia Polaków, przyszłych 
polityków, naukowców, artystów, 
biznesmenów, tragarzy, rolników, 
robotników. Niezależnie od stanu 
pochodzenia i stanu majętnego da-
wały miłość i poczucie bezpieczeń-
stwa swoim bliskim. Przekazywały 
dekalog ponadczasowych prawd 
i wiarę, z którym dzieci dorastały 
i umierały.  Te wspaniałe kobiety  
robiły to umiejętnie i bardzo często 
samotnie, ich mężczyźni co rusz 
stawiali czoła zagrożeniom i czę-
sto ginęli. Były niezwykle przed-
siębiorcze i potrafiły odnaleźć się 
w przeróżnych sytuacjach a czasy 
były burzliwe. 
Kobiety były doceniane przez męż-
czyzn. Jedna z uczestniczek Po-
wstania Warszawskiego, żołnierz 
AK wspomina jak po opuszczeniu 
Warszawy znalazła się z koleżanka-
mi w oflagu, w którym byli polscy 
żołnierze z kampanii wrześniowej. 
Mężczyźni byli zaskoczeni samo-
dzielnością i zaradnością kobiet 
zahartowanych podczas walk. To 
nie są nasze kobiety, którymi my 
moglibyśmy  się opiekować. 
Mamy niezliczone dowody w po-
staci wspomnień, pamiętników, 
powieści, poezji, choćby pamiętni-
ki profesora Władysława Tatarkie-
wicza i Jego żony. Niestety łatwiej 
oglądać serial „Kiepscy” niż czytać. 
To komunizm niszczył przedwojen-
ny model rodziny, niszczył kobie-
cość i męskość, niszczył człowieka 
i zmuszał go do czynów niegodnych 
jak donoszenie i mordowanie, nisz-
czył relacje i niszczył kościół. I to w 
tych powojennych, zdegenerowa-
nych komunizmem i służbą w UB 
rodzinach, był alkoholizm, przemoc 
i ciemnogród. Dzisiaj komunizm  
kontynuuje dzieło zniszczenia w 
białych rękawiczkach i rękami mło-
dych  a my się temu poddajemy.

Bożena Ratter

Zatroskani o teraźniejszość 
i przyszłość  Polski
Bożena Ratter
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Do Bandery, Szuchewycza, 
Klaczkiwśkiego i atamanów ko-
zackich mianowanych Ukraińca-
mi w kilkaset lat po ich śmierci, 
jak Chmielnicki (polski szlach-
cic), Gonta, Żeleżniak, dołączył 
ostatnio Petro Diaczenko. 11 lute-
go 2015 r. przewodniczący ukra-
ińskiego parlamentu Wołodymyr 
Grojsman podpisał decyzję, zgod-
nie z którą obchodzona ma być 
na Ukrainie na szczeblu państwo-
wym 120 rocznica urodzin Dia-
czenki. O jego uczczeniu infor-
muje na swojej stronie Werchow-
na Rada Ukrainy: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/184-viii,  
rada.gov.ua (za: kresy.pl). Warto 
zapoznać się z „narodowowyzwo-
leńczymi” dokonaniami nowego 
„heroja samostijnej  Ukrainy”. 
Petro Diaczenko urodził się 30 
stycznia 1895 roku w Berezo-
wej Łuce w guberni połtawskiej, 
zmarł w 1965 roku w Filadelfii. 
W latach 1918 – 1920 brał udział 
w walkach wewnątrzukraińskich 
hetmana hetmana Skoropadskie-
go z Petlurą, z bolszewikami, bia-
łymi i Polakami (jako pułkownik  
Armii Czynnej Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej). Towarzyszyły 
temu pogromy ludności żydow-
skiej (o czym chyba Grojsman 
wie) i polskiej. Internowany w 
1920 roku w Polsce zaczął służ-
bę w Wojsku Polskim jako oficer 
kontraktowy i ukończył Wyższą 
Szkołę Wojenną w Warszawie zo-
stając w 1934 roku majorem dy-
plomowanym. We wrześniu 1939 
roku po walkach z Sowietami pod 
Grodnem razem z Rezerwową 
Brygadą Kawalerii „Wołkowysk” 
został internowany na Litwie.

W Wikipedii znajduje się enigma-
tyczna wzmianka: „Podczas po-
bytu w obozie Diaczenko został, 
prawdopodobnie na skutek swo-
jego zachowania, objęty towarzy-
skim bojkotem i usunięty z szere-
gów WP (jego koledzy sporządzili 
protokolarne oświadczenie uzna-
jące go za osobę niegodną miana 
oficera WP)”. Diaczenko okazał 
się agentem niemieckim Abweh-
ry , został zwolniony z obozu 
internowanych i zaczął kierować 
siatką dywersyjno-szpiegowską 
wykorzystując do tego niezo-
rientowanych Polaków, głównie 
z konspiracyjnej Polskiej Armii 
Wyzwolenia z rejonu Augusto-
wa. Po ataku Niemiec na Związek 
Sowiecki jako pułkownik znalazł 
się w sztabie Siczy Poleskiej ata-
mana Tarasa Borowcia („Tara-
sa Bulby”). We wspomnieniach 
Wołyniaków to właśnie oddziały 
„bulbowców” dokonywały rzezi 
ludności polskiej, a nie „bande-
rowcy”, których rejonem działa-
nia była Małopolska Wschodnia 
(nazywana przez Ukraińców Ga-

licją Wschodnią). 

Diaczenko związany z frakcją 
melnykowską OUN we wrześniu 
1943 roku na Wołyniu (Wiki-
pedia mylnie podaje, że była t o 
Chełmszczyzna, a więc używa na-
zwy zgodnie ze stosowaną przez 
nacjonalistów ukraińskich, którzy 
nawiązują do istniejącej krótko 
w zaborze rosyjskim  Guberni 
Chełmskiej) organizuje Ukraiński 
Legion Samoobrony, często nazy-
wany Legionem Wołyńskim. Dla 
Niemców był to 31 Schutzman-
nschafts-Bataillon der SD, który 
miał zwalczać partyzantkę polską 
i sowiecką. Faktycznie od samego 
początku dokonywał ludobójczej 
rzezi ludności polskiej.  

„Ukraiński Legion Samoobrony 
(ULS) został utworzony w drugiej 
połowie 1943 r. w rejonie Łucka. 
Powstał w wyniku porozumienia 
pomiędzy funkcjonariuszami SD 
(Sicherheitsdienst) Okręgu Wo-
łyń-Podole Komisariatu Rzeszy 
„Ukraina” a Łuckim Prowidem 
OUN-M (Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów frakcja melnykow-
ska). W pierwszej fazie swoich 
działań był to typowy oddział par-
tyzancki zwalczający partyzantkę 
sowiecką i polską. W 1944 r. sta-
nowił już jednostkę przeciwparty-
zancka o charakterze na wpół po-
licyjnym, niekiedy używaną przez 
dowództwo niemieckie do pospo-
litych pacyfikacji wsi na Wołyniu, 
w okolicach Hrubieszowa, potem 
w Kieleckiem i Krakowskiem.
(Marcin Majewski: „Przyczynek 
do wojennych dziejów Ukra-
ińskiego Legionu Samoobrony 
1939 – 1945 ). Szlak bojowy tego 
oddziału jest jednym pasmem 
zbrodni skierowanych przeciwko 
Polakom, ludności cywilnej, par-
tyzantom AK i BCH oraz Wojsku 
Polskiemu. 

Nocą z 14 na 15 lutego 1944 roku 
oddział ULS  oraz chłopi ukra-
ińscy ze wsi Trościanka zamor-
dowali  w kol. Edwardpole pow. 
Włodzimierz Wołyński ponad 30 
Polaków oraz w kol. Karczunek 
Uściłuski także ponad 30 Pola-
ków. 22-letniego Józefa Fran-
kiewicza  związali drutem kol-
czastym i utopili w rzece Ługa; 
siekierami wyrąbali 5-osobową 
rodzinę Leona Różyło z dziećmi 
lat 7, 11 i 16;  52-letnią kobietę 
zakneblowali chustką i udusili 
sznurkiem (Siemaszko..., s. 843). 
Wracając z rzezi w tych wsiach  w 
miasteczku Uściług zamordowali 
kolejnych ponad 30 Polaków.  

Następnie ULS działania swoje 
przeniósł na Lubelszczyznę. Nie 
wszystkie one zostały udoku-
mentowane, zwłaszcza toczone 
wspólnie z innymi oddziałami 

ukraińskimi. Ich nasilenie przypa-
dło na marzec 1944 roku. 

8 marca 1944 roku we wsi Preho-
ryłe pow. Hrubieszów policjanci 
ukraińscy razem z UNS zamor-
dowali kilka rodzin polskich, co 
najmniej 38 Polaków, głównie 
kobiety, dzieci i starców oraz w 
tym samym dniu w ponownym 
napadzie zamordowali nie usta-
loną liczbę Polaków (co najmniej 
18 osób). 

15 marca we wsi Dąbrowa Ma-
słomęcka pow. Hrubieszów od-
dział ULS zamordował około 50 
Polaków, głownie kobiety i dzieci 
a w walce z nimi poległo według 
źródeł niemieckich 18 partyzan-
tów z oddziału BCh „Rysia” oraz 
następnie w okolicach Modrynia 
6 partyzantów.    

19 marca w rejonie Małkowa par-
tyzantów zaatakowały siły nie-
miecko-ukraińskie złożone z żan-
darmów, policjantów ukraińskich 
oraz oddziału ULS liczącego 
214 ludzi. Szacunki niemieckie 
mówią o 67 zabitych po stronie 
polskiej, ale w większości była to 
ludność cywilna. 

25 marca we wsi Wasylów pow. 
Rawa Ruska (Tomaszów Lubel-
ski) zamordowanych zostało 145 
Polaków. Inne źródła podają, że 
sotnia „Jahody”, policjanci ukra-
ińscy i chłopi ukraińscy z UNS 
zamordowali 102 Polaków, spalili 
wieś, plebanię i kościół  (Moty-
ka:..., s. 195; Tak było... ).  

26 marca 1944 r. na drodze z Li-
sek Horodelskich do Hrubieszowa 
nad rzeką Huczwa patrol ULS za-
mordował 5 Polaków, uciekinie-
rów z Wołynia a ich ciała wrzucił 
do rzeki, 

27 marca we wsi Smoligów pow. 
Hrubieszów Ukraiński Legion Sa-
moobrony,  esesmani ukraińscy z 
SS „Galizien – Hałyczyna” oraz 
policjanci ukraińscy i chłopi ukra-
ińscy z okolicznych wsi (ponad 2 
tysiące napastników) wymordo-
wali od 200 do 220 Polaków. W 
obronie wystąpiły oddziały AK 
i BCH, w walce poległo co naj-
mniej 32 partyzantów. Łącznie 
zginęło około 250 Polaków. Mor-
dowano w okrutny sposób, nie 
oszczędzając dzieci, kobiet i star-
ców, palono żywcem, gwałcono 
kobiety, rabowano mienie, wieś 
została doszczętnie spalona. 

28 marca 1944 roku we wsi Tar-
noszyn pow. Rawa Ruska (Toma-
szów Lubelski) upowcy z udzia-
łem policjantów ukraińskich ze 
Szczepiatowa, razem z rzezią do-
konaną nocą z 17 na 18 marca ,  
wymordowali 178 Polaków: 140 

z Tarnoszyna oraz uciekinierów 
ze innych wsi, 21 z Ulhówka oraz 
17 z Dynisk; spalili wszystkie 
gospodarstwa polskie, plebanię i 
kościół.  

W marcu 1944 roku we wsi Bruc-
kenthal pow. Rawa Ruska poli-
cjanci ukraińscy, upowcy oraz 
chłopi ukraińscy z okolicznych 
wsi wymordowali 230 osób: oko-
ło 45 rodzin polskich, tj. około 
180 Polaków oraz 10 rodzin nie-
mieckich, tj. około 50 Niemców; 
około 100 osób spalili w kościele 
i około 100 osób spalili w budyn-
kach; Polacy i Niemcy żyli tutaj w 
sąsiedzkiej zgodzie (Siekierka..., 
s. 757 – 758; lwowskie).  

Następne zbrodnie ULS dotyczą 
Koloni Władysławin i wsi Chła-
niów. „Okręgowa Komisja Ba-
dania Zbrodni Hitlerowskich w 
Lublinie prowadziła śledztwo do-
tyczące dokonanej 23 lipca 1944 
r. przez Ukraiński Legion Samo-
obrony akcji pacyfikacyjnej wsi 
Kolonia Władysławin, pow. Kra-
snystaw, i zamordowania 60 jej 
mieszkańców. Ponadto, prowa-
dzono śledztwo dotyczące zamor-
dowania przez oddział nacjonali-
stów ukraińskich w lipcu 1944 r. 
72 mieszkańców wsi Chłaniów” 
(http://wiadomosci.wp.pl/kat,1-
020229,title,Zidentyfikowali-
nazistowskiego-zbrodniarza-
d o w o d c a - S S - p r z e z - l a t a -
w i o d l - s p o k o j e - z y c i e - w -
USA,wid,15734423,wiadomosc.
html).    

Nie jest ustalone, od kiedy Petro 
Diaczenko znalazł się w dowódz-
twie ULS. Jako współorganizator 
powinien być od początku, tj. od 
września 1943 roku. Jednakże do-
wódcy jego pododdziałów zezna-
jąc przed sądem Dak i Małażyński 
stwierdzili, że pojawił się w ULS 
w czerwcu 1944 r. Natomiast 
ukraiński badacz Andrij Bolia-
nowśkyj utrzymuje, że Diaczenko 
pojawił się w legionie jako za-
stępca dowódcy i szef sztabu w 
marcu 1944 roku. 

W czerwcu 1944 roku ULS ulo-
kowany został w Miechowie w 
Kieleckim. Z Miechowa  wy-
prawiał się przeciwko partyzan-
tom na teren tzw. republiki piń-
czowskiej. Podczas postoju w 
Bukowskiej Woli pomiędzy 1 a 
22 sierpnia przeprowadził kilka 
akcji przeciwko polskiemu pod-
ziemiu, m.in. w Książu Wielkim, 
Krzesiówku, Szarbii, Skalbmie-
rzu, Iwanowicach i Janowicach. 
4 sierpnia ULS wymaszerował 
w kierunku Skalbmierza. 5 sierp-
nia 1944 roku w miasteczku 
Skalbmierz pow. Pińczów oraz 
w sąsiedniej wsi Szarbia w pa-

cyfikacji niemiecko-ukraińskiej 
zamordowanych zostało 105 
Polaków oraz w walce zginęło 
24 partyzantów AK: „W dniu 5 
sierpnia 1944 r. w Skalbmierzu i 
Szarbii jako „rojowy” (dowódca 
drużyny) „Ukraińskiego Legionu 
Samoobrony” brał udział w akcji 
pacyfikacyjnej, w wyniku której 
zamordowano 105 mieszkańców 
tych wsi”.(sentencja wyroku Sądu 
Wojewódzkiego w Lublinie z 29 
stycznia 1972 r. w sprawie Teo-
dora Daka, w: http://koris.com.
ua/other/14728/index.html?pa-
ge=407). „Walczący partyzanci, 
przygnieceni liczebną i ogniową 
przewagą Niemców i Ukraińców 
zaczynają ponosić straty w lu-
dziach. Przeciwnik rozpoczyna, 
podobnie jak wcześniej w Szar-
bii, pacyfikację miasta, mordując, 
rabując, gwałcąc i paląc”  (http://
tomaszstezala.pl/index. php/
Ostrowski/skalbmierz-i-jaksice-
-1944-wielkie-bitwy-partyzanc-
kie.html). Inne źródła podają, że 
w Skalbmierzu zamordowano 64 
osoby, w Sarbii 11 osób i w Ro-
siejowie 4 osoby oraz poległo 22 
żołnierzy AK  „W bitwie o Skalb-
mierz zginęło 22 żołnierzy AK, a 
zamordowanych zostało w czasie 
pacyfikacji pobliskiej Szarbii i 
Skalbmierza 75 osób cywilnych” 
(Bolesław Nieczuja-Ostrowski, 
w; http://www.24ikp.pl/serwis/
wiecej/rpp1944/wspomnienia/ 
20140402wtk04kp_rp/art.php)  

Od 4 do 23 września 1944 Legion 
pod dowództwem płk Diaczenki 
brał udział w walkach z powstań-
cami warszawskimi na Czernia-
kowie, działając przeciwko Zgru-
powaniu „Radosław” i Zgrupo-
waniu „Kryska” oraz desantowa-
nym oddziałom 9. Pułku Piechoty 
z 1. Armii WP. Diaczenko zabrał 
ze sobą do Warszawy m.in. syna 
chorążego Jurkę i drugą żonę Ole-
nę. W sumie grupa bojowa ULS 
Diaczenki liczyła od 219 (dane 
niemieckie) do 400 osób. 

O ich walkach z powstańcami naj-
więcej wiadomo z zeznań człon-
ków legionu przed polskimi  sąda-
mi, jak chociażby Teodora Daka 
(wyrok z 1972 r.), Wszyscy po-
twierdzili udział ULS w zwalcza-
niu powstania. Dak zeznał: „Przy-
pominam sobie tylko, że okopy 
nasze były niedaleko Wisły, w 
pobliżu jakiegoś parku. W czasie 
walk z powstańcami legionista 
Blieniuk Teodor ze Starogrodu 
pow. Sokal został zastrzelony. 
Pamiętam, że zginął on od strzału 
kuli karabinowej oddanego z okna 
przeciwległego budynku. Legion 
w Warszawie poniósł straty w 
ilości trzydziestu zabitych i dwu-
dziestu rannych, lecz były to oso-
by bliżej mi nie znane”. Według 
innych zeznań Daka do Warszawy 
przerzucono dwie kompanie ULS 
i skoncentrowano je nad Wisłą. 

Przesłuchiwany w 1967 r. przez 
Zarząd KGB obwodu lwowskie-
go Wasyl Małażyński na temat 
potyczki z powstańcami zeznał: 
„Nasze sotnie Niemcy rozmie-
ścili w mieście na odcinku około 
jednego kilometra od rzeki Wisły, 

Petro Diaczenko – kolejny
heroj Ukrainy
Stanisław Żurek
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za którą  znajdowały się wojska 
radzieckie, i nam postawiono za-
danie nikogo z powstańców nie 
przepuszczać do rzeki Wisły. Na 
tej ulicy już były wykopane oko-
py, które myśmy zajęli. Na tej ru-
bieży staliśmy przypuszczalnie 3 
tygodnie. Strzelaliśmy przeciwko 
powstańcom i odpieraliśmy ich 
próby przedarcia się do rzeki Wi-
sły. W jednym z takich dni został 
tam zabity Blieniuk Teodozy. Ja, 
Dak Teodozy, Dakielski (Dokiel-
ski) Piotr i jeszcze ktoś z legioni-
stów wynieśliśmy go na ulicę 6 
Sierpnia, gdzie pochowaliśmy go 
razem z innymi zabitymi Niem-
cami i legionistami w jednym z 
wykopanych okopów”.  Według 
Małażyńskiego ULS w Warsza-
wie stracił 20–25 ludzi.  

Z powyższych zeznań, a także 
ustaleń badaczy można wnio-
skować, że ULS znalazł się w 
Warszawie w pierwszych dniach 
września. Na pewno przed 4 
września – wynika to z pisma SS 
Oberscharfórera Gustava Raulin-
ga z 12 października 1944 r. infor-
mującego o stratach ULS w War-
szawie. Rejon walk legion opu-
ścił po około dwóch, maksimum 
trzech tygodniach,  niewykluczo-
ne, że dopiero w momencie upad-
ku Czerniakowa, tj. 23 września. 
Już 24 września legion działał w 
Puszczy Kampinoskiej, co odno-
towują dokumenty niemieckie. 

Pewien problem stwarza ustalenie 
rejonu koncentracji i obsadzenia 
pozycji przez ULS w Warszawie 
podczas powstania. Ze szczątko-
wych relacji można wyciągnąć 
następujące

wnioski: w pobliżu znajdowała 
się ul. 6 Sierpnia (obecnie aleja 
Wyzwolenia/Nowowiejska),

gdzie naprędce chowano zabitych, 
nieopodal znajdował się park, 
do Wisły było ok. 1000 metrów. 
Pozycje położone były raczej 
prostopadle do rzeki, chociaż nie 
można wykluczyć, że przez jakiś 
czas legion mógł obsadzać pozy-
cje wzdłuż obecnego Wybrzeża 
Kościuszkowskiego.

Od 3 do 10 września trwało nie-
mieckie natarcie grupy Dirle-
wangera i Schmidta na Powiśle, 
bronione przez zgrupowanie mjr. 
„Roga”. Rozpoczęło się przygoto-
waniem artyleryjskim, po którym 
4 września z aż trzech kierunków, 
m.in. z Wybrzeża Kościuszkow-
skiego, ruszyła niemiecka piecho-
ta. 

13 września rozpoczęło się kolej-
ne niemieckie natarcie, tym ra-
zem na Powiśle Czerniakowskie 
(Czerniaków Górny) obsadzo-
ne przez zgrupowanie AK ppłk. 
„Radosława”.  W nocy z 14 na 
15 września 3. DP („armii Berlin-
ga”) przystąpiła do częściowego 
forsowania Wisły. Pomiędzy 16 a 
20 września zostały przerzucone 
na drugi brzeg rzeki pododdzia-
ły 7., 8. i 9. pp, ale w związku z 
powodzeniem niemieckiego na-
tarcia zarządzono ewakuację. 23 
września 1944 r. Niemcy zdobyli 

Górny Czerniaków.

Niewykluczone też, że począt-
kowo ULS mógł  być okopany 
na Wybrzeżu Kościuszkowskim 
(była to podstawa do poprzed-
niego natarcia), a później zająć 
pozycje gdzieś na wschód od ul. 
Frascati. Równie prawdopodobne 
jest to, że legion przez dwa, trzy 
tygodnie obsadzał ul. Rozbrat. 
Wisła była niedaleko, a za pleca-
mi żołnierzy znajdował się park 
Ujazdowski. Przeciwnikiem ULS 
byliby wówczas żołnierze „Kry-
ski” ze zgrupowania „Radosław”. 
Według danych niemieckich w 
walkach z powstańcami zginęło 
dziesięciu legionistów. Aż sześciu 
legionistów poległo 4 września, 
dwóch 9 września, a po jednym 7 
i 13 tego miesiąca.  Oprócz strat 
w zabitych ULS miał 34 rannych.

Po wycofaniu ULS z Warszawy 
został on przerzucony na skraj 
Puszczy Kampinoskiej do Lesz-
na. Wraz z 34. policyjnym puł-
kiem strzelców zamknął wyjścia 
z puszczy i dozorował przedpole 
Warszawy. Grupa Diaczenki bra-
ła także udział w pościgach za 
partyzantka AK. 24 września w 
odwecie za akcję AK przeciwko 
niemieckim oddziałom w Pusz-
czy Kampinoskiej ULS dokonał 
pacyfikacji wsi Zaborówek. Spa-
lono 26 osad i pięć zabudowań. 
W wyniku działań zginęło dwóch 
Polaków i ujęto 49 osób a ich roz-
strzelaniu zapobiegli Niemcy. 

W dniach między 27 września a 1 
października ULS wziął udział w 
operacji, której celem była likwi-
dacja zgrupowania AK „Kampi-
nos”. Na początku października 
grupa Diaczenki powróciła do 
Miechowa.

We wrześniu sotnia „Makucha” z 
ULS przeczesywała rejon Nowy 
Sącz–Krynica–Czorsztyn. Na-
stępnie przegrupowała się do Tar-
gowiska koło Kłaja. Tu z Miecho-
wa dołączyła reszta legionu.  W 
listopadzie 1944 r. zaszła zmiana 
na stanowisku szefa sztabu: płk. 
Diaczenkę zastąpił sotenny „Ter-
lica”. Legioniści zostali skiero-
wani do działań przeciwko party-
zantom Tity do Słowenii, m.in. w 
rejon rzeki Drawy.

Wśród niektórych badaczy ukra-
ińskich emigracyjnych istnieje 
tendencja do minimalizowania

udziału pododdziałów ukraiń-
skich w powstaniu lub też cał-
kowite zaprzeczenie, że takowe 
walczyły w Warszawie. Borys 
Lewyćkyj stwierdza: „Zarzut o 
rzekomym udziale Ukraińców w 
likwidacji Powstania Warszaw-
skiego jest mi znany od dawna”. 
W końcowej części swego ar-
tykułu dodaje, że w Warszawie 
co prawda był ULS, ale „Legion 
przemaszerował przez przedmie-
ścia Warszawy, <oczyszczone> 
ludźmi brygady Kamińskiego, i o 
teren Powstania Warszawskiego 
w ogóle nie zawadził”. Jednocze-
śnie pisze, że ULS został skon-
centrowany na Powiślu, a raczej 
Czerniakowie. „Po 5-tygodnio-

wych walkach z armia Rokos-
sowskiego Legion wycofano po-
nownie do Krakowa”. Nie bardzo 
wiadomo, z jakimi oddziałami Ar-
mii Czerwonej ULS miałby wal-
czy przez ponad miesiąc. Trudno 
stwierdzić, czy chodzi o desant 3. 
DP, czy o coś innego. Następnie 
Lewyćkyj nieoczekiwanie stwier-
dza: „Stad też kursująca wersja 
o udziale Legionu pod dowódz-
twem płk. Diaczenki w likwida-
cji Powstania Warszawskiego po 
prostu nie odpowiada prawdzie” 
i kończy artykuł równie interesu-
jącym stwierdzeniem, że „legenda 
o udziale ukraińskim w tym Po-
wstaniu jest symptomem istnie-
jącej w pewnych polskich kołach 
tchórzliwej mentalności i braku 
odwagi rzeczowego patrzenia na 
zagadnienia wschodnie” (B. Le-
wyćkyj, Ukraińcy a likwidacja..., 
s. 74–87).  Andrij Bolianowśkyj 
natomiast jakby w ogóle nie za-
uważał powstania w Warszawie 
we wrześniu 1944 r. Według jego 
ustaleń część ULS (sotnia „Wow-
ka”) została przegrupowana z re-
jonu Miechowa na północ i przez 
jakiś czas stacjonowała w War-
szawie. Podczas działań „rajdo-
wych” straciła 44 ludzi (A. Bolia-
nowśkyj, Ukrajinski Wijskowi..., 
s. 268). Brak tu jakichkolwiek 
informacji o starciach z powstań-
cami czy desantem berlingow-
ców. Jeszcze bardziej stanowczy 
w omawianej kwestii jest prof. 
Bohdan Osadczuk, który w opu-
blikowanym wywiadzie na pyta-
nie o udział Ukraińców  w likwi-
dowaniu powstania warszawskie-
go odpowiedział autorytatywnie: 
„W powstaniu warszawskim ani 
wcześniej w zagładzie żydów w 
getcie warszawskim Ukraińców 
nie było”, jednocześnie dodał: 
„Nam z Borysem Lewyćkim i z 
Kordiukiem chodziło o to, żeby 
ustalić fakty. Robiliśmy badania 
i ustaliliśmy, że nie było” (Wiek 
ukraińsko-polski. Rozmowy z 
Bohdanem Osadczukiem, Lublin  
2001, s. 108–109).(Podaję za: 
Marcin Majewski, jw.). 

W lutym 1945 roku Petro Dia-
czenko współorganizuje Brygadę 
Przeciwpancerną „Wolna Ukra-
ina” i  zostaje jej dowódcą. Wiki-
pedia stwierdza, że Brygada : W 
kwietniu toczyła ciężkie walki z 
Armią Czerwoną w rejonie Dre-
zna, za co płk P. Diaczenko został 
odznaczony Żelaznym Krzyżem”.  

Jednocześnie Wikipedia w arty-
kule „Bitwa pod Budziszynem” 
podaje, że od 21 do 26 kwietnia 
pod Budziszynem przeciwko 2 
Armii Wojska Polskiego, dowo-
dzonej nieudolnie przez pijanego 
gen. Karola Świerczewskiego, 
wśród oddziałów niemieckich 
znajdowała się „ukraińska bry-
gada „Wolna Ukraina”. Chodzi o 
toczone walki z 9. DP z 2 AWP. 
Prawdopodobnie to jej żołdacy 
dobijali rannych żołnierzy pol-
skich, torturowali wziętych do 
niewoli i palili żywcem. W tak 
kompromitujący sposób Wikipe-
dia Polska upiększa życiorys ko-
lejnego ukraińskiego zbrodniarza. 
2 AWP nie wchodziła oficjalnie w 

skład Armii Czerwonej, natomiast 
nie wypadało napisać prawdy, 
że Diaczenko do końca pozostał 
wierny  III Rzeszy Niemieckiej, a 
ofiarami jego działań byli Polacy 
(poza krótkim epizodem walk z 
partyzantką Tito), zarówno lud-
ność cywilna (na Wołyniu, Lu-
belszczyźnie, w Kieleckim, Kra-
kowskim i w Warszawie) , żoł-
nierze AK i BCh, powstańcy war-
szawscy, jak też żołnierze Wojska 
Polskiego. Nie licząc wojny 
obronnej z września 1939 roku, 
tylko w powstaniu warszawskim 
zginęło więcej Polaków, niż pod 
Budziszynem (oficjalnie 18 232 
zabitych, nieoficjalnie nawet 25 
tysięcy). 

Za zasługi pod Budziszynem gen, 
Pawło Szandruk awansował go do 
stopnia generała chorążego. Szan-
druk w porozumieniu z Niemca-
mi 17 marca 1945 roku utworzył 
Ukraiński Komitet Narodowy 
zostając jego przewodniczącym 
oraz Ukraińską Armię Narodową 
zostając jego dowódcą.  

W pierwszych dniach maja Dia-
czenko dostał się do niewoli 
amerykańskiej. Po zakończeniu 
wojny zamieszkał w Monachium, 
współpracując z amerykańskim 
wywiadem wojskowym. Następ-
nie wyjechał do USA. Rząd URL 
na wychodźstwie awansował go 
na generała porucznika. Zmarł 23 
kwietnia 1965 roku w Waszyng-
tonie. 

Z powstańcami warszawskimi 
na Powiślu i Czerniakowie nowy 
heroj Ukrainy Petro Diaczenko 
walczył „ramię w ramię” z Oska-
rem  Dirlewangerem. Cóż, godni 
siebie „przyjaciele broni”. We 
wspomnieniach ocalałych z tych 
dzielnic  mieszkańców Warszawy 
pełno jest opisów niezwykłego 
bestialstwa, sadyzmu i gwałtów 
popełnianych przez żołdaków 
ukraińskich. Oddział Dirlewan-
gera słynął z takich „działań bo-
jowych”, ale w jego szeregach 
liczba Ukraińców nie była duża 
– czyżby więc dotyczyło to „żoł-
nierzy” Ukraińskiego Legionu 
Samoobrony?  Co też wspólnego 
z „Samoobroną” widniejącą w na-
zwie miał ten oddział?     

Nic też dziwnego, że za przy-
kładem Rady Wierchownej (par-
lamentu) Ukrainy idą zwykli 
żołnierze  walczący z powstań-
cami (zwanymi separatystami) w 
Donbasie. Jak podają niezależne 
media i portale internetowe (a po-
twierdził to brytyjski „The Guar-
dian”) w batalionach Ajdar i Azov 
niektórzy z nich noszą odznaki 
oddziałów Dirlewangera. 

„Jak się okazuje, Ajdar nie jest je-
dyną jednostką, której członkowie 
eksponują symbolikę nazistow-
ską. Równie chętnie posługują się 
nią członkowie pułku Azov. Jeden 
z nich ma nawet naszywkę 36 
Dywizji Grenadierów SS „Dirle-
wanger”, która pacyfikowała war-
szawską Wolę podczas Powstania 
Warszawskiego” (http://www.
kresy.pl/wydarzenia,spoleczen-
stwo?zobacz/dirlewangerowcy-

obecni-rowniez-w-pulku-azov-
video).  

Stanisław Żurek 
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W numerze 8 (23 lutego-1 marca 
2015) tygodnika „wSieci” uka-
zał się wywiad z Borysem Iwa-
nowiczem Tarasiukiem, który 
przeprowadzili redaktorzy Jacek 
i Michał Karnowscy. Podali oni, 
że ich rozmówca był dwukrot-
nym (1998-2000 i 2005-2007) 
ministrem spraw zagranicznych 
Ukrainy, uczestnikiem „poma-
rańczowej rewolucji” i „rewo-
lucji godności”, a obecnie jest 
deputowanym z ramienia partii 
Batkiwszczyna. Nie podali, że 
był długoletnim członkiem Ko-
munistycznej Partii Związku 
Radzieckiego, w latach 1975-
1991 pracownikiem radzieckich 
służb dyplomatycznych, w latach 
1987-1990 instruktorem wydzia-
łu spraw zagranicznych KC Ko-
munistycznej Partii Ukrainy, a w 
niepodległej już Ukrainie przy-
wódcą „umiarkowanie nacjona-
listycznej partii politycznej” (jak 
twierdzi Wikipedia) o nazwie Lu-
dowy Ruch Ukrainy oraz twórcą 
Instytutu Współpracy Euroatlan-
tyckiej. Wywiad – zatytułowany 
„Wybiliśmy zęby Rosji” – został 
poświęcony głównie aktualnej 
sytuacji po podpisaniu drugiego 
porozumienia mińskiego. 

Pozwolę sobie nie komentować 
ocen bieżącej sytuacji politycznej 
zaprezentowanych przez Bory-
sa Tarasiuka, w tym refleksji, że 
„putinowska agresja zjednoczyła 
naród”. Ale warto zwrócić uwagę 
na fragment, w którym Tarasiuk 
mówi, że „by walczyć dalej, bę-
dziemy potrzebowali realnego 
wsparcia. I wówczas Niemcy, 
Francja, USA, ale także Polska 
będą musiały się zdeklarować” 
oraz że „jeżeli obecna próba 
ustalenia rozejmu się załamie 
– Zachód będzie miał tylko jed-
no wyjście: dostarczyć Ukrainie 
broń, pomoc militarną”. Widać 
tutaj jasno wyartykułowane dą-
żenie do umiędzynarodowienia 
konfliktu w Donbasie, które sta-
nowi główną strategię pomajda-
nowych władz Ukrainy od po-
czątku tego konfliktu. Ciekawy 
jest również fragment, w którym 
Borys Tarasiuk opowiada o „re-
formach” będących następstwem 
majdanowej rewolty: „zgodnie z 
porozumieniem z MFW podnie-
śliśmy czterokrotnie cenę za gaz, 
odchudzamy administrację o 50 
tys. urzędników, zmniejszamy 
emerytury, świadczenia socjalne, 
także pensje”. Nie mogę też nie 
zacytować fragmentu, gdzie na 
pytanie o ocenę narodowych za-
sobów Ukrainy rozmówca braci 
Karnowskich mówi: „od 23 lat 
oligarchowie i różne klany ra-
bują Ukraińców, a wciąż mamy 
sporo”. Zapewne na tyle dużo, 
że wystarczy i dla Poroszenki, i 
dla Kołomojskiego, i dla Mię-
dzynarodowego Funduszu Walu-
towego, i dla Georga Sorosa. Z 
kolei na braciach Karnowskich 
„wrażenie robi dzielność ukraiń-

skich żołnierzy”. Przepowiadają 
w związku z tym klęskę Rosji, 
„która sąsiednim narodom nie 
ma nic do zaproponowania poza 
przemocą, poza nahajką”. Przy-
wołują też znane słowa Lecha 
Kaczyńskiego wypowiedziane w 
Tbilisi w 2008 roku, by ze swo-
im rozmówcą dojść do konkluzji, 
że Zachód musi pomóc Ukrainie 
bronią i pieniędzmi. 

Oczywiście po redaktorach 
„wSieci” nie można się spo-
dziewać, by zamiast pochwały 
dla „rewolucji godności” zwró-
cili swojemu gościowi uwagę, 
że wszystkie problemy Ukrainy 
– łącznie z „rosyjską agresją” 
– wzięły się stąd, że tzw. „maj-
dan” był antydemokratycznym 
przewrotem, w wyniku którego 
obalono legalne, konstytucyjne 
władze. Chociaż z drugiej stro-
ny należałoby tego od nich wy-
magać zważywszy na to, że w 
stopce tygodnika „w Sieci” znaj-
duje się informacja: „największy 
konserwatywny tygodnik opinii 
w Polsce”. Zaś istotą konserwa-
tyzmu – jak mnie uczono dawno 
temu w komunistycznej szkole – 
jest legitymizm i kontrrewolucja, 
a nie aplauz dla rewolucyjnych 
przewrotów. 

Najważniejsza część wywia-
du, na której pragnę się skupić, 
znajduje się jednak na końcu. 
Bracia Karnowscy zadają swoje-
mu rozmówcy – który postulo-
wał uznanie UPA za organizację 
niepodległościową – pytanie jak 
w związku z tym, że Polacy nie 
mogą zaakceptować tradycji UPA 
„rozwiązać problem pamięci o 
Ukraińskiej Powstańczej Armii”? 
Na co Borys Tarasiuk odpowiada: 
„Czas przestać żyć bolesną prze-
szłością. Mówię to jako polityk, 
który zajmuje się rozwijaniem re-
lacji ukraińsko-polskich od 1990 
r. Zarówno ukraińscy, jak i polscy 
politycy zrobili bardzo dużo, by 
zamknąć ten problem. I zaliczam 
siebie do tej grupy. A jednak 
wciąż wracacie do tej sprawy, py-
tacie o to, niektórzy polscy poli-
tycy podnoszą tę kwestię. Moim 
zdaniem to strona polska ponosi 
większą winę za fakt, że kwesta 
UPA wciąż dzieli nasze narody”. 

I tutaj sielanka – która towarzy-
szyła czytelnikowi przez cały 
wywiad – nagle się skończyła. 
Pan Borys Iwanowicz jakby wal-
nął pięścią w stół (chociaż w rze-
czywistości pewnie tego nie zro-
bił). Wciąż wracacie do tej spra-
wy, a my sobie tego nie życzymy. 
Winę za to, że sprawa UPA dzieli 
ponoszą nie ci, którzy gloryfikują 
jej zbrodnie i stawiają pomniki 
zbrodniarzom, ale ci, którzy do-
magają się pamięci i sprawiedli-
wości dla ofiar. Krótko, jasno, 
zwięźle. W zasadzie już o nic 
więcej pytać nie trzeba, dlatego 
bracia Karnowscy zdobyli się 

tylko na to, by zauważyć, że „ta 
sprawa jest jednak realnym pro-
blemem np. dla Polaków, których 
przodkowie zginęli na Wołyniu”. 
Na co Borys Iwanowicz dalej 
wali pięścią (albo butem, jak Ni-
kita Siergiejewicz Chruszczow) 
po stole: „A wiecie, ilu Ukraiń-
ców zginęło w czasie Wielkiego 
Głodu i podczas II wojny świato-
wej? Od siedmiu do ośmiu milio-
nów. W rodzinie mojego ojca, w 
okolicach Żytomierza, było trzy-
naścioro dzieci. Siedmioro z nich 
zginęło. Więc ja mówię: prze-
rzućmy tę kartę z naszej historii, 
idźmy do przodu, skupmy się na 
teraźniejszości i przyszłości”. 

Na tym wywiad się kończy. Na-
leży zatem domniemywać, że re-
daktorzy „w Sieci” zgodzili się ze 
swoim gościem, iż należy „prze-
rzucić tę kartę historii” w stosun-
kach z Ukrainą. Podobnie zresztą 
jak przerzucono ją w stosunkach 
z Niemcami. Nie można jej tylko 
jakoś przerzucić w stosunkach z 
Rosją, gdzie Katyń jest nieustan-
nie eksploatowany politycznie 
przez stronę polską, mimo poka-
jania się za tę zbrodnię kolejnych 
przywódców ZSRR i Rosji od 
Gorbaczowa poczynając. W pro-
pozycji pana Borysa Tarasiuka, 
by „przerzucić tę kartę historii” 
jest zasadniczy mankament. Otóż 
na „tej karcie historii” budowana 
jest co najmniej od 2004 roku (z 
przerwą w latach 2010-2014 na 
prezydenturę Wiktora Januko-
wycza) ukraińska świadomość 
narodowa, polityka historyczna i 
ideologia państwowa. Propozy-
cja pana Tarasiuka sprowadza się 
zatem nie tylko do tego, by Po-
lacy milczeli w sprawie pamięci 
ofiar ludobójstwa wołyńsko-ma-
łopolskiego, ale także by uznali 
fakt gloryfikacji sprawców tego 
ludobójstwa jako bohaterów do-
mniemanego ruchu niepodległo-
ściowego przez ich epigonów na 
dzisiejszej Ukrainie. Nie można 
oprzeć się wrażeniu, że znacząca 
część elit politycznych Polski już 
ten fakt uznała, stając w istocie 
pod czerwono-czarnym sztanda-
rem OUN-B. Każdy kto widział 
migawki z obchodów pierwszej 
rocznicy przewrotu kijowskiego 
nie mógł nie zauważyć, że „pre-
zydent Europy” Donald Tusk, 
prezydent RP Bronisław Komo-
rowski oraz eurodeputowany PiS 
i wiceprzewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego Ryszard Czar-
necki defilowali pod tymi flagami 
w Kijowie. Tak samo zresztą jak 
rok wcześniej na spowity czer-
wono-czarnymi flagami „maj-
dan” pielgrzymowała cała polska 
„klasa polityczna”. 

Należy też z uwagą pochylić się 
nad pierwszą częścią ostatniego 
akapitu wywiadu Borysa Tara-
siuka. Proponuje on swoistą li-
cytację martyrologii. Nie chce 
zauważyć, że ludobójstwo jest 

ludobójstwem bez względu na 
to czy w jego rezultacie ginie sto 
tysięcy czy dziesięć milionów 
ludzi. Powoływanie się na ukra-
ińskie ofiary II wojny światowej 
przez epigona tzw. integralnego 
nacjonalizmu ukraińskiego jest 
cynizmem zważywszy, że wśród 
tych ofiar były setki tysięcy Ży-
dów, komunistów i zwolenni-
ków radzieckiej Ukrainy oraz że 
część z nich zginęła z ręki UPA, 
a także ukraińskich formacji woj-
skowych i policyjnych w służbie 
niemieckiej. Natomiast odwoły-
wanie się do Wielkiego Głodu, 
zawyżanie liczby jego ofiar, jak 
i zawłaszczanie ich martyrologii 
celem usprawiedliwienia zbrod-
ni UPA jest ulubionym chwytem 
propagandowym banderowców. 
Gdyby ktoś nie wiedział po czym 
można poznać banderowca to 
właśnie po tym, że na pytanie o 
zbrodnie UPA odpowie, że komu-
niści byli gorsi i że podczas Wiel-
kiego Głodu Ukraińcy wycierpie-
li więcej. Ale to nie byli ci Ukra-
ińcy, którzy należeli do Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów. 
Zwolennicy ideologii Doncowa i 
Bandery nie ginęli podczas Wiel-
kiego Głodu i Wielkiego Terroru 
stalinowskiego, ale cieszyli się w 
tym czasie pełnią praw obywa-
telskich i narodowych w II Rze-
czypospolitej Polskiej. Właśnie 
dzięki temu mogli w ogóle zaist-
nieć jako ruch polityczny, bo w 
stalinowskim ZSRR nie mieliby 
takiej szansy. 

Jeżeli pan Borys Tarasiuk potrafi 
rozmawiać takim tonem w sytu-
acji, gdy Ukraina jest na krawędzi 
bankructwa i rozpadu, to należy 
sobie zadać pytanie jakim języ-
kiem będzie rozmawiać Ukraina 
z Polską, gdy dzięki dostawom 
broni z Zachodu spacyfikuje 
Donbas oraz okrzepnie politycz-
nie i gospodarczo? Najprawdopo-
dobniej takim, jaki na facebooku 
zaprezentował pewien ukraiń-
ski student kształcony na koszt 
polskiego podatnika w Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. Student ten, podpi-
sujący się jako Iwan Kaniszczuk 
(Ivan Kanishchuk), prowadził na 
facebooku dyskusję z polskimi 
kolegami i w jej trakcie zapropo-
nował program rozbioru Polski 
i eksterminacji jej ludności. Po-
zwolę sobie zacytować kilka jego 
wypowiedzi (pisownia oryginal-
na): „Bandera jest bohaterem, 
bo zabijał takich jak ty. (…) tak 
zwaną „Polskę” trzeba rozdzielić 
między Rosją, Niemcami, Ukra-
iną, bo to nie wasza ziemia. A 
potem uczynić rzeź polską, żeby 
agresor był zniszczony (…). Już 
pisałem na facebooku, że popie-
ram rzeź wołyńską i uważam, że 
zginęło tam za mało okupantów. 
Taki kraj jak Polska nie ma pra-
wa na istnienie za setki lat oku-
pacji nie tylko ziem ukraińskich. 
Nie trzeba mi postów wysyłać, 

bo oni mnie śmieszą (…). Pol-
ski nacjonalizm zdechł 2 grud-
nia 1991 roku, kiedy Polska była 
pierwszym państwem na świecie 
i wyznała niepodległość Ukrainy. 
No a jak coś zdycha, to piszczy 
w obrazie niedobitków UPA (…). 
Polska już ciągnie na swoich 
plecach Ukrainę do Europy, taki 
macie grzech za swoją okupację, 
będziecie to robić wiecznie” (cyt. 
za: kresy.pl, 2.03.2015). 

Jego wypowiedzi potwierdzają 
dobitnie to o czym wielokrotnie 
pisał i mówił Wiktor Poliszczuk 
(1925-2008), a mianowicie, że 
integralny nacjonalizm ukraiński 
(na którym teraz jest budowana 
pomajdanowa Ukraina) nie zmie-
nił się od lat 30. ubiegłego stule-
cia. Jest wciąż taki sam, a zoo-
logiczny antypolonizm – obec-
nie tymczasowo wyciszony ze 
względów taktycznych – stanowi 
jego jądro. Elity polityczne obec-
nej Polski najprawdopodobniej są 
świadome tego, że to co wyrasta 
na pomajdanowej Ukrainie jest 
budowane na fundamencie poło-
żonym przez Stepana Banderę, 
nawet jeżeli ubiera się w kostium 
„liberalizmu”, „demokracji”, 
„eurointegracji” i Bóg wie czego 
jeszcze. Mimo to konsekwentnie 
realizują politykę dyktowaną z ze-
wnątrz i nawiązującą do koncep-
cji Jerzego Giedroycia. Wspar-
cie wojskowe, o którym mówił 
wicepremier Tomasz Siemoniak 
(„udzieliliśmy pomocy o war-
tości 4 milionów euro dla armii 
ukraińskiej i szykujemy następ-
ną partię”, forsal.pl, 7.02.2015), 
tworzenie litewsko-polsko-ukra-
ińskiej brygady, zamiar wysłania 
do Kijowa „misji wojskowej”, 
pompowanie na Ukrainę pienię-
dzy z polskiego budżetu, których 
od 25 lat odmawia się na waż-
ne cele społeczne – to wszystko 
służy wspieraniu państwa, które 
prędzej czy później zacznie pro-
wadzić politykę antypolską. Taka 
jest bowiem logika wynikająca z 
ideologii, jaką na pomajdanowej 
Ukrainie uznano za źródło tożsa-
mości ukraińskiej, a zbrodnicze 
formacje zbrojne odwołujące się 
do tej ideologii – w tym kola-
borujące z Niemcami hitlerow-
skimi – wyniesiono na piedestał 
jako „ruch narodowowyzwoleń-
czy”. Świadomość tego powinni 
mieć ci wszyscy, którzy wierzą, 
że bezkrytyczne popieranie po-
majdanowej Ukrainy jest polską 
racją stanu. Wśród nich moją 
uwagę zwrócili ostatnio studenci 
z Mińska Mazowieckiego, którzy 
zgłosili się na ochotnicze szkole-
nie wojskowe, ponieważ „mają 
dość pogróżek rozjuszonego ro-
syjskiego przywódcy” („Młodzi 
Polacy szykują się do wojny. Stu-
denci ćwiczą, bo boją się Rosji”, 
fakt.pl, 27.02.2015). Walczyć 
będą pod sztandarem czerwono-
-czarnym, nie biało-czerwonym. 

Pod banderowskim sztandarem
Bohdan Piętka
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70.rocznica ludobójstwa 
na Kresach: Kwiecień 1945 
Stanisław Żurek
1 kwietnia 1945 roku na Okina-
wie wylądowały oddziały amery-
kańskie rozpoczynając ciężki bój 
o wyspę z Japończykami. Łącz-
nie w szturmie udział wzięło z 
ich strony ponad 183 821 żoł-
nierzy, czyli o ponad 75 tysięcy 
więcej niż podczas lądowania w 
Normandii.  5 kwietnia Związek 
Sowiecki wypowiedział Japonii 
układ o nieagresji wypełniając 
ustalenia z Jałty, ale do wojny nie 
przystąpił. 9 kwietnia wojska so-
wieckie zdobyły Królewiec, na-
tomiast 13 kwietnia Wiedeń. W 
Birmie ofensywę kontynuowały 
wojska brytyjskie. 13 kwietnia w 
Waszyngtonie zmarł prezydent 
Roosevelt. 16 kwietnia ruszyła 
ofensywa wojsk sowieckich na 
Berlin. W skład 1 Frontu Biało-
ruskiego wchodziła 1 armia WP 
licząca 78 556 żołnierzy, nato-
miast w skład 1 Frontu Ukraiń-
skiego 2 Armia WP licząca 89 
822 żołnierzy. Wojska sforso-
wały Odrę i Nysę Łużycką. 18 
kwietnia poddały się oddziały 
niemieckie w Zagłębiu Ruhry. 
21 kwietnia II Korpus gen. An-
dersa zajął Bolonię.  22 kwietnia 
rozpoczęły się walki o Berlin. 
25 kwietnia 50 km na północ od 
Lipska spotkały się wojska ame-
rykańskie i sowieckie.   

Od 21 do 26  kwietnia pod Bu-
dziszynem toczyła się bitwa 2 
Armii WP dowodzonej przez 
gen. Karola Świerczewskiego 
z wojskami niemieckimi z gru-
py Armii „Mitte”.  Na skutek 
kardynalnych błędów pijanego 
codziennie od rana Świerczew-
skiego Polacy ponieśli ogrom-
ne straty, oficjalnie 18 232 za-
bitych, nieoficjalnie nawet 25 
tysięcy. Wśród oddziałów nie-
mieckich znajdowała się Bry-
gada Przeciwpancerna „Wolna 
Ukraina” dowodzona przez płk 
Petro Diaczenkę, wcześniej do-
wódcę Ukraińskiego Legionu 
Samoobrony (nazywanego tak-
że Legionem Wołyński), który z 
tym oddziałem dokonywał rzezi 
ludności polskiej a następnie tłu-
mił Powstanie Warszawskie. Za 
walkę pod Budziszynem został 
on odznaczony Krzyżem Żela-
znym, a gen. Szandruk (dowódca 
Ukraińskiej Armii Narodowej) 
mianował go do stopnia generała 
chorążego. Obecnie ten zbrod-
niarz wojenny, kat cywilnej lud-
ności polskiej,  jest czczony na 
Ukrainie jako bohater narodowy. 

30 kwietnia Hitler w swoim bun-
krze w Kancelarii Rzeszy popeł-

nił samobójstwo .

Kończyła się wojna światowa, 
faszystowskie Niemcy padały 
pod ciosami armii alianckich i 
sowieckich, na wschodzie jesz-
cze rozpaczliwie bronili się Ja-
pończycy. Tymczasem na „wy-
zwolonych„ ziemiach polskich 
nadal mordowana była przez 
nacjonalistów ludność polska. 
Także na Kresach II RP, które 
jeszcze nadal oficjalnie wcho-
dziły w skład Państwa Polskie-
go. 70 lat temu, w kwietniu 1945 
roku, Ukraińcy dokonali co naj-
mniej 158 napadów na Polaków 
kończących się morderstwami 
popełnianymi najczęściej w spo-
sób bestialski. Odnotowałem z 
dokładnie podaną przez świad-
ków datą od 1 do 30 kwietnia 
1945 roku 110 takich napadów 
, mających miejsce do kwietnia 
(włącznie z tym miesiącem) 4 
napady oraz datowanych  „w 
kwietniu 1945 roku” (bez po-
dania dnia) 44 napady. Poniżej 
podane są przykłady tych prze-
milczanych obecnie zbrodni. Nie 
można pozwolić na to, aby dla 
celów politycznych zacierana 
była pamięć o ofiarach. Ponieśli 
oni męczeńską śmierć tylko dla-
tego, że byli Polakami.   

1 kwietnia (Niedziela Wielka-
nocna) między wsią Delawa a 
wsią Marcinopol pow. Droho-
bycz banderowcy zamordowali 
na drodze 19-letniego Polaka. 
We wsi Nozdrzec pow. Brzozów 
uprowadzili i zamordowali 2 Po-
laków.     

2 kwietnia (Poniedziałek Wiel-
kanocny) we wsi Słobódka Ko-
szylowiecka pow. Zaleszczyki 
„ukraińscy partyzanci” zamor-
dowali 9 Polek, które były żo-
nami Ukraińców. We wsi Zapa-
łów koło Laszek pow. Jarosław 
obrabowali dom i zamordowali 
5-osobową rodzinę polską gajo-
wego Łukasza Serafina.       

Nocą z 2 na 3 kwietnia „we wsi 
Trzcianiec pow. Dobromil zo-
stali zamordowani przez UPA: 
Kwaśnicki Stanisław, Harnik 
Franciszek, Bamburuk Teodor, 
Mielnik Maria, Husejko Piotr 

(Jan Lucjan Wyciślak; http://
www.rodaknet.com/rp_wyci-
slak_28.htm).

3 kwietnia w przysiółku Beskid 
koło Wetliny pow. Lesko (Biesz-
czady) upowcy zamordowali 
4-osobową rodzinę polską. W 

miejscowości Busk pow. Ka-
mionka Strumiłowa zamordo-
wali 11 Polaków. We wsi Dobra 
pow. Jarosław miejscowi Ukra-
ińcy i z okolicznych wiosek za-
mordowali 4 Polaków o tym sa-
mym nazwisku, w tym 2 kobiety. 
We wsi Kropiwnik Stary pow. 
Drohobycz upowcy zamordowa-
li i spalili razem z domem 6-oso-
bową rodzinę polską.    

4 kwietnia we wsi Lipina pow. 
Jaworów zamordowali 1 Polkę. 
We wsi Bachów pow. Przemyśl: 
„W dniu 4 IV 1945 r. banda 
UPA dokonała napadu na wieś 
Bachów pow. Przemyśl, gdzie 
podpalono większą ilość domów 
oraz zamordowano kilkudziesię-
ciu obywateli narodowości pol-
skiej” (Prus..., s. 263). 

5 kwietnia  we wsi Cewków 
pow. Lubaczów zamordowali 3 
Polaków. We wsi Pniatyń pow. 
Przemyślany zamordowali 5 Po-
laków. We wsi Stare Sioło pow. 
Lubaczów uprowadzili do lasu i 
bestialsko zamordowali 5 Pola-
ków, w tym 4 kobiety.  

6 kwietnia  we wsi Zaradawa 
pow. Jarosław zamordowali 2 
Polaków. 

7 kwietnia we wsi Mołodycz 
pow. Jarosław zamordowali 3 
Polaków oraz we wsi Zaradawa 
pow. Jarosław także zamordowa-
li 3 Polaków.  

8 kwietnia we wsi Kłodno Wiel-
kie pow. Żółkiew upowcy spalili 
żywcem 8-osobową rodzinę pol-
ską Chrzanowskich.  

9 kwietnia we wsi Radawa pow. 
Jarosław: „banda UPA dokonała 
napadu na dom ob. Gąski Józefa 
zam. w Rudawce pow. Przemyśl, 
zabijając mu 2 córki i rabując 
bydło” (Prus..., s. 263). Inni po-
dają, że upowcy spalili szkołę, 
tartak, plebanię, budynki ośrod-
ka wypoczynkowego oraz za-
mordowali Polaka, 21-letniego 
milicjanta Franciszka Kuchtę 

we wsi Rokitno pow. Tomaszów 
Lubelski upowcy zamordowali 
3 Polaków, w tym 17-letniego. 
We wsi Żohatyn pow. Przemy-
śl:”banda UPA w gromadzie Żo-
hatyn pow. Przemyśl wypędziła 
wszystkie osoby narodowości 
polskiej nie pozwalając im nic 
zabrać ze sobą, w czasie tego za-
bito jedną osobę. Taką samą for-
mę zastosowano do rodzin pol-
skich zamieszkałych w gr. Suf-

czyna i Kupna pow. Przemyśl” 
(Prus..., s. 263).

10 kwietnia we wsi Mołodycz 
pow Jarosław UPA zamordowa-
ła 5 Polaków; byli to: Maczuga 
Piotr, Podpiórka Paweł, Pie-
trzyna Jan, Pietrzyna Stanisław, 
Popieluch Antoni  (Mieczysław 
Samborski: Wiązownica pamię-
ta; s. 26 – 27; w: http://www.
mieczyslawgolba.pl/biuletyn.pdf 
)   

 10 – 11 kwietnia we wsi Mać-
kowice e pow. Przemyśl:  „Dnia 
10-11 IV 1945 r. banda UPA 
dokonała napadu na wieś Mać-
kowce pow. Przemyśl, podpalono 
11 domów mieszkalnych, zamor-
dowano 30 osób narodowości 
polskiej, zabrano bydło i konie 
(Prus..., s. 263). 

11 kwietnia we wsi Sieniawa 
pow. Jarosław upowcy zamordo-
wali 2 Polaków.   

12 kwietnia  we wsi Dźwiniacz-
ka pow. Borszczów zamordowali 
16-letniego Polaka. We wsi Mo-
łodycz pow Jarosław upowcy 
zatrzymali na drodze, zrabowali 
wozy z końmi i zamordowali 8 
Polaków byli to:  Hołówczyński 
Tadeusz, Stefan Tadeusz, Kardy-
nał [mężczyzna], Winiarz Fran-
ciszek, Winiarz Maria, Zagrobel-
na Anna, Zagrobelny Stanisław, 
Ożańska (Mieczysław Sambor-
ski: Wiązownica pamięta; s. 26 – 
27; w: http://www.mieczyslaw-
golba.pl/biuletyn.pdf ). We wsi 
Rakowa pow. Sanok obrabowali 
gospodarstwa polskie oraz  za-
mordowali 18 Polaków i 3 Ukra-
ińców.   

13 kwietnia we wsi Dobcza pow. 
Jarosław zamordowali 3 Pola-
ków. We wsi Radawa pow. Ja-
rosław zamordowali 10-letniego 
chłopca polskiego, zrabowali 
konie, wóz i dobytek (jego ojciec 
zdołał uciec).    

Nocą z 13 na 14 kwietnia w mia-
steczku Rohaczyn pow. Brzeża-
ny: „Tej tragicznej nocy zginę-
ło 47 osób, w tym 17 młodych 
chłopców i 4 kobiety. /.../. Mój 
kuzyn Edward Świczewski zginął 
na rękach matki. Stryjna Maria 
uciekała z trojgiem dzieci. Dwo-
je młodszych, kilkuletnich ucieka 
przodem. Ona zostaje zatrzy-
mana z najstarszym Edwardem. 
Upowiec mówi, żeby poszła do 
stajni i wypuściła bydło. Czyż-
by chciał ocalić jej syna?... Ale 
ona, niespokojna o los dwojga 

młodszych dzieci - Anny i Ma-
riana, nie usłuchała tej zdaje 
się dobrej rady. Nie wiedziała 
wtedy, że dwoje dzieci jest już w 
bezpiecznym miejscu. Uciekając 
z Edwardem dalej do ogrodu na-
trafiła na innego upowca, który 
ranił Edwarda, przestrzeliwując 
mu policzki. Edward pada. Mat-
ka woła - „Edziu, gdzie jesteś?” 
Słyszy słabą odpowiedź - „Nie 
mogę się podnieść”. Schyla się, 
podnosi dziecko, opierając jego 
głowę na swoim ramieniu. Wte-
dy bandyta strzela drugi raz w 
głowę Edwarda. Na rękę matki 
tryska mózg i leje się krew. /.../ 
Drugi mój kuzyn, Jan Stefanów, 
został także zamordowany na 
rękach matki. I na oczach ojca, 
który prosił bandytę, żeby zabił 
jego zamiast syna. Upowiec nie 
usłuchał. /.../  Marcin Andrusz-
ków nie chciał uciekać. Z płoną-
cego obejścia wyszedł na drogę 
i tam od razu został zabity. Miał 
około 70 lat. Mikołaj Bednarz 
uciekł do piwnicy, lecz później 
- jak pożar przybliżył się - wy-
szedł z niej, aby wypuścić konie 
ze stajni. Otrzymał postrzał w 
głowę. Miał ponad 50 lat. Maria 
Buczyńska (lat ponad 40) została 
zamordowana wraz z 10-letnią 
córką Karoliną; którą trzyma-
ła w objęciach. Józef Rzatkow-
ski (około 30 lat) zastrzelony 
na łące. Prowadzony na śmierć 
modlił się głośno. Rzatkowscy, 
dwaj bracia (Piotr i ?) - zabici. 
Okoliczności nieznane. Marcin 
Rzatkowski zabity w nieznanych 
okolicznościach. Lat około 60. 
Katarzyna Wiatyk z 12-letnim 
synem zabici podczas ucieczki 
przed swoim domem i spaleni 
w jego pożarze.  Anna Andrusz-
ków zabita na swoim podwórzu. 
Lat ponad 55. Józef Andrusz-
ków zabity na swoim podwórzu; 
Lat około 50. Piotr Andruszków 
zabity w nieznanych okolicz-
nościach. Lat około 50. Piotr i 
Anna Buczyńscy - małżeństwo z 
dwójką dzieci - ukryci w piwni-
cy udusili się dymem. Taki sam 
los spotkał Krasickich, małżeń-
stwo z dwójką dzieci, oraz Ka-
rolinę Wiatyk - także z dwójką 
dzieci. Józef Łapszyński (55 lat), 
postrzelony, zmarł w szpitalu w 
Brzeżanach. Nie pomogła am-
putacja ręki. Jego żona Maria, 
mocno poparzona, umarła póź-
niej. Władysław Uchman, kaleka 
(lat 30) - zabity w nieznanych 
okolicznościach. Tej nocy zostali 
również zabici niektórzy Ukra-
ińcy, mieszkańcy naszej wsi. Nie 
wiadomo, czy nastąpiła tu po-
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myłka, czy bandyci dopuszczali 
taką możliwość.  Wasyl Drobnic-
ki (lat 30) został zamordowany 
na drodze przy swoim gospodar-
stwie. /.../ Michała Semkow (lat 
około 50) zabito koło jego domu. 
Podczas ucieczki z domu zabi-
to w drzwiach 16-letniego Iwa-
nickiego. Hładkij i Hnat, ranni, 
umarli w szpitalu w Brzeżanach. 
Zamordowano także rodzinę 
Łemków (nazwisko i imiona nie-
znane) przybyłą do nas na kilka 
dni przedtem z zachodu. Ojciec 
tej rodziny, zrozpaczony i zdez-
orientowany, pytał moją mamę, 
gdzie się może ukryć. Rano zna-
leziono całą rodzinę martwą w 
rowie przydrożnym. Na placu 
przed kościołem pochowano 36 
pomordowanych, uduszonych w 
dymie i spalonych” (Władysław 
Żołnowski: „Ogniem i karabi-
nem”, w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl). Komań-
ski...,  na s. 125 wymienia 37 
nazwisk osób zamordowanych, 
w tym 2 Ukraińców i 4-osobową 
rodzinę Łemków.  

14 kwietnia we wsi Brusno 
Nowe pow. Lubaczów zamordo-
wali 4 Polaków. We wsi Dobcza 
pow. Jarosław miejscowi Ukra-
ińcy obrabowali doszczętnie 
Polaków, pobili i zamordowali 3 
Polaków, w tym sołtysa. We wsi 
Wola Krzywiecka pow. Przemyśl 
banderowcy zamordowali 1 Po-
lkę.  

15 kwietnia w nadleśnictwie 
Ruda Różaniecka pow. Luba-
czów zostało zamordowanych 
przez UPA dwóch robotników le-
śnych:  Tadeusz Kupkowski oraz 
Władysław Ważny.  

16 kwietnia we wsi Czerniaw-
ka gmina Laszki nadleśnictwo 
Szówsko pow. Jarosław został 
bestialsko zamordowany przez 
UPA w czasie leśnego obcho-
du gajowy Józef Trytek,  ciało 
wrzucono do studni przy gajów-
ce, szkielet wydobyto w 1948 
roku .We wsi Monasterz pow. 
Jarosław upowcy zamordowa-
li 3 Polaków. We wsi Wielkie 
Oczy pow. Lubaczów upowcy 
zamordowali w lesie 2 Polaków: 
23-letnią nauczycielkę i 25-let-
niego milicjanta (inni podają 
datę 18 kwietnia).  

17 kwietnia we wsi Huta gmina 
Wojsławice pow. Chełm Ukra-
ińcy zamordowali 3 Polaków: 
upowcy 2 kobiety oraz były ofi-
cer SS „Galizien – Hałyczyna” 
rodem z Uchania zamordował  
nauczyciela Antoniego Gru-
dniowskiego. We wsi Piskoro-
wice pow. Jarosław Ukraińcy 
zamordowali 1 Polkę. We wsi 
Przemieście Dynowskie pow. 
Brzozów upowcy zamordowali 
2 Polki: matkę z córką. We wsi 
Słobódka Muszkatowiecka pow. 
Borszczów upowcy zamordowa-
li 34 Polaków, w tym 3-osobową 
rodzinę (rodziców i 8-miesięcz-
ną córkę) oblali benzyną i spalili 

żywcem; zginęli m. in.: Czubak 
Łucja l. 4, Kaleka Franciszek l. 
16, Posyniak N. l. 2, Popielo-
wa Józefa l. 60, Kaleka Piotr l. 
45, Kurpisz Mikołaj l. 55, jego 
żona Michalina l. 50, syn Józef 
l. 16, Latusz Piotr l. 50, jego 
żona Michalina l. 35, ich córka 
Lidia 8-miesięczna, Posyniak 
Joanna l. 40, Posyniak Wiktoria 
l. 50, Wandowicz Paulina l. 38, 
jej córka Stanisława l. 7, Wy-
szyński Izydor l. 17, Wyszyńska 
Jadwiga l. 18, Ziobrowska Maria 
l. 50 (ciężko ranna), Ziobrow-
ska Michalina l.60, Ziobrowski 
N. l. 2, Posyniak Franciszek l. 
50, jego żona Eugenia l. 45, Po-
syniak Zuzanna l. 10, Posyniak 
Maria l. 7.  „Kilku z nich udało 
się do stodoły, by po chwili przy-
nieść słomę. Przez wybite okno i 
otwarte drzwi wrzucali do środ-
ka mieszkania zapalone wiązki. 
Stali wokół domu z bronią goto-
wą do strzału i śmiali się ocze-
kując jak „Lachy” będą się sma-
żyć w ogniu. Ogień szybko roz-
przestrzeniał się po mieszkaniu. 
Groziła śmierć w płomieniach, 
lub uduszenie dymem. W tej sy-
tuacji podjąłem decyzję ucieczki. 
Wybiegłem z domu i wpadłem 
wprost na kilku banderowców, 
którzy mnie złapali. Jeden z nich 
powiedział: „na tego Laszka 
szkoda kuli, najlepiej będzie jak 
go wrzucimy do ognia”. Powalili 
mnie na ziemię, chwycili za nogi 
i ręce usiłując wrzucić do płoną-
cego domu. Przez chwilę szarpa-
łem się, gryzłem ich po rękach, 
ale to na wiele się nie zdało. We-
pchnęli mnie siłą do palącego się 
budynku. /.../ Moja mama próbo-
wała również uciekać z domu, 
wzięła na ręce córkę Stasię i 
próbowała razem z nią wysko-
czyć przez okno, została jednak 
zauważona, banderowiec strzelił 
do niej, śmiertelnie raniąc. Sta-
sia wypadła jej z rąk i zawisła na 
parapecie okna, głośno krzycząc. 
Ludobójca także do niej strzelił. 
W mieszkaniu pozostałem z bab-
cią Wiktorią. Ogień i dym sta-
wał się coraz bardziej dokucz-
liwy. Chwyciłem babcię za rękę 
i powiedziałem do niej żebyśmy 
uciekali. Droga ucieczki pozo-
stała tylko jedna, przez drzwi 
sieni pod osłoną dymu uciekać w 
pole i dalej do lasu. Banderowcy 
stali wokół domu, głośno śmiali 
się i rozmawiali „Jak te Lachy 
smażą się w piekielnym ogniu!”. 
Byliśmy w pułapce. Wydostać się 
na zewnątrz nie było można. Po-
łożyliśmy się w sieni w pobliżu 
przewodów kominowych, udając 
martwych. Ogień i dym omijał to 
miejsce. Inicjatywę przejęła bab-
cia, która cały czas się modliła 
i kazała mi się modlić. Wierzyła, 
że Bóg nas ocali. Tak przeleże-
liśmy do samego rana. Kiedy 
mordercy odeszli, wyszliśmy z 
naszego na pół spalonego domu. 
Byliśmy ocaleni (Kajetan Wan-
dowicz; w: Komański..., s. 551). 
We wsi Ropienka pow. Lesko zo-
stała zastrzelona przez upowców 

Polka Maria Szmajda.  

We wsi  Wiązownica pow. Jaro-
sław upowcy z sotni „Zaliźnia-
ka” spalili 170 gospodarstw pol-
skich oraz wymordowali według 
ustaleń Mieczysława Sambor-
skiego około 130 – 140 Polaków. 
Opracował on listę 110 zamor-
dowanych cywilnych osób oraz 
poległych w obronie 4 żołnierzy 
WP. W niezwykle cennym opra-
cowaniu „Wiązownica pamięta”, 
na s. 23 pisze. „Ze 110. ofiar zna-
my bliżej okoliczności śmierci 73 
osób. Pozostałe kryją się pod 
eufemizmem „zabity(a)”, lub są 
nieznane, bo nie zapisali się w 
pamięci Wiązowniczan. Przyczy-
nami śmierci był postrzał lub/i 
ogień oraz dym, czyli spalenie i 
uduszenie. W wyniku postrzału 
zginęło 45 osób. Notujemy kilka 
wypadków, gdy postrzelona ofia-
ra celowo była podpalana (sło-
mą) lub wrzucana do szalejącego 
ognia. Wydaje się, iż pierwszymi 
ofiarami była rodzina Stanisła-
wa Kucy, Stanisława Janowska 
i „dziesięcioletnie dziecko”, 
wszyscy z Mołodycza, którzy zo-
stali „zaryglowani” w skrajnym 
domu na Zadworzu należącym 
do Leona Kruby. Podczas pró-
by ucieczki z palącego się domu 
przez okna zostali wystrzelani. 
Kilkanaście osób (m.in. Józef, 
Maria i Zofia Gorylowie, Aniela, 
Maria i Stanisław Kruk, Anna 
Pociecha, Aniela, Helena i Sta-
nisława Skrzypek, Emilia, Jan, 
Jan »II« i (NN) Szumigraj oraz 
Maria i Władysław Wysocki), zo-
stało zastrzelonych na podejściu 
tzw. „Magdziakowej górki”. W 
dwóch sąsiednich domach na Za-
dworzu w piwnicach udusiło się 
lub/i spaliło się około 25 osób. 
W domu Klupki, oprócz czterech 
domowniczek(ów), śmierć zna-
leźli m.in.: Emilia i Władysława 
Cieliczko, Bronisław i Józef Haś-
ko oraz osoby noszą- ce nazwi-
sko Paszko). W domu Szymona 
Golby, oprócz jego całej rodziny 
(sześć osób) – Maria Żołyniak, 
Katarzyna, Maria i Stefania 
Orzechowska”.  (Mieczysław 
Samborski: Wiązownica pamię-
ta; s. 26 – 27; w: http://www.
mieczyslawgolba.pl/biuletyn.pdf 
). Wśród napastników rozpozna-
no miejscowych Ukraińców oraz 
parocha unickiego z Monasterza  
(- gazeta.pl; 16.04.2010).    Pa-
miętam z opowiadań jak upowcy 
przywiązali do konia za szyję 
mieszkańca Wiązownicy, który 
nazywał się Kasia i koń w biegu 
urwał mu głowę (Stanisława Ka-
niowska; w: Siekierka..., s. 302; 
lwowskie). 

18 kwietnia we wsi Brusno 
Nowe pow. Lubaczów Ukraińcy 
zamordowali 1 Polaka. We wsi 
Mołodycz pow. Jarosław upo-
wcy powracający z napadu na 
wieś Wiązownica spalili drew-
niany kościół. We wsi Rudoło-
wice pow. Jarosław zamordowali 
1 Polaka.  

W nocy z 18 na 19 kwietnia 
we wsi Michalcze pow. Horo-
denka banderowcy zamordo-
wali Marię Wilczyńską oraz jej 
koleżankę z 10-letnim synem 
(Marek Wilczyński, Góra Kal-
waria; w: „Nasz Dziennik” z 26 
maja 2010, „Z albumu naszych 
Czytelników”; informację po-
dał wnuk Marii Wilczyńskiej); 
Siekierka...., na s. 115 (stani-
sławowskie) podaje: „W latach 
1943 – 1945 we wsi zamordo-
wani zostali przez banderowców 
niżej wymienieni Polacy:

   1 – 2. Hawrylewicz (i.n.), mał-
żeństwo, ich zwłoki zostały przez 
banderowców zbezczeszczone, 

   3. Kot (i.n.), żona Ukraińca 
– Polka na polecenie jej męża 
została zamordowana przez wła-
snego syna, 

   4 – 11. NN”.

19 kwietnia we wsi Schodnica 
pow. Drohobycz banderowcy 
zamordowali 8 osób: 4 Polaków 
(w tym ojca z synem i córką), 2 
Ukrainki (żony Polaków, w tym 
jedna z dzieckiem) oraz adopto-
wane dziecko żydowskie.   

20 kwietnia we wsi Borownica 
pow. Przemyśl upowcy podczas 
napadu rozpoczętego o świcie 
obrabowali i spalili 200 bu-
dynków oraz zamordowali 62 
Polaków (inni: 70 Polaków), 
począwszy od 3-miesięcznej Te-
reski Wójcik po 90-letnia Kata-
rzynę Zimoń.  Omelan Płeczeń 
biorący udział w rzezi Polaków 
podawał, że było około 200 ofiar 
( Motyka..., s. 255; Tak było...). 
We wsi Krowica Hołodowska 
pow. Lubaczów spalili żywcem 
w domach 2 Polaków, lat 68 i 73. 
We wsi Leżachów pow. Jarosław 
zamordowali 6 Polaków.   

21 kwietnia we wsi Iwaczów  
Dolny pow. Tarnopol zamordo-
wali 3 Polaków, w tym kobietę 
– podczas prac polowych. 

Nocą z 21 na 22 kwietnia we wsi 
Torki pow. Przemyśl banderow-
cy zastrzelili Polkę, matkę ma-
łych dzieci. 

22 kwietnia we wsi Szówsko  
pow. Jarosław została ciężko 
poraniona przez upowców Polka 
Anna Salo, która zmarła po kilku 
dniach.  

23 kwietnia we wsi Miłków pow. 
Lubaczów upowcy zamordowali 
23 Polaków, którzy wrócili do 
swoich gospodarstw, w tym ko-
biety i dzieci.   

Nocą z 23 na 24 kwietnia we wsi 
Kniażyce pow. Przemyśl zamor-
dowali 6 Polaków: 5-osobową 
rodzinę z 3 dzieci oraz uprowa-
dzili nauczyciela, który zaginął. 
We wsi Leszczwa Górna pow. 
Dobromil (pow. Przemyśl) w 
kolejnym napadzie spalili 17 do-
mów polskich i zamordowali 7 

Polaków, mężczyzn.       

24 kwietnia we wsi Dwernik 
pow. Lesko (Bieszczady) za-
mordowali 2 Polaków: matkę z 
kilkuletnim synem. We wsi Sta-
re Sioło pow. Lubaczów miej-
scowi Ukraińcy zamordowali 5 
Polaków, w tym 2 kobiety oraz 3 
Ukraińców.  

25 kwietnia we wsi Cisowa pow. 
Przemyśl upowcy zamordowali 
2 Polaków 

26 kwietnia we wsi Łodzianka 
Górna koło Rybotycz pow. Do-
bromil uprowadzili Polkę, która 
zaginęła bez wieści. 

27 kwietnia we wsi Wapowce 
pow. Przemyśl zamordowali 1 
Polaka. 

28 kwietnia we wsi Laszki pow. 
Jarosław zamordowali 6 Po-
laków (Prus..., s. 264).We wsi 
Wojtkowa pow Przemyśl: „pod-
czas napadu połączonych sotni 
UPA zamordowano 7 Polaków, 
między innymi:  Kalinowski An-
toni, Kalinowski Jan, Kalinow-
ski Stanisław, zginęło też 12 
milicjantów. (Jan Lucjan Wyci-
ślak http://www.rodaknet.com/
rp_wycislak_28.htm).   

Nocą z 28 na 29 kwietnia we wsi 
Darowice pow. Przemyśl bande-
rowcy zamordowali 2 Polaków: 
mieli ręce związane drutem tele-
fonicznym i roztrzaskane głowy 
tępym narzędziem. 

30 kwietnia we wsi Buk pow. 
Lesko (Bieszczady) zamordowa-
li 1 Polaka. W miasteczku Luba-
czów woj.. rzeszowskie Ukraiń-
cy zamordowali 1 Polaka.  

29 kwietnia 1945 roku dowódz-
two oddziałów poakowskich 
oraz UPA na Rzeszowszczyźnie 
zawarło porozumienie o zaprze-
staniu akcji zbrojnych przeciwko 
sobie i ludności  Przez UPA nie 
było ono przestrzegane.  

Ponadto włącznie do kwietnia 
1945 roku we wsi Medenica 
pow. Drohobycz banderowcy za-
mordowali 16 Polaków. We wsi 
Ostrów pow. Lwów zamordowa-
li 7 Polaków.. We wsi Baworów 
pow. Tarnopol zamordowali 7 
Polaków.

W marcu lub kwietniu we wsi 
Dniestrzyk Hołowiecki pow. 
Turka zamordowali 7 Polaków: 
3 i 4-osobowe rodziny braci No-
wosielskich. 

Poniżej przykłady zbrodni ukra-
ińskich popełnionych na Pola-
kach, podanych przez świadków 
jako mających miejsce „w kwiet-
niu 1945 roku”.

We wsi Barysz pow. Buczacz 
zostało zamordowanych przez 
UPA 9 Polaków: Buchwald Ro-
man, Gąsiorowski Mieczysław, 
Stolarczyk Stefan, Szurakowski 
Józef, Skiba Jan, Skiba Antoni, 

http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl
http://www.mieczyslawgolba.pl/biuletyn.pdf
http://www.mieczyslawgolba.pl/biuletyn.pdf
http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm
http://www.rodaknet.com/rp_wycislak_28.htm


1 kwietnia 2015 - strona 28                                                                                                                                                                                                            www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   

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

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

Z dnia na dzień przybywają 
nowe polubienia więc i Ciebie 
nie może tam zabraknąć. 
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Skiba Michał, Bartkiewicz Ste-
fan, Bartkiewicz Fryderyk. 

We wsi Białokiernica pow. 
Zborów upowcy  zamordowali 
poprzez poderżnięcie gardeł 2 
Polski powracające z przymuso-
wych robót w Niemczech: Pól-
torak Kazimierę  lat ok. 20 oraz 
Marię Świątkiewicz lat ok 22, 
a także około tego czasu 5 dal-
szych Polaków,  w tym 3 kobiety.   

We wsi Bukowsko pow. Sanok 
zamordowali 3 Polaków, w tym 
25-letnią kobietę. We wsi Busk 
pow. Kamionka Strumiłowa za-
mordowani zostali przez UPA: 
Jurdyga Stanisław, jego żona 
Stefania i dzieci: Jarosława i 
Mieczysław, Kuczyńska Julia, 
Mierzwiński Marian, jego żona 
Maria oraz dzieci; Julia i Antoni. 
Puna N. i jego żona (Kubów...., 
s. 60).  

We wsi Cygany pow. Borszczów 
Ukraińcy zamordowali 2 Pola-
ków:  małżeństwo, które za na-
mową sąsiadki Ukrainki wróciło 
ze stacji kolejowej po trochę rze-
czy do swojego domu przed wy-
jazdem do Polski. Tutaj zostało 
schwytane, zarąbane siekierami 
a zwłoki spalone z całym do-
mem. 

We wsi Dobraczyn pow. Sokal 
banderowcy zamordowali 7-oso-
bową rodzinę polską Ozgów z 3 
córkami i 2 synami. We wsi Do-
rofijówka pow. Skałat zamordo-
wali 15 Polaków: 12 we wsi oraz 
3 uprowadzili do wsi Pińkowce 
pow. Zbaraż i tam powiesili, w 
tym braci: 16-letniego Michała 
Franków i 19-letniego Mariana 
Franków.

We wsi Filipkowce pow. Borsz-
czów zamordowali kilku Pola-
ków, w tym Bronisławę Kwa-
śnicką lat 55. We wsi Futory 
pow. Lubaczów uprowadzili i 
zamordowali w pobliskim lesie 
12 Polaków, w tym 6-osobową 
rodzinę z dziećmi: niemowlę i 
lat 6, 7 i 8; chłopca lat 22 oraz po 
okrutnych torturach dziewczyny 
lat 18 i 26 (5 kobiet, 3 mężczyzn, 
4 dzieci).  

We wsi Hołosków pow. Tłumacz 
obrabowali i spalili gospodar-
stwa polskie oraz zamordowali 
29 Polaków, całe rodziny. We 
wsi Hostów pow. Tłumacz upro-

wadzili i zamordowali 8 Pola-
ków, w tym 4-osobową rodzinę 
i 2 kobiety. We wsi Iwanowce 
pow. Żydaczów  zamordowali 
5-osobowa rodzinę polską z 3 
dzieci.  

We wsi Karczunek pow. Tarno-
pol: „Po masakrze w Ihrowicy 
mordy na Polakach bynajmniej 
nie ustały. Szczególnie tragicz-
ny był los dwóch młodych ko-
biet - Michaliny Kupyny, córki 
Błaszkiewicza, żony Ukraińca 
Piotra Kupyny oraz 16 letniej 
Czesławy Nakoniecznej. Obie 
pochodziły z Dobrowód leżących 
7 km od Ihrowicy i były Polkami. 
/.../ Płacząc nad zwłokami matki 
Michalina wypowiedziała wiele 
gorzkich słów pod adresem za-
bójców. Doniesiono o tym miej-
scowym nacjonalistom, którzy 
postanowili ukarać ją śmiercią. 
/.../ Banderowcy czekali na Mi-
chalinę na Karczunku. Zabrali 
obie kobiety do domu Tracza, 
gdzie wielokrotnie rozbierano je 
i brutalnie gwałcono. Nie pomo-
gły błagania Michaliny, że zosta-
wiła dwoje małych dzieci, 6 let-
nią córeczkę i 2 letniego synka, a 
jej mąż Ukrainiec jest na wojnie. 
Michalinę zamordowano. Cze-
sławę trzymano w strasznych 
warunkach jeszcze kilka dni, ale 
w końcu wypuszczono. Wycień-
czona gwałtami i głodem powoli 
wracała do oddalonych o 5 km 
Dobrowód. W tym czasie w sie-
dzibie bandy pojawiła się nieja-
ka Zahaluczka, prawdopodobnie 
żona Ołeksy. Kobieta przekonała 
banderowców, że pozostawienie 
przy życiu Czesi jest dla nich 
niebezpieczne, gdyż dziewczyna 
może zdradzić miejsce pobytu 
bandy. Kiedy Czesia z trudem 
dochodziła do Dobrowód, do-
gonił ją na koniu banderowiec 
Horochowski, pochodzący z tej 
samej wsi. Obwiązał dziewczy-
nę powrozem i przyprowadził z 
powrotem do domu Tracza. Tam 
dziewczynę zabito. /.../Tadeusz 
Kupyna, syn Michaliny, już jako 
dorosły mężczyzna zastał zapro-
szony do swojej ciotki Karoli 
Biłous z Ihrowicy na wesele jej 
syna. Przez długi czas siedział 
smutny i zamyślony, aż w końcu 
rozpłakał się. Zapytany o przy-
czynę, odpowiedział, że płacze 
za straconą miłością matczyną, 
bo żadna ciocia i opiekunka nie 
zastąpiły mu matki. - Kto mnie 

urządzi takie wesele, jak ciocia 
swojemu synowi? – pytał przez 
łzy. - Nie mogę zrozumieć - cią-
gnął dalej - w czym moja matka 
i kuzynka Czesława Nakonieczna 
przeszkadzały banderowcom bu-
dować wolną Ukrainę? Na za-
kończenie swojej opowieści Wła-
dysław Nakonieczny stwierdził, 
że takie pytania będą stawiane 
dotąd, dopóki nie powie się ca-
łej prawdy o bestialstwach UPA. 
- Ideologia bandycko-nacjonali-
styczna uśpiła im rozumy, a wy-
zwoliła demony - dodał Włady-
sław Nakonieczny” (Jan Biało-
wąs: „Krwawa Podolska Wigilia 
w Ihrowicy 1944 r. Lublin 2003, 
s. 65-67 oraz w: www.stankiewi-
cze.com/ludobojstwo.pl). 

We wsi Korszów pow. Łuck 
sąsiad Ukrainiec zamordował 
35-letniego Polaka, który przed 
wyjazdem za Bug przyjechał z 
Łucka pożegnać się z rodzin-
nym domem, który okazał się 
już  przez Ukraińców spalony. 
We wsi Krasówka pow. Tarnopol 
upowcy zamordowali 4 Polki.. 
We wsi Kurniki Iwańczańskie 
pow. Zbaraż zamordowali 10 
Polaków. We wsi Lipica Dol-
na pow. Rohatyn zamordowali 
5 Polaków: 3-osobową rodzinę 
i małżeństwo. We wsi Miękisz 
Nowy pow. Jarosław Ukraińcy 
z SKW z sąsiednich wiosek ob-
rabowali polskie gospodarstwa 
i zamordowali 5 Polaków. We 
wsi Nowe Sioło pow. Lubaczów 
upowcy zamordowali 9 Pola-
ków i spalili 112 zabudowań. We 
wsi Nowosiółka Skałacka pow. 
Skałat zamordowali 9 Polaków. 
Przez kilka godzin torturowali 
Jana Dudara, bibliotekarza pol-
skiej świetlicy wiejskiej: w ję-
zyk wbili mu ostry drut, który 
przywiązali do stopy, a w końcu 
powiesili go na przydrożnym 
drzewie. We wsi Siedliska pow. 
Brzozów upowcy zamordowali 
10 Polaków, mieszkańców Wo-
łodzia, gdy przyszli w odwiedzi-
ny do swoich rodzin, w tym troje 
dzieci do lat 4 oraz 6 kobiet. We 
wsi Skwarzawa pow. Złoczów: 
„w kwietniu 45 r. zginęli: w 
Skwarzawej (w Wielki Piątek) 
- 30 Polaków” (Kubów..., s. 
98).  Wielki Piątek wypadał 30 
marca 1945 roku. Komański i 
Siekierka na s.  509 podają, że 
„w latach 1941 – 1945 ukraiń-
scy nacjonaliści zamordowali 

48 osób”. Imiennie wymieniają 
tylko 3 osoby. Prawdopodobnie 
był to mord dokonany 30 marca 
1945 roku, gdyż taki dzień jak 
Wielki Piątek świadkom jest ła-
twiej zapamiętać. Za W. Kubo-
wem umieszczam go jednak w 
kwietniu 1945 r. We wsi Słobód-
ka Janowska pow. Trembowla 
upowcy  zamordowali 50 osób, 
w tym 47 Polaków, małżeństwo 
polsko-ukraińskie (mąż był 
Ukraińcem) z córką oraz Ukra-
inkę. We wsi Strzałkowce pow. 
Borszczów znalezione zostały 
zwłoki Polki Danuty Szymajew-
skiej z 1-roczną jej córką: kobie-
ta była torturowana, miała też 
wyprute jelita, natomiast dziew-
czynka roztrzaskaną głowę. We 
wsi Surmanowka pow. Jarosław 
upowcy zamordowali 2 Polki: 
Annę Bochno i Annę Maczugę. 
We wsi Szybalin pow. Brzeża-
ny zamordowali 5 Polaków. We 
wsi Turylcze pow. Borszczów 
zamordowali na drodze i przy 
pracy w polu kilku Polaków o 
nieustalonych nazwiskach oraz 
14-letniego chłopca, który przed 
wyjazdem do Polski wrócił do 
domu po ukryte rzeczy. We wsi 
Tyrawa Solna pow. Sanok spalili 
wieś oraz żywcem 4 Polaków a 5 
zostało ciężko poparzonych. We 
wsi Wawrynów pow. Czortków 
zamordowali 7-osobową rodzinę 
polsko-ukraińską. We wsi Zabo-
rol pow. Łuck miejscowi Ukraiń-
cy zamordowali 2 Polaków: mat-
kę z 6-letnim synem, gdy przy-
szli do swojego gospodarstwa. 
We wsi Zaszków pow. Lwów 
miejscowi banderowcy powiesili 
Polkę, żonę Ukraińca, na belce 
w stajni, podczas wieczornego 
udoju krów; mąż z dziećmi był 
w mieszkaniu, gdzie oprawcy 
nie zaszli.  

Stanisław Żurek 
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Duża, licząca ponad 450 gospo-
darstw wieś na Podolu - Bura-
kówka, powiat zaleszcz ycki  w 
województwie tarnopolskim. 
Jest bardzo mroźny poranek, 
właściwie jeszcze noc, woko-
ło ciemno, sobota 10 lutego 
1940 roku parę minut po godzi-
nie 6,00. Ciszę nocną przerywa 
silny łomot i kopanie w drzwi 
chałupy. Momentalnie wszyst-
kich domowników postawiło na 
równe nogi, ojciec pyta - kto tam 
? Откройте дверь! Weszli do 
środka.

Wywózka – SYBERIA!
Nazwa wsi Burakówka powsta-
ła zapewne od borów rosnących 
niegdyś w pobliżu osady. Lasy 
łączyły się bezpośrednio z po-
bliskim Jazłowcem. Za datę za-
łożenia osady przyjmuje się rok 
1666. Pierwszymi osiedleńcami 
w Burakówce prawdopodobnie 
byli Ormianie, którzy wypierani 
przez mongolskie hordy, wędro-
wali na Zachód i osiedlali się na 
polskiej ziemi. Nowa ojczyzna 
zapewniała im pokój i swobodę 
egzystencji. Ormianie wnieśli w 
polską kulturę wiele wartości w 
różnych dziedzinach. Z ich nacji 
wywodzą się liczni wybitni poli-
tycy, uczeni, artyści i żołnierze – 
od pól Grunwaldu, przez Warnę, 

Chocim, Kamieniec Podolski, 
Lwów,      Jazłowiec i Wiedeń 
– zwycięstwo Jana III Sobieskie-
go wspomagało pięć tysięcy Or-
mian. Również podczas dwóch 
wojen światowych nie brakło ich 
po polskiej stronie. Krwawą ofia-
rę złożyło też i duchowieństwo 
obrządku ormiańskiego, które w 
czasie wojennych kataklizmów 
zostało niemal całkowicie wy-
niszczone. Potem we wsi zaczę-
li napływać polscy osadnicy z 
dzisiejszego kieleckiego i lubel-
skiego, następnie Rusini. Świad-
czą o tym nazwiska wywodzą-
ce się ze wsi: Rościszewski, 
Szczepanik, Pawliszyn, Żymań-
czyk, Derkacz, Gołębiowski, 
Skrzypnik, Hewryk, Kuczerka, 
Niemczyk, Praksedy, Świerżko, 
Bodnar, Wolanin, Chwastow-
ski, Cieński, Jaszczyk, Sobczak. 
Wieś Burakówka położona była 
na terenie głębokiego jaru nad 
rzeką Dżuryn. Rzeka wypły-
wała z wioski Dżuryn i płynęła 
przez wsie Połowce, Pauszówka, 
Bazar, Burakówka, Słobódka, 
Popowce, Koszyłowce, Sadki, 
Czerwonogród i tam wpadała do 
Dniestru. W miejsce drewniane-
go folwarku zbudowano kamien-
ny, obok niego gorzelnię i młyn. 
Drewniana cerkiew w Buraków-
ce zbudowana w niepamiętnych 

czasach najprawdopodobniej za 
panowania księcia halicko-wło-
dzimierskiego Daniły. Kronika 
cerkiewna wspomina, że chłopi 
ze wsi zbudowali w XIV wieku 
drewnianą cerkiew. Za panowa-
nia Kazimierza Wielkiego, kiedy 
to na całym Podolu budowano 
kamienne zamki, Polacy i Ru-
sini na miejscu spalonej cerkwi 
budują nową, murowaną. Do 
komitetu budowy zostali gospo-
darze ze wsi, Rusin Homeniuk 
i Polacy Żymańczyk i Sobczak. 
We wsi nie było parafii, duchow-
ni dojeżdżali. Ruscy księża bar-
dzo często pochodzili z polskich 
rodzin m.in. księża Adykowski 
i Paluch. Na probostwie rozma-
wiano po polsku. Ostatnim cer-
kiewnym duchownym - przed 
1939 rokiem był pop Czużak. 
Jego żoną była siostra duchow-
nego z Capowa. Mieli dwójkę 
dzieci –Myrona i Marusię. Obo-
je robili wszystko by poróżnić 
społeczność wiejską doprowa-
dzając do antagonizmów pomię-
dzy nami, a Rusinami (zwanych 
później Ukraińcami).Wzajemna 
niechęć  i wrogość spowodo-
wana sprzecznością interesów 
(w przypadku gospodarzy w 
Burakówce aż nadto widoczna) 
i różnicą poglądów (chęć zbu-
dowania samostinej Ukrainy).W 
późniejszym okresie na tej ba-
zie uwidocznili się banderowcy 
mordując najpierw Żydów, po-
tem Polaków. Kiedyś Buraków-
ka należała do parafii w Czer-
wonogrodzie, oddalonym od nas 
ponad 20 kilometrów. Nie mając 
kościoła ludzie zmuszeni byli 
do uczęszczania na msze świę-
te do ruskiej cerkwi. Nie ma się 

czego dziwić, następowało po-
wolne wynarodowienie, zaczęła 
zanikać wiara katolicka. W 1861 
roku parafia w Czerwonogrodzie 
została podzielona. Burakówka 
została włączona do nowej para-
fii w Jazłowcu. Nie mając kato-
lickiego kościoła ludność naszej 
wsi korzystała z cerkwi, na prze-
mian z duchownym cerkiewnym. 
Doszło jednak do rozłamu kiedy 
proboszcz parafii w Jazłowcu 
zażądał od popa wydania metryk 
chrztu i ślubów. Cerkiewny nie 
wydał dokumentów, każąc jed-
nocześnie zamknąć drzwi cerkwi 
przed Polakami. Wierni zabrali 
jednak z cerkwi nasze szaty li-
turgiczne i kielichy i urządzili 
prowizoryczną kaplicę w sto-
dole u pobliskiego gospodarza. 
Proboszcz parafii w Jazłowcu 
ks.Turski rozpoczął w Buraków-
ce budowę kościoła wyznania 
rzymsko - katolickiego, który 
został poświęcony w roku 1882.
Warto nadmienić, że późniejszy 
kardynał Sapieha, który w 1893 
roku otrzymał święcenia kapłań-
skie w roku 1894 dekretem arcy-
biskupa Seweryna Morawskiego 
został skierowany do pracy w 
parafii w Jazłowcu, gdzie pełnił 
obowiązki kapelana panien z 
rodzin ziemiańskich przy domu 
Zgromadzenia Sióstr Niepokala-
nego Poczęcia NMP. Ubiegał się 
o parafię Dunajów, został jednak 
wysłany do parafii Skała, której 
ostatecznie nie objął. W 1920 
roku parafia w Jazłowcu zostaje 
podzielona i Burakówka  gdzie 
mieszka najwięcej Polaków, zo-
staje siedzibą parafii pod wezwa-
niem Św. Józefa. Do naszej para-
fii zostaje przydzielonych 9 wsi 

i przysiółków ; Słobudka, Biała, 
Pozeże, Popowce, Koszyłowce, 
Capowce, Bazar, Kościuszków-
ka i Czahor. Następnie zbudo-
wano plebanię i organistówkę, 
gdzie dodatkowo, czasowo uczo-
no dzieci chodzące do I i II kla-
sy szkoły powszechnej. Posługę 
duszpasterską w naszej parafii 
sprawiali jeszcze księża, ks.: 
Kulpa, Klecin, Grygiel, Myśli-
wy, Matłowski, Florek, Sozań-
ski, Lewandowski i Dola. Ksiądz 
Lewandowski we wrześniu 1939 
roku otrzymał powołanie do 
wojska, brał udział w kampanii 
wrześniowej i dostał się do nie-
mieckiej niewoli i dalszy jego 
los nie jest znany. Ksiądz Dola 
dotarł do naszej wsi jakiś czas 
po tym jak odszedł na wojnę 
ks. Lewandowski, zatrzymał się 
u nas czasowo jako uciekinier 
przed Niemcami ze Śląska. Po 
zamordowaniu kuzynki Barbary 
Zielińskiej i jej męża przez ban-
derowców w 1943 roku opuścił 
parafię. Podczas banderowskie-
go napadu na Zielińskich szczę-
śliwie uratowało się małe dziec-
ko, chowając się pod łóżko. W 
czasie repatriacji, dziecko wraz 
z babcią księdza Doli wyjecha-
li na Ziemie Zachodnie. Ksiądz 
Dola zmarł na parafii w Lubinie 
i tam jest pochowany. Pierwszą 
szkołę powszechną, dwuklasową 
w Burakówce mieszkańcy zbu-
dowali w 1883roku. Następnie w 
1900 roku dobudowano jeszcze 
jedno pomieszczenie na III kla-
sę i mieszkanie dla nauczyciela. 
Pierwszym nauczycielem w Bu-
rakówce był pan Lewicki, który 
w organistówce uczył dwie kla-
sy. Od roku 1898 dzieci uczyły 
siostry zakonne – Teresa, Helena 
i Stanisława Świeżko. W 1937 
roku  powiatowe władze z Za-
leszczyk przysłały świecką na-
uczycielkę Annę Hołodnikównę. 
Było to młoda osoba, dopiero co 
po ukończonej szkole nauczy-
cielskiej. W owym czasie wła-
dze nastawiały się na obsadzanie 
stanowisk nauczycieli wiejskich 
osobami świeckimi. Zakonnice  
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były wypierane do klasztorów, 
pracę na wsi rozpoczynali mło-
dzi nauczyciele, z których więk-
szość była bezrobotna. Zmieniali 
się właściciele, ostatnimi po roz-
biorach, którzy nabyli folwark 
Burakówka była ormiańska ro-
dzina Romaszkan.Za panowania 
Potockich w Jazłowcu, zwanych 
później Jazłowieckimi, w Bura-
kówce Polacy i Rusini wspólny-
mi siłami zbudowali murowa-
ną cerkiew w miejscu dawnej 
drewnianej zniszczonej podczas 
najazdów. Szlachta ormiańska, 
która posiadała wielkie majątki 
na całym Podolu, cerkwie budo-
wała we wszystkich większych 
wsiach. W ten oto sposób wy-
narodowiano ludność polską. W 
sąsiedniej Słobódce mieszkała 
ormiańska szlachta zagrodowa 
mająca nawet własne herby. Po 
wymarciu dotychczasowych 
właścicieli folwarku w Buraków-
ce ostatnimi zostają dwie siostry 
Romaszkan, które podzieliły się 
majątkiem. Młodsza z nich wy-
chodzi za mąż za Cińskiego ze 
Lwowa i dziedziczy Czahor i Po-
łowce. Starsza wychodzi za mąż 
za hrabiego Bondę i mieszka w 
Wiedniu. Po I wojnie światowej, 
aż do 1939 roku folwark w Bura-
kówce administruje siostrzeniec 
hrabiego Bondy, niejaki Ciński.
W Burakówce krzyżowało się 
wiele dróg, z Dżuryna do Zalesz-
czyk (szosa), z Jazłowca przez 
Czahor do Tłustego. Z Czort-
kowa przez Jagielnicę na Horo-
deńkę. Wioska umownie dzieliła 
się na trzy części: „Środek”, „Za 
dworem” i „Załucze”. Pole do-
okoła wioski nazywano od pół-
nocy „Za dworem”, od wschodu 
„Czerwona Góra”, „Hrobelka”, 
„Koło figury”, „Żłób”. Za wy-
sokim wzniesieniem nad Dżury-
nem była nizina zw.”Moczary”, 
następne pola zwano „Trawną”, 
„Łozy” i „Rokity”, na południu 
„Załucze”, od zachodu Wojcie-
chowo, Biało, Sandygóra, Za-
mogiła. Za gościńcem były tzw.
„Czaryk Góry”. Na środku wsi 
dwór pański, młyn, karczma i 
spalona w czasie wojny gorzel-

nia. Obok cerkwi była siedziba 
kancelarii gromadzkiej, a także 
wybudowana przez Rusinów w 
1922 roku na ich potrzeby - ko-
operatywa, tak zwano ich Dom 
Ludowy. Szkoła powszechna 
wybudowana była na Załuczu, 
murowany kościół pw.Św. Józe-
fa za starym cmentarzem. Wieś 
była duża i bogata. Prowadzono 
szeroką działalność kulturalną 
i polityczną, młodzież w Kole 
Młodzieży i związku „Strze-
lec”, starsi w Stronnictwie Lu-
dowym. Organizowano występy, 
działalność prowadził amatorski 
teatr wiejski. We wsi były dwa 
sklepy, Kasa Stefczyka, prężnie 
działało Kółko Rolnicze i Spół-
dzielnia Mleczarska mająca 8 
filii w miejscowości: Słobudka, 
Biało,Kościuszkówka, Popowce, 
Capowce, Podśniatynka, Latacz, 
Drohaczówka. Po zniesieniu 
pańszczyzny we wsi wybierani 
byli wójtowie, kolejno nimi byli 
; Zaskocki, Skrzypnik, Dmytry-
szyn, Tomasz Żymańczyk, Win-
centy Żymańczyk, Hajducki. 
Zamieszkali we wsi Rusini pro-
wadzili także swoją działalność 
polityczną i kulturalną, mając 
np. przysposobienie wojskowe. 
W 1939 roku po reorganizacji 
urzędu gminnego na sołtysa wsi 
wybrano Wincentego Żymań-
czyka, ten jednak szybko zrzekł 
się swojej funkcji na rzecz Piotra 
Żymańczyka. Nowy sołtys po-
przez swoje kontakty faworyzo-
wał Rusinów, stając się szybko 
ich poplecznikiem. Utrzymując 
poufne kontakty z sowiecką wła-
dzą po 17 września 1939 roku 
uniknął w ten sposób razem z 
bratem wywózki na Sybir. Ni-
kogo ze wsi nie powiadomił o 
planowanej wywózce, pomimo, 
że bardzo dobrze o tym wiedział. 
Rodzice gospodarzyli na 8 mor-
gach pola, z czasem dokupywali 
jeszcze pojedyncze kawałki od 
ludzi którzy często wyjeżdżali 
za chlebem do Ameryki. Więk-
szość  z nich wracała z gotów-
ką, zakładała rodziny i budowała 
nowe domy. W gospodarstwo 
liczyło trzy krowy, kilka jałó-

wek, 2 konie i pasieka. Tato miał 
starszego brata Kaliksta Skrzyp-
nika, który ożenił się z najstar-
szą siostrą mamy Anną oraz 
młodszego brata Władysława i 
siostry – Elżbietę i Annę. Uro-
dził się w 1901roku, jego rodzi-
cami byli Szymon Skrzypnik i 
Anna zd.Chwastowska. Dziadka 
od strony mamy nie pamiętam, 
wcześnie zmarł gdy powrócił 
jako legionista z I wojny świa-
towej. Babcia wyszła za mąż za 
Szwaluka i miała na imię Justy-
na. Rodzice gospodarzyli, zebra-
ne plony sprzedawali najczęściej 
na targu w Tłustem, chociaż do 
Czortkowa było znacznie bliżej. 
Niejednokrotnie zboże tato od-
stawiał do magazynów w Tłu-
stem. Były tam lepsze ceny z 
powodu większej ilości handlu-
jących Żydów. We wsi gospo-
darzyły rodziny; Żymańczyk, 
Jaszczyk, Chwastowski, Kawec-
ki, Rakoczy, Wawrów, Widecki, 
Bodnar, Szymanowski, Szczepa-
nik, Kościk, Łabanda,Wolanin, 
Herman, Domański, Zaskocki, 

Szwaluk ,Cyganiuk, Hajducki, 
Logoń, Rzepczyński, Borbulak, 
Pawliszyn, Drofiszyn, Padolski, 
Skrzypnik i wielu innych. Znani 
byli mi Rusini;  Homeniuk, Ku-
czyński, Nyczaj, Diduch, Bah-
ryj, Dorosz, Żowtiuk, Melnyk, 
Tymków, Dmytryk, Hryńczuk, 
Pawłyk, Dżogan, Derczak, Boj-
czuk, Mohyluk, Maśniuk,Torkot, 
Koszut, Huzij. Mieszkali też Ży-
dzi; Biller, Fischof, Akseblerad, 
Ajzmar, Karpil, Szechmej, Knol, 
Psemina, Gecko. Było też sporo 
osadników osiadłych na ziemi 
nadanej przez państwo: Soko-
łowski, Furkałowski, Baniu-
kowski,Markowski, Zieliński, 
Ziółkowski, Rakowski, Bielan, 
Matys, Gutowski, Gruszewski.

Urodziłem się w Burakówce 
powiat Zaleszczyki dnia 13 li-
stopada 1926 roku w rodzinie 
Antoniego Skrzypnika i Marii 
zd. Szwaluk. Oprócz Anny, żony 
stryja Kaliksta, mama miała jesz-
cze 2 młodsze siostry, Wiktorię 
późniejszą Pawliszyn i Anasta-
zję, która wyjechała do Kanady i 
tam pozostała. Byłem najstarszy 
z trzech braci, po mnie w 1928 
roku  urodził się Eugeniusz, 
lecz zmarł i najmłodszy Tade-
usz ,urodzony w 1931roku. Do 
szkoły powszechnej zacząłem 
uczęszczać w 1933roku i ukoń-
czyłem 6 klas, więcej się dało, 

bo wybuchła wojna. Religii w 
szkole uczyła mnie siostra za-
konna ze Zgromadzenia Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi w Bu-
rakówce. Siostry franciszkanki 
przybyły do wsi w 1906 roku i 
prowadziły miejscową Szkołę 
Ludową. Na stałe zamieszkiwały 
we wsi 4 siostry. Niekiedy reli-
gii uczył nas także ks.proboszcz 
Sozański, był już w podeszłym 
wieku i dlatego więcej godzin 
lekcyjnych spędzaliśmy z siostrą 
zakonną. Następcą księdza So-
zańskiego był ks. Lewandowski 
o którym wspominałem już, że 
we wrześniu 1939 roku otrzymał 
powołanie do wojska. Do szkoły 
w Burakówce chodzili ze mną ; 
Adolf Mostowy, Władek i Tadek 
Skrzypnik, Bolek Żymańczyk , 
Szczepanik, Janina Rzepczyń-
ska, Bronia Niemczyk, także 
Rusini i 2 Żydów. Do 7 klasy już 
nie poszliśmy, wybuchła woj-
na. Dużo wcześniej, zwłaszcza 
wiosna 1939 roku pełna była 
napięcia politycznego. Biedota, 
Ukraińcy w szczególności cie-
szyli się, że wojna jest blisko. 
We wsi mieli swoje „gumowe 
ucho”, wieloletniego bywalca 
zakładów karnych II Rzeczypo-
spolitej, ukraińskiego komunistę 
Horyczaka. Obszarnicy i polscy 
właściciele ziemscy nie wie-
rzyli, że dojdzie do IV rozbioru 
Polski. Właściciel majątku w 

/ Burakówka 1935 r. - Młodzież żeńska z ks. proboszczem

/ Burakówka 1938r. dzieci przed plebanią

/ Przed Domem Ludowym im.Bartosza Głowackiego w Burakówce
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Burakówce hrabia Ciński miał 
potężne zadłużenie wobec skar-
bu państwa. Od jakiegoś czasu 
nie płacił podatku gruntowego. 
We wsi zjawił się pełnomocnik 
starostwa powiatowego i nastą-
piło zajęcie 60 hektarów ziemi 
w Hrebelkach w pobliżu kolo-
nii Kościuszkówka. Urzędnicy 
wspólnie sołtysem i Prezesem 
Kółka Rolniczego, moim stry-
jem Kalikstem Skrzypnikiem 
rozdzielili tę ziemię pomiędzy 
polskich rolników, całkowicie 
pomijając Ukraińców. To wy-
wołało nienawiść żyjących do-
tąd w zgodzie sąsiadów. Jesie-
nią 1938 roku nowi dzierżawcy 
członkowie Kółka Rolniczego 
chcąc zagospodarować ziemię 
posiali na niej żyto. Właściciel 
wraz z fornalami kazał zaorać 
rosnące już zboże i powtórnie 
obsiał swoim. Powstała niefor-
malna bitwa między chłopami a 
fornalami z drugiej strony. Znu-
żeni ciężką pracą na roli nawet 
nie spostrzeżono, że ogłoszono 
mobilizację do wojska. Zosta-
łem wyznaczony do rozwożenia 
po wszystkich koloniach kart 
mobilizacyjnych. Nie zdążyłem 
nawet pożegnać się z najbliższy-
mi z rodziny Skrzypników, któ-
rzy poszli na front.17 września 
1939 roku przed południem idę 
w stronę kościoła. Koło Kółka 
Rolniczego zauważyłem polski 
samochód wojskowy. Do wsi 
nadciągnęła kompania żołnierzy 
z Czortkowa. W mieście tym sta-
cjonował sztab Korpusu Ochro-
ny Pogranicza. Rozłożyli się pod 
Domem Ludowym, odpoczywali 
udając się w stronę Zaleszczyk 
do granicy z Rumunią. Gospo-
dynie szykowały żołnierzom je-
dzenie niestety nie zdążyli nawet 
zacząć gdy od strony Czahoru za 
wysokim jarem rzeki Dżuryn 
pokazała się sowiecka kawale-
ria. Natychmiastowy wymarsz 
celem uniknięcia strzelaniny w 
centrum wsi, boczną drogą oko-
ło 300 metrów za polami mająt-
ku w kierunku na Kościołowce. 
Niestety na tym kierunku byli 
już Sowieci, skierowali się za-
tem w kierunku zachodnim na 
Jazłowiec. Tam na wszelki wy-
padek okopali się. Nocą nastąpi-
ło rozformowanie kompanii, żoł-
nierze przebierali się w cywilne 
ubrania otrzymane od chłopów z 
okolicznych wsi. Wszyscy chęt-

ni podoficerowie na własną rękę 
wraz z oficerami przedzierali się 
w kierunku granicy do Rumunii. 
Właściciel majątku hrabia Ciń-
ski, ostrzeżony w ostatniej chwi-
li, uciekł końmi do Rumunii. 
Po wojnie powrócił na Ziemie 
Zachodnie i osiadł we Wrocła-
wiu. Opuszczony dwór i mają-
tek ziemski zaczęli oczywiście 
grabić Ukraińcy. Zabierali co się 
tylko dało, meble, wyposażenie 
mieszkań, okna, boazerie, konie, 
krowy i inny inwentarz żywy. 
Ograbili obydwa nasze sklepy. 
W ciągu paru dni z świetnie pro-
sperującego majątku pozostał 
jedynie obraz nędzy i rozpaczy. 
Zaczęli już między siebie dzielić 
ziemię hrabiego Cińskiego. Już 
wtedy na początku wojny nastał 
ukraiński terror. W szkole wpro-
wadzono obowiązek nauczania 
języka ukraińskiego. Nikomu 
to się nie podobało, bo dzieci 
polskich była większość, ukra-
ińskich garstka. Ukraińcy po-
stanowili większą społeczność 
wiejską zlikwidować, w tym 
celu Sowietom podano nazwiska 
tych co otrzymali parcele w Ło-
zach jako koloniści Piłsudskiego 
i mieli zostać przez to wywie-
zieni na Sybir. Nikt oprócz nich 
nie mógł spodziewać się wywóz-
ki. Potem na listach znaleźli się 
wiejscy działacze członkowie 
Stronnictwa Ludowego, nauczy-
ciele, leśnicy, urzędnicy gminni, 
starostowie, policjanci i wszyst-
kich wymienionych najbliższe 
rodziny. Lista do wywozu po-
wstała też w sąsiedniej wsi Ba-
zar, lecz z niej nie wywieziono 
nikogo. Ukraińcy stanęli murem 
za Polakami. W Burakówce na 
odwrót, zawzięli się na nas, bo 
nie dostali ziemi z podziału ma-
jątku Cińskiego. Zebraliśmy 
swoje oszczędności, policzyli-
śmy, sprzedaliśmy trochę zboża, 
było parę groszy i wszyscy po-
stanowili uciekać do Rumunii. 
Czekamy tylko na cieplejsze dni, 
poprawienie pogody i w drogę. 
Nie zdążyliśmy ! 

Tekst i zdjęcia : Eugeniusz 
Szewczuk                                                                                                                        

Osoby pragnące dowiedzieć  
się czegoś więcej o życiu na 
Kresach, proszone są o kon-
takt ze mną tel.607 565 427 lub 
e-mail pilotgienek@wp.pl

/ Członkowie Spółdzielni Mleczarskiej w Burakówce - 1937r

Słuchając i czytając polskie media 
zastanawiam się czy są jakieś gra-
nice szaleństwa w ich umiłowaniu 
pomajdanowej Ukrainy i niena-
wiści do Rosji. Dochodzę każ-
dorazowo do wniosku, że granic 
takich nie ma, jak nie ma granic 
Wszechświata. Zachwycają się 
oto redaktorki i redaktorzy kolum-
nami wojsk amerykańskich prze-
mieszczających się przez Polskę 
z zachodu na wschód i odwrotnie. 
Żadnemu z nich oczywiście nie 
przyjdzie na myśl skojarzenie z 
czasami saskimi, gdy przez Polskę 
maszerowały we wszystkich kie-
runkach geograficznych a to woj-
ska szwedzkie, a to saskie, pruskie 
i rosyjskie. Jest rozkaz, żeby się 
zachwycać, więc się zachwycają 
oraz pokazują widzom i czytelni-
kom „supernowoczesny sprzęt” 
armii USA. W tym zachwycie 
chyba najdalej poszedł red. Sakie-
wicz, który pisze: „Jak kraj długi 
i szeroki, robi się zielono na dro-
gach, morzu i w powietrzu. Nad 
dosyć dawno podupadłymi lotni-
skami widać helikoptery, samolo-
ty bojowe oraz transportowe. Na 
drogach jakoś więcej ciężarówek 
z żołnierzami, ktoś sfotografo-
wał kolumnę przewożącą rakiety 
Patriot. Duch bojowy udzielił się 
naszej młodzieży. Tysiące z nich 
zapisują się do strzelców i in-
nych formacji ćwiczących obro-
nę kraju. Serce rośnie. Rusek tu 
łatwo nie wejdzie” (T. Sakiewicz, 
„Szwejk idzie na wojnę”, nieza-
leżna.pl, 20.03.2015). Czy szef 
„Strefy Wolnego Słowa” napraw-
dę nie wie, że w wypadku wojny z 
Rosją – do której on i jemu podob-
ni szczują na rozkaz USA – Polska 
zostanie zmieciona jedną salwą 
pocisków atomowych Iskander 
z obwodu kaliningradzkiego? 
Młodzi ludzie, którzy zindoktry-
nowani rusofobią zapisują się do 
„strzelców i innych formacji”, 
nawet nie będą mieli czasu na za-
stanowienie, że zamieniają się w 
kupę atomowego popiołu. Żeby 
postrzelać sobie do czegokolwiek, 
owi strzelcy po prostu nie zdążą. 

Szczególny zachwyt naszych „de-
mokratycznych” mediów wzbu-
dziło odwołanie przez władze 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wy-
kładu ambasadora Rosji. Decyzja 
ta była rezultatem jawnych naci-
sków na władze UJ, firmowanych 
m.in. przez senatora Bogdana Kli-
cha, oraz mniej jawnych pogró-
żek zakłócenia wykładu ze strony 
„środowisk patriotycznych”. To 
raczej powinno wzbudzić troskę 
tych mediów nad stanem demo-
kracji, wolności słowa i autonomii 
uniwersytetów w Polsce. Wzbu-
dziło natomiast zachwyt nad uda-
remnieniem głoszenia „rosyjskiej 
propagandy”. Rozumiem, że gdy-
by to był wykład np. ambasadora 
USA, to żadnej propagandy by na 
nim nie wygłaszano. Propaganda 
jest wedle polskich mediów wy-
łączną domeną Rosji. 

Poziom debaty publicznej w Pol-
sce pokazuje wypowiedź Wiktora 
Rossa – byłego ambasadora RP w 
Mołdawii i Armenii – dla onet.pl 
z 28 marca. Przewiduje on, że do 
końca tego roku Rosja stanie się 
bankrutem. Ponadto uważa, że w 
Rosji zapanował „klimat zupełnej 
faszyzacji kraju”, a system Putina 
jest w „fazie schyłkowej”. To bar-
dzo ciekawe, że pan ambasador 
zauważył faszyzację w Rosji, a nie 
zauważył jej na Ukrainie, gdzie 
rzeczywiście ma ona miejsce. Czy 
pan ambasador nic nie wie o pań-
stwowym kulcie OUN i UPA oraz 
dywizji SS-Galizien, uhonoro-
waniu przez ukraiński parlament 
dowódcy UPA Romana Szuche-
wycza i hitlerowskiego zbrodnia-
rza Petro Diaczenki, a także wielu 
innych przykładach autentycznej 
faszyzacji tego kraju? 

Dlaczego pan Wiktor Ross tego nie 
chce wiedzieć wyjaśnia nam wy-
powiedź Adama Szostkiewicza. 
Ten publicysta „Polityki”, daw-
niej „Tygodnika Powszechnego”, 
dał popis wyjątkowej demagogii 
atakując UJ za zaproszenie am-
basadora Rosji na wykład: „Czy 
ktoś zapraszałby ambasadora III 
Rzeszy na UJ, aby się wypowie-
dział o polityce Hitlera  w kwestii 
żydowskiej czy słowiańskiej? Po-
dobnie dobrze wiemy, że ambasa-
dor Rosji powtórzy w Krakowie 
to, co od miesięcy trąbią wszyst-
kie tuby Kremla. Nie ma z tego 
żadnego pożytku akademickiego” 
(kresy.pl, 25.03.2015). Następnie 
zaatakował Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej za inicjatywę uchwały 
sejmowej w sprawie kultu UPA 
na Ukrainie. „U nas – stwierdził 
Szostkiewicz – w ten nurt wpisał 
się Leszek Miller, kiedyś członek 
elity PZPR, ale przecież także pre-
mier III RP, który podpisał naszą 
akcesję do Unii Europejskiej. Jaki 
czort podpowiada teraz Millerowi 
ataki na Petra Poroszenkę, które 
brzmią jak z Russia Today? Nie 
wierzę, by szef SLD nagle dołą-
czył do obozu ks. Isakowicza-Za-
leskiego i nie rozumiał, że – czy 
nam się to w Polsce podoba, czy 
nie – kult UPA jest Ukrainie po-
trzebny jako jeden z elementów 
budowania posowieckiej toż-
samości narodowej” (kresy.pl, 
25.03.2015). 

Afirmację nacjonalizmu ukraiń-
skiego, w tym kultu OUN/UPA, 
głosił już wcześniej inny pro-
minentny przedstawiciel salonu 
warszawsko-krakowskiego – Ka-
zimierz Wóycicki. Ale dopiero 
Adam Szostkiewicz wyraził to 
tak dobitnie. Czy wam (nie nam, 
bo my już dawno się zbrataliśmy 
z pogrobowcami UPA) – czy wam 
się to podoba czy nie, macie uznać 
kult UPA na Ukrainie, bo taki jest 
rozkaz salonu warszawsko-kra-
kowskiego i ambasady USA. Kto 
nie uzna, jest z „obozu ks. Isako-
wicza-Zaleskiego”, a więc jest 

„ruskim agentem”. Wypowiedź 
Szostkiewicza dosłownie współ-
brzmi z wywiadem, jakiego udzie-
lił „Gazecie Wyborczej” deputo-
wany Werchownej Rady Ukrainy 
Jurij Szuchewycz – syn dowódcy 
UPA i organizatora ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego, Ro-
mana Szuchewycza. „Na czym, 
jeśli nie na UPA mamy budować 
nasz patriotyzm? Na eposach ry-
cerskich Rusi Kijowskiej? Na 
życiorysach takich Ukraińców 
jak Chruszczow i Breżniew? A 
może na bolszewickiej legendzie 
Stachanowa?” – pyta demago-
gicznie Szuchewycz, a „Gazeta 
Wyborcza” to afirmuje (onet.pl, 
28.03.2015). Nikt z „Gazety Wy-
borczej” nie zwrócił uwagi swoje-
mu rozmówcy, że na kulcie forma-
cji odpowiedzialnej za ludobójcze 
czystki etniczne nie da się zbudo-
wać żadnego patriotyzmu, żadnej 
„tożsamości narodowej”, ale co 
najwyżej poprowadzić zindoktry-
nowanych tym kultem Ukraińców 
do nowego ludobójstwa. Nikt też 
nie zwrócił Szuchewyczowi uwa-
gi na fałsz jego stwierdzenia o 
lekceważeniu i dyskryminowaniu 
Ukraińców w II RP. 

Wypowiedź Szostkiewicza oraz 
publikacja w „Gazecie Wybor-
czej” wywiadu z kimś takim jak 
Jurij Szuchewycz świadczą o tym, 
że postsolidarnościowe elity po-
lityczne i ich media już nie tylko 
afirmowały faszyzm ukraiński 
(tzw. „integralny nacjonalizm” 
ukraiński, szczególnie w wydaniu 
banderowskim był faszyzmem, a 
nawet nazizmem), ale go rozgrze-
szyły, używając przy tym szantażu 
moralnego, że kto myśli inaczej 
jest „trollem Putina”. Rozgrzesze-
nie faszyzmu ukraińskiego przez 
środowiska, które na każdym 
kroku tropią antysemityzm i upra-
wiają patetyczny kult holokaustu 
jest ich totalną kompromitacją. 
Banderowska OUN i jej UPA była 
bowiem tożsama z NSDAP i SS, 
chorwackimi ustaszami, litewski-
mi szaulisami, czy węgierskimi 
strzałokrzyżowcami. Nie można 
dla bieżącej polityki jednego fa-
szyzmu (nazizmu) rozgrzeszać, a 
drugiego potępiać. To jest sprowa-
dzanie tejże polityki do poziomu 
prostytucji. 

Jeżeli postsolidarnościowe elity 
polityczne koniecznie muszą ko-
chać pomajdanową Ukrainę, bo 
tak im kazano z Waszyngtonu, to 
niech ją kochają, ale niech uzna-
ją w tym jakieś granice ludzkiego 
rozsądku i dobrego smaku (o pol-
skiej racji stanu nie wspominam, 
bo to już w tym gronie pojęcie 
abstrakcyjne). Ukraińskie szaleń-
stwo (nazywane oficjalnie polity-
ką wschodnią) postsolidarnościo-
wych sił politycznych można pod-
sumować znanym cytatem: to jest 
miś na miarę naszych możliwości 
i to nie jest nasze ostatnie słowo. 

Szaleństwo bez granic
Bohdan Piętka

mailto:pilotgienek@wp.pl
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Znowu razem. Z chwilą przyby-
cia mamy do miasta poczułem 
się znacznie lepiej. Byłem na-
jedzony i zadbany. Wprawdzie 
miałem dodatkowe obowiązki, 
ale te były daleko lżejsze od po-
przednich. Mama musiała ży-
wić gromadkę dzieci. Potrzeb-
ne były pieniądze i żywność. 
Jajka oraz mięso z królików 
dostarczał dziadek. Ktoś może 
zapytać, dlaczego z królików? 
Po naszej ucieczce do miasta 
królików rozmnożyło się tak 
wiele, że dziadek dla własnej 
wygody wypuścił je na wol-
ność, a wtedy było ich jeszcze 
więcej. Ogród był duży, stąd 
przestrzeń życiowa dla nich 
była sprzyjająca do rozrodu. 
Króliki były ogromne i tłuste. 
Wystarczyło je tylko złapać. 
Tej sztuki nauczył dziadek 
Reksa. Pies tylko łapał i przy-
duszał. Mama uciekając do mia-
sta zabrała ze sobą spory zapas 
tytoniu, który był dobrze ukryty 
na strychu. Wieczorami kroiłem 
liście na bardzo drobne paseczki, 
a rano mama sprzedawała tytoń 
w mieście. Częściej zamieniała 
na żywność. Szczególnie tłuszcz 
i nabiał oraz chleb. Życie tak 
zorganizowaliśmy, że niczego 
nam nie brakowało i mieliśmy 
czas dla siebie. W porównaniu 
do okresu poprzedniego było cał-
kiem znośnie. Otrzymaliśmy list 
od taty. Pisał, że za kilka tygodni 
wyjedzie na front. Te listy były 
charakterystyczne, To była kart-
ka papieru złożona w trójkącik. 
Nadchodziła zima 1944/45 roku. 
Było okropnie zimno. Paliliśmy 
pod płytą, skręconą słomą i drew-
nem od dziadka. Kiedy zabrakło 
nam opału, za tytoń można było 
opał „załatwić”. Pewien czło-
wiek przywiózł dwa grube kloce. 
Nie było czym pociąć. Musiałem 
długo prosić sąsiada, aby poży-
czył piłę. Nie chciał. Pomógł spi-
rytus zabrany z gorzelni. Mama 
pilnowała tego towaru jak złota. 
Czasem, kiedy mama musiała 
być przy chorych dzieciach, ja 
chodziłem na targ. Miałem kil-
kanaście porcji tytoniu, każdą 
w osobnym papierku. Sprzeda-
wałem, targując się zawzięcie. 
Podobno załatwiałem wszystko 
znakomicie. Dzisiaj nazwano 
by mnie „dealerem”. Do szkoły 
chodziłem regularnie. A wszyst-
kie operacje targowe, załatwia-
łem przed lekcjami. Ewentualne 
spóźnienia były usprawiedliwia-
ne, bo w szkole wiedziano, że 
pomagam mamie, a mój tata jest 
na froncie. Znowu należałem do 
grupy najlepszych uczniów. Pan 
od polskiego zobowiązał nas do 
czytania książek. Nie wymagał, 
aby to był specjalnie wybrany 
autor. Mogły być nawet bajki, ale 

w języku polskim. Rywalizowa-
liśmy ze sobą, kto więcej prze-
czyta. Panią Budrewicz spotka-
łem przy kościele i poprosiłem 
o kilka książek. Zaprowadziła 
mnie do suteryny, do Tekli. Teraz 
obie tu mieszkały.

–Willa jest zajęta przez wojsko– 
powiedziała i nie mam dostępu 
do biblioteki.

Wiedziałem, przez jakie to woj-
sko. Tekla znalazła kilka. Były 
to: Wierna rzeka, Podróże Gu-
liwera, Wyspa Skarbów i Biały 
Kieł. Przeczytałem i pożyczyłem 
Weronice. Przeczytali jeszcze: 
Adam, chyba Szabatura i Hesio. 
Okazało się, że Hesio miał kil-
ka polskich książek, ale tym się 
nie chwalił. Dopiero wtedy się 
przyznał, kiedy zacząłem mu 
pożyczać książki Tekli.  Inni nie 
bardzo chcieli czytać. W klasie 
piątej doszło kilka przedmiotów. 
Historii uczyła nas po polsku ko-
bieta, która nie znosiła zwrotu 
„proszę pani”. Kazała się tytuło-
wać tak jak Rosjanka lub Ukra-
inka, wymieniając imię i imię 
ojca, czyli „otczestwa”.  Na po-
czątku oznajmiła nam, że to bę-
dzie historia Wielkiej Rusi. I tak 
wykładała, gloryfikując Rosjan. 
Złymi, przebiegłymi, dzikimi i 
nierycerskimi byli zawsze inni, a 
najczęściej Polacy. Geografii fi-
zycznej, uczył nas dyrektor szko-
ły pan Stelmach. Był to człowiek 
bardzo wymagający i bardzo 
nerwowy. Nie znosił niewiedzy 
i rozmów podczas lekcji. Nazy-
wał nas głąbami, osłami, baciara-
mi, nierobami. Stawiał jedynki, 
wzywał rodziców. W przeszka-
dzających w lekcji rzucał kredą, 
globusem, a nawet raz rzucił 
dzwonkiem. Dobrze, że mieli-
śmy duże mocne ławki. Mogło 
dojść do tragedii. W tamtym cza-
sie dzieci szkolne służyły za wy-
pełniacz tłumu. Byliśmy gonieni 
na akademie ku czci, na okazyj-
ne mitingi, na pogrzeby zabitych 
Rosjan ( podczas akcji oczysz-
czania wsi z banderowców). 
Pogrzeby były niemal każdego 
dnia. Klasy miały wyznaczone 
dyżury biorących udział w po-
chówkach Rosjan. Raz zagonio-
no naszą klasę na plac targowy, 
gdzie Rosjanie zbudowali wielką 
szubienicę. Był to dzień targowy. 
Pamiętam, że było bardzo zimno. 
Nam kazano stanąć naprzeciw-
ko tej budowli. Wisiały pętle, 
ale skazańców jeszcze nie było. 
Ktoś powiedział, że będą wie-
szać banderowców. Po jakimś 
czasie podjechały samochody ze 
skazańcami, Każdy z nich miał 
tablicę na piersi, na której prócz 
nazwiska i imienia, były wypisa-
ne jego grzechy. Zdążyłem prze-

czytać tylko jedną, która była 
najbliżej naszej klasy. „Ja taki a 
taki, zabiłem 5 Rosjan, 13 dzieci, 
11 kobiet i starców. Ktoś z tłumu 
zgromadzonych na targowisku 
zemdlał. Zrobiło się zamiesza-
nie. Odnoszono omdlałą osobę 
do tyłu. Jakaś kobieta zaczęła 
krzyczeć: „ Synok mij, syno....”  
Krzyk nagle urwał się jakby ktoś 
zakrył usta. Jakiś oficer odczytał 
wyrok sądu. Wszystkim skaza-
nym zawiązano oczy i założono 
pętle. Samochody ruszyły, a wi-
sielcy zawiśli. Jak to wyglądało? 
Powiem tylko tyle.

–To był widok straszny, choć byli 
to bandyci. I taki widok musiały 
oglądać dzieci.

Śmierć Dominika. W chłodny 
jesienny dzień października 
1944r. powiadomiono nas, 
że Dominika i jego kolegów 
pracujących na drodze koło 
Głęboczka zabili banderowcy. 
Mordu dokonali w dzień. 
Podjechali na koniach od strony 
Borszczowa i po prostu strzelali 
do ludzi jak do kaczek. Dominik 
uciekał w kierunku wsi. Nie zdą-
ży dobiec do zabudowań. Jesz-
cze tego samego dnia Dominika 
nie znaleziono. Dopiero na dru-
gi dzień znalazła go żona, czyli 
ciocia Franciszka. Był całkowi-
cie rozebrany. Ciocia mówiła, 
że z każdego zabitego Ukrainiec 
z Głęboczka zdzierał ubrania 
i buty, składał na wozie i wiózł 
do domu. Jeszcze w tym samym 
dniu banderowcy mieli zamiar 
dokonać pogromu Polaków w 
Głęboczku. Zostali odparci, bo 
Polacy byli uzbrojeni. Następne-
go dnia odbył się pogrzeb dzie-
więciu młodych mężczyzn. Po-
grzeb organizowali panowie: D. 
i O. ( z relacji cioci). Asystowała 
straż żołnierzy radzieckich. Usta-
wiono nawet karabin maszyno-
wy dla bezpieczeństwa. Ksiądz 
Mazur nad mogiłą wygłosił pło-
mienną homilię. Powiedział.

–Ta mogiła zakwitnie nam kie-
dyś białą lilią!

Na pogrzebie była moja mama, 
ciocia Rózia i Lusiek. Mnie tam 
nie było. Byłem chory i leżałem 
w łóżku .Po pogrzebie Domini-
ka ciocia i Zdzisia zamieszkały 
w Borszczowie.  Przed świętami 
Bożego Narodzenia do Głębocz-
ka pojechała do własnego domu 
po żywność młoda kobieta (bar-
dzo ładna). W mieście zostawiła 
męża i małe dziecko - dziewczyn-
kę. Pojechała i myślała, że ona 
będzie bezpieczniejsza niż mąż. 
Banderowcy ją złapali, odarli 
z odzienia, zgwałcili i uwiązali 
nagą do konia. Wlekli ją po twar-
dych zamarzniętych grudach i po 

ściernisku po zbiorze kukurydzy. 
I tak zmasakrowane ciało porzu-
cili pod miastem. Stale zadaję 
sobie pytanie: Jak nisko mogą 
upaść ci, którzy mienią się ludźmi 
i wierzą w tego samego Boga?! 
Ci ludzie dokonali w Głęboczku 
ostatecznego mordu niewinnych 
kobiet, dzieci i starców w stycz-
niu 1945 roku. Banderowcy byli 
bezkarni, bo wcześniej Rosjanie 
powołali wszystkich młodych 
mężczyzn( do 40.lat) Polaków 
do wojska. W dumnym i niegdyś 
spokojnym Głęboczku, podczas 
jednej nocy, zaślepieni nienawi-
ścią zwyrodnialcy zamordowali 
ponad 90 osób. Koniec wojny. 
Nadeszła wiosna 1945 roku. Z 
mapy na placu wiedzieliśmy, że 
trwają walki już na ziemi wroga. 
Zdobywali jakiś Kolberg. Nie 
mogłem nawet przypuszczać, że 
właśnie tam walczy i ginie mój 
tata (12.03.45). Cieszyliśmy się, 
że wojna niedługo się skończy. 
Kapitan, od «wojennoj podgo-
towki» zrobił nam ćwiczenia w 
terenie na miarę wielkiej bata-
lii. W wojnie brały udział obie 
szkoły. Nasza i ukraińska. Do-
szło do bijatyki na pięści. Zaczęli 
Ukraińcy, ale dostali porządnego 
łupnia. Nasi byli lepsi i bardziej 
zdeterminowani. Nasz kapitan 
widocznie nie lubił ich kapitana, 
bo wskazywał na winowajców 
zajścia. Od tego momentu trwała 
wojna pomiędzy naszymi szko-
łami. Najczęściej słowna na wy-
zwiska. Oni za płotem byli mocni 
w buzi. Zawody sportowe na ich 
sprzęcie wygrywaliśmy my. My 
już byliśmy duchowo przygoto-
wywani do wyjazdu do Polski. 
Był maj 1945 roku. Codziennie 
sprawdzaliśmy położenie chorą-
giewek. Były już dookoła Ber-
lina. Następnego dnia z koleż-
ką Paluchem i jeszcze jednym 
urwipołciem byliśmy pierwsi na 
placu i zobaczyliśmy, że w sa-
mym środku Berlina tkwi duża 
czerwona chorągiewka. Obok 
stał jakiś człowiek i wielokrotnie 
powtarzał.

–To prawda dzieci, wojna już się 
skończyła.

W mieście zrobił się ruch. Pobie-
gliśmy do szkoły i krzyczeliśmy, 
że Berlin zdobyty i wojna się 
skończyła! Wszystkie dzieci ca-
łej szkoły wyległy na szkolne po-
dwórko. Dyrektor kazał ustawić 
się jak do apelu. Na dziedzińcu 
sąsiadów także był ruch. Tam 
byli sami pionierzy i Komsomol-
cy. (U nas tylko kilku pionierów). 
Oni - Ukraińcy zaczęli śpiewać 
hymn radziecki. Nie wiem jak 
to się stało, że zacząłem, najgło-
śniej jak tylko potrafiłem.

–Jeszcze Polska nie zginęła póki 
my żyjemy… Wszyscy podchwy-
cili i śpiewaliśmy dwie zwrotki. 
Dyrektor oniemiał, ale nie reago-
wał. Śpiewał nasz wychowawca 
(Żyd) i jeszcze kilku nauczycieli. 
Śpiewali ludzie, którzy przybie-
gli z ulicy na nasze podwórko. 
Zagłuszyliśmy tamtych. Nauczy-
ciele radzieccy stali obok i widać 
było, że byli szczęśliwi, że woj-
ny już nie ma.  Burę od dyrektora 
miałem ja i mama, ale była jakby 
na pokaz.

Pod koniec maja do Polski poje-
chały: Ciocia Franciszka i Zdzi-
sia. Ciocia nie mogła czekać na 
nas. Groziła jej śmierć. Pierw-
szym transportem wyjechali 
wszyscy, którzy obawiali się nie 
tylko śmierci z rąk banderowców. 
My mieliśmy wyznaczony termin 
w czerwcu i dlatego świadectwo 
otrzymałem parę dni wcześniej 
niż inni. Później zmieniono nam 
termin odjazdu. Oświadczono, 
że najbliższy termin to 4. lipca. 
Do miasta przyjechali wujostwo 
G. i dziadek Stanisław. Mieliśmy 
jechać razem w jednym wagonie. 
Wujostwo zabrali dzieci: Luśka 
i kilkuletnią Stasię, trochę nie-
zbędnych sprzętów i kozę, aże-
by dzieci miały mleko podczas 
podróży w nieznane. Nasz bagaż 
był nieduży, za wyjątkiem ksią-
żek, które były przedmiotem kpi-
nek. Mieliśmy także trochę ubrań 
i żywności. Żadnych większych 
mebli nie wieźliśmy. Wszystko 
zostało w domu w Łanowcach. 
Książki miałem od właścicieli 
willi, w której najpierw miesz-
kała ciocia Franciszka. A po jej 
wyjeździe mieszkaliśmy my. Ci 
państwo mieli dużo książek i 
doszli do wniosku, że nie będą 
w stanie zabrać wszystkich. Mo-
głem wybrać sobie tyle ile będę 
mógł wywieźć. Chciałem zabrać 
jak najwięcej, ale się nie udało. 
Nie miałem, w co pakować. Wia-
domo książki są ciężki i należało 
pakować w małe pakiety. Pakie-
ty obszywałem szarym płótnem. 
Było go jednak za mało. Inne 
przedmioty, też musiały być za-
pakowane. Do Lipin (Lipian), 
z wielkim trudem dowiozłem 
wszystkie 63 książki i z tego kil-
kanaście oddałem do szkolnej 
biblioteki.

4 lipca1945r. po załadowaniu 
wagonu –węglarki z pięcioma 
rodzinami, a takich wagonów 
było około czterdzieści, ruszył 
transport ludzi, których nie tylko 
przedtem okaleczono, ograbiono 
i wygnano na poniewierkę z ży-
czeniami wszystkiego najgorsze-
go. Ten pociąg niedoli ciągnęły 
dwie lokomotywy i czasem moc-
no sapały.

W Borszczowie- mieście herbu 
Wazów - cz.2
Mieczysław Walków
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Wielkanoc,  Zmartwychwstanie 
Pańskie — najstarsze i najważ-
niejsze święto chrześcijańskie 
upamiętniające zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa, obchodzo-
ne przez Kościoły chrześcijańskie 
wyznające Nicejskie Credo .( Ni-
cejskie wyznanie wiary - symbol 
ogłoszony w czasie pierwszego 
Soboru powszechnego w Nicei 
325 r. w którym jako reakcję na 
błędy arianizmu, umieszczono 
wyznanie wiary w to, że Jezus 
Chrystus w swej naturze boskiej 
jest współistotny Ojcu). Według 
nauczania prawosławnego Pa-
triarchy Konstantynopola Bar-
tłomieja, tajemnica Wielkanocy 
nierozdzielnie związana jest z 
tajemnicą Wielkiego Piątku. Cały 
Kościół najpierw umiera, ukrzy-
żowany jest z Chrystusem, aby 
z nim zmartwychwstać. Prawo-
sławie celebruje Paschę (Wiel-
kanoc) w ciągłości z Kościołem 
pierwszych wieków i jest ona w 
centrum jego wiary i kultu. Wo-
kół zwycięstwa Chrystusa nad 
śmiercią, skupia się cała liturgia i 
cała teologia prawosławna. Zwy-
cięstwo Chrystusa rozumiane jest 
jako duchowo urzeczywistniające 
się w każdym pokoleniu. Chry-
stus zmartwychwstały powoduje, 
że i my powstajemy z martwych, 
gdyż On nosi w sobie pełne czło-
wieczeństwo, On, Niepodziel-
ny, czyste istnienie w komunii. 
„Wczoraj byłem ukrzyżowany 
z Chrystusem”, głoszą jutrznie 
paschalne, „dziś z Nim jestem 
wyniesiony do chwały. Wczoraj 
byłem umarły z Nim, dziś łączę 
się z Jego Zmartwychwstaniem; 
wczoraj z Nim byłem pogrzeba-
ny, dziś wraz z Nim budzę się ze 
snu śmierci”. Śmierć biologiczna 
i wszystkie śmierci cząstkowe, 
które ją poprzedzają i tragicznie 
wytyczają nasze losy, od tej pory 
stają się już tylko przejściami, 
„paschami” w dosłownym zna-
czeniu tego słowa, przejściami, 
poprzez które zmartwychwstanie 
ogarnia nas na miarę naszej wia-
ry, ponieważ śmierć duchowa, 
która je otacza, i którą one sym-
bolizują, zostaje od tej pory uni-
cestwiona.

Jerzy Masior, lwowianin, doktor 
medycyny, poeta, harcmistrz, żoł-
nierz Armii Krajowej tęsknił za 
swoim miastem Semper Fidelis:

Chciałbym do Lwowa na Wielka-
noc
ale nie pojadę
ludzie tam milczą
dzwony milczą
cisza tam milczy
i taka nieprzychylność w ratuszu
i na granicy
przedmieścia bardzo obojętne
i w pamiętaniach
a przecież tam było nie tak
od Antoniego dzwony
od Franciszkanów dzwony
od Karmelitów, Dominikanów, 
katedry

od Ormian nie pamięta
takie hałasy
z harfą kalichlorków
takie świętowanie
Zmartwychwstania
chyba poczekam nostalgicznie
chyba tylko w snach
pojadę
gdy tam znów będzie ślicznie

Danuta Śliwińska lwowianka 
wspomina: 
http://www.lwow.home.pl/sem-
per/wiel.html   Danuta Sliwińska

 „Kiedy zbliżają się Święta Wiel-
kanocne, myśli moje biegną do 
Lwowa, do okresu dzieciństwa i 
wszystko, co kojarzy się ze święta-
mi było tam najpiękniejsze i naj-
bardziej utkwiło w mojej pamięci. 
Nigdy później w czasie świąt nie 
było takiej pięknej wiosny, tylu 
kwiatów kwitnących i zieleni, 
nie było takiej radości, uśmiech-
niętych ludzi - jak tam w naszym 
Lwowie. Były to święta odradza-
jącego się życia i święta wiosny, 
niezwykle bogate i kolorowe. 
W wielu lwowskich ogrodach i 
parkach kwitły szafirki, krokusy, 
forcysje, pierwiosnki, w domach 
lwowskich nie zabrakło zieleni l 
kwiatów, tulipanów, hiacyntów, 
narcyzów. Okres przedświątecz-
ny - Wielki Tydzień rozpoczynał 
się od Palmowej Niedzieli, któ-
rą nazywano również Kwietną, 
Wierzbną. Obchodzona była bar-
dzo uroczyście. Palmy różne - od 
bardzo skromnych, wierzbowych 
gałązek z balzami do bogatych, 
kolorowych - poświęcone w ko-
ściele przetrzymywane były w 
domach do następnego roku i 
zapewniały zdrowie, dostatek. 
Zwyczaj święcenia palm przywę-
drował do Polski z Jerozolimy już 
w średniowieczu, W XVI i XVII w. 
według Zygmunta Glogera zwy-
czaj ten wyglądał trochę inaczej 
- od kościoła do kościoła wożono 
wózek z figurą Pana Jezusa - a 
przed wózkiem drogę wyściela-
no kwiatami i palmami Wielkość 
palmy miała znaczenie magicz-
ne, wysoka zapewniała twórcy 
długie i szczęśliwe życie, a jego 
dzieciom zdrowy rozwój ! Wysoki 
wzrost. Im palma była piękniejsza 
tym dzieci były ładniejsze.

W Wielki Piątek rano nasza rodzi-
na zasiadała do malowania jajek 
- kraszanek, malowanek, pisanek. 
Nieraz wychodziły istne arcydzie-
ła. Jajko - najbardziej kojarzące 
się ze Świętami Wielkanocnymi 
od najdawniejszych czasów było 
symbolem życia, płodności, mi-
łości i siły - zawsze wierzono, że 
ma życiodajne, oczyszczające i 
uzdrawiające właściwości. Szcze-
gólną moc przypisywano jajkom 
malowanym na czerwono, które 
wróżyły wszelką pomyślność.

Popołudniowy Wielki Piątek był 
odwiedzaniem Bożych Grobów. 
Całą rodziną wędrowaliśmy przez 

Lwów od kościoła do kościoła. 
Wydawało się, że na ulicach i w 
kościołach jest całe miasto, domy 
opustoszałe, na ulicach ogromne 
pielgrzymki. Do chodzenia na 
Boże Groby przywiązywano we 
Lwowie wielką uwagę i odbywało 
się bardzo uroczyście. A było co 
oglądać; Boże Groby zaprojekto-
wane przez artystów, misterne i 
oszałamiająco piękne, a już naj-
wspanialszy, jaki kiedykolwiek 
w życiu widziałam, nie mający 
sobie równego w Polsce - to był 
Boży Grób w kościele 00. Bernar-
dynów. Grób na tle olbrzymiego 
malarskiego tła, monumentalnej 
Golgoty pomalowanej przez arty-
stów Tadeusza Popiela i Feliksa 
Wygrzywalskiego. Na straży sta-
li żołnierze ubrani w starożytne, 
rzymskie zbroje i hełmy. Na cało-
ści rozmieszczona była ogromna 
ilość kwiatów i krzewów, a w ich 
gęstwinach rozlokowano klatki 
ze śpiewającymi ptakami. Takie-
go Bożego Grobu - tak pięknego, 
wielkiego i z taką dekoracją, tak 
przemawiającego choćby śpie-
wem ptaków, nigdy w życiu nie 
widziałam.

W Wielką Sobotę przed połu-
dniem święcone było jadło. W 
dawnych latach przychodził do 
domu kapłan i święcił zastawiony 
jedzeniem wielkanocnym stół, a 
w późniejszych, zwłaszcza w cza-
sach okupacji, nosiliśmy do ko-
ścioła koszyczki z pisankami, jaj-
kami, wędliną, babką, chlebem, 
chrzanem i solą, oczywiście ude-
korowane m.in. mirtą. Święconka 
ma początek w duszy słowiań-
skiej, pielęgnowana z pieczołowi-
tością we Lwowie i na Kresach, 
nie obchodzona poza Polską w 
żadnym innym kraju. W dawnych 
czasach w Wielką Sobotę poza 
jadłem święcono ogień i wodę. 
Zapalone pochodnie wnoszono 
do domu, rozniecano nimi ogień 
pod kuchnią, a wodą święcono 
dom i zwierzęta. Wszystko to mia-
ło chronić dom i mieszkańców od 
nieszczęść.

Wielką Sobotę kończyły we Lwo-
wie nabożeństwa rezurekcyjne 
we wszystkich kościołach. Ro-
dzina moja przeważnie chodziła 
do OO-Bernardynów. Pamiętam 
bicie dzwonów i strzelanie. W 
niedzielne przedpołudnie cała 
rodzinka zasiadała do uroczyste-
go, świątecznego śniadania, które 
rozpoczynało się od dzielenia się 
i spożywania święconego jajka 
oraz składania sobie życzeń- Jaj-
ko jest treścią i głównym symbo-
lem obchodu świąt, jak łamanie 
się opłatkiem przy Wigilii. Posta-
rajmy się, aby złożone życzenia 
mogły się spełnić. Po śniadaniu 
zawsze chodziliśmy z kwiatami do 
bliskich, pochowanych na Cmen-
tarzu Łyczakowskim i Orląt. Nie-
dziela była dniem rodzinnym, 
natomiast świąteczny Poniedzia-
łek dniem spacerów, odwiedzin 

i, jak każe tradycja, „lany”. U 
nas w domu polewano wodą w 
niedużych ilościach, a głównie 
toaletową. Lanie wodą ma też 
znaczenie symboliczne, zapowia-
da nowy okres w życiu, a znane 
przysłowie mówi: „która dziewka 
nie zmoczona, z tej nieprędko bę-
dzie żona”.

Wielkanoc to święta radości i 
nadziei, witamy je z nadzieją, że 
przyniosą w naszym życiu zmia-
nę na lepsze, że obudzimy w so-
bie więcej radości, więcej czegoś 
piękniejszego, że będziemy za-
wsze pamiętali o naszych Roda-
kach na Wschodzie.

W domach stwórzmy wiosenny, 
radosny nastrój, odpowiednio 
ubierając mieszkanie i stół wiel-
kanocny barankiem, pisankami, 
kwiatami, gałązkami forsycji, 
wierzby, brzozy itd. W kuchni 
przyrządzajmy tradycyjne, lwow-
skie, kresowe potrawy, których 
kilka przepisów poniżej podam:

1. Jajka z łososiem

4 jajka gotujemy na twardo, obie-
ramy ze skorupek i dzielimy na 
połówki. Wyjmujemy żółtka, które 
mieszamy z drobniutko pokrojo-
nymi 6-oma pieczarkami, usma-
żonymi z cebulką lub szczypior-
kiem, posolonymi i posypanymi 
białym pieprzem do smaku- Wkła-
damy z powrotem w ugotowane 
jajka. Połówkę tak przyrządzone-
go jajka owijamy cieniutkim pla-
sterkiem łososia, całość spinamy 
wykałaczką. Na wierzch dajemy 
1/2 łyżeczki sosu tatarskiego i li-
stek zielonej pietruszki.

2. Żurek z jajami

Do litra wody wkładamy 2 mar-
chewki, pietruszkę, „1/2 selera, 
por, 1/2 ząbka czosnku, 1/2 po-
krojonej cebuli. Kiedy warzywa 
będą miękkie - wywar odcedza-
my, łączymy ze szklanką zakwasu, 
dodajemy 2 ziarnka ziela angiel-
skiego, listek bobkowy, łyżeczkę 
majeranku, sól i pieprz do smaku. 
Zaciągamy 1/2 szklanki śmietany. 
Do każdej porcji dodajemy po 3-4 
cząstek jaj ugotowanych na twar-
do.

3. Schab pieczony w galarecie z 
sosem tatarskim

1 kg schabu od szynki nacieramy 
ziołami: 1 ząbek czosnku roztar-
tego mieszamy z solą, białym pie-
przem, 1/2 łyżeczki szałwii, 1/3 
łyżeczką chilli, łyżeczką oliwki. 
Wstawiamy owinięty w folię na 2 
godziny do lodówki. Następnie na 
mocno rozgrzanym tłuszczu ob-
rumienia-my ze wszystkich stron, 
podlewamy 1/2 szklanki rosołu i 
pieczemy w piekarniku ok. 2 go-
dzin. Po upieczeniu i ostygnięciu 
kroimy w plastry, układamy na 
półmisku ozdobionym listkami 
zielonej pietruszki, plasterkami 
gotowanej marchewki, pomido-
rami, zielonym ogórkiem i zale-
wamy tężejącą galaretą. Gala-
retkę przygotowujemy z rosołu 
warzywnego z 2 marchewek, 1 
listka bobkowego, soli do smaku 
i 3 szklanek wody. Gdy warzywa 
są miękkie, wywar odcedzamy, 
powinno go być 1/ 2 litra. Do 
ciepłego wywaru wsypujemy 3 
łyżeczki żelatyny, mieszamy aż 
do całkowitego rozpuszczenia, 
zalewamy tężejącym wywarem. 
Do schabu w galarecie podajemy 
chrzan z jabłkami. Możemy rów-
nież upieczony, pokrojony schab 
podać nie w galarecie, a z sosem 
tatarskim.

4. Mazurek „tarnowski”

Kostkę masła ucieramy w maku-
trze, dodajemy 3 roztarte ugo-
towane żółtka, 1 żółtko surowe, 
1/2 szklanki cukru pudru, ciągle 
ucieramy, skórkę startą z 1/2 cy-
tryny, 3/4 szklanki zmielonych 
bez łupin migdałów, na końcu 
wsypujemy 1 i 3/4 szklanki mąki i 
wyrabiamy ciasto. Po godzinnym 
ochłodzeniu w lodówce 3/4 ciasta 
rozwałkowujemy na prostokątną, 
wysmarowaną tłuszczem blaszkę, 
a z 1/4 ciasta wytaczamy wałeczki 
o przekroju do 1/2 cm i układamy 
w skośną kratkę na powierzchni 
placka. Całość smarujemy roz-
mąconym jajkiem i wypiekamy w 
piekarniku. Po upieczeniu i osty-
gnięciu w kwadraciki nakładamy 
na przemian konfitury z wiśni, 
moreli, poziomek i róży.

Możemy również przed upiecze-
niem w kwadraciki nałożyć na 
przemian grube kawałki orze-
chów włoskich, migdałów bez łu-
pin i usmażonej skórki pomarań-
czowej.

5. Tort morelowy - kruchy Babci 

LWOWSKIE WIELKANOCNE ŚWIĘTA
ALEKSANDER SZUMAŃSKI

http://www.lwow.home.pl/semper/wiel.html
http://www.lwow.home.pl/semper/wiel.html
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Geni (łatwy)

Zagniatamy ciasto z 20 dkg ma-
sła, 20 dkg mąki, 1 łyżki śmieta-
ny gęstej, 10 dkg zmielonych bez 
łupin migdałów, 4 gotowanych 
żółtek, 1/2 szklanki cukru pudru, 
kawałeczka utłuczonej wanilii. 2 
tej ilości pieczemy 5 blacików w 
tortownicy.

Blaciki przekładamy z kremem 
zrobionym z 15 dkg gęstego dże-
mu morelowego, 3 łyżek cukru 
pudru l piany z 4 białek. Wierzch 
i boki torcika lukrujemy lukrem 

morelowym z 3/4 szklanki cukru 
pudru, 15 dkg gęstego dżemu mo-
relowego i soku z 1/2 cytryny. Tak 
przygotowany tort może postać, 
po dwóch dniach jest wyborny”.

WITOLD SZOLGINIA, któremu 
sercy zmieńkłu na wspomnienia 
Wielkiej Nocy we Lwowie:

„Najsampirw, dni byli dyszczowy 
i chmurny”
I wieży kuściołów wy mgli si nu-
rzali,
Zamglony był takży mój Łycza-
ków górny,

Dziś wiernu pamieńciu wułany z 
oddali
Marzyć sy przyz Miastu puwoli 
wyndruji
W swym siraku zgrzebnym, na 
dyszczu zmuczonym;
Ali puprzyz chmury już si słońcy 
czuji,
Taj już pełnu bazik pud świentym 
Antonim.
Otu Wielgi Tydziń w puwadzy 
nadchodzi,
W kuściołach fiulety, świcy si ni 
palu;
Puklińkali razem i starzy i mło-
dzi,

A kużdyn si kaja w swojim gorz-
kim żalu...
Gdy już Wielgi Piontyk - chudze-
ni pu Lwowi,
Po tych Grobach Bożych, przy-
strojonych pienkni;
A tegu nastroju - dziś nikt ni wy-
powi,
Ud mych rzewnych wspomniń 
już mi sercy mieńkni...”

Zainspirowany tym pięknym 
wspomnieniem Wielkiej Nocy we 
Lwowie Witolda Szolgini napisa-
łem wiersz

A MNIE JEST ŻAL

A mnie jest żal
Tych dawnych wspomnień łask
I tych kościołów dzwon
We  Lwowie Boży Blask
Ten Zmartwychwstania Cud
Ten lwowskich matek zew
Orlętom cichy sen
Nad Lwowem Bóg  Aleksander 
Szumański 2010
                               Aleksander 
Szumański http://www.fronda.pl/
blogi/prawda-o-nobliscie/lwow-
skielwowskie-wielkanocne-swie-
ta,26559.html

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Oto rzadko spotykana ikona: święty Szymon- Piotr i święty 
Andrzej w braterskim uścisku. Namalowałam taką ikonę, 
bo myślę, że dziś w dobie bratobójczych walk i konfliktów 
na świecie trzeba uświadamiać sobie braterstwo w każdej 
postaci i z każdym narodem.

/ Zdj1 - Braterstwo 

Wiemy, że byli rodzonymi braćmi, że obaj byli synami 
Jony, pochodzili z Betsaidy nad jeziorem Genezaret. Obaj 
bracia byli rybakami w Kafarnaum w Galilei, a następnie 
uczniami i apostołami Jezusa. Wszystko ich łączy, a jednak 
rzadko są malowani razem na jednej ikonie czy na jednym 
obrazie. Szkoda. 

Kościół katolicki uważa świętego Piotra za pierwszego 
papieża i to on obdarzany jest wielką czcią jako główny 
święty. Podobnie Cerkwie i Kościoły Wschodu mają  swo-
jego głównego świętego, a jest nim święty Andrzej, którego 
uważa się za założyciela Kościoła w Bizancjum i Rosji.
I tak to ludzie podzielili i rozłączyli braci…
Przedstawienie św. Andrzeja w bratnim uścisku ze św. Pio-
trem ma symbolizować pojednanie Kościołów Wschodu i 
Zachodu. Powinniśmy częściej tak ich przedstawiać i taki 
wizerunek braci dobrze by było propagować dla pojedna-
nia.

We współczesnych polskich domach rzadko widuje się iko-
ny. Są różne święte obrazy, ale nie typowe ikony. Na po-
czątku chrześcijaństwa właściwie cała sztuka sakralna była 
ikoniczna i trwało to bardzo długo. Teraz jest już wyraźny 
podział na wschodnie i zachodnie malarstwo sakralne.

       

/ Zdj.2,3- moje ikony typu bizantyjskiego- św. Piotr i św. Paweł

/ Zdj.4- barokowe freski Willmanna w kościele św. Józefa w Krzeszowie

Często gdy ludzie słyszą słowo „ikona”  to zaraz w umyśle 
pojawia się przymiotnik „prawosławna”. 

Tak, przyzwyczailiśmy się do łączenia pojęcia ikony z pra-
wosławiem, z Rosją (pomijam już tych, którzy słowo „iko-
na” kojarzą z małym obrazkiem na komputerze ).

A przecież ikona to nie tylko prawosławie. Jest wiele ko-
ściołów i cerkwi, które są zwane Kościołami Wschodu, któ-
re czczą ikony i przy pisaniu nowych ikon wciąż posługują 
się kanonem pisania ikon. 
Jest kościół: chaldejski, koptyjski, maronicki, etiopski, są 
cerkwie: rumuńska,  ukraińska, grecka, bałkańska, rosyj-
ska, macedońska i wiele innych. 
Są Ortodoksyjne Kościoły Wschodu i są Katolickie Ko-
ścioły Wschodu. Wiele nazw, wiele podziałów, a przecież 
jedno chrześcijaństwo...

/ Zdj.5- ikony prawosławne z Wrocławia

IKONY BRATERSTWA I PRZYJAŹNI  
Anna Małgorzata Budzińska

http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/lwowskielwowskie-wielkanocne-swieta,26559.html
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/lwowskielwowskie-wielkanocne-swieta,26559.html
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/lwowskielwowskie-wielkanocne-swieta,26559.html
http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/lwowskielwowskie-wielkanocne-swieta,26559.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Tyberiadzkie
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/ Zdj.6- ikona koptyjska z Kairu
Bardzo byśmy wszyscy pragnęli połączenia, ale teraz jest to 
już niemożliwe. Inne tradycje, inne warunki środowiskowe, 
inne priorytety w każdym kościele. Nawet jeśli zaczyna się 
jakiś ruch dążący do zjednoczenia chrześcijaństwa to zaraz 
przeradza się w prozelityzm, zaraz jest narzucanie innym 
swojego punktu widzenia, bo „moja racja jest mojsza”. 
Poprzestańmy więc na ekumenizmie i nauczmy się pięk-
nie różnić, pokojowo współistnieć. Ekumenizm  to również 
uczenie się od siebie nawzajem .

Spójrzmy na jeszcze jedną moją ikonę. Tym razem jej pier-
wowzór to stara, koptyjska ikona znaleziona na egipskiej 
pustyni, wystawiana teraz w Luwrze w Paryżu. 

/ zdj.7 Chrystus i Abba Menas 

To Chrystus i Abba Menas- ikona zwana też ikoną przyjaź-
ni. Powstało wiele odmian tej ikony a wszystkie mówią o 
przyjaźni.
Miłość, przyjaźń, braterstwo- to tego uczy nas Chrystus i 
warto o tym pamiętać.

(W tekście zamieściłam ikony i zdjęcia mojego autorstwa)

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Wprawdzie losy życia nie dały Mic-
kiewiczowi odwiedzić miasta na 
siedmiu wzgórzach, ale jego spiżo-
wa postać cieszy i obecnie miesz-
kańców królewskiego grodu.
Po Krakowie, Poznaniu i Warsza-
wie, w centralnym punkcie Lwowa 
stanął, najpiękniejszy z pewnością, 
pomnik poety.
Inicjatywa uhonorowania wieszcza 
wyszła od członka lwowskiego To-
warzystwa Literackiego im. Mic-
kiewicza, Adama Krechowieckiego. 
Powołano Komitet Budowy z pre-
zesem dr. Bronisławem Radziszew-
skim, viceprezesem Adamem Kre-
chowieckim i sekretarzem dr. Mi-
chałem Rolle. Rozpisano konkurs, 
na który wpłynęło 28 projektów od 
polskich rzeźbiarzy zamieszkałych 
w kraju i za granicą. Nie stawiano 
artystom specjalnych wymagań, 
prócz tego, by w projekt wkompo-
nowano kolumnę.
W roku 1898 wybrano trzy projekty: 
lwowskiego rzeźbiarza Antoniego 
Popiela, Leona Zawiejskiego miesz-
kającego we Florencji i Wacława 
Szymanowskiego z Paryża.

Wybrano projekt Antoniego Popiela, 
wykładowcy rysunku na Politechni-
ce Lwowskiej, absolwenta krakow-
skiej ASP, kształconego we Wied-
niu, Florencji i Berlinie, znanego już 
twórcy szeregu rzeźb na gmachach 
miejskich.
Koszt budowy miał wynosić 166 
tys. koron. Miasto ofiarowało 60 
tys. koron. Sejm Galicyjski - 20 tys., 
resztę zebrano dzięki darom społe-
czeństwa.
Marmur na dwudziestojednometro-
wą kolumnę sprowadzono z Baveny 
koło Mediolanu, postać poety, wy-
soka na 3,30 m i pozostałe elementy 
z brązu odlano we Lwowie. Budowę 
pomnika i opracowanie jego otocze-
nia zakończono w ciągu dwóch lat.

Dnia 30 października 1904 r. nastą-
piło odsłonięcie pomnika. Na uro-
czystość przybył z Paryża syn poety 
Władysław Mickiewicz, który tak 
opisał tę chwilę w swoich „Pamięt-
nikach” (t. III. s. 372):

„O dziesiątej rano władze polskie, 
członkowie Sejmu, ciała nauko-
we, rada miejska i liczne delegacje 
uczestniczyły w uroczystym nabo-
żeństwie w katedrze katolickiej. 
Tłumy także brały udział w innych 
nabożeństwach, w katedrze ormiań-
skiej i w synagodze.
Pomnik przedstawia poetę, stojące-
go na podstawie kolumny i przema-
wiającego. Pisałem ze Lwowa trzy-
dziestego października 1904 roku: 
uroczystość była wzruszająca. Szko-
ły, cechy szły w pochodzie w nad-
zwyczajnym porządku. W każdym 
oknie miasta wystawione są portrety 
naszego ojca. Co do pomnika, składa 
się on z pięknej kolumny, na której 
wierzchołku znajduje się kadzielni-

ca wyobrażająca znicz, ogień wiecz-
nie podtrzymywany na ołtarzach 
ofiarnych pogańskiej Litwy. Anioł 
(rzeźbiarz musiał wiernie skopiować 
młodą pensjonarkę, która służyła mu 
za model) podaje z góry lirę poecie. 
Każdy uczeń szkoły sztuk pięknych 
określiłby to jako styl szablonowy. 
Poeta trzyma w ręku zwój papieru, 
który będzie mu bardzo przeszka-
dzał w brząkaniu na lirze. Sam po-
sąg nie ma wad technicznych, tylko 
dzięki usiłowaniu, by nadać memu 
ojcu wyraz natchniony, popada się w 
niebezpieczeństwo nadania mu póz 
pretensjonalnych”.
Napływ publiczności był ogromny. 
Był to olbrzymi pochód wszystkich 
cechów, stowarzyszeń młodzieży, 
chłopów, miast Polski pod jarzmem 
rosyjskim i pruskim, „nie podamy 
nazwisk -tych ostatnich - pisały 
dzienniki - żeby ich nie narazić”.
Porządek „był wzorowy. Dzielni-
ca ta dumna była ze wzniesienia 
pomnika po Poznaniu i Krakowie, 
stwierdzając w ten sposób raz jesz-
cze „bezpłodność wysiłków, zmie-
rzających do stworzenia trzech 
umysłowości polskich, podczas gdy 
istniała tylko jedna w trzech różnych 
zaborach. [...]
O uroczystym obiedzie, wydanym 
trzydziestego pierwszego paździer-
nika przez prezydenta miasta Go-
dzimira Małachowskiego, powiem 
tylko tyle, że brały w nim udział 
znakomitości Galicji, jak namiestnik 
cesarski, hrabia Andrzej Potocki, 
który miał zginąć z ręki fanatyka ru-
sińskiego, hrabia Badeni, obaj arcy-
biskupi, Bilczewski i Teodorowicz,i 
wielu innych. W chwilach podob-
nych koterie polityczne zawierają 
rozejm, ludzie , nie bacząc na poglą-
dy rozmawiają przyjaźnie.
Nazajutrz wydano w klubie literac-
kim obiad dla mnie i dla dla rzeź-
biarza pomnika, Antoniego Popiela. 
Popiel zapytał mnie, co myślę o jego 
pomniku. Odpowiedziałem mu, że 
jest więcej wart, niż pomnik kra-
kowski, co jest prawdą. [...]
Ale podobnie jak w kościele mniej 
imponuje wartość artystyczna Pietá 
niż nabożność tłumu, który modli 
się u stóp Matki Boskiej, podobnie 
wobec pomnika mego ojca mniej 
wzrusza maestria rzeźbiarza, niż 
skupienie pielgrzymów, którzy mie-
li trudności do przezwyciężenia, by 
uczestniczyć w uroczystości zaka-
zanej u nich. Radują się na widok 
godeł narodowych, przemówienia 
patriotyczne są dla nich wiatykiem 
na drogę powrotną, a wracają obło-
żeni zakazanymi książkami jak pan-
cerzem”.

Pomnik Mickiewicza w pięknej per-
spektywie ukazuje się wśród zieleni 
Wałów Hetmańskich, Teatr Wielki, 
od dnia odsłonięcia stał się miej-
scem wielu uroczystości. Dnia 22 
listopada 1920 r. u jego stóp Marsza-
łek Józef Piłsudski przyjął defiladę 
wojska, obrońców listopadowych i 

dekorował herb Lwowa Krzyżem 
Virtuti Militari. Śladem innych 
miast, pod mickiewiczowską ko-
lumną położono tablicę poświęconą 
Nieznanemu Żołnierzowi poległemu 
w I wojnie światowej.

Bardzo często pod pomnikiem Mic-
kiewicza prywatne osoby składały 
kwiaty. Tak było i za czasów so-
wieckich, co nie podobało się ów-
czesnym władzom. Były nawet wy-
padki, że składający zostali zabiera-
ni do cyrkułu.

Nowe władze nie mogły strawić 
polskości Mickiewicza i pietyzmu, 
którym otaczali pomnik pozostali 
we Lwowie Polacy. Znaleziono sta-
ry, nieraz przez nich praktykowany 
sposób; skradli nazwisko właściwe-
go autora monumentu i podstawi-
li nowego. Już nie był nim Antoni 
Popiel, a nikomu nieznany Mychaj-
ło Iwanowycz Paraszczuk. To jego 
nazwisko, jako autora pomnika, wy-
mieniały rozmaite folderki wydawa-
ne po rosyjsku i niestety po angiel-
sku (mam taki z r. 1975 wydany w 
Kijowie).
Kim był wymieniony Paraszczuk? 
W Encyklopedii Ukraińskiej wyda-
nej we Francji czytamy; urodzony 
16 XI 1878 r. we wsi Warwaryńce 
k.Tarnopola. Po ukończeniu gim-
nazjum, studiował na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie 
był uczniem Popiela. W czasie prac 
nad pomnikiem Mickiewicza został 
zatrudniony jako pomocnik rzeź-
biarski. W r. 1906 wykonał popier-
sie Wasyla Stefanyka, a w r. 1911 
- popiersie Stanisława Przybyszew-
skiego, za które został nagrodzony. 
Uchodził za zdolnego, zasługujące-
go na dalsze kształcenie. W r. 1912 
otrzymał stypendium do Rzymu,
Od r. 1924 zamieszkał w Sofii, gdzie 
zmarł 24 XII 1963 roku.
Do Lwowa nigdy nie powrócił i jak 
wieść niosła słuch o nim zaginął do 
momentu, w którym go odkopali 
szukający ruskich śladów w polskim 
Lwowie. Nie pierwszy to raz przy-
właszczono sobie polskich artystów. 
Na przykład Henryk Siemiradzki, 
autor kurtyn: w teatrze Słowackiego 
w Krakowie i w lwowskim Teatrze 
Wielkim, pochowany na Skałce u 
krakowskich paulinów, figuruje w 
dziale malarstwa rosyjskiego!
Już w obecnie wydawanych prze-
wodnikach po Lwowie (Lwów. ilu-
strowany przewodnik. Wyd. „Cen-
trum Europy” Lwów, „VIA NOVA” 
Wrocław 2001) przywrócono autor-
stwo pomnika Mickiewicza, Anto-
niemu Popielowi.
Lepiej późno niż wcale.
 
Źródło: http://www.lwow.com.pl/
pomniki/kolumna.html Danuta B. 
Łomaczewska
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