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Biały i czerwony to dla każdego
Polaka kolory wyjątkowe. One
tworzą naszą flagę oraz godło narodowe. Skąd takie kolory w naszej fladze? Dlaczego polska flaga
jest biało-czerwona? - Barwy flagi
zostały wzięte z herbu Królestwa
Polskiego, którym był biały orzeł
na czerwonej tarczy. Kolory te w
czasach średniowiecza były bar-

dzo popularne. Trzeba cofnąć się
do czasów Królestwa Polskiego i
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Już wtedy na chorągwiach widniały oba kolory, a białego orła na
czerwonym tle można zobaczyć
na obrazach Matejki czy Kossaka.
Jan Długosz, opisując bitwę pod
Grunwaldem, używał tej kolorystyki do opisu głównego i najważ-

„Gorąco” przed konsulatem Ukraińskim w
Lublinie i Krakowie
strona 5

Uroczystości 70 rocznicy
zbrodni UPA-OUN w
Borownicy k.Birczy

W dniu 19 kwietnia 2015 wziąłem udział
w obchodach 70 rocznicy wymordowania przez UPA-OUN mieszkańców wsi
Borownica k. Birczy. Organizatorem powyższych uroczystości były władze samorządowe gminy Bircza oraz proboszcz parafii Borownica. Na powyższe uroczystości
przybyli również senator oraz posłowie
województwa podkarpackiego. Na uwagę
zasługuje fakt czynnego Strona 7

Wspomnienie o śp.
Stanisławie Maślance

Odszedł od nas skromny człowiek ale
wielki patriota z Kresów, jeden z ostatnich
żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Armii
Krajowej. Notę biograficzną przesłała nam
ze ŚZŻ AK OW Anna Lewak, którą prezentujemy poniżej. Strona 17

70. rocznica ludobójstwa
na Kresach: Maj 1945

2 maja 1945 roku nastąpiła kapitulacja Berlina. Do niewoli trafiło 70 tysięcy żołnierzy
niemieckich. Admirał Karl Denitz, już jako
prezydent, utworzył nowy rząd niemiecki.
3 maja I Dywizja Pancerna gen. Stanisława
Maczka zajęła rejon Westerstede. Wojska
brytyjskie wkroczyły ..........Strona 20
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niejszego polskiego sztandaru.
Biały i czerwony były kompromisem między barwą białą, którą za
narodową uznał August II Mocny
a trzema barwami: białą, czerwoną i szafirową, które były symbolami konfederacji barskiej.
Dokończenie na stronie 2

Stulecie zagłady Ormian

24 kwietnia 1915 roku aresztowano w
Stambule 2345 osób należących do ormiańskiej elity – intelektualistów, działaczy politycznych, prawników, nauczycieli,
lekarzy, przedsiębiorców. Zamordowano
ich w okrutny sposób – podrzynając gardła,
ścinając głowy, niektórych powieszono lub
ukrzyżowano. Dzień 24 kwietnia jest obchodzony przez społeczność ormiańską na
całym świece jako rocznica ...... Strona 24

Grobowiec schronieniem
przed śmiercią

Znowu w Łanowcach. Dopiero w czasie
żniw 1944 roku pojechaliśmy do naszego
domu. Na początku było spokojnie. Pomagaliśmy dziadkowi. Ja często siedziałem na
gruszy. Rodziła przepyszne ulęgałki. Nic nie
wskazywało na to, że bandy UPA będą nadal
groźne jak za czasów niemieckich. Ukraińcy
jakby pochowali pazury. Byli cisi i zachowywali się poprawnie. Róże pod oknami cudownie pachniały, a mama jak zwykle robiła
konfitury różane. Może z mniejszą ilością
cukru, ale zawsze. ...Strona 26

Maj 1943r. Byłem świadkiem
napaści bandy UPA na …

Maj 1943 r. nie był spokojny dla mieszkańców polskich wsi , oddziały OUN-UPA organizowały masowe ataki na wsie polskie i
nowo powstałe ośrodki samoobrony na terenie całego Wołynia. Kampania przeciwko
Polakom zaczęła się na Wołyniu, a nie w
Galicji, co najmniej z kilku powodów. W
wyniku zbrodni sowieckich i niemieckich,
zsyłek, wyjazdów na roboty do Rzeszy,
liczba ludności Strona 30

Antonina Tomaszewska
- życie zesłańców polskich
wśród Tunguzów

Tragiczna caryca Rosji
Maryna Mniszchówna

Akcja „Burza” we Lwowie
I na Wołyniu

Wrocław i Lwów bratnie
miasta - Cz.VI - uczelnie
Lwowa i Wrocławia

Antonina Tomaszewska urodziła się w
Kulikowie, w powiecie żółkiewskim, województwie lwowskim. Jej rodzice – Katarzyna i Jan Bednarscy, utrzymywali się
z pracy na roli. „Mama zawsze powtarzała
tylko pole, pole i pole, od świtu do zmierzchu”. Podobnie, jak inne rodziny kresowe
gospodarowali na niewielkim areale ziemi.
Wśród zabudowań gospodarczych była
stajnia i stodoła, w których trzymano sprzęt
rolniczy oraz konie, ...........Strona 34

Akcja „Burza” we Lwowie – 22 lipca – 27
lipca 1944 Akcja „Burza” na Wołyniu – 15
stycznia – 18 marca – 21 kwietnia – 21
maja 1944 Pod koniec grudnia 1943 roku
rozpoczęła się nowa ofensywa sowiecka.
W dniu 4 stycznia 1944 roku wojska sowieckie przekroczyły na Wołyniu granicę
polsko- sowiecką z roku 1939, zaś w dwa
miesiące później, w pierwszych dniach
marca 1944 roku weszły na teren województwa tarnopolskiego........ Strona 37

„Piotruś Mały” Władysław
Cieśliński, żołnierz 27 WDPAK
Pseudonim „Piotruś”, „Piotruś Mały” często pojawia się w książkach o 27 WDP AK.
Pisze o nim Józef Turowski w „Pożodze”,
Edmund Bakuniak w „Osnowie” i oczywiście Władysław Filar w swoim cyklu książek historycznych związanych z Wołyniem
i 27 Wołyńską Dywizją AK. Strona 40

Chcę oderwać się od polityki i współczesności i przenoszę się do wieku XVII, burzliwego i okrutnego. Pragnę opowiedzieć o
pierwszej kobiecie koronowanej na Kremlu
na carycę Rosji. O dramatycznych losach
pięknej polskiej wojewodzianki sandomierskiej Maryny Mniszchówny. Była jednym z czworga dzieci Jerzego Mniszcha,
wojewody sandomierskiego i wpływowego
magnata, dworzanina ostatniego Jagiellona
króla Strona 42

Zacznę tym razem przewrotnie- od końca,we Wrocławiu, już po II wojnie światowej.
Oto zdjęcie wykładowcy Politechniki Wrocławskiej zrobione po wojnie przez mojego
tatę, który był wtedy studentem Wydziału Łączności ze specjalizacją Radiofonia:
Strona 43

Ta co Pan buja, ta ja zy
Lwowa, w objęciach Warszawy

Nocny pociąg trzecia klasa, w kurytarzu
ona on, Ona postać rasa klasa, on jest z
Wilna – szyk – bon ton! Znaczy się ja panią kocham! Sapie przy tym niby miech, W
uszko grucha, ona słucha, nagle ona głośno
w śmiech! Ta co pan buja, ta ja zy Lwowa!
Ta daj pan spokój, ta ja si na tym znam! Na
te kawałki ja za murowa! Ja w sprawach
serca doświadczeni mam! Ta po co tracić
naderemni słowa! .... Strona 47
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Pamięci „Piotrusia Małego”
i 130 żołnierzy 27 WDP AK
Redakcja

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r.
w kościele parafialnym pw. M B
Różańcowej w Puławach o godz.
11:30 odprawiona została uroczysta Msza święta w intencji
śp. ppor. WŁADYSŁAWA CIEŚLIŃSKIEGO ps. „Piotruś Mały”
i jego współtowarzyszy, żołnierzy
27 WDP AK poległych podczas
przeprawy przez Prypeć 27 maja
1944r. W uroczystej mszy obok
zebranej rodziny wzięli udział,
kombatanci AK , przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci środowisk kresowych i
patriotycznych nie tylko z Puław,
ale i z innych miast oraz licznie
zebrani mieszkańcy tego zacnego
miasta. Grupa Historyczna, Zgrupowanie Radosław z Warszawy,
przybyło na tą uroczystość z kopią
proporca Klin św. Jerzego, przypominając tym samym, że oryginał proporca został sprezentowany przez ludność Wołynia oddziałowi „Małego Piotrusia” w czasie
tworzenia 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty. Prezes ŚZŻ AK Okręg
Wołyń Anna Lewak przywiozła
z Warszawy również sztandar 27

WDP AK.
Był obecny
też sztandar Światowego
Związku
Żołnierzy
AK, Koła
P u ł a w y,
Sztandar
Starostwa
Powiatowego powiatu puławskiego
i Sztandar
Urzędu Miasta Puławy. Mszę
świętą odprawiało trzech kapłanów. Proboszcz ks. kan. Piotr
Trela już na samym początku
zapowiedział w jakiej intencji ta
uroczysta msza się odbywa. Później w kazaniu, wspominając o
swoich wołyńskich korzeniach,
przypomniał o ofiarach jakie Polacy złożyli na Wołyniu w obronie polskości. Przykładem była
właśnie osoba Władysława Cieślińskiego który jak wielu innych
młodych ludzi walczył w obronie
rodaków i wyzwoleniu ojczyzny.
Po kazaniu wystąpiła również
Anna Lewak reprezentująca ŚZŻ
AK Okręg Wołyń. Przedstawiła
rys historyczny wydarzeń wołyńskich w które wplotły się losy
„Piotrusia Małego” i jego współtowarzyszy którzy zginęli w nurtach rzeki Prypeć 27 kwietnia
1944 r. Zabrał też przedstawiciel
rodziny Kazimierz Parfianowicz
wspominając sylwetkę Władysława Cieślińskiego. Waldemar
Strzałkowski,
przedstawiciel
Kancelarii Prezydenta RP, doko-

nał przekazania Krzyża Virtuti
Militari przyznanego pośmiertnie
ppor. Władysławowi Cieślińskiemu, na ręce jego siostrzenicy Barbary Bony i asystującej jej siostry
Urszuli Religi. P/w odznaczenie
przyznane zostało
rozkazem
Komendy Głównej AK nr 512
z 3.X.1944 r. (...) potwierdzone
w r. 1959 przez Prezydenta RP na
Uchodźstwie, określone : Krzyżem Srebrnym V klasy Orderu Wojennego Virtuti Militari,
nr 12753”. Wzruszające były to
chwile dla rodziny która po 56
latach doczekała się chociaż odznaczenia dla członka rodziny,
żołnierza AK, który swoje życie
poświęcił w obronie polskości i
Polski. Dzięki uprzejmości ks.
Proboszcza rodzina zaprosiła
wszystkich gości na poczęstunek,
„słodkości” do pomieszczeń plebanii.
Foto: Dariusz Palusiński
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Dzień FLAGI

Redakcja
Dokończenie ze strony 1

Po raz pierwszy jednak kolory
biały i czerwony zostały uznane za państwowy 3 maja 1792
r., podczas pierwszej rocznicy
uchwalenia konstytucji. Wtedy
to ówczesne damy wystąpiły w
białych sukniach przepasanych
czerwonymi wstęgami, a panowie
nosili biało-czerwone szarfy. I
właśnie te kolory Sejm Królestwa
Polskiego w lutym 1831 roku postanowił uznać za barwy narodowe. Biały nigdy nie budził kontrowersji. Czerwony odwrotnie.
Na przestrzeni lat, różnymi rozporządzeniami, zmieniał swój
odcień. Dopiero w 1921 Ministerstwo Spraw Wojskowych postanowiło, że będzie to czerwień karmazynowa. - Pierwotnie polską
barwą narodową był karmazyn,
symbol dostojeństwa i bogactwa,
uważany za najszlachetniejszy z
kolorów. Stroje w kolorze karmazynowym nosili tylko dostojnicy
państwowi oraz szlachta. 13 grudnia 1927 karmazyn zastąpił cynober. Według ustawy 31 stycznia
1980 roku czerwień na fladze znowu ma odcień karmazynu. Barwy
flagi polskiej złożone z dwóch
poziomych pasów: białego oraz
czerwonego są odwzorowaniem
kolorystyki godła państwowego,
który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami
heraldyki pas górny reprezentuje
białego orła, a dolny czerwone
pole tarczy herbowej.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej ustanowiono ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004.r.

ustalając go na 2 maja. Jest to
święto stosunkowo młode i nie
wynikające z naszej tradycji narodowej tak jak np. w USA. Czy
ono się przyjmie w naszym kraju?
Przez cały okres zniewolenia czyli PRL-u to władza przy pomocy
Milicji Obywatelskiej zmuszała
do wywieszania flag np. z okazji
1 Maja czy 22 Lipca, pod groźbą
mandatu czy inną formą represji.
Patrząc głębiej wstecz do naszej
historii należy stwierdzić, że Polacy w większości brali w dłonie
polskie flagi i inne symbole narodowe w chwili protestu czy wręcz
buntu. Flagi czy sztandary były
świętościami które dawały siłę i
nigdy nie mogły się dostać w ręce
wroga. Tak było podczas powstań
narodowych i w 1939 roku podczas walk z Niemcami czy Sowietami.
Podobnie było ze sztandarami
Armii Krajowej podczas okupacji tak niemieckiej jak i sowieckiej. To dlatego nasi rodacy
nie koniecznie wywieszają flagę
2 maja. Nie było i nie ma takiej
tradycji w narodzie. Skoro jednak
wybrańcy narodu wymyślili takie
święto to należało by go wykorzystać do popularyzacji wiedzy o
polskiej tożsamości i symbolach
narodowych oraz tych wszystkich co walczyli za te symbole. Te
symbole były bardzo ważne na
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej zarówno na przestrzeni
dawno minionych dziejów jak i
podczas ostatniej wojny światowej. W dziale Historia, Relacje,
Wspomnienia możemy odnaleźć
ślady pokoleń walczących o te
symbole.

Parlamentarny Zespół do spraw Kresów,
Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej o „Karcie Polaka”
Andrzej Łukawski
22 kwietnia 2015 odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów,
Kresowian i Dziedzictwa Ziem
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej na którym po raz kolejny
obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Tym razem gościliśmy Dyrektora Departamentu Konsularnego
Marka Ciesielczuka oraz z-cę Dyrektora Departamentu Wschodniego Małgorzatę Twardowską.
Tematem posiedzenia była:
1. Sytuacja i działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych na
rzecz Polaków w Donbasie.
2. Uchwała uznająca mi.in członków UPA za „bojowników o wolność i niezależność Ukrainy”,
przyjęta przez ukraiński parlament w czasie wizyty Prezydenta
RP, Bronisława Komorowskiego
na Ukrainie.
Biorący udział w posiedzeniu zespołu przedstawiciele Środowisk

Kresowych niemal natychmiast
sprowadzili temat posiedzenia do
problemu związanych z „Kartą
Polaka” która niemal zdominowała to posiedzenie.
Okazało się, że tak naprawdę nikt
nie kontroluje procedur związanych z wydawanie „Kart Polaka”
a jej posiadaczem może zostać
każdy kto dysponuje kwotą 400€
sprowadzając kartę do poziomu

„mocnej waluty”.
Pytaliśmy też o procedury przyznawania Karty Polaka, o zasady
jej ewidencjonowania i ew, odbierania i na to wszystko mamy
uzyskać odpowiedź od przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych na kolejnym posiedzeniu zespołu.
foto: Ireneusz Domżalski

/ 3 maja 1792 roku podjęto decyzję o uznaniu barw białych i czerwonych jako narodowych. Źródło: http://kresowiacy.com/wp-content/uploads/2014/02/f1.jpg
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Ostatnia droga ś.p. Prezesa
Stanisława Maślanki
Redakcja

24 kwietnia 2015r., o godz. 11:10,
w murowanym Kościele Cmentarza Bródnowskiego została wystawiona trumna ze ś.p. Honorowym
Prezesem Okręgu Wołyńskiego
ŚZŻ AK, przed którą zameldowali się żołnierze i potomkowie
żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji
Piechoty, by wraz z rodziną odprowadzić na Wieczną Wartę niezwykłego żołnierza.
Pan Stanisław, bo tak do niego
zwracaliśmy się podczas nieoficjalnych spotkań, był rzeczywiście
postacią niezwykłą i taką też była
ceremonia pożegnalna przed odprowadzeniem tego wyjątkowego
człowieka na Wieczną Wartę.
Razem z rodziną, ś.p. Stanisława

żegnali koledzy z Okręgu Wołyńskiego i innych Okręgów AK,

żegnali go przyjaciele z Międzynarodowego
Motocyklowego
Rajdu Katyńskiego jak również
ze Stowarzyszenia Historycznego
„RADOSŁAW” prezentując kopię proporczyka KLIN św. Jerzego
z czasów walk oddziału „Małego
Piotrusia”.
W ceremonii pożegnalnej uczestniczyła wojskowa asysta Garnizonu m.st. Warszawa która towarzyszyła ś.p. Stanisławowi w jego
ostatniej drodze.
Nad mogiłą zmarłego, przybyłe
na ceremonię pogrzebową poczty
sztandarowe oddały cześć i honor
a żołnierze z asysty wojskowej honorową salwę.
Nie często się zdarza oglądać tak
wyjątkowo oprawioną ceremonię
pożegnalną ale też i nie tuzinkową postacią był ś.p. Stanisław
Maślanka. Dla nas, potomków
Obrońców Wołynia z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, wołyńskiej samoobrony i konspiracji
był jak ojciec, i jak ojciec nie odmawiał pomocy. To właśnie ś.p.
Pan Stanisław pomagał nam przy
poszukiwaniach przez rodziny
swoich przodków, był bankiem informacji o rozrzuconych po kraju
żołnierzach, czy np. organizował
i dostarczał pamiątkowe medale i
odlewy których nadania uatrakcyjniały uroczystości rocznicowe dywizji. Te nadania, wzbogacają dziś
szkolne i harcerskie sale tradycji
przypominając młodzieży szlak
bojowy drugiej (po Jugosławii)
w okupowanej europie regularnej
formacji zbrojnej. Był też harcerzem Wołynia. Mimo okropności
jakie przeżył w powojennych komunistycznych katowniach nie załamał się i nie skarżył na swoich
oprawców. Dusił te krzywdy w
sobie i mam wrażenie, że w swoim
życiu robił wszystko by już nikt
nigdy nie musiał przeżywać tego
co sam przeszedł. Był wspaniałym archiwistą z czego nieustannie
korzystał Kresowy Serwis Informacyjny i mam wrażenie, że lubił
nam pomagać. Wraz z ostatnim
prezesem-żołnierzem Okręgu Wo-

łyńskiego ś.p. Kazimierzem Danilewiczem, tworzyli zgrany duet z
którym my, potomkowie żołnierzy
27 WDP AK rozumieliśmy się bez
słów. Dzisiaj go pożegnaliśmy ale
wiem, że pełniąc Wieczną Wartę
wraz z kolegami dalej będą czuwać nad osieroconymi potomkami

Żołnierzy z tej dywizji.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI WIECZNA CHWAŁA BOHATEROM.
Wspomnienie o ś.p. Stanisławie
na stronie...17
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„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości
ani prawa do przyszłości” - J. Piłsudski
Andrzej Łukawski

profanacji. Czy widział ktoś na
cmentarzach ścieżki rowerowe..?
Już widzę lamentarne „aj_waj” po
przecięciu ścieżkami rowerowymi
obozów koncentracyjnych W Majdanku, Treblince czy Oświęcimiu.

wy to żadna tajemnica. Mówiłem o
nim na Zespole „Kresowym” w Sejmie i podczas jednego ze spotkań
Kresowian z min. Kunertem, który
również myślał ( nie wiem czy dalej
tak myśli ) o podobnej idei. Tyle o
„marzeniach sennych Kresowian” i
wracam do ścieżki rowerowej.
Zjazdem „ze skarpy”, ścieka zbliża
się do Skweru Wołyńskiego i da-

Gdy udałem się dzisiaj na Skwer
Wołyński w Warszawie, zastałem
taki oto obraz jak na dołączonych
fotografiach. Prace remontowe
przy Krajowej 8 w bardzo bliskim
sąsiedztwie Skweru Wołyńskiego
trwają. Dzisiaj kładziono akurat jakieś belki nad ul. Gdańską, belki o
przedłużonych gabarytach, które po
remoncie stanowić będą łącznik nad
ul. Gdańską dla nowo powstającej
ścieżki rowerowej.

J. Piłsudski jest autorem pewnej
mądrości-przesłania że oto: Kto
nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa
do przyszłości . Jak bardzo trzeba być ograniczonym umysłowo,
żeby w uświęconym dla Kresowian i ich potomków miejscu dokonać tak prymitywnej i haniebnej

Sprawdzimy zatem kto odpowiada
za ten skandal i komu podrzucono
do palenia jakieś świństwo wyżerające mózg. Nie sądzę że za tą profanacją stoi Zarząd OW ŚZŻ AK,
bo akurat ten organ, poza grzaniem
prezesowskich foteli nie robi NIC
a powinien. Tak przecież jest zapisane w Statucie ŚZŻ AK a Statut to
PRAWO, a prawo to rzecz święta
której nie szanuje towarzystwo
wzajemnej adoracji nadające sobie
jakieś blaszki warte tyle co butelkowe kapsle.
Wracam zatem na Skwer Wołyński. Na zdjęciu z fragmentem
ścieżki rowerowej na skarpie widać konstrukcję nośną pod ekrany
akustyczne i jestem zaniepokojony
ich wysokością. Po zakończeniu
prac, znad ekranów będzie widoczny jedynie kawałeczek głowni a to
spowoduje, że już nikt nie zobaczy
Skweru Wołyńskiego od strony trasy AK.
Czy zatem przy okazji remontu
ósemki nie upieczono na raz dwóch
pieczeni..?? Będzie trasa - ok, ale
nie będzie skweru i też ok dla władzy która z taką pieczołowitością
zamiata Kresy pod dywan. Akurat
w przypadku SW nie zastosowano
szczotki a parawan co na to samo
wychodzi, bo przecież nikt nie zobaczy Skweru Wołyńskiego.

przez Warszawiaków pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz
rozpoczyna się od początku (niestety tylko wirtualnego) Parku
Kresowego, o który w pytaniu nr.
3 w pakiecie pytań do kandydata
na prezydenta RP zabiegają Kresowianie. Przypomnę wiec, że ś.p.
Kazimierz Danilewicz, projektant
Skweru Wołyńskiego, ostatni Prezes-Żołnierz (27 WDP AK) Okręgu
Wołyńskiego ŚZŻ AK, pozostawił

Podobny los, czyli „zniknięcie pomnika” Ofiar Ludobójstwa czeka
zaledwie dwa lata temu postawiony przez Pana Kunerta i Komorowskiego kompleks. A miało to
być miejsce „w sam raz” i jakże
by inaczej, widoczne dla tysięcy
przejeżdżających trasą kierowców.
Jak jest naprawdę widzimy w
obiektywie.

Ścieżka jak ścieżka. Mało ich w
Warszawie dlatego każda nowo powstająca to z całą pewnością raj dla
warszawskich cyklistów.
Ścieżka którą niewątpliwie zaliczy
do swoich sukcesów „ukochana”

po sobie idee utworzenia takiego
Parku i o tym, jeszcze za jego życia
rozmawiałem z władzami Żoliborza. Niestety, jego śmierć pozostawiła tą ideę w formie nigdzie niespisanego testamentu i przeniosła
się w świat wirtualny. Park Kreso-

lej rozcina kompleksowy monolit
oddzielając bezpardonowo monument zawierający ziemię z prochami Obrońców Wołynia (miecz), od
symbolizujących powiaty Wołynia
świec pod którymi granitowa płyta
kryje ziemię z prochami Polaków
zamordowanych na Wołyniu przez
UON-UPA.
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„Gorąco” przed konsulatem I przed konsulatem
w Krakowie
Ukraińskim
w
Lublinie
Redakcja
Redakcja
LUBLIN:
13 kwietnia 2015r., przed Konsulatem Ukraińskim w Lublinie
odbył się protest przeciwko obsadzeniu w charakterze dyplomaty
Wasyla PAWLUKA, zadeklarowanego szowinisty, wielbiciela
OUN-UPA i wroga Polaków.
To jawne naplucie w twarz naszemu narodowi i obraza dla pamięci tysięcy ofiar banderyzmu
mówili zebrani przed konsulatem.
Zebrani wyrazili sprzeciw wobec
„misji” Pawluka oraz narastającej
na Ukrainie fali zbrodniczego nacjonalizmu.
W intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA, obok
ich fotografii zapłonęły Znicze
Pamięci.
Wg. wschodniego obrządku, w
dniu protestu wypadał drugi dzień
świąt dlatego też z hukiem rozbito pisankę w banderowskich kolorach.
Na zakończenie protestu zaapelowano do władz Lublina o finansowe wsparcie na Infrastrukturę
Skweru Ofiar Wołynia w Lublinie.

KRAKÓW: Jak doniosła Gazeta
Krakowska z 10 kwietnia 2015,
Ponad 80 osób protestowało w
piątkowe popołudnie przed Konsulatem Generalnym Ukrainy w
Krakowie. W ten sposób chcieli
wyrazić sprzeciw wobec angażowania się polskiego rządu w konflikt na Ukrainie. Organizatorami

protestu byli Małopolscy Patrioci
2010 oraz Młodzi Małopolscy Patrioci. Demonstrujący krzyczeli
m.in. „Banderowiec nie jest moim
bratem” czy „Precz z komuną”.
Podczas demonstracji kilka osób
zapaliło znicze pod konsulatem
jako symbol solidarności z narodem ukraińskim”.
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Zapalili znicze
Robert Nowak

„Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński”
KOMUNIKAT 3/15 Przyjacielu,

Młodzież z Jednostki Strzeleckiej
nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone
ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku
upamiętniła 75 rocznicę Zbrodni
Katyńskiej.
W Tymbarku obok pomnika przy
Dębie Pamięci kpt Jerzego Myszkowskiego, Strzelca - Legionisty
zamordowanego strzałem w tył
głowy przez NKWD - Strzelcy
zapalili znicze, odmówili modlitwę w intencji pomordowanych
i oddali hołd bohaterskiemu żołnierzowi.
- Według relacji jednego z żołnierzy Kampanii Wrześniowej,
jednostka w której obydwaj słu-

żyli znalazła się w okrążeniu
wojsk bolszewickich.
Żołnierz ten w przebraniu cywilnym wrócił do domu. Jerzy namawiany by zrobił to samo, miał
wtedy powiedzieć: „Nie zdejmę
munduru polskiego żołnierza,
skoro włożyłem go by bronić
swojej ojczyzny”.
Dla młodego pokolenia tymbarczan była to doskonała lekcja
historii o strasznej zbrodni dokonanej na polskich oficerach przez
NKWD w roku 1940. Tymbarscy
Strzelcy sprawują opiekę nad tym
Miejscem Pamięci
Narodowej.

www.ksi.kresy.info.pl

JASNA GÓRA 2015, XII Motocyklowy Zlot Gwiaździsty
im. Księdza Ułana Zdzisława
Jastrzębiec Peszkowskiego za
nami.
Przyjechało 30 tys. motocyklistów.
W sobotę o 16:00 złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Stanisława
Sojczyńskiego - Warszyca.
O godz. 18:00 było spotkanie w sali
O. Kordeckiego. Kolega Marian
Kupidłowski pokazał swój film z
XIII Rajdu Katyńskiego. Pierwszy
pełnometrażowy film o Rajdzie
Katyńskim został przyjęty przez
motocyklistów bardzo gorąco.
O 21:00 był motocyklowy Apel
Jasnogórski.
W niedzielę 19 kwietnia o godz.
10:00 ruszyła parada motocyklowa sprzed Sanktuarium Ojca
Pio, z Górki Przeprośnej na Jasną
Górę. Kilka tysięcy motocyklistów
przejechało przez miasto, witanych
przez mieszkańców Częstochowy.
O 12:00 Msza Św. której
przewodniczył i kazanie wygłosił
nasz Wielki Przyjaciel, JE ks.
Abp Tadeusz Kondrusiewicz, ordynariusz diecezji mińsko - mohylewskiej, a wcześniej diecezji
moskiewskiej.
Podczas Zlotu przeprowadziliśmy
zbiórkę pieniędzy na rzecz Polaków na Kresach Rzeczypospolitej. Zbiórkę przeprowadzili
harcerze z Wileńskiego Hufca
Maryi z ks. Harcmistrzem Dariuszem Stańczykiem na czele dziękujemy Wam kochane Wilniuki. Dostaliśmy też b. dużo zabawek
dla dzieci w sierocińcach. Niech
uśmiech tych najbiedniejszych z
nas będzie dla Was nagrodą.
W tym roku, jak zwykle, jest bardzo szczelny zapis cenzury.
Największego
motocyklowego
zlotu w Europie nie dostrzegły media. Wszystkie media i głównego
nurtu, jak i tzw prawicowe.
Na ulicę wyjdzie stu pederastów
- w gazetach, TV - huczy przez
tydzień.
Jedynie
TV
TRWAM
przeprowadziła
bezpośrednią
transmisję z uroczystości. To jedyna naprawdę POLSKA TELEVIZJA.
Więcej o XII Jasnogórskim Zlocie,
o kolejnej prowokacji środowiska
motocyklowego, które zbałamucił
prezydent Częstochowy, Krzysztof
Matyjaszczyk z SLD, w następnym
Komunikacie.
•••
Dziś tematem nr 1 w Polsce są
Nocne Wilki.
Nocne Wilki zjednoczyły media
w Polsce. Gazeta Wyborcza pisze
to samo co „Gazeta Polska”, TV
Republika mówi to samo co TVN
24. Zdumiewająca jedność w
kłamstwie.
30 rosyjskich motocyklistów
zagroziło bezpieczeństwu 38 milionowemu narodowi.
Gdzie i kiedy się zaczęła ta prowokacja, kto ją rozpoczął, nie wiem.
Niewątpliwie zorganizowano ją w
Polsce. Rosyjscy motocykliści z
różnych klubów, zrzeszeni w organizacji „Rosyjscy Motocykliści”,

jadą już po raz trzeci i dotychczas
nie było żadnych problemów i
nagle teraz zorganizowana histeria
polskojęzycznych gadzinówek.
Jeszcze niedawno kazano nam
kochać Rosjan (pamiętacie premiera z piąstkami), teraz mamy
Rosjan nienawidzić. Medialni prowokatorzy chcą za wszelką cenę
wplątać w swoje plany polskich
motocyklistów. Mówimy im NIE.
Podczas Jasnogórskiego Zlotu, 30
tys. motocyklistów, jednogłośnie,
przez
aklamację
uchwaliło
poniższą rezolucję. Można to
zobaczyć na stronie: http://tvtrwam.pl/film/rozpoczecie-sezonumotocvklowego-2015 o 1:14 a
także
www.rajdkatvnski.com
REZOLUCJA 30 TYS. POLSKICH MOTOCYKLISTÓW
ZEBRANYCH NA XII MOTOCYKLOWYM
ZLOCIE
GWIAŹDZISTYM IM. KSIĘDZA UŁANA ZDZISŁAWA JASTRZĘBIEC PESZKOWSKIEGO NA JASNEJ GÓRZE.
Rezolucję uchwalono przez aklamację.
My, Polscy Motocykliści, zebrani
na XII Zlocie Motocyklowym: Jasna Góra 2015 im. Księdza Ulana
Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, potwierdzamy naszą solidarność ze wszystkimi motocyklistami świata. Zapewniamy na
terytorium Polski, bezpieczeństwo
i gościnność. Dziś, kiedy funkcjonariusze gazet i telewizji polskojęzycznych, posługując się kłamstwem, realizując antypolskie cele,
rozpętali nieznaną dotychczas iv
polskiej tradycji, nagonkę na naszych gości, motocyklistów rosyjskich, zachęcając wręcz do fizycznej wobec nich przemocy, oświadczamy:
Motocykliści rosyjscy przez Polskę
przejadą bezpiecznie. Nie dopuścimy do żadnych awantur. Zapewnimy im bezpieczny przejazd i
gościnność, taką jak oni, od 14, lat
zapewniają Motocyklowym Rajdom Katyńskim i wszystkim naszym
wyprawom na Wschód.
Rajd rosyjskich motocyklistów z
Moskwy do Berlina, w 70 rocznicę
zwycięstwa nad Niemcami, odwiedzający pola bitewne i cmentarze
dziadów, ma takie same znaczenie
dla Rosjan, jak Motocyklowy Rajd
Katyński dla Polaków.
Witamy Was, rosyjscy motocykliści
na polskiej ziemi.
Spotykamy się w dniu 27 kwietnia
br. o godz. 9:00 czasu polskiego, na
przejściu granicznym w Brześciu.
Wiktor Węgrzyn
Komandor
Międzynarodowych
Motocyklowych Rajdów Katyńskich. Jasna Góra 19 kwietnia 2015
rok
Poniżej planowana trasa przejazdu rosyjskich motocyklistów
przez Polskę.
Dzień 3. 27.04 (pn)
Brest (BY) - Warszawa (PL)
Start 08.00 Odległości 200 km.
Czas przejazdu 4 godziny (1,5
godziny przejście granicy)
Zwiedzanie memoriału “Grób
nieznanego żołnierza” na pl.

Piłsudskiego, położenie kwiatów,
minuta milczenia
Warszawa (PL)- Wrocław (PL)
Start 15.00 Odległości 351 km.
Czas przejazdu 5 godzin Przybycie
pr. 20.00
Na miejscu, rozmieszczenie, organizacja kolacji, odpoczynek.
Dzień 4. 28.04 Wrocław (PL)
Na miejscu
09.0 Zwiedzania pomnika ofiar
ludobójstwa Wołynia, Położenie
kwiatów.
11.0 Cmentarz rosyjskich Żołnierzy (Skowronia Góra), położenie kwiatów, minuta milczenia
13.0 Zwiedzania starego Wrocławia,
16.0 Przyjacielska kolacja.
16.0 Dzień 5. 29.04 (sr)
16.1 Wrocław
(PL)
Oświęcim (PL)
16.2 Start 9.00
16.3 Odległości 220 km.
16.4 Czas przejazdu około 3
godziny.
16.5 Przybycie 12.00
Na miejscu jest zwiedzanie Obozu
KL Auschwitz 2 godziny.
Oświęcim (PL) - Hrabyne (CZ)
Start 14.00 Odległości 114 km.
Czas przejazdu 2 godz.
Przybycie 16.00
Na miejscu zwiedzanie największego w Czechach muzeum II Wojny
Światowej z interesującą ekspozycją
Hrabyne (CZ) - Ostrawa (CZ).
Start 18.00 Odległości 30 km.
Czas przejazdu 1 godzinę.
Przybycie 19.00
Na miejscu jest rozmieszczeniem,
kolacja, odpoczynek.
Drodzy
Koledzy,
Motocykliści,

Polscy

Zapraszam Was wszystkich, zrzeszonych w klubach MC, innych klubach i indywidualnych
motocyklistów, do przyjazdu na
granicę w Terespolu 27 kwietnia
br. o godz. 9:00. Gdyby rosyjskim motocyklistom spadł włos z
głowy, gdyby zostali zaatakowani,
to byłaby hańba dla nas. W Polsce
wszyscy motocykliści są naszymi
gośćmi. Nieważne czy to Rosjanin,
Ukrainiec, Białorusin, Litwin czy
Niemiec - biały czy czarny. Mamy
im pomagać i strzec - tak jak oni
nas. To jest solidarność motocyklowa. Niech gryzipiórki i polityczne śmiecie zostawią nas i naszych
gości w spokoju.
Kto z Was nie może przyjechać
do Terespola, niech dołączy na
trasie. Organizujcie się w grupy
dołączajcie do kolumny. Zadbajcie aby nasze motocykle miały
białoczerwoną flagę, po lewej
stronie, po stronie serca.
Z uwagi na brak czasu na
jakąkolwiek
organizację,
ogłaszam Pospolite Ruszenie i
całą kolumną dowodzę ja lub
wyznaczony przeze mnie motocyklista.
Do zobaczenia.
Wiktor Węgrzyn
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Uroczystości 70 rocznicy zbrodni
UPA-OUN w Borownicy k.Birczy

Zdzisław Koguciuk

W dniu 19 kwietnia 2015 wziąłem udział w obchodach 70
rocznicy wymordowania przez
UPA-OUN mieszkańców wsi
Borownica k. Birczy. Organizatorem powyższych uroczystości
były władze samorządowe gminy Bircza oraz proboszcz parafii
Borownica. Na powyższe uroczystości przybyli również senator oraz posłowie województwa podkarpackiego. Na uwagę
zasługuje fakt czynnego udziału
w organizowaniu uroczystości
nauczycieli oraz uczniów gimnazjum w Birczy. Uroczystość
rozpoczęła się przy pomniku
ofiar pomordowanych od odegrania przez zespól Ochotniczej Straży Pożarnej hymnu
państwowego oraz wciągnięcia
flagi państwowej na maszt. Następnie posłowie i senator oraz
miejscowi przedstawiciele władzy oraz przedstawiciele IPN
jak również Ruchu Narodowego

i miejscowy ksiądz proboszcz
wygłosili krótkie przemówienia. Motywem przewodnim tych
przemówień był akcent na to
aby władze szczebla gminnego
, powiatowego czy wojewódzkiego mówiły prawdę o zbrodni
UPA-OUN ale aby ta prawda
płynęła również z ust najwyższych władz państwowych. Pojednanie pomiędzy Polakami
a Ukraińcami nastąpi w chwili gdy naród Ukraiński potępi
zbrodniarzy UPA-OUN. Dzisiaj
władze Ukrainy nadają zbrodniczym członkom UPA-OUN
tytuły bohaterskie a na całej
zachodniej Ukrainie stawiane
są pomniki zbrodniarzom i to
w czasie kiedy Ukraina posiada inspiracje do członkostwa w
Unii Europejskiej. Takie postepowanie władz Ukrainy jest
poważnym ostrzeżeniem dla
władz polskich i Polaków bo
wiemy do czego może prowa-

dzić nacjonalizm ukraiński a
dzisiejsze uroczystości o powyższym najwyraźniej świadczą. Uczniowie w/w gimnazjum
odczytali imienia i nazwiska
oraz wiek wszystkich znanych
66 zamordowanych oraz przedstawili historię zamordowanego ks. Józefa Kopeć . Bardzo wzruszającym momentem
było odśpiewanie przez jedną z
uczennic przy akompaniowaniu gitary ballady Wołyńskiej
Lecha Makowieckiego. Następnie kompania żołnierzy oddała
trzykrotnie salwę honorową po
czym nastąpiła uroczystość zło-

żenia wieńców oraz zapalenie
zniczy przy pomniku pomordowanych. Następnym punktem
programu była msza święta w
pobliskim kościele za pomordowanych gdzie kazanie wygłosił
ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski.
W kazaniu nawiązał do ludobójstwa Ormian 100 lat temu i
właśnie nierozliczone tamto ludobójstwo dało podstawy do holokaustu żydów kilkanaście lat
później. Ludobójstwo dokonane
przez zbrodniarzy UPA-OUN
natomiast posiadało dwa oblicza
oto Polaków na Kresach zamordowano dwukrotnie raz przez
zbrodniczy cios siekierą natomiast drugi raz przez niepamięć.
Następnie nawiązał do haniebnego głosowania w sejmie gdzie
ludobójstwo na Wołyniu nazwano czystkami etnicznymi o znamionach ludobójstwa i do takiego stanu rzeczy przyczyniły się
dwa kluby PO i Ruch Palikota.
Po mszy św. wszyscy przybyli

goście zostali zaproszeni przez
miejscowego proboszcza na tradycyjną grochówkę oraz grilla
przy ognisku. Powyższa uroczystość były pięknym przykładem
jak władze mogą pielęgnować
pamięć o tych co zostali zamordowani tylko dlatego że byli
Polakami. Na uwagę również
zasługuje fakt bardzo licznej
obecności okolicznych mieszkańców oraz młodzieży z Ruchu
Narodowego. Tą drogą należy
złożyć gorące podziękowanie
miejscowej władzy gminnej
oraz księdzu proboszczowi za
tak piękne zorganizowanie tych
uroczystości. Uważam że czas
mówienia prawdy o zbrodniach
Polaków na Kresach doszedł do
takiego momentu że nie ma już
odwrotu i to powinni zrozumieć
najwyższe władze w państwie.
Zdzisław Koguciuk
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Szczecin 26 kwietnia 2015

NIEDZIELA Z HISTORIĄ 1939 - 1963
Paweł Bendkowski

naloty na to bezbronne miasto
symbolizują totalną i bezwzględną wojnę rozpoczętą przez
Niemcy. 17 września 1939 w myśl
sierpniowego traktatu Ribbentrop- Mołotow do agresji dołącza
się sowiecki sąsiad wbijając nóż
w plecy broniącej się Polsce.
To podstawowe fakty o których
powinno wiedzieć każde polskie
dziecko. Postawiony obok olbrzymi portret sierżanta Józefa
Franczaka „Lalka“ - ostatniego Żółnierza Wyklętego zabitego
przez polskich komunistów 21 X
1963 roku przypomina dramatyzm polskiej historii. Mówi o
niezłomności i podziemnej walce
do 1963 r. ale także z czego ona
wynikała. Ze zdrady zachodnich
aliantów i oddania naszego kraju
pod rządy wschodniego sąsiada i
ich polskich akolitów.

JASNE BŁONIA to spacerowe
centrum Szczecina z górującymi
nad nim pięknymi, olbrzymimi
3 Orłami stanowiącymi Pomnik

Czynu Polaków. Na jego tle organizatorzy postawili zdjęcie bombardowanego od 4:40 1 września
1939 roku Wielunia. Niemieckie

O 26 kwietnia 1945 roku ,70 lat
później w weekendowym wydaniu Kuriera Szczecińskiego historyk i dziennikarz Michał Rembas
mówi m.in.: „Do południa Armia
Czerwona bez walki opanowuje
całe miasto. Do walk nie doszło,
ponieważ miasto nie miało już
żadnego strategicznego znaczenia
– ani Sowieci nie chcieli go zdobywać , ani Niemcy nie zamierzali
go bronić“. Uważa on jednak, że
warto tę datę pamiętać : „Bo choć
nic spektakularnego się tego dnia
nie zdarzyło , to jednak był on
zakończeniem trwającej przeszło
220 lat przynależności Szczecina
do Prus, a potem Niemiec.“
Zamiarem organizatora spotkania – Obywatelskiej Grupy Patriotyczny Szczecin im. Józefa
Franczaka „Lalka“ było przypomnienie mieszkańcom Szczecina, że w tym samym dniu, gdy
70 lat temu Armia Czerwona
wkraczała do Szczecina, to 16
przywódców Polskiego Państwa
Podziemnego było już od wielu dni przesłuchiwanych na
moskiewskiej Łubiance.

ką policję polityczną NKWD porwani i wywiezieni do Moskwy.
Byli wśród nich delegat rządu na
kraj i wicepremier Jan Stanisław
Jankowski (de facto szef podziemnego rządu), ostatni Komendant Główny AK gen. Leopold
Okulicki (dowódca największych
podziemnych sił zbrojnych w
Europie) oraz przewodniczący
Rady Jedności Narodowej (podziemnego polskiego parlamentu)
Kazimierz Pużak. Byli tam też
przedstawiciele głównych partii
politycznych tego parlamentu.
Zarówno
porwanie
jak
i
czerwcowy (18-21.06.1945), pokazowy proces były wbrew prawu
międzynarodowemu. Pokazywały
jednak bez ogródek intencje
sowieckich przywódców porzucenia jałtańskich uzgodnień przewidujących m.in. wolne wybory w
Polsce i zniewolenia Polski po
zakończeniu wojny. Równolegle
nowa tzw. władza ludowa prowad-

/ Wielun-zniszczony

Zwabieni podstępnie 27 i 28 marca 1945 na rzekome rozmowy w
Pruszkowie zostali przez sowiec-

/ 16 przywóców PPP

/ Bundesarchiv_Bild_101I-121-0010-11,_Polen,_deutsch-sowjetische_Verhandlungen

ziła już szeroko zakrojoną akcję
represji wobec aspiracji niepodleglościowych społeczeństwa.
Zdjęcia i biogramy sądzonych w
Moskwie polskich przywódców
oraz
sylwetki
Żołnierzy
Wyklętych
–
przywódców
powojennej konspiracji niepodległościowej przedstawione na
towarzyszącej spotkaniu wystawie budziły duże zainteresowanie mieszkańców. W wiosenną
pogodę przyszli tu na spacer a
zastali promocję znajomości historii. Główne hasło wydarzenia
brzmiało bowiem :
„Naród, który nie zna swojej historii jest skazany na jej
powtórkę“
Te słowa stanowiły
główne
hasło imprezy , którą prowadziła przedstawicielka młodego
pokolenia – uczennica I Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii
Skkłodowskiej- Curie w Szczecinie - Dominika Piechanowska. Mówcami uzasadniającymi powyższe twierdzenie byli
szczecińscy kombatanci Armii
Krajowej. Zanim jednak zabrali
głos, i oni i przybyli mieszkańcy
wysłuchali programu artystycznego. W atmosferę spotkania
wprowadziła wszystkich pieśń
„Dnia Pierwszego Września“
wykonana przez solistę Andrzeja
Gizę, któremu na akordeonie towarzyszył Kazimierz Czapiewski.
Jak wojna była okrutna tym ,
którzy jej nie przeżyli przypomniało 2-minutowe nagranie
bombardowania miasta Wieluń
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zież i jest pewien, że w razie potrzeby zachowa się ona podobnie
jak Oni w chwili próby. Prosił
by nie nazywać ich bohaterami.
„My wykonaliśmy jedynie swój
obowiązek wobec Ojczyzny.
Tak byliśmy wychowani przez
rodziców, szkołę i harcerstwo“
– mówił do zebranych. „ Propagujmy znajomość historii naszego
kraju bo to jest podstawy element
kształtowania patriotyzmu“, apelował.

i fragmenty wspomnień kilku
mieszkańców Wielunia którzy je
przeżyli.
ZA CO TY WALCZYSZ POLSKI ŻOŁNIERZU
To tytuł wiersza Artura Oppmana,
przedstawionego przez Jadwigę
Skrzyszewską, który wprowadził poetycką nutę patosu. Niech
wystarczą tu choć , dwie zwrotki
- początkowa i ostatnia.
Za co ty walczysz, za co ty
giniesz , Polski żołnierzu ?
Za swojej ziemi wielkość i sławę,
Za jej mogiły święte i krwawe,
Za honor dziadów, za własną bliznę,

Za swoją całą dumną Ojczyznę
Na której kresach sztandar rozwiniesz, Polski żołnierzu !
...........
Za co ty walczysz , cóż chcesz
w nagrodę, Polski żołnierzu ?
Polskę w potędze i majestacie,
Śmiech w każdym domu, pieśń w
każdej chacie,
Wolnych pod stropem wolnego nieba,
A jeśli trzeba ... a jeśli trzeba :
Oddać Ojczyźnie życie swe młode, Polski żołnierzu !
Do tych słów nawiązał w
swym wystąpieniu Honorowy
Przewodniczący
Zarządu
Okręgu Szczecin Armii Krajowej płk Bolesław Pawłowski
mówiąc, że mamy dobrą młod-

Pięknie zabrzmiały w scenerii
wznoszących się nad głowami
zebranych pomnikowych Orłów
pieśni Dziś do Ciebie przyjść nie
mogę, Czerwone maki na Monte
Cassino wysłuchane na stojąco,
czy też Warszawskie dzieci, dedykowane przez solistę i akompaniatora powstańcom warszawskim.
Ich przedstawiciel, kpt. Zbigniew Piasecki ps. Czekolada
mówił o konieczności wybuchu
Powstania i swym w nim udziale jak i trudnych dla żołnierzy
latach AK latach po wojnie, gdy
traktowani byli jako „zaplute karły reakcji“ a Oni przecież
walczyli o wolną Polskę. Zarówno on jak i następny kombatant
92-letni kpt. Konrad Strycharczyk zaczynali swoje wspomnienia od opowieści o harcerstwie .
„Szare Szeregi“ były tym co już
od wczesnej mlodości ukształtowało ich postawę. Pan kapitan
– żołnierz AK i WiN ps. Słowik“
walczący w oddziale mjra H. Dekutowskiego „Zapory“ , przypomniał również o innych Żołnierzach Wyklętych, w tym o ostatnim z nich – Józefie Franczaku
„Lalku“ , którego trzeci już pogrzeb odbył się 26 marca b.r. w
Lublinie i na rodzinnym cmentarzu w pobliskiej miejscowości
Piaski. Ciało zabitego w 1963
roku „Lalka“ oddano rodzinie
dopiero po 20 latach, ale okazało
się, że bez głowy, bo na polececenie władzy zbezczeszczono Jego
ciało. Uciętą głowę odnaleziono
na początku tego roku. Dopiero
po 52 latach od śmierci ostatni
Niezłomny mógł zostać uhonorowany państwowym pogrzebem.
Swą zajmującą opowieść kpt.
Strycharczyk ubarwił wykonaniem hymnu Zaporczyków „Marsz Zapory“ I nie było w tym nic
dziwnego bo z takim głosem po
wojnie został aktorem Operetki
Szczecińskiej i Teatru Polskiego
w mieście w którym zakotwiczył
na stałe .
Ostani z mówców to kpt. Waldemar Gałuszko, który przedstawił
swoje wojenne losy jako żołnierza AK, ROAK i Brygady Świętokrzyskiej. Hasło widniejące na
transparencie wzmocnił stwierdzeniem ,że „ Naród, który nie szanuje swojej historii jest skazany
na zagładę“. Wyraził radość, że tu
w tak ważnym w Szczecinie miejscu , kombatanci mogą mówić o
tragicznej, ale i pięknej polskiej
historii.
Występ dzięcięcego chóru „Serduszka“ prowadzonego przez
panią Aleksandrę Kunt zawierał

wykonanie takich ważnych pieśni
jak Marsz, marsz Polonia, Piechota, Ojczyzno ma, Płynie Wisła,
Białe róże i na zakończenie Hymn
Wileński. Wzbudził entuzjazm
zgromadzonych bo radosny śpiew
dzieci i to tak patriotycznych
pieśni, śpiewającego już ponad 25
lat zespołu zawsze sprawia przyjemność. Kolejny moment poetycki to dwa wiersze : „Ojczyzna“ Jana Brzechwy w wykonaniu
niżej podpisanego i „Powstańczy
duch“ z tomiku obecnej wśród
zgromadzonych
szczecińskiej
poetki pani Barbary Teresy Dominiczak, pięknie przedstawiony
przez kolegę z „Patriotycznego
Szczecina“ - Zenona Szprutę.
Wzruszające zakończenie spotkania stanowiło wspólne wykonanie
Modlitwy AK (Pieśni obozowej)
prowadzone przez solistę pana
Andrzeja Gizę przy muzycznym
akompaniamencie pana Kazimierza Czapiewskiego, którzy dostarczyli swym występem wzruszeń
przybyłym kombatantom i mieszkańcom Szczecina . Ale słowa tej
pieśni muszą wzruszyć każdego
Polaka - patriotę :
O, Panie , któryś jest na niebie,
wyciągnij sprawiedkiwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do
Ciebie o polski dach i polską
broń. O Boże, skrusz ten miecz,
co siekł nasz Kraj. Do wolnej

Polski nam powrócić daj. By
stał się twierdzą nowej siły.
Nasz dom, nasz dom.
Godzi się przypomnieć, że patronat honorowy honorowy nad
imprezą objęli Związek Żolnierzy
AK Zarząd Okręgu Szczecin oraz
Fundacja „Niezłomni“, która przygotowała także swoją wystawę
obrazującą wynikiswych działań
polegających
naposzukiwaniu
szczątków Żołnierzy Wyklętych,
nie posiadających swych grobów,
w tym odnalezionych 9 Żołnierzy III Wileńskiej Brygady NZW
i pochowanych 15 lutego 2015
w Orłowie na Mazurach.Patronat
medialny sprawował Kresowy
Serwis Informacyjny.
Szczecińska Księgarnia Akademicka prowadziła kiermasz
książek o tematyce historycznej,
a kombatanci, którzy wydali swoje wspomnienia lub poezje mieli
swój stolik, przy którym po zakończeniu spotkania podpisywali
zakupione ich książki . Wydaje
się, że przebieg imprezy spełnił
założenia organizatorów propagowania naszej ojczystej histori.
Autor sprawozdania : Paweł
Bendkowski
Zdjęcia : Marek Sakowski i Marysia Piech
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Wołyń 2015. Recordatio
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Dariusz Palusiński

Tegoroczna, ósma edycja obozu
organizowanego od 2008 roku
odbędzie się pod nazwą Wołyń
2015. Recordatio. Nazwa własna
co roku jest inna, w 2014 roku na
wskutek rozszerzenia terenu działania grupy nastąpiło powołanie i
reorganizacja struktury. Całości
akcji nadano nazwę „Cmentarze
Kresowe Pamiętajmy Pamiętać”
pozostawiając ideę nazw własnych co roku innych do działań
na terenie Wołynia. Ubiegł rok
to nie tylko praca po za naszymi
wschodnimi granicami, lecz również sprzątanie cmentarza w miejscowości Miętkie powiat hrubieszowski.
Fundacja Niepodległości, jako
główny organizator i kreator akcji
„Cmentarze Kresowe Pamiętajmy
Pamiętać”, rozpoczyna tegorocz-

ny projekt, od serii prelekcji i spotkań promocyjnych, które mają
zapoznać potencjalnych uczestników z charakterem i specyfiką
prac. W projekcie uczestniczą instytucje kościelne i kombatanckie,
prywatne i państwowe. Chcielibyśmy do udziału zaprosić młodzież
szkolną i akademicką, pracujących
i emerytów, pracoholików i bezrobotnych, pasjonatów i abnegatów,
jednym słowem wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy chcieliby poznać przeszłość i teraźniejszość
Wołynia. W tym roku wyjazd
zaplanowano w dniach 8 - 24
sierpnia. Terenem działań będą m.
in.: Kowel, Ostrówki, Maciejów,
Luboml, Kupiczów, Zasmyki,
Rożyszcze, Turzysk, Przebraże,
Koszyszcze, Przewały, Szumsk,
Wiśniowiec, Ostróg. Szczególny

nacisk położymy na to ostatnie
miejsce, rozpoczęte jesienią prace
będą kontynuowane do skutku.
W przypadku dużej ilości chętnych zostaną zorganizowane podobozy stacjonarne. Zapewniamy
transport, ubezpieczenie, wyżywienie oraz noclegi. Oczywiście
sprzęt i narzędzia do pracy. Czas
spędzony w czasie akcji to również spotkania, dyskusje, zwiedzanie, spotkania z rodakami i ciekawymi ludźmi, przybliżanie historii
miejsc i ludzi
związanych
z Kresami.
Dodatkowo
rozpoczynamy akcję
„szukamy
naszych
śladów”
prosimy o
informacje
i relacje Polaków i o
Polakach nadal zamieszkujących
tereny dawnej Rzeczypospolitej.
Kierujemy

ten projekt również do środowisk skupionych wokół polskich
szkół i towarzystw kultury polskiej, po za linią rzeki Zbrucz.
Dla wahających się: istnieje możliwość przeprowadzenia przez
pracowników Fundacji Niepodległości prelekcji połączonej z
prezentacją zdjęciowo-filmową
dotyczącą poprzednich obozów
na Wołyniu. Kontakt e-mailowy
rekrutacjawolyn@g.pl
Informacje bieżące oraz z po-

przednich lat można znaleźć pod
podanymi niżej linkami :
http://fundacja-niepodleglosci.
pl/…/848-wolyn-2014-redivivus
https://www.facebook.com/wolyn2014
https://www.facebook.com/cmentarzekresowepamietajmypamietac
Kontakt telefoniczny: 508 323
498 , 733 424 074
Fundacja Niepodległości
Cmentarze Kresowe Pamiętajcie
Pamiętać

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej
skiej na antenie Polskiego Radia
Katowice
(UKF 102,2 MHz) w każdą niedziele o godz. 8.10.
Dla Polaków za oceanem powtórka audycji o 1.00 w nocy z
Lwowska Fala
- autorska audycja Danuty Skal- niedzieli na poniedziałek.

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

wian:
www.kresowianie.com
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„Pytania Ruchu Społecznego Porozumienie Pokoleń
Kresowych do kandydatów na prezydenta RP.”
Z I G N O R O W A N E !!!!!
Przypomnijmy te 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 19391947 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 posta-

wienie 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?

Jedyną odpowiedzią jaką uzyskaliśmy jest odpowiedź nadesłana
ze sztabu wyborczego Magdaleny
Ogórek. Oto ta odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie. Dr Magdalena
Ogórek stoi na stanowisku, iż
warunkiem owocnej współpracy międzynarodowej pomiędzy
Polską a Ukrainą jest poszanowanie prawdy historycznej i zachowanie pamięci o bolesnych,
tragicznych kartach w dziejach
relacji pomiędzy narodem polskim a ukraińskim. Kandydatka
na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z wielkim niepokojem
obserwuje nasilanie się tendencji
nacjonalistycznych na Ukrainie i
wyraża zaniepokojenie kultywowaniem przez ukraińskie władze
państwowe tradycji nawiązujących do myśli Dmytro Doncowa
i praktyki politycznej Stepana
Bandery. Dr Magdalena Ogórek
uważa, iż gloryfikowanie Ukraińskiej Powstańczej Armii i osób
odpowiedzialnych za zbrodnie
popełnione na ludności polskiej
nie może pozostać bez adekwatnej, stanowczej reakcji ze strony
polskich władz. Przyjęcie przez
ukraiński parlament ustawy po-

zwalającej ścigać wszystkich
uważających UPA za organizację
zbrodniczą i ludobójczą należy
uznać za hańbę i policzek wymierzony Polsce. Dlatego też dr
Magdalena Ogórek w pełni popiera projekt uchwały w sprawie
nasilania się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie, który
Klub Parlamentarny Sojuszu
Lewicy Demokratycznej złożył
w Sejmie w dniu 17 marca br. i
który przesyłamy w załączeniu.
Prosimy przyjąć zapewnienie,
iż po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr
Magdalena Ogórek dołoży wszelkich starań, aby w należyty sposób upamiętnić ofiary zbrodni
wołyńskiej i zapobiec negowaniu
prawdy historycznej w stosunkach międzynarodowych.
Z wyrazami szacunku,
Komitet Wyborczy Kandydata
Wnioski z takiego potraktowanych potomków Kresowian każdy
powinien wyciągnąć sam podczas
wrzucanie głosów do urn wyborczych. Ruch społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych jest
apolityczny i nie będzie nikomu i
niczego narzucać.

7 maja 2015 roku o godzinie 17:30 w Warszawie DO POSŁA MIRONA SYCZA
Środowiska Kresowe i Polscy patrioci zapraszają na pikietę przed URM (Al.
Ujazdowskie 1/3) w celu wymuszenia na władzach RP (m.in. MSZ) zdecydowanej i krytycznej reakcji wobec skandalicznej uchwały parlamentu ukraińskiego
gloryfikującej OUN-UPA.
Pikieta odbędzie się 7 maja 2015 roku o godzinie 17:30 w Warszawie.
Zwracany się do Kresowian i Patriotów w całej Polsce o zorganizowanie w tym
samym dniu i o tej samej porze podobnych akcji przed urzędami.
Na temat akcji w Warszawie, informacje można uzyskać bezpośrednio w namiocie NWP Narodowa Wolna Polska przed URM.

„TOPOREM”

Toporem mordowali dranie,
to byli bandyci mój Panie.
Banderowskie grupy UPA,
po niewinnych kroczyli trupach,
niemowląt, kobiet i starców.
Bestialskich dokonywali harców.
Nie o żadną zemstę tu chodzi,
lecz o to by Ukraińcy młodzi,
(na litość łaskawego Boga)
dostrzegli, że to jest Przestroga.
By żaden Ukrainiec młody,
nie wspierał zakusów „SWOBODY”.
Romuald Drohomirecki
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Z prasy polonijnej
Szansa na studia we Wrocławiu ”Polacy precz z Litwy”
- incydent w Solecznikach

MONITOR WOŁYŃSKI

WILNOTEKA

Zachęcamy do zapoznania się z
ofertą stypendialną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu ma do zaoferowania
cztery miejsca na studia stacjonarne rozpoczynające się w roku
akademickim 2015/2016 na dowolnie wybrany przez kandydata kierunek studiów w ramach
fundowanego stypendium im.
Stanisława Tołpy.
Kandydat – obywatel z kraju
byłego ZSRR – powinien być
wyróżniającym się w nauce
uczniem, wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością
języka polskiego potwierdzoną
przez konsulat RP oraz mieć dobrą opinię organizacji polonijnej
w miejscu zamieszkania.
Stypendium na rok akademicki

2015/2016 wynosi 900 zł miesięcznie i przeznaczone jest na
pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Stypendium
jest przyznawane przez rektora
UPWr co roku przez cały okres
trwania studiów pod warunkiem
uzyskania przez stypendystę pozytywnych wyników w nauce.
Koszty kształcenia stypendysty
ponosi UPWr natomiast koszty

podróży do Wrocławia, koszty ubezpieczenia zdrowotnego
oraz ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków na
czas pobytu w Polsce ponosi
stypendysta.
Informacja o możliwych do wyboru kierunkach studiów dostępna jest na stronie internetowej
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu www.up.wroc.pl

Polaków losy na Witebszczyźnie:
Alfons Szawłowski o wierze w
Boga
KURIER WILEŃSKI
„Kurier Wileński” kontynuuje
publikacje cyklu artykułów autorstwa Anatola Jakowlewa, naszego
wieloletniego Czytelnika z Witebska na Białorusi. Przez wiele lat
pan Anatol zbierał wspomnienia
Polaków Witebszczyzny. Dzisiaj
publikujemy wspomnienia Alfonsa Szawłowskiego.
Mój ojciec przyjechał do Witebska z Polski jeszcze za cara. Znalazł tu pracę, z czasem zapoznał
się z tutejszą szlachcianką Marią
Dobrowolską. Pobrali się, w rodzinie urodziło się 6 dzieci.
Wychowywano nas według dawnych tradycji rodzin szlacheckich,
w duchu głębokiej religijności i
zamiłowania do kultury polskiej.
Mama była gospodynią domową
i cały swój wolny czas poświęcała kościołowi świętej Barbary,
obok którego mieszkaliśmy. Była
członkiem komitetu kościelnego
i mężnie broniła świątyni od rąk
bezbożnej władzy.
Domek nasz stał przy zaułku
Świecznym, obok nas mieszkali
prawie sami Polacy i trochę Żydów. Pamiętam, że stosunki między nami układały się zawsze poprawnie. Dzieci z rodzin polskich
uczęszczały do polskiej szkoły,
natomiast żydowskich — do żydowskiej.
Urodziłem się w roku 1922 i parę
miesięcy później byłem ochrzczo-

ny. Moimi chrzestnymi rodzicami
byli państwo Wierzbiccy, sąsiedzi.
Polaków Witebska cechowała
głęboka wiara w Boga i wysoka
kultura osobista. Kościół i cmentarz katolicki utrzymywaliśmy w
dobrym stanie, ludzie nie szczędzili wysiłku i pieniędzy na utrzymanie swoich świętości.
Moja mama prała i szyła dla potrzeb kościoła różne rzeczy, razem z innymi kobietami brała
udział w przyozdabianiu kościoła
przed świętami.
W latach 30. kościół wyglądał
bardzo ładnie, pamiętam piękną
ambonę, rzeźbione konfesjonały
i ławki. Na ścianach wisiało sporo obrazów, stacje Męki Pańskiej

były większe niż dzisiaj, stało kilku figur świętych. Duże wrażenie
na mój dziecinny umysł wywierała gra na organach, niektórzy moi
krewni, w tym również moja siostra, śpiewali w chórze kościelnym. Ja, natomiast, posługiwałem
księdzu jako ministrant. Obok kościoła znajdował się cmentarz poprzecinany trzema alejami, a pośrodku znajdowała się kapliczka,
cmentarzem opiekował się pan
Sawicki, sporo tu było ładnych i
drogich pomników, wielu znakomitych ludzi miasta znalazło tu
swój wieczny odpoczynek.
Niestety, w latach 60. bolszewickie władze miasta cmentarz
zniszczyły i zrujnowały, a na terenie cmentarza powstała zajezdnia
samochodowa.

W Solecznikach pojawiły się
antypolskie
napisy.
Policja
wszczęła dochodzenie, a mieszkańcy kupili farbę, by zamalować hasła. „Ludzie zareagowali
bardzo dojrzale na tę prowokację” - powiedziała w rozmowie
z Wilnoteką Julia Mackiewicz,
radna z ramienia Ruchu Liberałów, która upowszechniła informację o pojawieniu się napisów.
Napis zauważyła Julia Mackiewicz, radna Samorządu Rejonu
Solecznickiego, która zwróciła
się w tej sprawie do kierownictwa rejonu, wymiaru sprawiedliwości i działaczy społecznych.
„Zrobiłam zdjęcie i udostępniłam je na Facebooku.
Mieszkańcy uznali napis za
prowokację i zareagowali bardzo spokojnie - wyjaśnia w
rozmowie z Wilnoteką - Dziś o
godzinie 16 zbierzemy się i zamalujemy napis”. Antypolski
napis „Lenkai lauk iš Lietuvos”
(„Polacy precz z Litwy”) będą

zamalowywać wspólnie Polacy
i Litwini, głównie młodzież z
polskiej i litewskiej szkoły, TG
„Sokół” i harcerze.
Napisy pojawiły się w czterech
miejscach: na ulicach Niepodległości
(Nepriklausomybės),
Śniadeckiego (Sniadeckio) oraz
dwa nieopodal wjazdu do Solecznik. „Wydarzenie miało
miejsce dzisiaj, dlatego na razie
nie możemy udzielić żadnych informacji” - wyjaśnił w rozmowie
z Wilnoteką przedstawiciel policji w Solecznikach.
Policja poszukuje sprawców.
Dochodzenie zostało wszczęte na podstawie 2 klauzuli art.
170 Kodeksu Karnego. Zgodnie
z artykułem ten, kto publicznie
poniża, pogardza, podżega do
nienawiści lub wszczyna dyskryminację pewnej grupy ludzi z
powodu (…) narodowości, języka, karany jest grzywną, aresztem bądź pozbawieniem wolności do dwóch lat.

Orlen: „Kondensatu
gazowego” z Iranu w
Możejkach nie ma
DELFI

Polska rafineria Orlen,
do której należy litewska spółka Orlen Lietuva, zaprzecza, że na
Litwę trafił „kondensat
gazowy” z Iranu.
Orlen: „Kondensatu gazowego” z Iranu w Możejkach nie ma
Oświadczenie
„PKN ORLEN SA oświadcza, że
informacja o zakupie przez PKN
ORLEN SA do rafinerii w Możejkach „kondensatu gazowego”
z Iranu, opublikowana przez niektóre serwisy informacyjne, jest
nieprawdziwa. Działania biznesowe Grupy ORLEN prowadzone są zgodnie z obowiązującymi

przepisami, w tym z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń
prawnych i sankcji międzynarodowych“.
W ubiegłym tygodniu agencja
Reuters poinformowało powołując się na spółki handlowe, że
Orlen Lietuva przyjęła ładunek
„kondensatu gazowego” z Iranu,
czym mogła naruszyć sankcje
wprowadzone wobec tego państwa.
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Lekcja historii

MONITOR WOŁYŃSKI

28 kwietnia na Wydziale Historii
Uniwersytetu Wschodnioeuropejskiego im. Łesi Ukrainki odbędzie
się międzynarodowa konferencja
«Lekcja historii. Wykorzystanie pamięci o zbrodniach II wojny światowej we współczesnej wojnie informacyjnej».
28 kwietnia, wtorek: 12.00 – 15.00
– «Zbrodnia katyńska – historia zakłamania»:

1. Prezentacja książki Oleksandra
Zinczenki «Godzina papugi».
2. Prezentacja książki Swietłany Filonowej «Katyńskie medytacje».
3. «Czy zbrodnia wołyńska przestanie dzielić Polaków i Ukraińców? Ograniczenia i perspektywy
rozwoju dialogu o trudnej pamięci
historycznej». Moderator Paweł
Trzciński.
4. «Rola uniwersytetów w debacie

o trudnej historii. Jak przygotować
studentów do funkcjonowania w
rzeczywistości
zróżnicowanych
przekazów», moderator Hubert
Łaszkiewicz
5. Dyskusja: «Jak radzić sobie z
trudną historią w czasie wojny ideologicznej».
15.30 – 18.00 «Wykorzystanie pamięci historycznej w rosyjskiej wojnie propagandowej» (Maria Avdeeva).

KURIER WILEŃSKI

Później niejednokrotnie pokonywał Szwedów i przyczynił się do
obrony Żmudzi przed wrogimi
wojskami. Stoczył kilka zwycięskich bitew z Moskwą, uwolnił
Wilno od dział cara Aleksieja Michajłowicza. O Pacu mówiono,
że ma więcej zwycięstw niż lat.
W 1669 roku został wojewodą
wileńskim i ze swoim krewnym
kanclerzem wielkim litewskim
Krzysztofem Zygmuntem Pacem
(fundatorem klasztoru w Pożajściu pod Kownem), zaczął faktycznie rządzić krajem. W 1673 r.
razem z Janem Sobieskim pokonał Turków i Tatarów pod Choci-

Agata Siemaszko z „Mickiewiczówki”
laureatką ogólnopolskiej olimpiady
polonistycznej
WILNOTEKA

Wędrówki ulicami wileńskimi: „Wart Pac
pałaca, a pałac Paca”
Ulica
Michała Kazimierza
Paca, znajdująca
się na Antokolu,
jest stosunkowo
skromna i krótka
— 600 metrów.
W odróżnieniu
od osoby, której imię nosi
— wielkiej i
wszechstronnej.
Kiedyś była ulicą św. Piotra i
Pawła, Oboźną,
Traktorzystów,
O. Sukackienė. Michał Kazimierz
Pac, magnat litewski, dowódca
wojskowy żył w latach 16241682. Podczas wojny północnej
w latach 1655-1660 został ranny
pod Parnawą (obecnie Pärnu w
Estonii).
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Agata Siemaszko, maturzystka
Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Wilnie, została laureatką XLV
Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego, która w dniach 15-18
kwietnia odbyła się w Warszawie i
Konstancinie. W olimpiadzie ogólnopolskiej uczestniczyło ponad 200
uczniów, nie tylko z Polski, lecz
również z Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Czech, Węgier i Słowacji. Tytuł laureata XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uzyskały 34
osoby, w tym jako jedyna z Litwy
- Agata Siemaszko.
W Polsce olimpiada języka polskiego odbywa się bez przerw od 1970
roku. Od 1989 roku eliminacje są
organizowane również w środowiskach polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Czechach,
a ostatnio także na Węgrzech i na
Słowacji. Wśród uczestników tegorocznej olimpiady polonistycznej
w Warszawie było 10 uczniów ze
szkół polskich z Litwy, laureatów
XXVI Olimpiady Języka Polskiego
na Litwie: Ewelina Wołowiczewa
(Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Wilnie), Daniel Rogoża (Gimnazjum w Ejszyszkach), Barbara Taraszkiewicz (Szkoła Średnia im.
Wł. Syrokomli w Wilnie), Agnieszka Sobieska (Gimnazjum im. św. R.
Kalinowskiego w Niemieżu), Katarzyna Tomaszewicz (Gimnazjum
im. M. Balińskiego w Jaszunach),
Łukasz Kamiński (Gimnazjum im.

A. Mickiewicza w Wilnie), Agata Siemaszko (Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Wilnie), Jarosław
Minkiewicz (Gimnazjum im. J.I.
Kraszewskiego w Wilnie), Kamila
Tomaszewskaja (Szkoła Średnia
im. J. Lelewela), Ewa Szturo (Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego).
Podczas olimpiady ogólnopolskiej,
podobnie jak podczas eliminacji na
Litwie, uczestnicy muszą zaprezentować wypowiedź ustną na wybrany temat literacki i językowy oraz
napisać rozprawkę. Jak powiedziała
Wilnotece Agata Siemaszko, udział
w zmaganiach olimpijskich w Warszawie był dla niej mniej stresujący
niż konkurs na Litwie. „Uznałam,
że skoro na Litwie zajęłam tylko
trzecie miejsce, więc inni są lepsi
ode mnie. Do Warszawy pojechałam bez większej tremy i nadziei
na zwycięstwo. Trzecie miejsce na
olimpiadzie ogólnopolskiej było

dla mnie ogromnym zaskoczeniem
- nie spodziewałam się takiego wyniku. Myślę, że po prostu szczęście
mi dopisało” - powiedziała Agata
Siemaszko.
Pobyt na olimpiadzie w Warszawie
i Konstancinie był dla Agaty wspaniałym przeżyciem: „To był po
prostu odpoczynek intelektualny.
Poznałam wiele wspaniałych osób,
wyniosłam wiele nowych znajomości”.
Laureaci olimpiady polonistycznej
otrzymują stypendium Rządu RP
na studiowanie filologii polskiej
na Uniwersytecie Warszawskim.
Agata Siemaszko, która jest obecnie maturzystką Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Wilnie powiedziała, że studia w Polsce od zawsze
były jej marzeniem. Wybiera się
jednak nie na polonistykę, lecz na
dziennikarstwo.

”Dzień dobry, Polsko”.
Podsumowanie
miem na Ukrainie. Zwycięstwo to
przyniosło Sobieskiemu koronę
królewską, jednak Pac, występując w obronie samodzielności
Litwy, nie chciał uznać zwierzchnictwa Sobieskiego. Występował
przeciwko jego polityce i sam był
wymieniany wśród kandydatów
do tronu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie założył rodziny
i nie miał potomków. Słynął z
pobożności. Zmarł w Wace pod
Wilnem.
Na mapie Wilna Michał Kazimierz Pac pozostawił bardziej
znaczący ślad niż inni ówcześni
magnaci. Najznaczniejszy z nich
— ufundowany przez niego barokowy kościół św. Piotra i Pawła (te imiona nosili jego ojciec i
dziadek). Wznosząc barokową
świątynię Pac uczcił oswobodzenie miasta od wojsk moskiewskich oraz własne ocalenie z rąk
zbuntowanych żołnierzy.

DELFI

„Žilvinas Radavičius przedstawił
swoją działalność w kierunku polepszania stosunków polsko - litewskich, która trwa już ponad 15 lat.
Jest on wielkim miłośnikiem kultury
i historii Polski. Trzonem imprez był
projekt „Dzień dobry, Polsko”.
„Dzień dobry, Polsko”. Podsumowanie
„Dzień dobry, Polsko”. Podsumowanie
„Wspólnie z nauczycielami i uczniami trzech wileńskich szkół: Szkoły
Średniej na Starówce, Szkoły „Menachemo namai” oraz Gimnazjum
Mariny Miżigurskiej zorganizowaliśmy szereg imprez poświęconych
polepszaniu stosunków polsko - litewskich. W Dzień Konstytucji 3
Maja uczciliśmy niestandardowo piekliśmy ciastka cynamonowe. W
Litewskiej Bibliotece Technicznej
odbyła się się otwarta lekcja poświęcona Polsce, a Gimnazjum Mariny
Miżigurskiej wystąpiło z prezentacją „Czym żyje dzisiejsza Polska”
- powiedział PL DELFI działacz
społeczny, nauczyciel i historyk Žilvinas Radavičius.
W imprezach udział wzięli Ambasador RP Jarosław Czubiński, dyrektor
Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Kasner, były minister spraw
wewnętrznych Litwy Artūras Melianas, Leszek Rodziewicz - inicjator
dnia Flagi Polski.
Na podsumowaniu projektu udział

wzięli zastępca ambasadora RP na
Litwie Maria Ślebioda, Barbara
Orszewska z Instytutu Polskiego w
Wilnie, dyrektor Centrum Kultury
Polskiej na Litwie im. Stanisława
Moniuszki Apolonia Skakowska,
dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Organizacji Narodów Zjednoczonych Jūratė Landsbergytė, nauczyciele i uczniowie.
Życzenia listowne złożyli: posłowie
Aurelija Stancikienė i Kęstutis Masiulis oraz przewodniczący Związku
Wspólnot Tatarskich na Litwie, doradca premiera Adas Jakubauskas.
„Cykliczna impreza - „Dzień dobry,
Polsko” przygotowana przez pana
Żilvinasa miała piękną wymowę. Z
poprzednich spotkań został wyświetlony filmik, na którym bohaterami
byli i siedzący w sali, i przedstawi-

ciele Ambasady RP, Ukrainy, i miejscowi politycy z młodzieżą w tle.
Podobna praca pięknie upowszechnia wizerunek Polski, gdyż na tle cudownych zdjęć polskich miast toczy
się rozmowa i komentowanie tych
widoków. Szkolna młodzież włącza
się do tej imprezy, prezentując swoje
rysunki na ten temat, za co otrzymują pisemne podziękowanie. Impreza godna pochwały” - powiedziała
Skakowska.
Instytut Polski w Wilnie nagrodził
wszystkich uczestników projektu. Z
kolei Žilvinas Radavičius podziękował i wręczył dyplomy wszystkim,
którzy przyczynili się do promocji
projektu „Dzień dobry, Polsko”.
W spotkaniu swoje piosenki wykonali piosenkarze Oleg Mozarskij i
Aleksandr Biełkin.
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Po stronie UPA
Bohdan Piętka

Przebieg wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Kijowie 9 kwietnia nie był dla mnie
zaskoczeniem. Wizytę tę należy
postrzegać w dwóch wymiarach
– jako element trwającej kampanii wyborczej, gdzie urzędujący
prezydent i jego obóz polityczny licytują się w antyrosyjskim
radykalizmie z obozem Prawa i
Sprawiedliwości, oraz jako przypieczętowanie dotychczasowej
polityki RP wobec pomajdanowej
Ukrainy.
Nie jest dla mnie zaskoczeniem
wspólne świętowanie z Poroszenką 75. rocznicy zbrodni katyńskiej na cmentarzu wojennym
w Kijowie-Bykowni. Zbrodnia
katyńska stanowi od ćwierćwiecza główny filar polityki historycznej solidarnościowej Polski
i aż do katastrofy smoleńskiej i
kryzysu ukraińskiego była najważniejszym pretekstem do odsuwania normalizacji stosunków
polsko-rosyjskich. Chociaż Rosja
z tą zbrodnią w miarę uczciwie
się rozliczyła. W każdym razie
uczciwiej niż Ukraina z ludobójstwem wołyńsko-małopolskim,
gdzie faktycznie o żadnym rozliczeniu do dziś nie ma mowy. Obchodzenie 75. rocznicy zbrodni
katyńskiej właśnie w Kijowie, z
władzami pomajdanowej Ukrainy
oraz w określonej sytuacji geopolitycznej, było niczym innym
jak tylko podkreśleniem antyrosyjskiego wymiaru polityki historycznej III RP. Kwestią dyskusyjną jest czy skierowanym bardziej
do Rosji czy do elektoratu IV RP.
Zasadniczym jednak elementem
wizyty prezydenta RP w Kijowie było jego wystąpienie w Werchownej Radzie. Także tutaj Bronisław Komorowski raczej mnie
nie zaskoczył, powtarzając znany
od półtora roku zestaw sloganów
o wspieraniu Ukrainy przez Polskę, podawaniu jej ręki w drodze
„do Europy”, próbie odebrania
Ukrainie przez Rosję prawa do
„swobodnego wyboru jej drogi”
itd. itp. Wystąpienie to zawierało
jednak elementy zdumiewające,
których nie skomentowały mainstreamowe media, zachwycone
biało-czerwonymi
chorągiewkami na ławach deputowanych
ukraińskiego parlamentu oraz ich
owacjami.
Do takich zdumiewających elementów należało m.in. stwierdzenie prezydenta, że „Europa nigdy
nie zapomni o ofiarach Niebiańskiej Sotni”. Pan prezydent jest
chyba słabo poinformowany, bo

Europa już dawno wie, że „ofiary
Niebiańskiej Sotni” padły nie od
kul Berkutu, ale Prawego Sektora.
Nie chce się tego wiedzieć tylko
w Polsce.
Już na wstępie prezydent RP
stwierdził, że nie chodzi mu o
przeszłość, ale przyszłość w stosunkach z Ukrainą. Zadziwiające
jest, że politycy polscy nie potrafią się zdobyć na taką wielkoduszność i wzniesienie się ponad przeszłość w stosunkach z Rosją. O ile
w stosunkach z Rosją przeszłość
ciągle rozdrapują i posypują solą,
to w stosunkach z Ukrainą stanowi ona zbędny balast. Dlatego od
prezydenta Komorowskiego nie
można było się spodziewać, że w
Werchownej Radzie upomni się o
uznanie przez Ukrainę ludobójstwa
wołyńsko-małopolskiego
właśnie za ludobójstwo. Można
było się spodziewać, że powie to,
co będzie do przyjęcia dla deputowanych ukraińskiego parlamentu.
Prezydent stwierdził m.in., że „w
okresie zniewolenia przez wielkie
dziewiętnastowieczne imperia i
Polacy, i Ukraińcy ulegli złowrogim podszeptom i ich narodowowyzwoleńcze dążenia zostały w
niemałej mierze skierowane przeciwko sobie”. Jest to nieprawda,
ponieważ tym „podszeptom” ze
strony Austro-Węgier i Niemiec
– co nie zostało jasno powiedziane – ulegli przed pierwszą wojną
światową, w czasie jej trwania i
po jej zakończeniu wyłącznie nacjonaliści ukraińscy. Kontrowersyjny jest również fragment, w
którym prezydent powiedział, że
„tragiczne apogeum konfliktu nastąpiło w latach II wojny światowej, gdy przelało się tyle niewinnej krwi polskiej i ukraińskiej”.
Opisywanie terrorystycznej działalności OUN przeciw II RP, a
później ludobójstwa dokonanego
przez OUN-B i UPA na Wołyniu
i w Małopolsce Wschodniej w
kategorii konfliktu polsko-ukraińskiego jest ulubionym zabiegiem
stosowanym od końca lat 80. XX
wieku przez historyków ukraińskich oraz ich polskich kibiców
ze środowiskiem „Gazety Wyborczej” na czele. Niestety zabiegiem mającym na celu zamazanie
prawdy historycznej, ignorującym przy tym faszystowski charakter ideologii tzw. integralnego
nacjonalizmu ukraińskiego oraz
wynikające z niej antypolskie i
zbrodnicze cele, zdefiniowane
przez OUN już w 1929 roku.
Wbrew słowom pana prezydenta,
w czasie II wojny światowej prze-

lała się w tym „konflikcie” głównie krew polska, a nie ukraińska.
Dziwny to był konflikt, gdzie po
stronie polskiej było co najmniej
130 tys. ofiar, a po stronie ukraińskiej najwyżej kilka tysięcy.
Wzywając do wzajemnego wybaczenia i pojednania prezydent Komorowski oświadczył, że powinno się ono odbywać przez „pielęgnowanie pamięci o ofiarach
bratobójczych zbrodni”. A zatem
mamy tu postawienie na jednej
płaszczyźnie polskich ofiar banderowskiego ludobójstwa oraz
jakże mniej licznych ukraińskich
ofiar polskiej samoobrony oraz
operacji „Wisła” (która przecież
też była polską samoobroną, a nie
żadną „zbrodnią”). Jest to kolejny
ulubiony zabieg ukraińskich i polskich negacjonistów ludobójstwa
wołyńsko-małopolskiego
oraz
zbrodniczego charakteru ideologii nacjonalizmu ukraińskiego.
Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że
to „pojednanie” będzie odbywało się na ukraińskich warunkach.
Warunki te przedstawili niedawno, ze strony polskiej publicysta
„Polityki” Adam Szostkiewicz, a
ze strony ukraińskiej deputowany
Jurij Szuchewycz – syn Romana Szuchewycza, dowódcy UPA
i organizatora ludobójstwa na
Polakach. Szostkiewicz, krytykując inicjatywę SLD w sprawie
uchwały sejmowej potępiającej
kult UPA na Ukrainie, stwierdził że: „czy nam się to w Polsce
podoba, czy nie – kult UPA jest
Ukrainie potrzebny jako jeden
z elementów budowania posowieckiej tożsamości narodowej”
(kresy.pl, 25.03.2015). Z kolei
Jurij Szuchewycz w wywiadzie
dla „Gazety Wyborczej” powiedział: „Na czym, jeśli nie na UPA
mamy budować nasz patriotyzm?
Na eposach rycerskich Rusi Kijowskiej? Na życiorysach takich
Ukraińców jak Chruszczow i
Breżniew? A może na bolszewickiej legendzie Stachanowa?”
(onet.pl, 28.03.2015).
Zasadniczym elementem tego
„pojednania” jest zatem rozgrzeszenie przez polski mainstream
polityczno-medialny OUN/UPA
oraz uznanie faktu, że pomajdanowa Ukraina ma prawo budować swoją tożsamość polityczną i
narodową na zbrodniczej i faszystowskiej tradycji.
Dobitnie świadczy o tym brak
jakiejkolwiek reakcji prezydenta Komorowskiego, polskiego
rządu, parlamentu oraz mediów
na ustawę nr 2538-1, uchwaloną

tego samego 9 kwietnia przez Werchowną Radę. Ustawa ta – której
wnioskodawcą był wspomniany Jurij Szuchewycz – uznaje za
formacje walczące o niepodległość Ukrainy m.in. Ukraińską
Organizację Wojskową, Organizację Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińską Powstańczą Armię.
Przewiduje również odpowiedzialność karną dla obywateli
Ukrainy i cudzoziemców, którzy
publicznie okażą „lekceważący
stosunek” do formacji uznanych
za walczące o niepodległość
Ukrainy. W ustawie nie wymieniono dywizji SS-Galizien i
powołanej 17 marca 1945 roku
przez Niemcy hitlerowskie Ukraińskiej Armii Narodowej, ale
punkt „p” paragrafu 1 w rozdziale
1 mówi o „innych organizacjach,
strukturach albo formacjach”, jakie działały do 24 sierpnia 1991
i których celem miało być zdobycie niepodległości Ukrainy.
Ich katalog ma zatwierdzić Rada
Ministrów. Za ustawą głosowało
271 deputowanych przy wymaganych 226 głosach, co jeszcze
raz kompromituje polskie media,
które nieustannie twierdzą, że w
ukraińskim parlamencie jakoby
nie ma banderowców.
Od początku kryzysu ukraińskiego nie ulegało dla mnie wątpliwości, że polskie elity polityczne
stając po stronie pomajdanowej
Ukrainy stanęły po stronie UPA,
pod banderowskim sztandarem
(zresztą dosłownie, co można
było wiele razy zobaczyć w przekazach telewizyjnych z Kijowa).
Niemal każdy dzień dostarcza
przykładów ich bezkrytycznego
umiłowania
neobanderowskiej
Ukrainy i nieprzejednanej wrogości wobec Rosji. Prezydent
Komorowski powiedział w parlamencie ukraińskim to, co jego
słuchacze chcieli usłyszeć. Tak
samo zwolennicy „wiary ukrainnej” sprawiają wrażenie jakby
robili to, czego Ukraińcy sobie
życzą. Bregovicia nie wpuszcza
się do Polski na koncert, bo jest
„prorosyjski”.
Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich potępia
portal kresy.pl za to, że stał się podobno „narzędziem propagandy
rosyjskich separatystów”. Radny
PiS z Łodzi domaga się usunięcia
z repertuaru Filharmonii Łódzkiej
utworów Szostakowicza i Prokofiewa. Stąd już tylko krok do palenia na stosach literatury rosyjskiej, tak jak w III Rzeszy książek
pisarzy żydowskich.
Dużo pisze się i mówi o zbrod-
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niach wojennych separatystów z
Donbasu, ale milczy się o zbrodniach dokonywanych przez ukraińską armię i bataliony ochotnicze. Przede wszystkim jednak
milczy się o ewidentnych faktach banderyzacji, a nawet nazyfikacji pomajdanowej Ukrainy.
Ustawa nr 2538-1, uchwalona w
dniu wystąpienia prezydenta Komorowskiego przed ukraińskim
parlamentem, do takich przecież
należy.
Nasuwa się pytanie co Platforma
Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość chcą osiągnąć przez
tę politykę? Lech Kaczyński podobno chciał budować „Międzymorze” – jakiś antyrosyjski blok
państw między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Ale
teraz na to nie ma już szans. W
Pradze, Bratysławie i Budapeszcie nie podzielają bowiem skrajnie
antyrosyjskiej polityki Warszawy.
Nie podzielają jej zresztą także w
Berlinie, Paryżu i Rzymie. Dlatego Polski nie było przy stole rokowań w Mińsku i nie będzie jej
przy podejmowaniu zasadniczych
rozstrzygnięć w sprawie Ukrainy
w bliższej lub dalszej przyszłości.
Wbrew temu, co się wydaje prezydentowi Komorowskiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu, Polska
nie zrobi nic, żeby „rękę Ukrainie
podały inne państwa i narody
wolnego świata Zachodu”. Jest
bowiem izolowana w swojej polityce antyrosyjskiego sojuszu z
Kijowem. Wymowny przykład
tej izolacji stanowi rozpad Grupy Wyszehradzkiej. Powstały w
jej miejsce Trójkąt Sławkowski
nie będzie wspierał Warszawy
w jej antyrosyjskiej polityce. Jasno zresztą dał to do zrozumienia
prezydent Czech Milosz Zeman,
przyjmując zaproszenie do Moskwy na 9 maja i bezkompromisowo odrzucając związaną z tym
krytykę ambasadora USA.
W razie dalszego brnięcia w konflikt z Rosją Warszawa będzie
miała przeciwko sobie nie tylko
Moskwę i Mińsk, ale także Pragę,
Bratysławę, Budapeszt, Belgrad
i jak sądzę również Berlin. Dokąd więc prowadzi ten chocholi
taniec uprawiany przez postsolidarnościowych polityków z pogrobowcami Doncowa i Bandery
na kościach pomordowanych na
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej? Wydaje się, że elity III i IV
RP związały się z pomajdanową
Ukrainą nieodwracalnie. Zatem
zatoną razem z nią.

Kliknij link i zamów album Wielka Wojna na Wschodzie 1914-1918.
Od Bałtyku po Karpaty

www.dsh.waw.pl/pl/0_2516
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Oni nam wolność, „Głubczyccy
komuniści im Kresowianie
śmietnik.
i Sybiracy”

Dlaczego milczymy?
Inka Kowalska
Ich życie napisało historię, która
nie zmieściłaby się w scenariuszu
do jednego filmu. Jest to opowieść
o heroicznej odwadze, honorze,
miłości do Ojczyzny, aż do ofiary
życia. Jest to opowieść o tragedii
Polaków, którzy nie pogodzili
się z przegraną. Niedocenieni za
życia, bestialsko zamordowani,
poniewierani po śmierci, a jednak niezłomni. Są rzeczy, które
trudno zrozumieć. Jedną z tych
rzeczy na pewno jest zabójstwo
człowieka, który walczył o wolność swojej Ojczyzny. Cofnijmy
się w czasie do lat 1944-1956.
Jest to okres, w którym w bestialski sposób Rosjanie mordowali
żołnierzy, którzy po rozwiązaniu
AK (19.01.1945), po ostatnim
rozkazie
gen.
Okulickiego zdecydowali się
trwać w II konspiracji niepodległościowej. Wśród nich są ludzie
powszechnie znani, tacy jak rtm.
Witold Pilecki „Witold”- człowiek niezwykłej odwagi i niezwykłych zasług. Inną postacią
jest gen. bryg. August Emil Fieldorf „Nil”- dowódca „Kedywu” KG AK, najwyższy rangą
żołnierz AK, który padł ofiarą
zbrodni sądowej okresu stalinowskiego. Zarówno hitlerowcy jak
i komuniści bali się go jak ognia,
ale to Ci drudzy go zamordowali Mogłabym tak wymieniać na
prawdę długo… `Jednakże często
tuż obok są także postaci zupełnie
zapomniane, a godne narodowego panteonu. Wszystkie te osoby
łączyły dwie rzeczy. Po pierwsze
wojna dla nich nie trwała sześć
lat, ale znacznie dłużej, po drugie, oni wciąż nie mają mogił.
Uznano ich za niebezpiecznych
nawet po śmierci, dlatego ich
ciała zakopywano w nieznanych
miejscach, co miało na celu wymazanie ich z narodowej pamięci. Miejscem, w którym (jak
do tej pory) odnaleziono najwięcej ciał jest, kwatera „Ł” na
warszawskich Powązkach. Ocenia się, że na „Łączce” znalazło
swój pochówek ok. 300 osób.
Na miejscu, w którym od połowy 1948 r. chowane były potajemnie ciała więźniów więzienia mokotowskiego urządzono
kompostownię, potem śmietnik.
Tak… śmietnik. To na śmietniku spoczywają ciała polskich
bohaterów narodowych. Powojenna historia tych ludzi miała
szczególnie tragiczny charakter.
Zamykani w więzieniach, bestialsko przesłuchiwani mieli przyznać się do czynów, których nie
popełnili lub zostawali zmuszeni
do wydania swoich dowódców,

czy podkomendnych, potem szybki, pokazowy proces i albo wyrok
dożywotniego więzienia (względnie 25 lat), albo kara śmierci…
Coraz częściej słyszymy o tym, ze
na cmentarzach, w parkach, czy
ogródkach odnalezione zostały
szczątki ciał ludzkich, które mogą
być szczątkami polskich żołnierzy zamordowanych przez komunistów. Przez kilka dni mówi się o
tym. IPN organizuje konferencje
prasowe, zapewniają nas, że zrobią wszystko, by szybko zidentyfikować zwłoki i obiecują możliwość zorganizowania godnego
pogrzebu. Jednak po kilku dniach
te sprawy cichną, zamiata się je
pod dywan. Są ważniejsze problemy - gwiazda filmowa zaszła
w ciążę, ekolodzy urządzają protest w przeciwko pracy koni na
drodze do Morskiego Oka, a pani
poseł jednej z partii zajada sałatkę
w Sali Sejmowej... Śmiało można
nazwać to zabijaniem pamięci,
pominięciem istotnych elementów historii i stopniowym wymazaniem bohaterów z jej kart.
W słynnej kiedyś, na szczęście
już nie tak wpływowej gazecie
codziennej możemy przeczytać
słowa ( imię i nazwisko: …….)
„W ten sposób walczący z przekonania, zwykli rabusie, ludzie
bez wyjścia i nadziei znajdują się
w jednym wspólnym worku ofiar
komunistów (…)W ten sposób w
kraju bez komunistów będziemy
mieli radykalnych, niezłomnych
antykomunistów, którzy będą mogli walczyć z wyimaginowanymi
komunistami, to znaczy tymi, którzy nie powołują się na mgliste
dziedzictwo „wyklętych” i sami
nie roszczą sobie pretensji do
tego, że ktoś ich wyklął”.
Ta opinia pochodzącego z Niemiec dziennikarza, piszącego dla tej gazety jest dla mnie
nie do zaakceptowania. Całkowicie mija się z prawdą.
Redaktor tej gazety słynny z tego,
że swoimi gwizdkami chciał zatrzymać Marsz Niepodległości
napisze być może po raz kolejny,
że „obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych to patriotyczna tandeta,
szmira, kłamstwo” (czytelniku,
zachęcam w tym momencie do
lektury „Paszkwil Wyborczej”
autorstwa Leszka Żebrowskiego).
Ale cóż się dziwić? „Wyklęci”
byli po prostu żołnierzami, którzy
nie godzili się na wprowadzenie
nowego ustroju przyniesionego
do Polski na rosyjskich tankach
, byli wrogami „ustroju sprawiedliwości społecznej”; „karłami
reakcji” . Byli po prostu wrogami
środowisk, z których wywodzą

się „elity” III RP. Ci, którzy ich
mordowali, to dziadkowie, ojcowie i wychowawcy dzisiejszych
prezesów, sędziów, prokuratorów
i różnych celebrytów.
Coraz częściej mam wrażenie,
że życie w naszym państwie jest
pozorne, bo niektóre środowiska
polityczne , szczególnie te, wywodzące się z dawnej PZPR mają
interes w zamazywaniu historii.
Wiadomo, każdemu trudno przyznać się do błędów i nie każdy
umie obiektywnie ocenić pewne
sprawy, nie każdy potrafi odciąć
się od pseudo-ideałów PRL, ale
takie osoby nie powinny udzielać
się w życiu publicznym. Wielką
sztuką (przez wielu nie opanowaną) jest zejście z honorem ze
sceny po przegranym pojedynku.
Ostatnio portale internetowe obiegła wiadomość, że na gdańskim
cmentarzu odnaleziono szczątki
kilku osób, wśród nich są zwłoki Danuty Siedzikówny „Inki”.
Świetna informacja! Młoda sanitariuszka od „Łupaszki” będzie mogła wreszcie doczekać
się własnego miejsca na cmentarzu. Zastanawia mnie tylko jedna
rzecz, dlaczego informacja o tak
ważnym wydarzeniu musiała tak
długo czekać by zaistnieć w telewizji, czy radio? Cały czas mamy
do czynienia z medialnym działaniem spadkobierców „ideałów”
komunizmu. Oglądając telewizję,
czytając codzienną prasę, słuchając radia mamy kontakt z ludźmi,
którzy dzięki przynależności własnej albo ich rodziców do partii
zrobili karierę. Na co się zda praca grupy prof. Szwagrzyka z IPN,
czy szczecińskiej fundacji „Niezłomni” , skoro my nie jesteśmy w
stanie pochylić się nad wielkością
życia Żołnierzy Niepodległości…
Dlaczego nie jesteśmy w stanie?
Dlatego, że jesteśmy niedojrzali
?. Dlatego, że codziennie dajemy
się ogłupiać przez media. Wygląda to jakby zadaniem środków
przekazu było wytworzenie w nas
fałszywego obrazu problemów,
które są niewygodne dla dzisiejszej władzy. To jest przecież po
prostu manipulacja, zwana czasami inżynierią społeczną. Tym postępowaniem skazujemy naszych
przodków na kolejną śmierć. Na
pierwszą skazali ich Niemcy, na
drugą komuniści, a na trzecią
my…. Zabijamy ich brakiem pamięci, skazujemy ich na śmierć
przez zapomnienie… Mnie, młodą, 17-letnią dziewczynę to bardzo boli. A Was ?
(I .K . Szczecin)

Kazimierz Naumczyk
SZANOWNI PAŃSTWO !
Pod koniec ubiegłego tygodnia
ukazała się długo oczekiwana
książka Arkadiusza Szymczyny i
Katarzyny Maler pt. „Głubczyccy
Kresowianie i Sybiracy”. Autorzy
widząc ogromne zainteresowanie
poprzednią książką o Kresowianach, o którą pytają do dziś miłośnicy Kresów z różnych części
Polski, a która została szybko wyprzedana, już w 2013 r. zabrali się
do pracy i przygotowali imponujące, bo aż 726 – stronicowe wydanie, które można traktować jako
drugą część. W tej nowej książce
poza licznymi tekstami znajduje
się około 800 fotografii i reprodukcji dokumentów, ciekawie
opracowane tabele i mapki oraz
grafiki głubczyczanina dr. hab.
Zdzisława Wiatra. Znajdą w niej
państwo wiele relacji i wywiadów
z mieszkańcami naszego miasta
i powiatu, tymi znanymi i tymi,
których warto poznać. Niektórych
już niestety nie ma pośród nas.
Jeden z rozdziałów poświęcony jest wspomnieniom z zesłania
na Sybir, inny zawiera relacje z
okresu międzywojennego, oku-

pacji i wyjazdu w transportach
na Zachód innych mieszkańców
Kresów Południowo–Wschodnich II Rzeczypospolitej. Są
wspomnienia o nauczycielach i
również przybyłych transportami
na ziemię głubczycką pierwszych
kresowych księżach. Tak jak w
poprzedniej książce, nie zabrakło prac konkursowych uczniów
naszych szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Opublikowane zostały również wiersze
głubczyckich Kresowian i przywiezione przez nich przepisy kulinarne.
Jak się dowiedzieliśmy, autorzy
mają zamiar jeszcze wydać trzecią i ostatnią książkę o głubczyckich Kresowianach, w której będą
ujęte również życiorysy byłych
mieszkańców
Wileńszczyzny.
Rozpoczną nad nią pracę w okresie wakacyjnym, stąd apel i prośba do widzów telewizji głubczyckiej, którzy mają ochotę podzielić
się z autorami ciekawymi wspomnieniami, udostępnić im życiorysy, fotografie lub dokumenty, o
kontakt z nimi za pośrednictwem
naszej TV lub Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej.
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Czy Komorowski może być
prezydentem Kresowian?!
Czesław Buczkowski
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Bogusław
Paź, zajmujący się filozofią
kłamstwa uważa, że Kresowian
zabito dwukrotnie. Raz przez
ciosy siekierą, drugi raz przez
przemilczenie. Mówi też, że
ofiary OUN i UPA zostały „skazane na niebyt” poprzez przemilczenie. To politycznie motywowane świadome przemilczanie zbrodni, prof. Bogusław
Paź równoważy ze specyficzną i
świadomą formą negowania tej
zbrodni.
W czasie gdy pan Bronisław
Komorowski był marszałkiem
Sejmu RP., w wywiadzie dla
„Rzeczpospolitej” stwierdził,
że za zbrodnie wołyńskie odpowiedzialność ponoszą „Sowieci”, co zostało uznane
jako „Kłamstwa wołyńskie”,
a wskazany link jest jednym z
przykładów reakcji: http://januszwojciechowski.blog.onet.
pl/2008/07/24/marszalek-rzecznikiem-klamstwa/
Gdy pan Komorowski został
prezydentem RP, od początku
prezydentury okazuje obojętność w odniesieniu do sprawy
odtajnienia, wyjaśnienia, potępienia i upamiętnienia ofiar
zbrodni ludobójstwa dokonanej
przez ukraińskich nacjonalistów
z OUN-UPA na około 200 tys.
obywateli polskich Wołynia i
Małopolski Wschodniej oraz terenów południowo-wschodnich
PRL., w latach 1939-1947 !
Do tego stopnia jest hardy, że
kilkakrotnie odmówił patronatu
nad obchodami rocznic ludobójstwa (w tym 70 rocznicy w
dniu 11 lipca 2013 r., upamiętniającej „krwawą niedzielę” na
Wołyniu). Gdy w 2010 r. napisałem – wspólnie z Arturem
Parypą 2 listy (pierwszy 29
października, drugi 30 grudnia
2010 r.) w sprawie konieczności uruchomienia procesu
ujawnienia zbrodni ludobójstwa
dokonanej przez OUN-UPA, w
latach 1939-1947, na polskich
obywatelach Kresów Wschodnich RP., na obydwa listy Kancelaria Prezydenta udzieliła
odpowiedzi, którą nazwaliśmy
„odpowiedzią bez odpowiedzi”, ponieważ nie zawierała
odpowiedzi merytorycznej na
żadne pytanie. Podobnie było z
listem z 25.07.2011 r., w sprawie wspólnego z Prezydentem
Ukrainy oddania hołdu pomordowanym w Ostrówkach i Woli
Ostrowieckiej (Ukraina) oraz w
Sahryniu (Polska), na który nie

otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Jak widać, zarówno udzielanie „odpowiedzi bez odpowiedzi”, nie udzielanie żadnej,
odmowa przejęcia patronatu, to
formy, które mieszczą się w ramach tego co prof. Paź nazwał
„świadomym przemilczaniem”.
Na łamach kwietniowego numeru KSI (Nr. 4/2015 /47), na
str. 10), dostęp: http://www.ksi.
kresy.info.pl/pdf/numer47.pdf
zamieszczono list jaki napisałem do Prezydenta Bronisława
Komorowskiego 12 stycznia
2015 r., na temat: „Milosz Zeman w obronie prawdy o ludobójstwie Polaków.” Zamieszczono też odpowiedź na ten list
podpisaną przez panią Dorotę
Wojciechowską z Kancelarii
Prezydenta RP. Odpowiedź ta
jest – niestety, „odpowiedzią
bez odpowiedzi” a więc w dalszym ciągu „świadome przemilczanie”.
Poniżej przedruk mojej pisemnej reakcji z dnia 25 lutego
2015 r:
„Czesław Buczkowski
Pani
DOROTA
WOJCIECHOWSKA; Główny specjalista
Biuro Listów i Opinii
Obywatelskich; Kancelaria Prezydenta R.P., ul. Wiejska 10,
00-902 Warszawa
Dotyczy: Odpowiedź na e-mail z 10 lutego 2015 4:40. oraz
prośba
Dzień dobry. Zawarta w e-mailu
z 10 lutego 2015 4:40 odpowiedź
na mój list z 12 stycznia 2015
do Prezydenta RP jest dla mnie
„odpowiedzią bez odpowiedzi”.
W treści, jest powieleniem tego
co napisała Pani w odpowiedzi Nr BLO - 060/6604/01/10/
WD z 24 listopada 2010 roku na
nasz (mój i Artura Parypy) list z
29 października 2010 do Prezydenta RP. I podobnie jak wtedy, kieruje mnie Pani do IPN,
a także do Biura Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa.
Informuję, że Jestem w posiadaniu opinii IPN, w której istnieje
potwierdzenie, iż zbrodnie dokonane przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej były ludobójstwem. Ale
to nie IPN ani Biuro ROPWiM
decyduje o polityce państwa.
To kompetencja władz najwyższych RP, w tym Prezydenta RP.
Pisze Pani - cytuję: „Pan Prezydent przywiązuje ogromną wagę
do działań mających na celu
wyjaśnienie kwestii historycznej

i oddania należnej czci wszystkim ofiarom zbrodni okresu wojennego i powojennego”.
To prawda ale tylko w odniesieniu do zbrodni Katyńskiej i
innych zbrodni przypisywanych
Rosji! Niestety, w sprawie ujawnienia, wyjaśnienia, potępienia i
upamiętnienia jednej z największych w XX wieku i jednej z
najokrutniejszych w dziejach,
zbrodni ludobójstwa dokonanej
przez ukraińskich nacjonalistów
na ok. 200 tyś polskich obywateli Kresów Wschodnich, Prezydent Komorowski działa odwrotnie - przeciwdziała ujawnianiu tych zbrodni?!
Dlatego zbrodnie OUN-UPA
nadal są trzymanie „pod dywanem”?! Pani – oczywiście
za to nie odpowiada, dlatego
nie mam do Pani pretensji. Ale
mam do Pani prośbę.
Kilka dni temu otrzymałem od
mego przyjaciela Tadeusza Wolczyka z Chełma, egzemplarze
najnowszego wydania książki
jego autorstwa, pt.: „Tarnoszyn
w ogniu”. Jedną z tych książek
Autor przeznaczył dla Pana Prezydenta Komorowskiego, co
zapisał na pierwszej stronie jednego z egzemplarzy. Pan Wolczyk prosił mnie abym książkę
tę przesłał dla Pana Prezydenta.
W książce opisane są wydarzenia mające miejsce w Małopolsce Wschodniej II RP, ściśle w
gminie Tarnoszyn pow. Rawa
Ruska, woj. lwowskie. Książka
opisuje eksterminację rodzinnej
wsi Autora (i mojej), dokonaną
przez oddziały zbrojne OUN-UPA. W książce jest wykaz
imienny pomordowanych przez
te oddziały mieszkańców Tarnoszyna, a także innych wsi,
które do 1948 r. należały do
gminy Tarnoszyn, obecnie gmina Ulhówek pow. Tomaszów
Lub. Ogółem liczba zidentyfikowanych imiennie ofiar zbrodniczych działań OUN-UPA ,
na terenie wymienionej gminy
wynosi 447 osób, w tym wiele
kobiet i dzieci.
Zaznaczam, że nam – członkom Ruchu Porozumienia Pokoleń Kresowych nie chodzi o
zemstę, lecz o pamięć, a także
o to aby przeciwdziałać heroizowaniu zbrodniarzy takich jak
Bandera, Szuchewycz, itd., oraz
zbrodniczych organizacji, jak
OUN- UPA, SS Galizien. Chodzi również o to aby zlikwidować postawione nielegalnie w
Polsce pomniki, „gierojom” z
OUN-UPA.

Z poważaniem - Czesław Buczkowski (na oryginale podpis
własnoręczny)
Załącznik: książka Tadeusza
Wolczyka
-„Tarnoszyn
w
ogniu”, Wyd.: Gmina Ulhówek,
2014r”
I stała się rzecz niespodziewana. Po upływie miesiąca otrzymałem z Kancelarii Prezydenta
RP pismo następujące:
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
00-902 Warszawa, ul. Wiejski
10 Biuro Listów i Opinii Obywatelskich
fax. 22 695 22 38. e-mail: blo{u}
pre:yclent.pl
Nr
BL0.0600.6604.26.2015.
WD				
Pan Czesław Buczkowski.
Szanowny Panie
Potwierdzamy wpływ Pana kolejnego listu z 25 lutego 2015
roku do Biura Listów i Opinii
Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP, które upoważnione
zostało do rozpatrywania korespondencji kierowanej do Prezydenta RP i Kancelarii Prezydenta RP oraz udzielania na nią
odpowiedzi.
Jednocześnie zapewniamy, że z
uwagą ponownie zapoznaliśmy
się z Pana opiniami i postulatami. Odnosząc się do Pańskich
oczekiwań pragniemy zacytować fragment wystąpienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na uroczystościach
w’ Łucku w dniu 14 lipca 2013
roku:
(...)’’Zgromadziliśmy się tutaj na modlitwie za dusze ofiar
Zbrodni Wołyńskiej. Jesteśmy
tutaj razem - Polacy i Ukraińcy. I myślą wracamy do tamtego dramatu, do tamtej zbrodni,
która rozegrała się na tej umęczonej ziemi 70 lat temu.
Razem oddajemy hołd wszystkim pomordowanym. Razem
przepraszamy Boga za zbrodnie
i krzywdy prostymi słowami: „
Odpuść nam nasze winy, jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom „.
Jesteśmy tu razem w odpowiedzi na wezwanie skierowane
do wszystkich Polaków i do
wszystkich Ukraińców o chrześcijańskie dzieło pojednania.
Niedawno podpisali je Arcypasterze czterech Kościołów:
rzymskokatolickiego i greckokatolickiego w Polsce, Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Kościoła rzymsko-

katolickiego na Ukrainie. Ta
wspólna deklaracja o pojednaniu polsko - ukraińskim na
gruncie Kościołów jest wydarzeniem niezwykłe ważnym,
a może stać się przełomowym
wydarzeniem, o ile jego treść
dotrze do szerokich rzesz wiernych na Ukrainie i w Polsce. Jeśli zostanie głęboko przeżyta i
głęboko przemyślana. Jest tego
warta. Bo deklaracja otwarcie i
prawdziwie mówi o zbrodniach
na Wołyniu. Przywołuje wydarzenia z 11 lipca 1943 roku.
Głosi jednoznacznie, że ofiarami „ zbrodni i czystek etnicznych stały się dziesiątki tysięcy
niewinnych osób, w tym kobiet,
dzieci i starców, przede wszystkim Polaków, ale także Ukraińców oraz tych. którzy ratowali
zagrożonych sąsiadów i krewnych. Takie słowa zapewne nie
zyskają poklasku wśród tych,
którzy chcą zbrodnie dokonane na Wołyniu pomniejszać lub
usprawiedliwiać. Nie zostaną
też przeżyte i przyjęte przez
tych, którzy chcą utrzymania
wzajemnej polsko-ukraińskiej
wrogości.
Mogą jednak być zaczynem dla
dobrych myśli i dobrych działań
tych wszystkich, którzy dążą do
polsko-ukraińskiego pojednania budowanego na fundamencie prawdy, bolesnej prawdy,
ale prawdy skutecznej.
Dla tych zbrodni nie ma usprawiedliwienia. Bratobójcza walka zawsze jest złem. Pragnienie
wolności i suwerenności nie
usprawiedliwia ani czystek etnicznych ani masowych zbrodni. Historia Europy, szczególnie
XX-wiecznej Europy, pokazuje,
że zło, zbrodnia i nienawiść
utrudnia osiągnięcie każdego
celu i prowadzi narody do zgorszenia.
Dlatego wielki ukraiński patriota Greckokatolicki Metropolita Andrzej Szeptycki przestrzegał w tamtym dramatycznym czasie: „Zbrodnia nie służy
narodowi, zbrodnia popełniona
w imię patriotyzmu jest zbrodnia nie tylko przeciwko Bogu,
ale i przeciw własnemu społeczeństwu ”, Podobnie oceniają
dzisiaj tę zbrodnię ukraińscy
i polscy Biskupi. Jestem pełen
szacunku dla ich postawy wyrażonej w słowach: „Wiemy, że
chrześcijańska ocena zbrodni
wołyńskiej domaga się od nas
jednoznacznego potępienia i
przeproszenia za nią. Uważa-
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my bowiem, że ani przemoc,
ani czystki etniczne nigdy nie
mogą być metodą rozwiązywania konfliktów między1 sąsiadującymi ludami czy narodami,
ani usprawiedliwione racją polityczną, ekonomiczną, czy religijną ”.
Skrajny nacjonalizm i szowinizm nie służą narodom! Zatruwają bowiem ich rozumy i
serca. Warto więc pamiętać, że
nacjonalizm zniszczył także polsko - ukraińskie relacje w najtrudniejszym okresie XX wieku,
właśnie wtedy, gdy nasze narody najbardziej potrzebowały
wzajemnego wsparcia.
Jestem pewien, że długo jeszcze, będą się nad tym zastanawiali i opisywali i polscy i ukraińscy historycy Długo będziemy
wszyscy razem dźwigali ciężar
tego bolesnego, dramatycznego
doświadczenia,
Wiemy, jak straszne czyny miały tutaj, na Wołyniu miejsce
przed wielu już laty, przed 70
laty. Ale chcemy, aby to bolesne
doświadczenie, ta pamięć zabliźniła się nie w wyniku upływu lat, upływu czasu, ale pod
wpływem naszych świadomych
działań, naszego przemyślenia,
naszej refleksji nad zbrodnią.
Dzisiaj niezbędne jest godne
upamiętnienie ofiar w miejscach ich śmierci i cierpienia.
To zadanie dla nas wszystkich,
obywateli i polityków Polski i
Ukrainy(.)”
Treść całego wystąpienia dostępna jest na prezydenckiej
stronie internetowej www.prezydet.pl>
Jednocześnie
ponownie informujemy, że
wpływająca do Kancelarii Prezydenta RP korespondencja jest
analizowana, a zgłaszane wnioski, uwagi i postulaty są na bieżąco przekazywane - zgodnie z
przyjętym trybem - Panu Prezydentowi oraz kierownictwu
Kancelarii.
Pragniemy także Panu podziękować za przekazanie książki
„Tarnoszyn w ogniu•” autorstwa Tadeusza Wołczyka z dedykacją dla Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, która
została przekazana do Gabinetu
Prezydenta RP.
Z poważaniem: Dyrektor Biura
Listów i Opinii Obywatelskich
(podpis) Grażyna Wereszczyńska”
Jak widać, główną treść listu
stanowi tekst wystąpienia Prezydenta Komorowskiego na
uroczystościach w Łucku – na
Ukrainie w dniu 14 lipca 2013 r.
W tym miejscu przypomnę, że 3
dni wcześniej – 11 lipca 2013r.,
odbywały się w Warszawie uroczystości upamiętniające 70
rocznicę męczeństwa Kresowian (11 lipca 1943r. - „krwawa
niedziela” na Wołyniu), w których Prezydent Komorowski nie
raczył uczestniczyć!
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Odnosząc się krótko do oceny
wystąpienia prezydenta Komorowskiego w Łucku, stwierdzić
należy, iż przemówienie takiej
treści jest stosowne dla hierarchy kościelnego a nie dla Prezydenta Polski ! Mówienie o modlitwach, wybaczaniu chrześcijańskim, pojednaniu, to rola duchownych. Prezydent powinien
najpierw zapytać kiedy władze
Ukrainy ujawnią przed narodem
i światem zbrodnie ludobójstwa
i przeproszą za nie Polaków.
Wtedy dopiero można mówić o
pojednaniu i budowaniu zrębów
przyjaźni.
W wystąpieniu Prezydent wymienił tylko Wołyń, a pominął
zbrodnie w trzech województwach Małopolski Wschodniej,
a także na obrzeżach południowo-wschodnich PRL. Nie wskazał żadnej organizacji zbrodniczej jak OUN, UPA, czy SSGalizien, ani głównych sprawców
ludobójstwa, jak Bandera czy
Szuchewycz, których uznaje się
na Ukrainie za bohaterów narodowych i stawia się im pomniki
! Wymieniony w wystąpieniu
Metropolita Szeptycki nie zasługuje na tytuł bohatera Ukrainy, bo to on był zwierzchnikiem świątyń grekokatolickich,
gdzie poświęcano narzędzia
mordu, którymi zabijano polskie dzieci, kobiety i starców i
gdzie odprawiano modły w intencji aby banderowcy sprawnie
zabijali. Pan Szeptycki nie zakazał takich praktyk, nigdy też
nie przeprosił za to chrześcijańskie zwyrodnienie.
Jest dużo więcej spraw, które
winien poruszyć Prezydent Polski. Jedną, z bardzo bolesnych,
jest sprawa odnalezienia tysięcy
miejsc pochówku ofiar ludobójstwa, gdyż jego sprawcy zacierali ślady tych miejsc i w ogóle
ślady polskości na Kresach. Nic
też się nie mówiło o odradzającym się na Ukrainie nacjonalizmie czego dowodem są faszystowskie marsze organizowane
we Lwowie i wysuwane żądania
terytorialne w stosunku do Polski. Tak więc nadal polski Prezydent stosuje taktykę przemilczania prawdy o ludobójstwie.
Koronnym dowodem na to, że
polityka taka jest zgubna, to
uchwała z dnia 9 kwietnia 2015
r. Rady Najwyższej Ukrainy o
uznaniu organizacji OUN i UPA
za stronę walczącą w II wojnie
światowej o wolność i niepodległość Ukrainy, a członków tych
organizacji za bojowników o
niezależność Ukrainy.
Taki jest finał prowadzenia
przez Prezydenta RP i rząd – w
odniesieniu do Ukrainy polityki
przemilczania prawdy (dr Zapałowski nazwał ją „polityką na
kolanach”).
W konkluzji, pozostawiam do
oceny czytelników jaką dać
odpowiedź na zawarte w tytule
pytanie.
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o śp. Stanisławie Maślance
Redakcja

Odszedł od nas skromny człowiek ale wielki patriota z Kresów, jeden z ostatnich żołnierzy
27 Wołyńskiej Dywizji Armii
Krajowej. Notę biograficzną
przesłała nam ze ŚZŻ AK OW
Anna Lewak, którą prezentujemy poniżej.
Stanisław Maślanka s. Władysława urodził się 1.01.1924 w
Kowlu, w rodzinie kolejarskiej.
Od lat 30-tych cała rodzina Maślanków mieszkała na stacji kolejowej w Jagodzinie, pierwszej
stacji za rzeką Bug na Wołyniu.
Stanisław podczas okupacji niemieckiej tj. po 21 czerwca 1941
roku pełnił funkcję dyżurnego
ruchu na stacji Jagodzin. Stacjonował tu kilkunastoosobowy
oddział Niemców. Ruch kolejowy odbywał się na trasie Warszawa - Kijów, przez Chełm i
Kowel. Z racji pełnionej służby
Stanisław miał odpowiednie dokumenty i mógł przemieszczać
się liniami kolejowymi po Wołyniu. W sierpniu 1943 roku w
okolicy Jagodzina pojawił się
oddział partyzancki AK, porucznika Kazimierza Filipowicza ps.
„Kord”, który stał się macierzystą jednostką Stanisława Maślanki. Oddział ten wszedł od
stycznia 1944 roku w skład 27
WDP AK. Będący w konspiracji od 1940 roku, Stanisław Maślanka przyjął pseudonim „Legenda” i został kurierem Armii
Krajowej. Jak sam o sobie mówił był żołnierzem bez karabinu. Przewoził broń, umundurowanie, meldunki i żywność dla
partyzantów AK i żołnierzy 27
WDP AK. Eskortował również
oficerów przysyłanych z Komendy Głównej AK na Wołyń.
Po akcjach ludobójczych OUN/
UPA na ludności polskiej, rozpoczętych na Wołyniu w 1943
roku, przewoził także rannych
i uciekinierów z Wołynia do
Chełma. Z pomocą polskich kolejarzy udało się w ten sposób
uratować co najmniej kilkaset
osób. Stanisław kilkakrotnie
podczas okupacji, najpierw sowieckiej a potem niemieckiej,
cudem uniknął śmierci. W 1945
roku po przejściu frontu znalazł
się w okolicach Chełma i rozpoczął działalność w poakowskim
podziemiu niepodległościowym,
w tym w organizacji „Wolność
i Niezawisłość” w oddziale
„Młota”. Ujawnił się we Wrocławiu w 1947 roku. Aresztowany został 29.06.1950 roku i
skazany na karę śmierci. Po 9
miesiącach karę śmierci zamieniono na dożywocie. Przebywał
w więzieniach we Wronkach i w

Rawiczu. Uwolniony został dopiero 8.12.1956 roku. Zamieszkał w Warszawie.
Od 1990
roku, kiedy powstało środowisko 27 WDP AK przy Okręgu
Wołyńskim ŚZŻAK, Stanisław
Maślanka udzielał się w kolejnych Zarządach Okręgu. Od 25
lat prowadził ewidencję członków Okręgu. W 2011 roku został
Honorowym Prezesem Okręgu
Wołyńskiego. Major Stanisław
Maślanka zmarł 17 kwietnia

2015 roku w wieku 91 lat. Zmarły był odznaczony: Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej (Londyn 1983), Krzyżem
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Medalem „Pro Memoria”
oraz Odznaką Weterana Walki
o Niepodległość. 24 kwietnia
2005 r. spoczął na Cmentarzu
Bródnowskim w Warszawie.
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Prace nad zatajaniem i
fałszowaniem historii
kontynuowane
Bożena Ratter

Latem 1945 roku Amerykanie
deportowali prof. Frantiska Subika wraz z rodziną do Słowacji, gdzie oficjalnie oskarżono
go o współpracę ze słowackim
rządem zależnym od faszystowskich Niemiec. W ciężkim
areszcie, w izolatce, przebywał
33 miesiące oskarżony również
o to, że oczerniał przyjacielski
związek sowiecki. Przetrzymywanie i przesłuchiwanie profesora Subika miało jeden cel: odwołanie podpisu pod protokołem
z katyńskiego lasu- wspomina
jego kuzynka. (Poświęcając życie prawdzie )
Przypomnieć należy, że po odkryciu przez Niemców w lesie
katyńskim, w kwietniu 1943r.,
masowych grobów zawierających zwłoki Oficerów Polskich,
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża odmówił wysłania komisji dochodzeniowej do
Katynia wskutek braku zgody
rządu sowieckiego. Wobec tej
odmowy Niemcy powołali międzynarodową komisję lekarską,
którą zobowiązali do zbadania
zbiorowych mogił w Katyniu.
Po badaniach masowych grobów w czasie od 28-go do 30-go
kwietnia 1943 r. eksperci wydali orzeczenie stwierdzające,
że przyczyną śmierci ofiar były
wyłącznie strzały w potylicę, i
że rozstrzeliwania miały miejsce
w miesiącach marcu i kwietniu
1940 r. Zważywszy, że teren
gdzie zwłoki zostały odkryte
znajdował się wiosną 1940 r.
pod hegemonią sowiecką, podanie daty śmierci oficerów
polskich było równoznaczne ze
stwierdzeniem, że Sowieci są
odpowiedzialni za te mordy.
Po wojnie, presję wywierano
nie tylko na członkach komisji z
państw z sowieckiej strefy okupacyjnej. Przykładem jest prof.
Francois Naville, szwajcarski lekarz medycyny sądowej, któremu deputowany komunistycznej
partii, Jean Vincent zarzucił w
1946 roku, kolaborację z Niemcami w sprawie badania genezy
mordów katyńskich i zażądał
usunięcia go z Uniwersytetu.
W odpowiedzi na te oskarżenia
prof. Naville oświadczył co następuje :
-Nie było absolutnie moim zamiarem przysłużenie się Niemcom, tylko Polakom i prawdzie.

-Nie prosiłem, ani nie otrzymałem od kogokolwiek ani złota,
ani srebra, ani podarunków, ani
nagrody, ani korzyści, ani obietnic jakiejkolwiek natury.
-Gdy jakiś kraj jest rozdarty niemal jednocześnie przez armie
dwóch potężnych sąsiadów, gdy
dowiaduje się, że zamordowano
tysiące jego oficerów będących
jeńcami, którzy nie popełnili
żadnej innej zbrodni oprócz tej
jednej, że bronili swego kraju,
gdy stara się dowiedzieć, w jakich okolicznościach mogło to
się wydarzyć, nie sposób będąc
uczciwym żądać wynagrodzenia
za to, aby udać się na miejsce i
próbować unieść skraj zasłony
kryjącej przed resztą świata okoliczności aktu tak obrzydliwej
podłości przeciwnej obyczajom
wojennym.
Jeszcze szereg lat później, nawet
będąc już na emeryturze, prof.
Naville interesował się „Sprawą Katyńską”. (Laudatio prof.
Kazimierza Karbowskiego, syna
majora-lekarza W.P. Bronisława
Karbowskiego, jeńca obozu w
Starobielsku, zamordowanego
wiosną 1940 r. w Charkowie).
Okazuje się, że nie tylko szwajcarski deputowany nakłaniał
prof. Naville do wycofania podpisu z protokołu dotyczącego
zbrodni katyńskiej. Stefan Kurowski, Naczelny Prokurator
przy Najwyższym Trybunale Narodowym kilkakrotnie spotykał
się z prof. F. Naville i nakłaniał
go do rezygnacji z katyńskich
ustaleń. W szczegółowej notatce, którą Stefan Kurowski sporządził, proponował jako kolejne
działanie przekupienie profesora
Naville. Prof. F. Naville złożył obszerne wyjaśnienie przed
komisją amerykańską badającą
zbrodnię katyńską w 1951r. Zrobił to również pozbawiony przez
reżim tytułu profesora, Frantisek Subik, po ucieczce z kraju,
w ambasadzie amerykańskiej w
Wiedniu.
28 marca 2010r. na terenie parku
Elfenau w Bernie, przy udziale Kazimierza Karbowskiego,
posadzony został dąb pamięci.
Dla ocalenia od zapomnienia
21 473 Polaków bestialsko zamordowanych przez sowietów.
Umieszczona została symboliczna tabliczka upamiętniająca
postać Juliana Grunera – lekarza

zamordowanego w Charkowie,
twórcy pierwszego w Polsce oddziału pediatrycznego w szpitalu
w Kaliszu, sportowca i olimpijczyka. Według słów Elizabeth
Curti – Karbowski, córki prof.
Kazimierza Karbowskiego, tabliczkę montowano już trzykrotnie od 2010r., jakoś znika.
No cóż, gdy popatrzymy na działania naszego państwa i wymiaru sprawiedliwości wobec kolejnych rocznic zbrodni katyńskiej
i tragedii smoleńskiej to niewiele się zmieniło od czasu prokuratora Stanisława Kurowskiego.
Prace nad zatajaniem i fałszowaniem historii kontynuowane.
„ Przed pojawieniem się nazizmu wielu Żydów niemieckich
dyskryminowało
Ostjuden.
Wielu z nich uważało, że ci na
ogół biedni, kulturowo zacofani
i „brudni” Żydzi psują reputację zazwyczaj wykształconym i
kulturalnym niemieckim Jeckesom. Chociaż wielu niemieckich
Żydów pogardzało przybyszami,
to jednak niektórzy udzielali im
pomocy z pobudek filantropijnych. Niestety, pomagający stanowili zdecydowaną mniejszość.
(…)
W rezultacie wielu niemieckich
Żydów i mischlingów sądziło,
że przyczyną antysemickich tyrad Hitlera są Ostjuden, którzy
wyemigrowali do Niemiec z
„krainy bolszewizmu”. Naziści
ugruntowali w nich to przekonanie, wydając w 1933 roku dekrety skierowane przeciw Ostjuden
oraz zmuszając w 1938 roku 18
tysięcy Żydów ze Wschodu do
opuszczenia Rzeszy. (…)Wolf
Zuelzer, Żyd w 75 procentach,
wyjaśniał, że niemieccy Żydzi
żywili uprzedzenia do Ostjuden
z powodu kulturowej izolacji
tych ostatnich i ich „prymitywnego” stylu życia. Zuelzer pisał,
że „dla większości Żydów niemieckich ortodoksyjny Ostjude,
odziany w chałat, w futrzanej
czapie i z rytualnymi pejsami,
jest przerażającą zjawą z mroków średniowiecza”.
Wielu niemieckich Żydów postrzegało Ostjuden jako poważne zagrożenie dla swego statusu
społecznego - gdyby pozwolono
im pozostać w Niemczech, zaostrzyłoby to tylko antysemickie
resentymenty. W kilku publicznych wystąpieniach w latach

dwudziestych i trzydziestych
XX wieku liberalni żydowscy
Niemcy określali Ostjuden jako
„ludzi drugiej kategorii” i zwracali się do państwa o pomoc w
zwalczaniu ich emigracji do Niemiec. Wielu Niemców, także Żydów, sądziło, że Hitler powstrzyma imigrację Ostjuden, która
dramatycznie nasiliła się po I
wojnie światowej, i aprobowało
działania nazistów. Według niektórych szacunkowych danych
do końca lat dwudziestych XX
wieku w Niemczech osiedliło się
ponad 100 tysięcy Żydów z zagranicy, głównie z Polski. Wielu niemieckich Żydów uważało
zapewne, że tak wielka liczba
imigrantów, którzy pracowali za
niższe stawki, zagraża ich miejscom pracy. Być może niektórzy
reagowali negatywnie, ponieważ
Ostjuden reprezentowali tę część
ich tożsamości, której chcieli się
jak najszybciej pozbyć. Wszyscy
Żydzi niemieccy musieli sobie
zdawać sprawę, że niegdyś oni
sami bądź ich przodkowie wyglądali dokładnie tak samo, jak
potępiani teraz przez nich Ostjuden. Ta świadomość najbardziej
drażniła ich samopoczucie i zapewne dlatego tak wielu traktowało przybyszy ze Wschodu
pogardliwie i arogancko. Żydzi
ze Wschodu reprezentowali to
wszystko, od czego większość
Żydów niemieckich usiłowała
się odciąć.” – fragment z książki
Bryana Marka Rigga „Żydowscy
żołnierze Hitlera”. Ta naukowa
praca powstała w wyniku współpracy z wieloma środowiskami
uniwersyteckimi , w tym Yale,
Cambridge, z organizacjami i
wybitnymi
przedstawicielami
środowisk posiadających wiedzę
na temat III Rzeszy oraz II wojny światowej oraz na podstawie
wywiadów z żydowskimi żołnierzami Hitlera . Książka przedstawia fenomen Żydów pełnej krwi
oraz ludzi o częściowo żydowskim pochodzeniu określanych
w III Rzeszy mianem mischlingów, którzy walczyli w szeregach niemieckich sił zbrojnych
podczas II wojny światowej.
Według autora książki było ich
około 150 tysięcy.
Szkoda, że dziennikarze-wychowankowie ojca imperium
medialnego nie są odpowiednio
wyedukowani, gdyby przeczytali dokument Bryana Marka
Rigga nie oprotestowaliby spo-
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tkania w Pruszkowie z autorem
książki „Żydowscy kolaboranci
Hitlera”. Bo nie podejrzewam, iż
uczynili to z chęci zafałszowania
historii.
A o stosunku zachodniej i amerykańskiej diaspory żydowskiej do braci ze wschodu niech
świadczy
choćby
Józefów.
13.07.1942 r. niemiecki 101 Batalion Rezerwy zgromadził 1800
polskich Żydów na rynku Józefowa. Część skierowano do obozów pracy, 1500 zamordowano.
30 lat później Adam Grochowicz, polski patriota i rzeźbiarz
postawił kamień w miejscu tej
straszliwej zbrodni by uczcić
pamięć mieszkańców Józefowa.
Diaspora żydowska nie była tym
zainteresowana.(Ocalić od zapomnienia)
W Kijowie, w miejscu obecnego parku miejskiego, ciągnął się
głęboki wąwóz zwany Babim
Jarem. Niemcy wybrali go na
miejsce kaźni kijowskich Żydów.
Wykonawcami byli policjanci
niemieccy i ukraińscy strażnicy.
Wybrano datę 29 września 1941r.
„Widziałam wszystko na własne
oczy, to było straszne. Ulicą ciągnął tłum dzieci, kobiet, starców,
młodych ludzi. Kolumna ciągnęła się bez końca –wspomina
mieszkanka domu przy Babim
Jarze. Kazali im się rozebrać do
naga i okropnie ich bili nahajkami, biczami a potem strzelali,
trupy jedne na drugich. Potem
zasypali piachem , w pewnym
momencie było tam jezioro krwi.
Zdziwił mnie fakt, iż rozumiałam mowę tych niby Niemców,
mówili po ukraińsku. To byli
Ukraińcy, straszni, okrutni, takich ludzi często się nie spotyka,
brali niemowlęta, zdzierali z nich
pieluchy i wrzucali do jaru”.
Wiemy o tym, to my doświadczyliśmy ludobójstwa dokonanego
na obywatelach II RP, Polakach
i obywatelach polskich innych
narodowości przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej
Armii oraz SS Galizien i innych
ukraińskich organizacji kolaboranckich. Mordercy w okrutny
sposób, wbijając na sztachety,
piłując i rąbiąc, zdzierając skórę,
odcinając narządy zadali śmierć
dzieciom, kobietom, starcom.
Spalili domy i zawłaszczyli mienie. Bestialsko zamordowali 120
tysięcy ludności cywilnej zaskakiwanej nocą w domach, w kościołach.
To właśnie im pogratulował prezydent Komorowski bohaterstwa w walce o niepodległość
Ukrainy, pogratulował im zwycięstwa nad niemowlętami, kobietami i starcami. I ofiarował
pomoc finansową, zbrodniarzom
a nie okaleczonym i pozbawionym domu i dorobku przodków,
ofiarom ludobójstwa. Stchórzył,
nie upomniał się o pamięć niewinnych ofiar. To nie mój prezydent. Prace nad zatajaniem i
fałszowaniem historii są kontynuowane.
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Stefan Banach (1892-1945) wybitny matematyk, największy
polski uczony obok Mikołaja
Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie, jeden z najwybitniejszych w świecie matematyków XX wieku. Samouk, w
1920 roku został asystentem
katedry matematyki Politechniki Lwowskiej, kierowanej przez
prof. Łomnickiego. W tym samym roku otrzymał doktorat
filozofii z matematyki na UJK.
W roku 1922 habilitował się,
w roku 1924 został profesorem
nadzwyczajnym UJK oraz człokiem-korespondentem PAU. W
roku 1927 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego UJK. Kierownik Oddziału C Zakładu
Matematycznego UJK, dziekan
Wydziału Matenatyczno-Przyrodniczego UJK w r. 1933/34,
prezes Polskiego Towarzystwa
matematycznego, członek Polskiej Akademii Umiejętności
i Akademii Nauk Ukraińskiej
SSR. Jeden z twórców tzw.
lwowskiej szkoły matematycznej (do której należeli m.in. także zmarli podczas wojny inni
lwowscy matematycy: Stefan
Kaczmarz, Antoni Łomnicki,
Włodzimierz Stożek, Stanisław
Ruziewicz, Herman Auerbach,
Paweł Juliusz Schauder). Laureat Wielkiej Nagrody PAU w
1939. (http://www.lwow.com.pl/
lwowianie.html#B).
W radiu Lwowska Chwila przypominają Ukraińcy o rocznicy
urodzin wielkiego polsko-ukraińskiego matematyka Stefana
Banacha.(Lwowska Fala). Nie
ma co liczyć na prezydenta,
nie odważy się zaprotestować.
Może szwajcarski profesor wystąpi w obronie prawdy historycznej?
20 kwietnia w siedzibie IPN
Przystanek Historia odbyła się
niezwykła lekcja historii.
Prezentacja książki Kazimierza
Krajewskiego „Na straconych
posterunkach. Armia Krajowa
na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945” stała
się wspaniałą opowieścią autora
i prowadzącego, Grzegorza Wasowskiego, o losach żołnierzy
polskiej armii i partyzantki na
Kresach: od pierwszych polskich oddziałów, przez działalność w ramach AK, a następnie,
już po jej rozwiązaniu, konflikt
z nowym, „czerwonym” okupantem pod szyldami różnych
podziemnych organizacji poakowskich. Wędrówce po Kresach z kresowymi chłopcami,
Polakami, którzy „nie popełnili
żadnej innej zbrodni oprócz tej
jednej, że bronili naszego kraju
przed trzema agresorami ” towarzyszyła wspaniała oprawa muzyczna, muzyka i stosowne teksty na żywo, w wykonaniu zespołu Contra Mundum. Niestety
, prezydent Komorowski nie
dotarł, by pogratulować dzielnym, kresowym żołnierzom
walki o niepodległość kraju.
Bożena Ratter
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Upamiętnienie ofiar
zbrodni w Miednoje

Adam Cyra

Siedemdziesiąt pięć lat temu, wiosną 1940 roku w Miednoje grzebano zamordowanych Polaków
przez sowiecką policję polityczną
NKWD. Miejscowość ta położona
jest w odległości 32 km od Tweru, w rejonie kalinińskim, około
200 km na północny zachód od
Moskwy. Ofiary tej zbrodni zostały wzięte do niewoli po agresji
Związku Sowieckiego na Polskę
w dniu 17 września 1939 roku i
przetrzymywano je pierwotnie w
obozie jenieckim w Ostaszkowie.
Byli to oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze polskich
służb mundurowych – policjanci,
pogranicznicy, funkcjonariusze
służby więziennej i straży pożarnej, jak również polscy pracownicy sądownictwa i urzędnicy
państwowi, łącznie około 6300
osób. Od 5 kwietnia do 14 maja
1940 roku jeńcy ci byli systematycznie mordowani strzałem
w tył głowy w pomieszczeniach
piwnicznych więzienia NKWD w
Kalininie (obecnie Twer). Egzekucjami kierował, osobiście w nich
uczestnicząc, główny kat NKWD,
Wasilij Błochin. Zwłoki były następnie wywożone ciężarówkami i
wrzucane do masowych dołów w
Miednoje. Miejsce ukrycia zwłok
zostało ustalone wiosną 1990
roku, ponieważ wtedy to we wsi
Miednoje odnaleziono groby jeńców obozu w Ostaszkowie, co zostało potwierdzone przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Związku Sowieckiego.

Każdy z zamordowanych posiada
tabliczkę z imieniem, datą urodzenia, miastem pochodzenia, miejscem pracy lub służby w czasie
aresztowania oraz rokiem śmierci – 1940. Wśród wymienionych
odnalazłem tabliczki policjantów
z ziemi olkuskiej, np. Stanisław
Cebo pochodzący z Bukowna czy
Jodynis Czerniawski z posterunku w Sułoszowej. Sfotografowałem także tabliczkę, poświęconą
mieszkańcowi ziemi oświęcimskiej. Był nim policjant Michał
Ptaszkowski, który pochodził z
Ptaszkowej k. Nowego Sącza.
Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Do policji
wstąpił w 1924 r. i przydzielono
go do pracy w Oświęcimiu, gdzie
był zatrudniony na posterunku
kolejowym, a potem pełnił służbę w pobliskich Babicach. W
Oświęcimiu ożenił się z Karoliną
z domu Matlak i założył rodzinę.
W 1935 r. na własną prośbę przeniesiono go do powiatu dąbrowskiego, gdzie był posterunkowym
w Radgoszczy. We wrześniu 1939
r. stanął w obronie ojczyzny i dostał się do niewoli sowieckiej. W
domu pozostawił ciężarną żonę z
czworgiem dzieci: Eugenią, Marią, Janem i Józefą. Jego najmłodszy syn, znany po wojnie oświęcimski lekarz dr n. medycznych
Karol Ptaszkowski, urodził się
w grudniu 1939 r. Swojego ojca
nigdy nie zobaczył. Po latach dowiedział się, że zamordowało go
NKWD. Ofiary tej zbrodni są tak-

/ Tabliczki w Miednoje

/ Michał Ptaszkowski

W latach 1999–2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Miednoje utworzono Polski Cmentarz Wojenny. Ma on łączną powierzchnię
1,7 ha i znajduje się na nim 25
zbiorowych mogił, w których
pogrzebano ponad 6300 tysięcy
wspomnianych jeńców polskich
z obozu w Ostaszkowie. Byłem
w Miednoje latem 2013 roku.
Cmentarz tam znajdujący się jest
dostępny dla odwiedzających.

że upamiętnione przez ich rodziny
na różnych cmentarzach w Polsce. Takie upamiętnienia pojawiły
się jeszcze w czasach PRL-u, ale
informacje te były bardzo lakoniczne, ponieważ o tej zbrodni nie
wolno było ani mówić ani pisać.
Przykładem tego jest wspomniany policjant Michał Ptaszkowski,
który jest upamiętniony w Miednoje, a także przez swoją rodzinę
na cmentarzu w Oświęcimiu. Na
pomniku na grobie jego żony

/ Stanisław Cebo

znajduje się słabo już obecnie
widoczny napis: „Michał Ptaszkowski 1900 – 1940 zmarł w
Ostaszkowie”. W wolnej Polsce
na takich symbolicznych grobach
ofiar represji stalinowskich jest
już napisana pełna prawda o ich
losie. Z takim upamiętnieniem
spotkałem się na symbolicznym

grobie policjanta Józefa Banka
na cmentarzu w Olkuszu. który
pochodził z pobliskiej Żurady,
gdzie jego ojciec posiadał niewielkie gospodarstwo rolne. Nie
został on jednak zamordowany
w Twerze i nie jest pogrzebany w
Miednoje, lecz jego nazwisko figuruje na ukraińskiej liście katyń-
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70.rocznica ludobójstwa
na Kresach: Maj 1945
Stanisław Żurek

2 maja 1945 roku nastąpiła kapitulacja Berlina. Do niewoli trafiło
70 tysięcy żołnierzy niemieckich.
Admirał Karl Denitz, już jako prezydent, utworzył nowy rząd niemiecki.
3 maja I Dywizja Pancerna gen.
Stanisława Maczka zajęła rejon
Westerstede. Wojska brytyjskie
wkroczyły do Hamburga. Oddziały 1 Armii WP dotarły do Łaby,
gdzie nawiązały styczność z amerykańską 9 armią.
4 maja 1945 roku poddały się oddziały niemieckie w północno-zachodnich Niemczech, w Danii i
w Holandii.
5 maja 1945 roku Brygada Świętokrzyska wyzwoliła obóz koncentracyjny dla kobiet w Holiszowie, Uwolniono ok. 700 więźniarek, w tym 167 Polek, kilkaset
Żydówek, oraz więzione Czeszki,
Rumunki, Francuski. Niemcy planowali zlikwidować obóz i spalić
żywcem więzione w nim kobiety.
Wszystko było już przygotowane.
Do niewoli wzięto ok. 200 esesmanów i 15 strażniczek. Następnego dnia nawiązano kontakt ze
szpicą dywizji amerykańskiej i
przeprowadzono wspólnie działania. 7 maja dowódca Brygady spotkał się z dowódcą amerykańskiej
2. DP. Amerykanie, biorąc pod
uwagę dostarczone informacje i
walki Brygady przeciwko Niemcom, uznali ją za jednostkę aliancką i stanowisko to konsekwentnie
podtrzymywali, pomimo licznych
nacisków sowieckich.
5 maja oddziały generała Leclerca
weszły do Berchtesgaden, „orlego
gniazda” Hitlera gdzie odkryto
zwłoki Hitlera.
6 maja 1945 roku nastąpiła kapitulacja niemieckiej obrony Wrocławia.
7 maja 1945 roku o godzinie 2.47
w Reims, w kwaterze D. Eisenhowera generałowie niemieccy Jodl i
Oxenius oraz admirał Friedenburg
podpisali w imieniu armii niemieckiej akt bezwarunkowej kapitulacji. Ze strony alianckiej podpis
złożył m. in. także sowiecki generał Iwan Susłoparow, kłamliwe
było więc twierdzenie, że była to
kapitulacja przed Amerykanami i
Brytyjczykami. Zgodnie z czasem
środkowoeuropejskim kapitulacja
wchodziła w życie dnia 8 maja
1945 roku o godz. 23,01. Jednak
na żądanie Stalina akt kapitulacji
został podpisany ponownie w Berlinie w kwaterze marszałka Gieorgija Żukowa 8 maja 1945 roku
o godzinie 22.16. Ze strony niemieckiej podpisał go jako przedstawiciel Wehrmachtu marszałek
Wilhelm Keitel, jako przedstawiciel Kriegsmarine admirał Friedenburg, jako przedstawiciel Luftwaffe generał Strumpff. Wg czasu

moskiewskiego był to już 9 maj,
godz.. 0,16. W ten sposób druga
wojna światowa w Europie miała dwa dni zwycięstwa i w bloku
komunistycznym Dień Pabiedy
obchodzony był 9 maja (i w wielu
krajach jest tak nadal).
Uchwałą Sejmu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w Polsce obchodzony będzie 8 maja Narodowy
Dzień Zwycięstwa. Trzeba jednak stwierdzić, że nazwa ta nie
jest zgodna z prawdą. Nazistowskie Niemcy zostały pokonane,
ale Polska nie została suwerenna,
niepodległa. W wyniku wojny
poniosła ogromne straty, do dzisiaj rzetelnie nie policzone nawet
jeśli chodzi o ilość zamordowanych, poległych i zaginionych
osób. Symbolem gehenny jest Auschwitz, Katyń, Sybir i Wołyń. O
ile Katyń jest obecnie utrwalany w
naszej pamięci narodowej, to Wołyń (symbol ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców) nadal jest
zamilczany. Utraciliśmy tak istotne dla Ojczyzny Kresy Wschodnie
ze Lwowem i Wilnem. Od 1944
do 1956 roku Polska była praktycznie pod okupacją sowiecką, a
następnie do 1989 roku państwem
wasalskim Związku Sowieckiego.
Dzisiaj też nie można mówić o
pełnej suwerenności.
7 maja rozkazem p.o. Naczelnego
Wodza gen. Władysława Andersa
powołana została Delegatura Sił
Zbrojnych na Kraj, dowódcą został płk. Jan Rzepecki . DSZ miała
zapewnić łączność podziemia niepodległościowego z Naczelnym
Dowództwem w Londynie. DSZ
była organizacją wojskową; delegat sił zbrojnych otrzymał uprawnienia dowódcze przysługujące
wcześniej komendantowi AK. Pod
względem politycznym podlegał
jednak Delegatowi Rządu na Kraj
Stefanowi Korbońskiemu.
8 maja 1945 roku, w chwili wejścia w życie aktu kapitulacji Niemiec w niewoli alianckiej znajdowało się ponad 11 milionów żołnierzy niemieckich. Po kapitulacji
jeszcze przez kilka dni oddziały
niemieckie walczyły na Łotwie, w
Prusach Wschodnich, w Chorwacji i Czechosłowacji, gdzie Praga
została wyzwolona dopiero 10
maja 1945 roku.
Są liczne relacje świadków i historyków dotyczących zachowania Armii Czerwonej podczas
„zwycięskiego marszu na Berlin”,
zarówno na polskich Ziemiach
Odzyskanych jak i na terenie III
Rzeszy. Nie miało ono nic wspólnego z „wyzwalaniem”. W sytuacji oczywistego już pokonana
przeciwnika przypominało ono
barbarzyński najazd agresora.
Zarówno w trakcie „wyzwalania”
jak i przez kilka następnych mie-

sięcy, pod sowiecką wojskową
komendanturą miasta i mniejsze
miejscowości były rujnowane.
Sowieci rabowali wszystko, palili domy i często burzyli, ludność
padała ofiarą mordów. Gehennę
zbiorowych gwałtów przechodziły kobiety, od 12-letnich dziewczynek po 80-letnie staruszki. Do
Związku Sowieckiego szły setki
tysięcy pociągów wywożących
zrabowane wyposażenia fabryk
i mniejszych zakładów, rozbierane były nawet tory kolejowe i
wywożone szyny. Współczesny
historyk rosyjski napisał: „Wśród
oficjalnych „trofeów” z Niemiec
wymienia się 60 tysięcy fortepianów, 46 tysięcy radioodbiorników,
190 tysięcy dywanów, 940 tysięcy
sztuk mebli, 265 tysięcy zegarów,
186 tysięcy wagonów win. /.../.
Nasi wojacy gwałcili we wszystkich krajach - nawet obywatelki
ZSRR przymusowo wywiezione do
Niemiec i wyzwolone z obozów.
Ale prawdziwe bachanalia zaczęły
się właśnie w Niemczech. Po zdobyciu Berlina do lekarzy zgłosiło
się (...) 100 tysięcy zgwałconych
Niemek”. Zgwałconych zostało
także kilkadziesiąt tysięcy Polek,
zwłaszcza na Śląsku, Pomorzu i
w Prusach Wschodnich (obecnie
Mazury).
W Polsce w maju 1945 roku siły
Urzędu Bezpieczeństwa sięgnęły
23 tysięcy funkcjonariuszy. Tworzono Korpus Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Stan liczebny
Milicji Obywatelskiej wynosił
50 tysięcy ludzi. Posiadanie radia
nadal było przestępstwem. Pułki
NKWD i „Smiersz” pacyfikowały
podziemie niepodległościowe. Ludowe Wojsko Polskie liczyło około 400 tysięcy żołnierzy. 10 maja
1945 roku Polskie Siły Zbrojne
na Zachodzie liczyły 194,5 tysiąca żołnierzy. Wobec brytyjskich
projektów ich repatriacji generał
Władysław Anders zaproponował
włączenie tych sił do wojsk okupacyjnych zgrupowanych na terenie Niemiec. Plan ten wykonano
tylko częściowo w obawie przed
buntem żołnierzy. Rozpoczął się
proces demobilizacji.
W chwili zakończenia wojny, w
Moskwie sądzonych było szesnastu przywódców Polski Podziemnej a w kraju walczyło ponad 30
tysięcy żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W maju 1945
roku przeprowadzili oni kilkadziesiąt akcji, w tym uwalniając kolegów z więzień.
7 maja 1945 roku we wsi Kuryłówka, w pobliżu Leżajska doszło
do całodniowej walki oddziałów
Narodowej Organizacji Wojskowej pod dowództwem mjr. Franciszka Przysiężniaka, „Ojca Jana”
z dużymi siłami NKWD. Zginęło
co najmniej 57 żołnierzy sowiec-

kich oraz 7 polskich partyzantów.
Następnego dnia do wsi Kuryłówka wkroczyła ekspedycja NKWD.
Sowieci zamordowali osiem osób
i spalili szereg zabudowań.
W nocy z 8 na 9 maja, około 200
osobowe zgrupowanie pod dowództwem mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” opanowało Grajewo i uwolniło z więzień, wg szacunków, od 90 do 120 więźniów,
głównie członków AK.
Również z 8 na 9 maja 1945 roku
w Dąbrowie Tarnowskiej około 40
osobowy oddział ppor. Tadeusza
Musiała „Zarysa” rozbił więzienie
UB. Wolność uzyskało 80 osadzonych, w większości żołnierze AK.
9 maja w Białymstoku grupa
więźniów, członków Armii Krajowej Obywatelskiej (AK-AKO),
Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Sił Zbrojnych
opanowała część budynku więzienia i wydostała się na zewnątrz.
Wolność odzyskało ponad 100
osób.
W nocy z 20 na 21 maja oddział
dowodzony przez ppor. Edwarda
Wasilewskiego „Wichurę” zdobył
obóz NKWD w Rembertowie pod
Warszawą i wyswobodził około
500 osób, głównie żołnierzy AK.
24 maja 1945 r. oddział Mariana
Bernaciaka „Orlika” razem z oddziałem dywersji terenowej pod
komendą por. Czesława Szlendaka
„Maksa” stoczył zwycięską bitwę
w Lesie Stockim koło Puław z 600
osobową grupą operacyjną KBW,
UB i NKWD, wyposażonych w
transportery opancerzone. Zginęło do 62 enkawudzistów oraz 10
funkcjonariuszy MO i UB, w tym
ich dowódca kpt. Henryk Deresiewicz, pochodzenia żydowskiego.
Na Kresach Wschodnich nacjonaliści ukraińscy kontynuowali
rzeź ludności polskiej, pomimo
zawieranych lokalnie porozumień
podziemia polskiego z UPA. Niektórzy historycy piszą o „porozumieniach zawieranych między AK
i UPA”, jakby zapominając, że
komendant główny gen. Leopold
Okulicki „Niedźwiadek” rozwiązał Armię Krajową już 19 stycznia
1945 roku, a w maju 1945 roku
trwał jego proces w Moskwie i
ze Związku Sowieckiego już nie
wrócił.
29 kwietnia 1945 r. we wsi Siedliska k. Dynowa, porozumienie
zawarli: ppor. Józef Szajda „Belabes” oraz plut. pchor. Tadeusz
German „Pirat” reprezentujący
kpt. Dragana Sotiroviča „Drażę”
i reprezentujący stronę ukraińską kierownik 4. rejonu I Okręgu
OUN Michał Dżuman „Borys”.
21 maja 1945 r. w przysiółku Żar,
należącym do wsi Lubliniec Nowy,
leżącej wsi Ruda Różaniecka, porozumienie z UPA zawarł kpt. Marian Gołębiewski „Ster” Stronę

ukraińską reprezentowal ppłk Jurij
Łopatynśkyj „Szejk” (otrzymał
pełnomocnictwa bezpośrednio od
Szuchewycza), referent II Okręgu
OUN Mykoła Wynnyczuk „Wyr”
„Kornijczuk” i Serhij Martyniuk
„Hrab”. Porozumienie dotyczyło
powiatów: Lubaczów, Tomaszów
Lubelski, Hrubieszów, Biłgoraj i
Chełm Zgodnie z jego ustaleniami rozgraniczono strefy wzajemnych wpływów, ustalono sposoby
utrzymywania kontaktów, hasła,
a także zasady poruszania się po
obszarze kontrolowanym przez
drugą stronę w wypadku pościgu
przez UB lub NKWD. Postanowiono wymieniać się informacjami wywiadowczymi, wspólnie
zwalczać agentów komunistycznych i bandytyzm. .
W dniu 18 maja 2012 roku w Cieszanowie odbyła się konferencja
poświęcona temu porozumieniu.
W związku z tym Mieczysław
Samborski w artykule „Sprzeciw
wobec konferencji w Cieszanowie” pisał: „Do spotkania doszło
rzeczywiście, ale nie posiadamy
żadnego dokumentu potwierdzającego spisanie jakiegoś porozumienia. Być może obie strony
posiadały swoje pisemne wytyczne kierunkowe w sprawie zajęcia
określonego stanowiska. I one teraz uchodzą za porozumienia. /.../
Gołębiewski i jego kompani nie
byli delegatami żadnej organizacji
podziemnej. Reprezentowali sami
siebie i ich wpływ na stosunki polsko-nacjonalistyczne (ukraińskie)
był żaden. Można je traktować
jako prywatne „pogaduchy”.
Pojawiające się informacje, iż była
to delegacja AK, AK w likwidacji,
WiN itp. są całkowicie bezpodstawne. W maju 1945 r. AK była
już rozwiązana i jej dowództwo
(szczególnie na niższym szczeblu) było jeszcze w trakcie jej
likwidowania. Funkcjonująca w
kraju organizacja NIE miała swoje
kłopoty egzystencjonalne (aresztowanie Okulickiego – „proces
16”). Natomiast WiN powstał dopiero we wrześniu 1945 r. Uczestniczący w rozmowach Franciszek
Przysiężniak ps. Ojciec Jan nie
był dowódcą oddziału (został rozwiązany jeszcze latem 1944 r.),
ale dowódcą oddziałów leśnych
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (stojącego w opozycji do
podziemia poakowskiego) Okręgu
„San”. Jego ugrupowanie nigdy,
nawet na moment, nie zmieniło
swojej taktyki walki (vide – oddział J. Zadzierskiego ps. Wołyniak) /.../ To porozumienie, wg
nacjonalistów ukraińskich, zostało
zerwane już w październiku 1945
r. bo... rząd polski przystąpił do
przesiedlania ludności ukraińskiej
na Wschód. I to jest najdziwniejsze w tejże sprawie! Porozumienie zawarło „AK-WiN”, a zrywa
rząd legalny ówczesnej Polski.
Większej bzdury nie można było
wymyśleć! /.../ Uczestnicy Konferencji uznali jednoznacznie, iż
po podpisaniu tegoż porozumienia doszło do zmniejszenia licz-
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by ofiar wśród ludności cywilnej.
Chyba nie wiedzieli co mówią.
Mój wykaz zbrodni dalej popełnianych na Polakach zacznę już
od 22 maja. W tym dniu w Posadowie (pow. Tomaszów Lubelski) zamordowali Wasyla Badyła
i Stefana Świdra; też tego dnia w
Radkowie (pow. Tomaszów Lub.)
zamordowali 7 osób (Anielę Buczek, rodzinę Kontkiewiczów i
Nowaków); trzy dni później w
lesie w Młynach (pow. Jarosław)
zamordowano dwie osoby cywilne (m.in. Juliana Chudzika) i
dwóch milicjantów; tegoż dnia w
Woli Krzywickiej (pow. Przemyśl
zamordowano St. Kwaśnego; Następnego dnia w Bóbrce (pow.
Lesko) powiesili Stefana Derenia,
później – Władysława Tokarskiego; także 26 maja zamordowali w
Manasterzu (pow. Jarosław) Michała Lichołata; w czerwcu spalili
300 gospodarstw w Nienowicach,
przy czym zginęło 5 osób narodowości ukraińskiej; 10 VI zamordowali 47 Polaków w Staszicu (gm.
Uchanie, pow. Hrubieszów); 5
VI – Annę Nakonieczną z Dobrej
(gm. Sieniawa),11 VI zamordowali Andrzeja Bielańskiego z Woli
Obszańskiej; 19 VI – Jana Szczerbę z Zawoju (gm. Cisna); 21 VI
zamordowali Stefana Dundę z
Woli Michowej (pow. Lesko); 22
VI postrzelili Marię Sało z Szówska (gm. Wiązownica), w czerwcu
porwany został Gustaw Bęben z
Folwarku itd. itp. Czy mam dalej
wymieniać?” (Mieczysław Samborski: „Sprzeciw wobec konferencji w Cieszanowie”; w:
http://serwer1492976.home.pl/
isakowicz/index.php?page=news&kid=8&nid=6323)
W maju 1945 roku nacjonaliści
ukraińscy nadal prowadzili ludobójczą rzeź ludności polskiej.
Odnotowałem łącznie w tym
miesiącu 93 napady połączone z
morderstwami. Od 1 do 31 maja
było 67 napadów, określane przez
świadków jako mające miejsce
„włącznie z majem” 3 napady,
określane jako mające miejsce „w
maju 1945 roku” 22 napady oraz
jeną relację datowaną „wiosną
1945 roku”. Poniżej przytaczam
przykłady tych zbrodni.
1 maja we wsi Dobra Rustykalna
pow. Sanok miejscowi banderowcy zamordowali 10 Polaków, w
tym 4-osobową rodzinę, oraz 3
kobiety i 1 mężczyznę powiesili. We wsi Lubliniec Nowy pow.
Lubaczów zamordowali 18-letnią Polkę. We wsi Ujkowce pow.
Przemyśl także zamordowali 1
Polkę.
W nocy z 1 na 2 maja we wsi Bucyki pow. Skałat banderowcy zamordowali polską rodzinę liczącą
co najmniej 3 osoby: „Wtedy co
wieczór zostawialiśmy swój dobytek i uciekaliśmy do miasteczka [Grzymałów], i tam gdzie kto
mógł, to nocował, bo tam było
większe skupisko Polaków, a
rano z powrotem do domu. Jednego ranka my wracali z nocki do
domu, zauważyliśmy, że u nich
otwarte drzwi. Ja poszłam zobaczyć, co one tak rano pootwierali,
a ta rodzina cała leżała na podłodze pomordowana. Ja zobaczyła, że tu ucho leży, tam kawałek
ciała leży, oczy wykłute, a moja
koleżanka 17-letnia Kasia miała
obcięte piersi. Ja miałam wtedy 17
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lat. Tak się zlękłam, bo nigdy niczego takiego nie widziałam. Dostałam nerwicy, to jak się zbliżał
wieczór, to mną trzęsło jak febra
i tak to trwało, aż wyjechaliśmy
na zachód. Ale to jeszcze było im
mało. Jak zwykle poszliśmy na
noc [do miasteczka]. W nocy [z 2
na 3 maja 1945 r.] zobaczyliśmy
łuny, nasza wioska cała w płomieniach, nikt nie ratował, rano
zastaliśmy tylko zgliszcza” (Maria
Konopka: „Nigdy niczego takiego nie widziałam”, w: http://www.
martyrologiawsipolskich.pl/mwp/
wirtualne-mauzoleum/modul-iv-kresy-ii-rp/kresy-wschodnie/
relacje/2510,quotNigdy-niczegotakiego-nie-widzialamquot-Mordi-pozoga-we-wsi-Bucyki-gmGrzym.html) Komański…, s. 332,
nie wymienia tej zbrodni.
2 maja we wsi Burakówka pow.
Zaleszczyki ukraińscy powstańcy
wymordowali 8 Polek, żon Ukraińców. We wsi Kołajce pow. Rawa
Ruska Ukrainiec Iwan Szwed
zamordował 2 Polaków: ojca z
13-letnim synem.
W nocy z 2 na 3 maja we wsi Bycyki pow. Skałat bojówki OUN
spaliły 100 budynków, samoobrona odparła atak, zginął 1 Polak a
6 zostało rannych i poparzonych.
3 maja we wsi Monasterz pow.
Jarosław upowcy zamordowali 1
Polkę. We wsi Prusie pow. Lubaczów zamordowali 2 Polaków..
We wsi Radróż pow. Rawa Ruska
miejscowi Ukraińcy zamordowali
2 Polaków: małżeństwo.
5 maja w miasteczku Lubaczów
woj. rzeszowskie Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
9 maja we wsi Basznia Dolna pow.
Lubaczów Ukrainka o nazwisku
Wołk (Wilk) w obecności bojówki banderowskiej zamordowała 2
Polki, siostry lat 17 i 25. We wsi
Czerwona Woda pow. Jarosław
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków,
w tym kobietę. We wsi Olszanica
pow. Lesko upowcy zamordowali 9 Polaków. Na terenie powiatu
Przemyślany; „Poszukuję informacji o zbrodniach UPA w powiecie Przemyślany (wieś Chlebowce lub Chlebowice, Biskowice i
Niedzieliska, z relacji świadka
- mojej babci torturowano tamtejszego księdza ściągając z niego
skórę pasami oraz wymordowano
mieszkańców wioski w bestialski
sposób) w roku 1945, dokładnie 9
maja 1945” (http://www.genocide-pl.prv.pl/)
Nocą z 9 na 10 maja we wsi Stary Sambor pow. Sambor upowcy
obrabowali 2 domy polskie oraz
zamordowali lub spalili żywcem
14 Polaków.
10 maja we wsi Brzeżawa koło
Birczy pow. Przemyśl upowcy
spalili większość gospodarstw
polskich i zamordowali 18 Polaków. We wsi Dzików Stary pow.
Lubaczów zamordowali 5 Polaków. We wsi Jędrzejówka pow.
Lubaczów Ukraińcy zamordowali
2 Polaków . We wsi Kłodno Wielkie pow. Żółkiew upowcy zabili 2
Polaków: jeden poległ w walce,
drugi został uprowadzony i zamordowany. We wsi Opole pow.
Włodawa Ukraińcy zamordowali
1 Polkę. We wsi Sosolówka pow.
Czortków upowcy zamordowali 2
Polaków.

11 maja we wsi Zarwanica pow.
Złoczów Ukraińcy zamordowali 2
Polaków, w tym kobietę
12 maja we wsi Wołkowyja pow.
Lesko Ukraińcy zamordowali 1
Polaka.
13 maja we wsi Horyniec pow.
Lubaczów Ukraińcy zamordowali
Polkę, lat 62.
15 maja we wsi Dłużniów pow.
Sokal (pow. Hrubieszów) upowcy
zamordowali 6-osobową rodzinę
polską z 4 dzieci oraz 1 Ukrainkę.
We wsi Liwcze pow. Hrubieszów
zamordowali 8 Polaków z 2 rodzin: ojca z 2 małych dzieci oraz
małżeństwo z 2 dzieci i dziadkiem.
16 maja we wsi Dziurdziów pow.
Lesko zamordowali 1 Polaka. We
wsi Jawornik pow. Sanok Ukraińcy z SKW zamordowali Polaka, sołtysa. W kol. Sahryń pow.
Hrubieszów upowcy zamordowali
5 Polaków pracujących na polu,
wysiedleńców z Wołynia; nieznane są losy Polaków mieszkających
na koloniach II i III w Sahryniu;
„Niektórzy mieszkańcy wsi sąsiadujących twierdzą, że wszyscy
Polacy zostali tam zamordowani
przez bandy UPA i nikt nie ocalał”
(Jastrzębski..., s. 115; lubelskie)
17 maja we wsi Lewków pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 2
polskich chłopców, lat 11 i 12 oraz
uprowadzili z drogi Leszczowate – Ropienka pow. Lesko ojca z
córką.
Nocą z 17 na 18 maja we wsi Horodyszcze pow. Chełm upowcy
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 3 Polaków.
18 maja we wsi Brodzica gmina
Gozdów pow. Hrubieszów upowcy z sotni „Jahody” obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali 45 Polaków. We
wsiach: Łachowce, Radków, Rzeplin i Posadów na Lubelszczyźnie
banderowcy wymordowali ponad
60 Polaków.
19 maja we wsi Studenne pow. Lesko upowcy zamordowali 3 Polaków. We wsi Zahutyń pow. Sanok
miejscowi Ukraińcy zamordowali
1 Polkę.
20 maja (Zielone Święta) w mieście Rozdół pow. Żydaczów banderowcy zamordowali 13 Polaków, w tym 19-letnią dziewczynę,
19 i 23-letnich chłopców powiesili na balkonie pożydowskiego
domu, oraz 4-letniego chłopca.
We wsi Szówsko pow. Jarosław
zamordowali 20-letniego Polaka.
21 maja we wsi Radawa pow. Jarosław zamordowali 20-letniego
Polaka, milicjanta.
19 i 22 maja we wsi Rzeplin pow.
Tomaszów Lubelski upowcy zamordowali co najmniej 16 Polaków.
Nocą z 23 na 24 maja we wsi
Leszczawa Górna pow. Przemyśl
obrabowali i spalili 17 gospodarstw polskich oraz zamordowali
7 Polaków.
24 maja we wsi Monasterz pow.
Jarosław zamordowali 1 Polaka.
25 maja we wsi Młyny pow. Ja-

worów zamordowali 4 Polaków, w
tym dziewczynę. We wsi Rudawka pow. Przemyśl zamordowali 9
Polaków oraz zrabowali mienie.
We wsi Wielkie Oczy pow. Lubaczów zamordowali 2 Polaków:
24-letnią dziewczynę i milicjanta.
Nocą z 25 na 26 maja we wsi Łopatyn pow. Radziechów banderowcy zamordowali 11 Polaków,
w tym 3 rodziny, ciężko ranili 6
Polaków.
26 maja we wsi Bóbrka pow. Lesko (Bieszczady) zamordowali 1
Polaka. We wsi Leszczawka koło
Kuźminy pow. Przemyśl uprowadzili 1 Polaka, który zaginął bez
wieści. We wsi Monasterz pow.
Jarosław zamordowali 1 Polaka
27 maja we wsi Waręż pow. Sokal
sotnia „Berkuta” zamordowała 6
Polaków, milicjantów.
Nocą z 27 na 28 maja we wsi Tyrawa Wołoska pow. Sanok upowcy obrabowali gospodarstwa
polskie i zamordowali 5 Polaków.
28 maja we wsi Siedliska pow.
Rawa Ruska upowcy zamordowali 4 Polaków, w tym sołtysa i 2
milicjantów.
29 maja we wsi Trzciniec pow.
Dobromil „Lubieński Antoni - torturowany i uprowadzony do lasu
zaginął. W czasie ujęcia przewoził
korespondencję z Wojtkowej” (Jan
Lucjan Wyciślak; 15. 04. 2007r;
RODAKpress).
Włącznie z majem 1945 roku we
wsi Żurawniki pow. Lwów banderowcy zamordowali 13 Polaków..
We wsi Borszczowice pow. Lwów
zamordowali 15 Polaków. We wsi
Buczały pow. Rudki zamordowali
4 Polaków.
Poniżej przykłady zbrodni datowanych przez świadków, jako dokonane „w maju 1945 roku”
We wsi Bachów pow. Przemyśl
banderowcy zamordowali 5 Polaków, w tym kobietę. We wsi Basznia Dolna pow. Lubaczów spalili
ponad połowę wsi, zniszczyli
wnętrze kościoła i zamordowali
11 Polaków. We wsi Duńkowiczki pow. Przemyśl zamordowali 1
Polkę (Katarzyna Wilczek, repatriantka). W nadleśnictwie Krasiczyn pow. Przemyśl został zamordowany przez UPA gajowy Stanisław Polański. We wsi Kubajowka
pow. Nadworna banderowcy zamordowali 55-letnią Polkę oraz jej
22-letnią służącą Ukrainkę (inni: 2
Polki, lat 5o i 20). We wsi Liwcze
pow. Sokal obrabowali gospodarstwa polskie i zamordowali 4 Polaków. We wsi Maćkowice pow.
Przemyśl miejscowi Ukraińcy
zamordowali 1 Polkę. We wsi Malawa koło Birczy pow. Przemyśl
upowcy spalili część gospodarstw
polskich i zamordowali 8 Polaków.
We wsi Małkowice pow. Przemyśl
zamordowali 1 Polkę. Koło wsi
Modryniec pow. Hrubieszów na
drodze zamordowali 2 Polaków.
We wsi Olszanica pow. Sanok
zamordowali 2 Polaków. We wsi
Radków pow. Tomaszów Lubelski
zamordowali 7 Polaków. We wsi
Serednie pow. Kałusz banderowcy
uprowadzili i zamordowali 3 Polaków. We wsi Słobódka Janowska
pow. Trembowla upowcy zamordowali Polkę, żonę żołnierza WP,
który zginął pod Kołobrzegiem
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w marcu tego roku; osieroconych
zostało 4 dzieci, z których najstarsze miało 10 lat. We wsi Stanimirz
pow. Przemyślany zamordowali
19-letnią Polkę (jej ciało rozerwali
końmi) oraz 22-letnią Ukrainkę.
We wsi Uwsie pow. Brzeżany zamordowali bestialsko 3 Polaków:
rodziców i małoletnie dziecko; rodzina ta przed wyjazdem do Polski przyjechała do wsi zabrać trochę rzeczy i żywności ze swojego
gospodarstwa, wcześniej uciekła
stąd do wsi Kozowa, gdzie się
ukrywała. We wsi Zazdrość pow.
Trembowla banderowcy uprowadzili 2 Polki i powiesili w lesie:
Olgę Jodłowską i Marię Rekietę..
Wiosną 1945 roku we wsi Święty
Stanisław pow. Kołomyja w bunkrze w lesie znaleziono zwłoki 8
Polaków, w tym dziewczyn lat;
17, 20 i 21.
Stanisław Żurek
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Odeszła Halina
Ziółkowska-Modła

(1924-2015) - wspomnienie
Bohdan Piętka
24 kwietnia zmarła w Oświęcimiu w wieku 91 lat Halina
Ziółkowska-Modła. Zmarła była
osobą dobrze znaną w społeczności oświęcimskiej, m.in. jako
szanowany pedagog. Przede
wszystkim jednak była znana
jako prezes Koła Miejskiego Towarzystwa Miłośników Wołynia
i Polesia oraz redaktor naczelny
kwartalnika „Wołyń i Polesie”,
który ukazywał się w Oświęcimiu przez 24 lata.
skiej. Zamordowano go strzałem z
pistoletu w potylicę i prawdopodobnie jego szczątki znajdują się
w Bykowni koło Kijowa.
Zdjęcie policjantów ( na górze) z
Podzamcza koło Dubna na Wołyniu, na którym jest także Józef Banek, pochodzi ze zbiorów rodziny
jego brata i jest to jedyna pamiątka, jaka po nim pozostała. Nazwiska trzech pozostałych policjantów, widocznych na fotografii, są
nieznane. Ostatni Polski Cmentarz
Wojenny został utworzony w Bykowni na Ukrainie latach 2011–
2012 z inicjatywy Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa. Na
nim w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich
obywateli z ukraińskiej listy katyńskiej, zamordowanych w 1940
r. przez funkcjonariuszy NKWD.
Jest czwartym cmentarzem katyńskim, po otwartych w roku 2000
cmentarzach w Lesie Katyńskim,
Miednoje i Charkowie.
P.S.
W dniu 23 kwietnia 2015 r. w

/ Symboliczny grób Michała Ptaszkowskiego

Oświęcimiu odbyła się uroczystość upamiętniająca polskich jeńców wojennych zamordowanych
przez NKWD w Związku Sowieckim w pierwszych miesiącach
1940 r. Jej uczestnicy spotkali się
przy tablicy pamiątkowej w przedsionku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. Uczestnikiem uroczystości był też Karol
Ptaszkowski, znany lekarz oświęcimski, o którego ojcu, policjancie
Michale Ptaszkowskim, pisałem
w p/w tekście .Obecnie ten tekst
chciałem uzupełnić informacją, że
od niedawna na rodzinnym grobie
Ptaszkowskich na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu znajduje
się już nowa tablica, zawierająca
pełne dane o tragicznym losie Michała Ptaszkowskiego, którego w
kwietniu 1940 r. funkcjonariusze
NKWD zamordowali strzałem w
potylicę w więzieniu w Twerze,
a jego szczątki spoczywają na
Polskim Cmentarzu Wojennym w
Miednoje.

Pochodziła z Równego na Wołyniu, z męczeńskiej ziemi, która
w 1943 roku stała się miejscem
genocidum atrox – niezwykle
zwyrodniałego ludobójstwa popełnionego głównie na Polakach
przez banderowców. Ludobójstwa, dla którego ze względu ma
poziom jego okrucieństwa można
znaleźć niewiele analogii nie tylko w historii drugiej wojny światowej, ale i historii XX wieku.
Zmarła uniknęła losu co najmniej 130 tys. Polaków zamordowanych w nieprawdopodobnie
okrutny sposób w 1943 roku na
Wołyniu, a w 1944 roku w Małopolsce Wschodniej przez bojówki banderowskiej frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Paradoksalnie swoje ocalenie zawdzięczała okupantowi niemieckiemu, który w 1942 roku deportował ją do pracy niewolniczej w
Rzeszy Niemieckiej.
Walka o pamięć, a ściślej o przywrócenie pamięci męczeńskiej
ofiary Polaków na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej stała
się
przesłaniem
życia Zmarłej. Należała ona do tego
nielicznego grona
społeczników i publicystów, którzy o
tę pamięć wytrwale
walczyli i walczą.
Trzeba
bowiem
powiedzieć, że we
współczesnej Polsce jest to pamięć
politycznie niewygodna. Samo słowo „ludobójstwo”
w odniesieniu do
tego, co szowinizm
ukraiński wyrządził Polakom nie
jest akceptowane
przez elity polityczne, naukowe i
medialne. W przy-

padku ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego mamy do czynienia z prawdą historyczną – wedle której zgodnie z faktami było
to ludobójstwo – oraz z prawdą
polityczną, wedle której był to
tzw. konflikt polsko-ukraiński.
Zmarła – co należy podkreślić –
odważnie stała po stronie prawdy historycznej, czyli po stronie ofiar. W przeciwieństwie do
zwolenników prawdy politycznej, którzy w konsekwencji stają
po stronie katów.
Kwartalnik „Wołyń i Polesie”,
chociaż niszowy, wypełniał w
polskim przekazie medialnym
lukę spowodowaną przez politykę zamiatania pod dywan tematyki zbrodni banderowskich
na ludności polskiej. Na jego
łamach otwarcie nazywano ludobójstwo ludobójstwem i bez niedomówień pisano o faszystowskim charakterze ideologii tzw.
integralnego nacjonalizmu ukraińskiego oraz kolaboracji ukraińskich nacjonalistów z hitlerowskimi Niemcami. Przypominano
martyrologię nie tylko Polaków,
ale też Żydów, Rosjan, Czechów
i Ormian, którzy również ginęli z
rąk OUN i UPA. Nie po to, żeby
rozdrapywać rany, nie po to,
żeby jątrzyć, ale po to właśnie,
by sprzeciwiać się zastępowaniu prawdy historycznej przez
prawdę polityczną. Na łamach
„Wołynia i Polesia” ostrzegano także przed odradzaniem się
szowinizmu ukraińskiego, w tym
pokazywano jego złowrogą rolę
w przewrocie politycznym na
Ukrainie.

Za to wszystko z wielką czcią
dziękujemy Zmarłej, która odeszła w kilka miesięcy po wydaniu ostatniego numeru „Wołynia
i Polesia” – niewątpliwie dzieła
Jej życia.
Zmarła odeszła w okresie trudnym. W okresie, kiedy w Polsce
prawda polityczna wzięła górę
nad prawdą historyczną, kiedy
ludzie mający odwagę upominać
się o prawdę historyczną są lekceważeni i piętnowani. Natomiast
na Ukrainie powróciły upiory
przeszłości. Trwa tam obłędna gloryfikacja nie tylko OUN
i UPA, ale także hitlerowskich
kolaborantów z dywizji SS-Galizien czy Legionu Wołyńskiego.
Z inicjatywy syna dowódcy UPA
parlament ukraiński przyjął ustawodawstwo heroizujące Organizację Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińską Powstańczą Armię
oraz przewidujące sankcje karne za przypominanie faszystowskiego i zbrodniczego charakteru
tych organizacji.
Te zatrważające fakty potwierdzają słuszność dzieła życiowego
Zmarłej i tym bardziej muszą nas
motywować do jego kontynuacji.
Jako ludzie należący do kultury
łacińskiej i chrześcijańskiej jesteśmy bowiem zobowiązani stać
po stronie prawdy bez względu
na okoliczności.
Bohdan Piętka,
współpracownik Zmarłej w
redagowaniu kwartalnika „Wołyń
i Polesie”
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ŚLADAMI SŁÓW SKRZYDLATYCH
RZECZ O BOŻENIE RAFALSKIEJ

Aleksander Szumański
Lutnią obudziłaś drzemiący świat
I w jednej struny chwili
Stałaś się opoką dźwięku
Byłaś i trwałaś wiernie
Swojej Ojczyźnie, Miastu swemu
Semper fidelis Tyś zwieńczona
I w Trójcy Świętej Jedynemu
Nie odeszłaś, jesteś z nami
W Twoim Lwowie, w Twoim Wilnie
Twoja jest tylko Pieśń nad Pieśniami
Pierwsza miłosna Pieśń nad
wszystko
Przed laty, pewnego czerwcowego
popołudnia zostałem zaproszony
do Radia Lwów na prezentację
książki „Fotografie polskie”. Radio Lwów nie było mi obce, tutaj
przecież przeżyłem swój debiut
literacki wierszem w 1941 roku.
Wiersz wygłoszony był wówczas
wyjątkowo w języku polskim
przez znanego lwowskiego aktora,
jako, iż Lwów znajdował się pod
sowiecką okupacją, a działo się
to tuż, tuż, przed napadem wojsk
niemieckich 22 czerwca 1941
roku. Ukończyłem wówczas 10
rok życia.
Gdy po prezentacji „Fotografii
polskich” owego czerwcowego
popołudnia wyszedłem ze studia,
zastałem w pomieszczeniach kilka osób, a wśród nich dwie panie,
Bożenę Rafalską, wówczas już
redaktor naczelną „Lwowskich
Spotkań” w ożywionej rozmowie
z moją żoną Aliną Borkowska Szumańską. Gdy podszedłem z
dumą się przywitać i przedstawić
Bożence, okazało się, iż panie
wcale nie rozmawiały o mojej poezji, prezentowanej przed chwilą,
lecz o...kotach. Okazało się, iż
obydwie panie są entuzjastkami
tych zwierzątek i ze studia, zaproszeni zostaliśmy przez Bożenę do
jej redakcji przy ul. Rylejewa 9
(Badenich 9).
Bożena Rafalska urodziła się w
1949 r. we Lwowie. Ukończyła
polską szkołę im. Marii Konopnickiej we Lwowie. W 1975 r., po
studiach polonistycznych w Instytucie Pedagogicznym w Wilnie
została na Litwie, rozpoczęła pracę w jedynej wówczas w Związku Sowieckim polskiej gazecie
- „Czerwonym Sztandarze”. Przez
jakiś czas była redaktorką pisma
Związku Polaków na Litwie „Nasza Gazeta”. W końcu lat osiemdziesiątych XX wieku, w okresie
odrodzenia polskości na Ukrainie,
wróciła do rodzinnego Lwowa i
korzystając z doświadczeń wileńskich stała się pomysłodawczynią
i założycielką pierwszej polskiej
gazety na Ukrainie - „Gazety
Lwowskiej”, mającej stuletnie tradycje kultury Przez dziesięć lat

była jej redaktor naczelną. Nadała gazecie unikatowy charakter
i niepowtarzalny klimat, wiążąc
polskość z uniwersalną tradycją
Lwowa. W 2001 r. założyła miesięcznik „Lwowskie Spotkania”,
poświęcony głównie kulturze,
sztuce i życiu artystycznemu Polaków we Lwowie, na ziemi lwowskiej i na Ukrainie.
Była wielką miłośniczką poezji
Zbigniewa Herberta i przyjaciółką
całej Rodziny tego Wielkiego Poety, lwowianina. W październiku
2004 roku wydała numer specjalny „Lwowskich Spotkań” „Zbigniew Herbert i Lwów wydanie
specjalne w 80 rocznicę urodzin
Poety 1924-2004”. Nasz kolega
redakcyjny Mariusz Olbromski
napisał niepowtarzalny tekst „ Poeta wierności”, będący bogatym
studium życia i twórczości tego
Poety. „Poeta wierności” Mariusza Olbromskiego stanowi uniwersalny zapis historiograficzny i
monograficzny, w wielu wątkach
całkowicie nieznany, zapewne
już służący polskim historykom
jako dokument bezcenny. Bożena
Rafalska w tym numerze specjalnym zaprezentowała kilka zupełnie nieznanych utworów Poety,
jak również bogaty tekst monograficzny „Powrót do Miasta Dni
Zbigniewa Herberta we Lwowie
(16 -17 marca 2002 r.)”. Rafalska w owym tekście pisze m. in:
...”Był to symboliczny powrót poety do miasta w którym się urodził,
miasta, które wywarło przemożny
wpływ na jego życie i stało się jednym z motywów trwale obecnych
w jego twórczości...W czasie sesji
o Zbigniewie Herbercie mówili Polacy i Ukraińcy, naukowcy i
przyjaciele poety...część literacką,
recytacjami sesji naukowej na
Uniwersytecie Lwowskim wzruszająco zakończyli recytacjami poezji Herberta mali aktorzy teatru
„Baj”, działającego przy szkole
nr 10 (szkoła św. Marii Magdaleny), a prowadzonego przez wielce
zasłużoną nauczycielkę i polonistkę - Marię Iwanową...Wieczorem
w Baszcie Prochowej (obecnie
Klub Architektów) odbył się koncert przy świecach, w czasie którego poezję Herberta oraz jego
duchowych przyjaciół Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Tadeusza
Gajcego, śpiewał Piotr Szczepanik...”Nigdy bym nie pomyślał, że
będę śpiewał poezję mojego mistrza dla lwowskiej publiczności”
- powiedział poruszonym głosem
Piotr Szczepanik...W niedzielę 17
marca - drugi dzień uroczystości
herbertowskich - rozpoczął się
mszą świętą odprawioną przez
Jego Eminencję ks. kard. Mariana
Jaworskiego w kościele św. Antoniego na Łyczakowie, gdzie Zbi-

gniew Herbert został ochrzczony
w 1924 roku...Był to kościół parafialny Herbertów, gdzie mieszkali
w jego najbliższym sąsiedztwie,
a babcia Herberta „przenajświętsza babcia, Maria z Bałabanów,
Maria Doświadczona”, należała
do trzeciego zakonu franciszkańskiego i właśnie do św. Antoniego chodziła się modlić. Ksiądz
Kardynał w niezwykłym kazaniu
powiedział o poecie: „Twórczość
Zbigniewa Herberta jest świadectwem wiary w porządek wartości,
a zarazem ich obroną...Głosi ona
wartości nieprzemijające, które
trzeba razem z nim odkrywać i realizować...”....Po mszy św. tablice
upamiętniające chrzest Zbigniewa
Herberta odsłoniła siostra poety
Halina Herbert-Żebrowska, a poświęcenia dokona Ksiądz Kardynał’...”.
Bożena Rafalska we Lwowie inspirowała i realizowała ważne
projekty kulturalne, takie jak opisane „Dni Zbigniewa Herberta”,
polsko-ukraińskie wydanie jego
poezji, czy upamiętnianie miejsc
we Lwowie związanych z poetą.
Uczestniczyła w Festiwalach Kultury Polskiej na Ukrainie, zajmowała się promocją młodych twórców polskich: poetów, fotografów,
malarzy, literatów. Inspirowała
szereg działań kulturalnych służących współpracy polsko-ukraińskiej, czego najlepszym dowodem jest bogata seria literatury
polskiej w tłumaczeniu na język
ukraiński, wydana przez Wydawnictwo Kamieniar ze Lwowa, z
którym współpracowała. Była
założycielką i członkinią zarządu
Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, członkiem
Związku Dziennikarzy Polskich
na Wschodzie oraz Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.
Prowadziła we Lwowie polską
galerię „Własna strzecha”, która
stanowi niezwykle ważne miejsce
na polskiej mapie kulturalnej tego
miasta.
W Wilnie miała wielu przyjaciół.
Kilka lat temu, kiedy zachorowała i potrzebne były pieniądze na
operację i leczenie, przyjaciele
zorganizowali pomoc. Odbył się
wówczas między innymi wieczór
poetycko-muzyczny pod tytułem
„Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów” w wykonaniu aktorów
Teatru Polskiego w Wilnie.
W tym miejscu należy wspomnieć
o wspaniałej książce autorstwa
Bożeny Rafalskiej i Mariusza J.
Olbromskiego „ Śladami słów
skrzydlatych...pomniki pisarzy i
poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej” wydanej nakładem Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej.
Z Bożenką przyjaźniliśmy się
serdecznie, zostałem stałym ko-

respondentem „Lwowskich Spotkań”. Bożena odwiedzała nas
w Krakowie każdego miesiąca,
wydając gazetę w Przemyślu,
przyjeżdżała do Krakowa do nas
i do naszych siedmiu domowych
kotków. Chodziliśmy na krakowskie spacery, głównie na Planty i
na Wawel.
Gdy kolejny raz umawialiśmy
nasze spotkanie, Bożena zapytała
mnie fragmentem mojego wiersza: ...”dwa miasta otrzymałeś
w darze, a które piękniejsze, czy
Lwów katedrą marzeń, czy groby
królewskie...”?
Pamiętam, gdy w roku 2009 zapytała mnie, dlaczego dotąd nie
napisałem niczego o rotmistrzu
Witoldzie PIleckim? Nadarzyła
się wówczas znakomita okazja
odsłonięcia popiersia Rotmistrza
w krakowskim parku dra Henryka Jordana. Napisałem wówczas
reportaż o Rotmistrzu „Pieśń o
fladze w hołdzie Rotmistrzowi”
pomieszczonym w „Lwowskich
Spotkaniach” nr 5 2009 r.
Gdy przyjeżdżałem do Lwowa,
zawsze w Galerii Sztuki na Rylejewa 9 Bożena organizowała moje
spotkania autorskie. Zamieszczała
również w „Lwowskich Spotkaniach” cykliczne teksty o moich
spotkaniach z poezją jako stałą
rubrykę. zatytułowaną „Czwartkowe wieczory przy świecach
- spotkania z poezją Aleksandra
Szumańskiego”.
ODESZŁA BOŻENA RAFALSKA LEGENDARNA BOŻENA
RAFALSKA NIE ŻYJE

To wielka strata dla Polski, dla nadziei, niepodległości, suwerenności i zapominanej kultury kresowej. Bożena Rafalska, absolwentka studium dziennikarstwa Uniwersytetu w Wilnie, jako pierwszy
krok w powojennej rzeczywistości Lwowa reaktywowała „Gazetę
Lwowską”, będąc jej naczelną redaktor przez wiele lat. Później założyła we Lwowie niepowtarzalne
„Lwowskie Spotkania”, ukazujące się miesięcznie, będące skarb-

nicą wiedzy o kulturze kresowej.
Prywatnie, była naszą wieloletnią
przyjaciółką na tzw. dolę i niedolę.
Obdarzała mnie wielokrotnie zaszczytami występów autorskich w
jej redakcji „Lwowskich Spotkań”
przy ul Rylejewa 9 (Badenich 9).
Miałem zaszczyt reprezentować
Bożenę Rafalską, jako dziennikarz „Lwowskich Spotkań” na
corocznym „Światowym Forum
Mediów Polonijnych” rozpoczynających się każdego roku w Tarnowie, organizowanych przez redaktora Stanisława Lisa, prezesa
Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią. Głośne stało się wystąpienie red. Bożeny Rafalskiej
w Senacie RP gdy zwróciła sie do
Macieja Płażyńskiego o zwiększenie pomocy dla wschodnich mediów polskich.
Pogrzeb Bożeny Rafalskiej odbył
się w czwartek 26 marca 2015
roku we Lwowie.
Wspomnienia „Wilnoteki”
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/nie-zyje-bozena-rafalska
W poniedziałek, 23 marca, we
Lwowie odeszła na zawsze śp. Bożena Rafalska, wileńsko-lwowska
dziennikarka, animatorka życia
kulturalnego Polaków we Lwowie. Mistrzyni dziennikarskiego
pióra, całym swym życiem służyła społeczności Polaków pozostawionych za wschodnią granicą na
Kresach, na zawsze łącząc swoją
szaloną dziennikarską energią
Wilno i Lwów. Odeszła w wieku
66 lat, po ciężkiej chorobie.
Msza święta za duszę zmarłej została odprawiona, 27 marca (w

piątek) o godz. 18.00, w kościele
pod wezwaniem Ducha Świętego
w Wilnie.
Odejście Bożeny Rafalskiej to
ogromna strata dla spraw polskich
na Kresach. Cześć jej pamięci!”.
Opracował Aleksander Szumański
dla KSI

http://aleksanderszumanski.
pl/index.php?option=com_
k=view&id=1449&Itemid=2
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Stulecie zagłady Ormian
Bohdan Piętka

24 kwietnia 1915 roku aresztowano w Stambule 2345 osób
należących do ormiańskiej elity
– intelektualistów, działaczy politycznych, prawników, nauczycieli, lekarzy, przedsiębiorców.
Zamordowano ich w okrutny
sposób – podrzynając gardła, ścinając głowy, niektórych powieszono lub ukrzyżowano. Dzień 24
kwietnia jest obchodzony przez
społeczność ormiańską na całym świece jako rocznica Medz
Jeghern – Rzezi Ormian. Trzeba
jednak zaznaczyć, że ludobójstwo nie zaczęło się 24 kwietnia
1915 roku. Trwało od pierwszych
miesięcy tego roku. Za symbol
ludobójstwa została uznana eksterminacja elity, jednakże objęło
ono wszystkich członków narodu
ormiańskiego od niemowląt po
starców.
Ofiarą zorganizowanego przez
Turcję w latach 1915-1917 ludobójstwa padło ok. 1,5 mln spośród
2,6 mln Ormian żyjących pod koniec XIX wieku w granicach Imperium Osmańskiego. Jednakże
jeśli dodać do tego ofiary masakr
z lat 1894-1896, 1909 i 1918 oraz
ofiary masakr dokonanych przez
reżim kemalistowski w 1920
roku, to liczba zamordowanych
Ormian sięga ponad 2 mln.
Ludobójstwo Ormian było pierwszym zorganizowanym ludobójstwem XX wieku i stało się
wzorcem dla następnych. Każde
ludobójstwo składa się z trzech
faz. Są nimi faza pregenocydalna,
genocyd oraz zaprzeczanie ludobójstwu i zacieranie jego śladów.
Faza trzecia – czyli zaprzeczanie
i zacieranie śladów – rozpoczyna
się równolegle z fazą drugą, czyli
samym aktem ludobójstwa, a następnie trwa po jego zakończeniu.
Zaprzeczanie – co jest bardzo
istotne – odbywa się już na etapie
popełniania ludobójstwa. Charakterystyczne dla zaprzeczania jest
przyjęcie odpowiedniego języka
określającego zbrodnię (ewakuacja, akcja specjalna, ostateczne
rozwiązanie), a następnie przedstawianie dokonanej zbrodni jako
zdarzenia niebyłego lub niezawinionego, o znacznie mniejszych
rozmiarach, które nastąpiło w
innych okolicznościach i miało
inny przebieg. W wypadku ludobójstwa Ormian faza trzecia,
rozpoczęta równolegle z genocydem w 1915 roku przez Imperium
Osmańskie, jest kontynuowana
do dzisiaj przez Republikę Turcji, która nie uznaje samego faktu
ludobójstwa i oficjalnie je neguje.
Najnowszym przykładem tej postawy jest chociażby odwołanie
przez Turcję ambasadora w Wiedniu 23 kwietnia br., po tym jak
parlament Austrii przyjął uchwałę
potępiającą ludobójstwo Turcji
Osmańskiej na Ormianach. Zatem
ludobójstwo na narodzie ormiańskim w sensie jego negacji trwa
do dzisiaj i jest kontynuowane
przez obecną Turcję – sojusznika
USA i członka NATO oraz kraj
ubiegający się o członkostwo w
UE.

Preludium
Armenia jest najstarszym chrześcijańskim państwem świata o
bogatej historii i kulturze. Przyjecie chrześcijaństwa nastąpiło
w 301 roku po Chrystusie przez
króla Tirydatesa III, dzięki misji św. Grzegorza Oświeciciela.
Okres po przyjęciu chrześcijaństwa, szczególnie przełom IV i V
wieku, był złotym wiekiem kultury ormiańskiej. Jednakże już pod
koniec IV wieku rozpoczyna się
katastrofa państwa ormiańskiego,
które zostaje podzielone pomiędzy
Cesarstwo Bizantyjskie i Persję.
Później Armenia dostaje się we
władanie Arabów. Pod koniec IX
wieku ma miejsce epizod z restytucją państwowości ormiańskiej
pod władzą dynastii Bagratydów.
Państwo to istnieje do 1045 roku.
Kolejne dramatyczne wydarzenia,
w tym najazdy Mongołów i Turków, powodują migrację części
Ormian, którzy osiedlają się m.in.
na ziemiach Królestwa Polskiego,
a później Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.
Pod panowanie tureckie Armenia
dostaje się ostatecznie za panowania sułtana Selima II (15661574). Historyczna Armenia, obok
ziem wchodzących dzisiaj w skład
Republiki Armenii, obejmowała także wschodnią Anatolię. W
państwie Turków Osmańskich Ormianie podzielili los innych społeczności chrześcijańskich. Byli
ludnością drugiej kategorii, poddaną bezwzględnej eksploatacji,
szczególnie fiskalnej. W zamian
za podatki i daniny, którymi byli
obciążeni jako „niewierni”, przyznano im ograniczoną autonomię
w ramach tzw. systemu millet. Nie
zmienia to faktu, że cierpieli ucisk,
w tym powtarzające się do czasu
do czasu pogromy.
Kwestia ormiańska pojawiła się
po raz pierwszy na arenie międzynarodowej podczas kongresu
berlińskiego (13.06-13.07.1878),
kończącego wojnę rosyjsko-turecką (1877-1878), w wyniku której
wschodnia Armenia dostała się
pod władzę Rosji. Na kongresie
była obecna delegacja ormiańska
z patriarchą Hrimianem Hairikiem na czele, która domagała się
przyznania szerokiej autonomii
Ormianom pozostającym pod panowaniem tureckim. Plany te nie
uzyskały poparcia mocarstw europejskich, a ze strony kanclerza
Niemiec Ottona von Bismarcka
spotkały się ze zdecydowanym
sprzeciwem. Niemcy jako sojusznik Turcji były przeciwne dalszemu jej osłabianiu. Kongres berliński zobowiązał jedyne Stambuł
do podjęcia bliżej nieokreślonych
reform, które miały polepszyć położenie i bezpieczeństwo Ormian.
W sytuacji kryzysu Imperium
Ormiańskiego i rosnących aspiracji Ormian sułtan Abdülhamid
II postanowił ich zastraszyć. W
tym celu zachęcał Kurdów do
mordowania Ormian i utworzył
specjalne kurdyjskie bojówki (hamidije). Działania te w połączeniu

z uciskiem fiskalnym doprowadziły do oporu Ormian, który został
krwawo stłumiony w latach 18941896. Masakry te – zwane też masakrami hamidijów – pochłonęły
od 200 do 300 tys. ofiar. Ponadto
50 tys. Ormian wypędzono, a 100
tys. przymusowo zislamizowano.
Zniszczono też 568 kościołów ormiańskich i 77 klasztorów, a 328
świątyń zamieniono na meczety.
Chociaż masakry hamidijów cechowało okrucieństwo porównywalne z tym z lat 1915-1917, nie
były one jeszcze ludobójstwem.
Abdülhamidowi II nie chodziło
bowiem o zagładę Ormian jako
narodu, ale o ich sterroryzowanie
i złamanie woli oporu. Z punktu
widzenia późniejszych wydarzeń
była to jednak faza pregenocydalna ludobójstwa, ponieważ właśnie
wtedy – w latach 1894-1896 – na
najwyższych szczeblach władzy
skrystalizowała się w Turcji „kultura mordu”. Legła ona u podłoża
morderczej mentalności reżimu
młodotureckiego, dając mu przekonanie o bezkarności masowej
zbrodni.
Do ponownych masakr na Ormianach doszło, kiedy 13 kwietnia
1909 roku sułtan Abdülhamid II
podjął nieudaną próbę obalenia
rządu młodoturków. Następnego
dnia rozpoczęły się pogromy Ormian w Cylicji, których obwiniano, że są „niewiernymi” i wrogami
sułtana. Jest rzeczą znamienną, że
pogromy te były kontynuowane
także przez wojska wierne rządowi młodotureckiemu, które zostały
wysłane do Cylicji po stłumieniu
puczu sułtana celem zaprowadzenia „porządku”. Ogółem w wyniku
masakr z 1909 roku zamordowano
około 30 tys. Ormian i spalono ponad 200 ormiańskich wsi. Była to
już bezpośrednia zapowiedź tragedii, która nadeszła w 1915 roku.
Idea Wielkiego Turanu
Właściwego ludobójstwa na Ormianach dokonał dopiero ruch
młodoturecki, który przejął władzę
w Imperium po przewrocie z lipca
1908 roku. Młodoturcy, zorganizowani w partię o nazwie Komitet
Jedności i Postępu (Ittihad), byli
ruchem modernizatorskim opierającym się na szowinistycznej
ideologii panturanizmu. Ideologia
ta zakładała modernizację podupadającego Imperium Osmańskiego przez przekształcenie go
w imperium Wielkiego Turanu.
Idea panturanizmu stanowiła pojęcie szersze od idei panturkizmu,
który zakładał skupienie pod rządami Stambułu jedynie ludów tureckich, także tych żyjących pod
rządami Rosji na Zakaukaziu i w
Azji Środkowej. Natomiast idea
Wielkiego Turanu postulowała objęcie władzą Turcji również ludów
pochodzenia mongolskiego, które
etnicznie nie są spokrewnione z
Turkami. Siłą jednoczącą na obszarze „od Bosforu po Mongolię”
miała być Turcja – odpowiednio
zmodernizowana i uzbrojona,
przede wszystkim dzięki współ-

pracy z Niemcami. Ideologia ta
przypomina poniekąd hitlerowską ideę „przestrzeni życiowej”.
Wielki Turan miał w mniemaniu
młodoturków uchronić od upadku
rozpadające się Imperium Osmańskie oraz zapewnić Turcji polityczną i gospodarczą „przestrzeń
życiową”. Jest oczywiste, że w tureckiej „przestrzeni życiowej” nie
było miejsca dla chrześcijańskich
Ormian, dążących przy tym do
wyzwolenia się spod panowania
tureckiego.
„Realizacja programu tureckiego
Lebensraumu – pisze prof. Grzegorz Kucharczyk – oznaczała,
że wcześniej czy później zostaną
skazane na zagładę ludy i narody,
które przeszkadzały w budowie
wspólnoty panturańskiej. W samej
Turcji byli to przede wszystkim
Ormianie i Grecy – narody, które z
racji ich ponad tysiącletnich, wielkich tradycji cywilizacyjnych i odrębności religijnej były niezdolne
do asymilacji, nie mówiąc już o
akulturacji w ramach przyszłego
Wielkiego Turanu. O ile w imperium otomańskim społeczności te
mogły jakoś funkcjonować i dzięki
systemowi millet cieszyć się pewną autonomią – choć ich egzystencja znaczona była ciągłą przemocą
ze strony Turków – to pod rządami
nowej ideologii nawet taka forma
istnienia nie była na dłuższą metę
możliwa” (Grzegorz Kucharczyk,
„Pierwszy Holocaust XX wieku”,
Warszawa 2004, s. 77).
Z kolei prof. Bernard Bruneteau
zauważył, że „dążenie do radykalnego ujednolicenia narodu tureckiego stanowiło podłoże koncepcji
ludobójstwa, postrzeganego przez
jego autorów jako konieczny etap
na drodze rewolucyjnej transformacji społeczeństwa. Zdaniem
Roberta Melsona ludobójstwo z
roku 1915 było racjonalne i nowoczesne, gdyż opierało się na daleko posuniętym projekcie inżynierii
społecznej uprawomocnionej globalizującą ideologią pseudonaukową” (Bernard Bruneteau, „Wiek
ludobójstwa”, Warszawa 2005, s.
65).
Genocyd
Zagłada Ormian została zaplanowana i przeprowadzona pod kierunkiem przywódców Ittihadu,
którzy po przewrocie 1908 roku
stanęli na czele państwa. Byli to:
Mehmet Talaat (Talaat Pasza),
Ismail Enver (Enver Pasza) i Ahmed Dżemal (Dżemal Pasza), a
także Nazim Bey.
Nieprzypadkowo czasem ostatecznej rozprawy Turcji Osmańskiej
z Ormianami stała się pierwsza
wojna światowa. Spodziewana od
dawna wojna była okolicznością
niezwykle sprzyjającą dla przeprowadzenia operacji zagłady całego
narodu. Sytuacja kryzysowa (wojna) pozwalała wystąpić z rozwiązaniem kwestii domniemanego
„wroga wewnętrznego”, jakim
mieli być Ormianie. Ludobójcza
akcja została perfekcyjnie przygotowana przez rząd młodoturecki
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na długo przed wybuchem wojny,
co umożliwiło sprawne jej przeprowadzenie. Od 1910 roku Ittihad rozbudowywał tajne struktury
wewnętrzne. Najważniejszą z nich
była – utworzona w sierpniu 1914
roku pod wodzą Nazima Beya –
tzw. Organizacja Specjalna, która
bezpośrednio kierowała ludobójstwem z lat 1915-1917 i jako sieć
bojówek Ittihadu uczestniczyła w
ludobójstwie razem z wojskiem,
żandarmerią i bojówkami kurdyjskimi. Pierwszym testem dla Organizacji Specjalnej było wzięcie
udziału w brutalnych deportacjach
200 tys. Greków z tureckiej Azji i
egejskiego wybrzeża Azji Mniejszej w pierwszych miesiącach po
przystąpieniu Turcji do wojny. Nie
zapomniano też o urobieniu tureckiej opinii publicznej. W zamieszkałych przez Ormian prowincjach
wschodniej Turcji, niezależnie od
oficjalnej administracji, powstała
sieć agentur Ittihadu zajmujących
się propagandą ideologiczną. Najważniejszymi z nich były Stowarzyszenie Promocji Siły Tureckiej
i Liga Obrony Narodowej.
Ludobójstwo na Ormianach rozpoczęło się z początkiem 1915 roku,
a więc niespełna dwa miesiące
po przystąpieniu Turcji do wojny
światowej po stronie państw centralnych (23 listopada 1914 roku).
Sposobność, jaką dla realizacji
planu ludobójstwa stanowiła wojna władze tureckie wykorzystały z
żelazną konsekwencją.
Nie jest prawdą, że przyczyną
eksterminacji Ormian była ich rzekoma kolaboracja z wojskami rosyjskimi. Ten błędny pogląd wciąż
pokutuje u części publicystów.
Najnowszym tego przykładem
jest artykuł Szymona Ananicza pt.
„Otwarta rana” („Przewodnik Katolicki” nr 15/2015, s. 22-26), w
którym autor pisze, że „ostatecznym impulsem do przeprowadzenia czystki była kolaboracja części
Ormian z nacierającymi od wschodu wojskami rosyjskimi (…), władze z Enwerem Paszą, Talaatem
Paszą i Dżamalem Paszą (tzw.
triumwirat) – opracowały plan
faktycznej eksterminacji Ormian”.
Otóż plan ten został opracowany na
długo przed wybuchem pierwszej
wojny światowej. Prof. Grzegorz
Kucharczyk zwrócił uwagę, że po
wybuchu wojny zarówno duchowni jak i polityczni przywódcy Ormian w Turcji dołożyli wszelkich
starań dla zachowania lojalności
swoich rodaków wobec władzy w
Stambule. Po klęsce wojsk tureckich w bitwie pod Sarykamyszem
(22.12.1914-17.01.1915) minister
wojny Enver Pasza oświadczył ormiańskiemu biskupowi w Konyi,
że żołnierze ormiańscy w armii
tureckiej sumiennie wykonali swój
obowiązek. Dopiero później, dla
uzasadnienia ludobójstwa, propaganda turecka stworzyła mit o nielojalności ormiańskich żołnierzy i
„ciosie w plecy” zadanym rzekomo Turcji przez ludność ormiańską we wschodniej Anatolii. Do
inkryminowania „zdrady” Ormian
propaganda Stambułu wykorzystywała też fakt, że w armii rosyjskiej
służyli Ormianie-poddani carskiej
Rosji (G. Kucharczyk, „Pierwszy
Holocaust…”, s. 85-88).
Jednak już wkrótce po słowach
Envera Paszy chwalących ormiańskich żołnierzy, zostali oni rozbro-
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jeni z jego rozkazu. Od stycznia
1915 roku rozbrojeni żołnierze
ormiańscy byli kierowani do specjalnych batalionów pracy, gdzie
bardzo źle traktowani wykonywali najcięższe prace na rzecz armii
tureckiej. Następnie – gdy osłabli
z wycieńczenia – wszyscy zostali
rozstrzelani w grupach po 50-100
osób.
Ludobójstwo zostało przeprowadzone według drobiazgowo opracowanego scenariusza. Najpierw
należało spowodować, by przyszłe
ofiary nie stawiały oporu. Stąd
rozbrojenie, internowanie i likwidacja żołnierzy (młodych mężczyzn zdolnych do oporu) oraz
konfiskata wszelkiej broni u cywilnych Ormian. Drugim krokiem
było wymordowanie przywódców
duchownych, politycznych i inteligencji, czyli likwidacja potencjalnych liderów mogących pokierować oporem. Trzecim – deportacja
pozostałej przy życiu ludności
(głównie starców, kobiet i dzieci)
na tereny pustynne w Syrii. Tych,
którzy przetrwali mordercze marsze, dziesiątkowani przez głód,
ciągłe ataki bojówek kurdyjskich
i egzekucje urządzane przez Organizację Specjalną, umieszczano w
obozach koncentracyjnych na Pustyni Syryjskiej w rejonie Aleppo,
Urfy i Deir-es-Zor. Ludzi, którzy
nie umarli tam z wycieńczenia, dobijały na koniec oddziały wojska
tureckiego, bojówki kurdyjskie i
Organizacja Specjalna.
Zanim przystąpiono do deportacji
ludności cywilnej, aresztowano i
wymordowano większość mężczyzn-Ormian zdolnych do walki, którzy nie służyli w wojsku.
Deportacje pozostałej ludności
przeprowadzano tak, żeby spowodować wśród niej jak najwyższą
śmiertelność. Ograbiano ją z dobytku, a konwojowanym zapewniano niewielkie racje żywnościowe (kilogram chleba miesięcznie!)
i ograniczano im dostęp do wody.
Trasy przemarszu wyznaczano
drogą okrężną, przez rejony górskie, o surowym klimacie lub zamieszkałe przez Kurdów, którzy
wraz z miejscową ludnością turecką, żandarmerią i bojówkami
Organizacji Specjalnej napadali
i mordowali bezbronne, wycieńczone ofiary. Jeden ze świadków
zanotował, że „Tureccy oficerowie
i żandarmi każdego wieczoru wybierali spomiędzy deportowanych
tuziny Ormian i używali ich jako
tarcz strzelniczych”. Ćwiczyli też
na nich ciosy bagnetem. Sposoby
mordowania były różne, np. 5 tys.
ormiańskich kobiet zepchnięto do
przepaści Judan Dere w dystrykcie
Harput.
Najtragiczniejszy był los kobiet
i dziewczynek, masowo gwałconych i mordowanych, w najlepszym wypadku sprzedawanych do
haremów. Dzieci, które nie zmarły
z głodu na trasach deportacyjnych
czekała śmierć głodowa w prowizorycznych sierocińcach. Nieliczne, które przeżyły poddawano
intensywnej islamizacji i turkizacji. Talaat Pasza w telegramie z
7 marca 1916 roku do prefektury
w Aleppo żądał, by wszystkie ormiańskie dzieci zostały zlikwidowane.
O rozmiarach ludobójstwa podczas deportacji świadczą chociażby dwa wybrane z brzegu przykła-
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dy. Z około 18 tys. Ormian deportowanych z prowincji Harput i Sivas dotarło we wrześniu 1915 roku
na Pustynię Syryjską 185 kobiet
i dzieci. Natomiast z 19 tys. Ormian, którzy do Syrii wyruszyli z
Erzurum, przeżyło jedenastu. Gdy
w styczniu 1916 roku do Erzurum
weszły wojska rosyjskie, okazało
się, że z 25-tysięcznej społeczności ormiańskiej przeżyły 22 osoby.
Największe nasilenie deportacji miało miejsce od kwietnia do
sierpnia 1915 roku, ale deportacje
i masakry Ormian trwały do początku 1917 roku, kiedy ofensywa
wojsk rosyjskich doprowadziła
do zajęcia większości dawnych
prowincji ormiańskich. Do poważniejszego oporu ze strony ormiańskiej doszło tylko w prowincji Wan, gdzie Ormianie bronili
się przez miesiąc, aż do nadejścia
wojsk rosyjskich. Pod koniec lipca
1915 roku z prowincji Wan ewakuowało się wraz z wojskami rosyjskimi 250 tys. Ormian, z czego
jednak 40 tys. zginęło po drodze
z głodu i wyczerpania. Ogółem
po stronie rosyjskiej schroniło się
350 tys. Ormian, z których ok.
150 tys. zginęło na skutek chorób
i głodu. Tzw. bunt ormiański w
Wan stanowił dla młodoturków
jeden z pretekstów do propagandowego uzasadnienia deportacji.
Drugą obok Wan skuteczną akcją
oporu była obrona wzgórza Musa
Dah, na którym schroniło się 5 tys.
Ormian. Po 50 dniach heroicznej
obrony zostali oni uratowani przez
francuski okręt wojenny. Natomiast zupełnie nieskuteczna – zakończona masakrą 28 tys. głównie
kobiet i dzieci – była akcja oporu
ormiańskiego w Urfie.
Ludobójstwo z lat 1915-1917 pochłonęło ok. 1,5 mln ofiar, jednakże masakry ludności ormiańskiej
były kontynuowane podczas ofensywy tureckiej na Zakaukaziu w
1918 roku oraz po objęciu władzy
przez Mustafę Kemala Paszę. Po
zajęciu wiosną 1918 roku rosyjskiej części Armenii i ofensywy
na Zakaukaziu wojska tureckie
wymordowały kolejne dziesiątki
tysięcy Ormian. Jedną z masakr –
w Baku (ok. 25 tys. ofiar) – opisał
Stefan Żeromski w „Przedwiośniu” (główny bohater powieści,
Cezary Baryka, zostaje zmuszony
przez Turków do grzebania trupów zamordowanych Ormian). Z
kolei reżim kemalistowski, wywodzący się po części z reżimu
młodotureckiego, zgładził w 1920
roku na Zakaukaziu ok. 200 tys.
Ormian. Jednym z celów ruchu
kemalistowskiego, ogłoszonym na
kongresie w Sivas (wrzesień 1919
roku), było niedopuszczenie do
powstania niepodległej Armenii.
Z największym okrucieństwem
sprawcy ludobójstwa mordowali
ormiańskie duchowieństwo, niszcząc przy tym doszczętnie świątynie i wszelkie ślady kultury materialnej narodu ormiańskiego.
Władze tureckie nie ukrywały
przed Ormianami, że jedyną szansą ocalenia jest dla nich porzucenie chrześcijaństwa i przejście na
islam. Na ten krok zdecydowali
się tylko nieliczni. Zdecydowana
większość Ormian pozostała przy
wierze przodków i za nią zginęła.
Inspiracja niemiecka
Turcja była najważniejszym sojusznikiem II Rzeszy Niemieckiej

na Bliskim Wschodzie. Wielkim
entuzjastą Turcji był cesarz Wilhelm II, który często nazywał ją
„Prusami Orientu”. Ze wzajemnością Niemcami fascynowali się
przywódcy młodotureccy, którzy
we współpracy, a faktycznie w politycznej i gospodarczej zależności
od Berlina widzieli szansę na modernizację rozpadającego się państwa. II Rzesza dostarczyła reżimowi młodotureckiemu zarówno
inspiracji praktycznej jak i intelektualnej dla ludobójstwa. Inspiracją praktyczną była eksterminacja
plemion Herero i Namaqua w Niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej (obecnie Namibia), dokonana w latach 1904-1907 przez
niemieckie wojska kolonialne pod
dowództwem gen. Lothara von
Trotha. Z doświadczeń niemieckich (wypędzenie ofiar na pustynię
i odcięcie im dostępu do źródeł
wody, tworzenie obozów koncentracyjnych) niewątpliwie skorzystali młodoturcy przygotowując
plan zagłady Ormian. Inspiracja
intelektualna pochodziła natomiast
od Paula Rohrbacha (1869-1956)
– jednego z ideologów niemieckiej
geopolityki i polityki kolonialnej
przed pierwszą wojną światową.
W 1913 roku publicznie zaproponował on przesiedlenie Ormian
na tereny położone wzdłuż budowanej przez Niemcy magistrali
kolejowej Berlin-Bagdad, a na ich
miejsce osiedlenie ludności tureckiej z utraconych przez Turcję prowincji europejskich.
Po rozpoczęciu ludobójstwa Ormian Berlin udzielił Turcji pomocy przede wszystkim w ukrywaniu przed światem dokonywanej
zbrodni. Niemiecka cenzura wojenna skutecznie przeciwdziałała
przenikaniu informacji o ludobójstwie do niemieckiej prasy, a propaganda II Rzeszy prowadziła akcję dezinformacyjną w Niemczech
i poza ich granicami.
Niemieccy oficerowie – faktycznie
sterujący armią turecką – nie ograniczyli się tylko do biernego kibicowania masakrowaniu Ormian.
Generałowie Fritz Bronsart von
Schellendorf (szef sztabu armii
tureckiej), Colmar von der Goltz
i Otto Liman von Sanders już w
grudniu 1914 roku nalegali na Talaata i Envera, by podjęli zdecydowane kroki przeciw ormiańskim
„aktom sabotażu i dywersji”. Wielu niemieckich oficerów, w tym
gen. Schellendorf – co wynika z
ich pamiętników – odnosiło się z
entuzjazmem do eksterminacji Ormian. Niektórzy z nich osobiście
uczestniczyli w ludobójstwie, jak
major Eberhard Wolfskeel von Re-

ichenberg, który w październiku
1915 roku kierował ostrzałem artyleryjskim ormiańskich powstańców w Urfie. Można w związku
z tym przypuszczać, że zorganizowane przez Turcję ludobójstwo
było dla II Rzeszy poligonem doświadczalnym, z którego zamierzała kiedyś skorzystać.
Z doświadczeń tureckich skorzystała dopiero III Rzesza. W otoczeniu Hitlera znajdowało się wielu
byłych oficerów i żołnierzy niemieckich, którzy podczas pierwszej wojny światowej służyli w
Turcji i byli bezpośrednimi świadkami ludobójstwa. Na podstawie
ich relacji Hitler wyciągał nie tylko wnioski praktyczne odnośnie
techniczno-organizacyjnej strony
ludobójstwa, ale przede wszystkim doszedł do przekonania, że
taką zbrodnię można popełnić zupełnie bezkarnie. Dał temu wyraz
w znanym przemówieniu do wyższych dowódców Wehrmachtu 22
sierpnia 1939 roku, kiedy zachęcając ich, by zabijali bez litości każdego Polaka bez względu na wiek
i płeć dodał lekceważąco: „kto w
naszych czasach jeszcze mówi o
eksterminacji Ormian?”. Pierwszy
hitlerowski plan zagłady Żydów –
tzw. Madagaskar-Plan z 1940 roku
– był w stu procentach wzorowany na ludobójstwie Ormian. Żydzi
mieli być deportowani z Europy
na Madagaskar, znajdujący się po
1940 roku pod kontrolą reżimu
Vichy. Nietrudno się domyśleć, że
większość z nich zginęłaby podczas podróży przez Atlantyk, a ci,
którzy by dotarli na Madagaskar
zostaliby zdziesiątkowani przez
głód i choroby lub od razu wymordowani. Brak sukcesów w bitwie o
Atlantyk skłonił Hitlera do wyboru
w 1941 roku innego wariantu zagłady Żydów, której dokonano w
gettach, ośrodkach zagłady i obozach koncentracyjnych na terenie
okupowanej Polski.
Warto też przypomnieć, że pierwszy komendant KL Auschwitz Rudolf Höss służył podczas pierwszej
wojny światowej jako ochotnik na
froncie tureckim. W 1916 roku
prawdopodobnie znalazł się wraz
ze swoją jednostką w pobliżu tureckiego obozu koncentracyjnego
dla Ormian w Deir-es-Zor. Nie
wiemy czego był tam świadkiem
i czy później miało to wpływ na
jego działalność, ale nie można
tego wykluczyć.
Zbrodnia bez kary
Ludobójstwo na Ormianach nigdy nie doczekało się kary. Faktu
tego nie zmieni to, że jego główni
sprawcy zginęli z rąk tzw. ormiań-
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skich mścicieli, a wcześniej na żądanie zwycięskiej Ententy zostali
zaocznie osądzeni w Turcji za doprowadzenie państwa do katastrofy politycznej, w tym ludobójcze
deportacje Ormian. Reżim kemalistowski anulował w 1921 roku
wszelkie dekrety i wyroki sądowe
wydane pod naciskiem państw
Ententy wobec młodoturków w
latach 1918-1919. Rozwiązano
trybunały, aresztowano sędziów,
zniszczono akta spraw. Turcja,
chociaż pokonana i znacznie zredukowana terytorialnie, pozostała
po pierwszej wojnie światowej
państwem suwerennym. Zwycięskie mocarstwa nie miały wobec
niej jakichkolwiek prerogatyw
sądowniczych. To wszystko sprawiło, że do 1 listopada 1921 roku
Brytyjczycy uwolnili więzionych
na Malcie około 120 wyższych
tureckich funkcjonariuszy administracyjnych i wojskowych odpowiedzialnych za ludobójstwo
Ormian. Od tego czasu strategią
polityczną państwa tureckiego
(od 1923 roku republiki) stało się
negowanie zbrodni ludobójstwa z
lat 1915-1917. Tej linii politycznej konsekwentnie trzymały się
w Turcji wszystkie kolejne rządy
i reżimy wojskowe. Stulecie ludobójstwa władze i społeczeństwo
tureckie ponownie uczciły więc
serią protestów i pogróżek wobec
państw i polityków przypominających o zbrodni na narodzie ormiańskim, w tym m.in. wobec papieża Franciszka. W latach 18941896 oraz 1915-1917 ówczesne
światowe potęgi nie zrobiły nic
albo niewiele w sprawie bezlitośnie unicestwianego narodu ormiańskiego. Nadszedł zatem najwyższy czas, by przerwać trzecią
fazę ludobójstwa – czyli jego negację – kontynuowaną do dzisiaj
przez Turcję. Bez zdecydowanego
nacisku zewnętrznego na to państwo nie jest to możliwe.
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Grobowiec schronieniem
przed śmiercią
Mieczysław Walków
Znowu w Łanowcach. Dopiero w
czasie żniw 1944 roku pojechaliśmy do naszego domu. Na początku było spokojnie. Pomagaliśmy dziadkowi. Ja często siedziałem na gruszy. Rodziła przepyszne ulęgałki. Nic nie wskazywało
na to, że bandy UPA będą nadal
groźne jak za czasów niemieckich. Ukraińcy jakby pochowali
pazury. Byli cisi i zachowywali
się poprawnie.
Róże pod oknami cudownie pachniały, a mama jak zwykle robiła
konfitury różane. Może z mniejszą
ilością cukru, ale zawsze. Bogusia,
malutka siostrzyczka, rozwijała się
normalnie. Była dzieckiem spokojnym i pogodnym. Z kolegami
z sąsiedztwa chodziłem za wieś
po proch strzelniczy. Oni byli specjalistami od rozbierania wielkich
pocisków artyleryjskich i nie tylko. A tych było wszędzie wiele.
Najwięcej amunicji artyleryjskiej
leżało obok rozbitych dział i moździerzy przy drodze do Borszczowa. Mama była przerażona, że ja
się w ten sposób bawię. Z pewnością skończyłoby się tragicznie
dla mnie gdybym w tym dniu był
z nimi. Dwaj bracia, moi sąsiedzi
i najbliżsi koledzy, tego feralnego
dnia postanowili rozebrać pocisk
moździerza. Jeden z nich zginął
na miejscu, a drugi, strasznie okaleczony, zmarł w szpitalu po kilku
dniach. Mama martwiła się i płakała, że nie ma wiadomości od męża,
którego zabrano do wojska. Listy
do taty wysyłała i podawała adresy miejsc, w których byliśmy. Nie
wiedziała, że i tym razem działali
źli i bezduszni ludzie. Wczorajsi
przyjaciele i sąsiedzi. Dopiero
przed wyjazdem naszym na Zachód ktoś oddał mamie jeden list
od taty. Reszta była systematycznie
niszczona przez znajomą Ukrainkę, która przed wojną mieniła się
przyjaciółką mamy. Nie mogła
mieć żadnego żalu do mamy. Za
wyjątkiem tylko tego, że mama
była Polką. Od września zacząłem
chodzić do szkoły do Borszczowa.
Chodziłem do piątej klasy. Ze wsi
do miasta (około 6 km) szliśmy
zawsze w grupie. Już na początku
jesieni było coraz trudniej i niebezpieczniej chodzić wśród pól. Zaczęto grozić Polakom i zmuszać do
opuszczenia wsi. Czasem wyrostki
ukraińskie, pasący krowy, próbowali nas okładać kijami. Było także zimno i coraz ciemniej, i rano
i podczas powrotów do domu. Nie
dosypialiśmy, bo nie nocowaliśmy
we własnych domach, tylko w kryjówkach. W tym czasie niemal każdego dnia nasz dziadek nocował
zaszyty gdzieś w zabudowaniach
gospodarstwa, a mama z dziećmi
szła do sąsiadki Ukrainki, Hafiji
albo Afiji. Była to kobieta prosta,
ale dobra i poczciwa. Chroniła nas
jak mogła. Nawet pytana przez
współziomków, czy nocuje u niej
córka Czarneckiego z dziećmi? odpowiadała, że gdzieżby tam. My

w tym czasie byliśmy schowani
u niej pod piecem chlebowym (w
miejscu na drewno). Pewnej nocy
banderowcy niechybnie znaleźliby nas, gdyby nie gęsi i kaczki,
spędzone do tego pomieszczenia
przez Afiję. One narobiły takiego
hałasu, że szukający nas rezunrzeźnik nie usłyszał płaczu malutkiego dziecka. Za dnia byliśmy
względnie bezpieczni. Następnego
wieczoru mama była już zrezygnowana i powiedziała do mnie,
że dzisiaj będziemy spać w domu.
Kalkulowała, że skoro nas szukali
poprzedniej nocy, to obecnej nie
będą. Spaliśmy w swoich łóżkach,
kiedy Reks zaczął strasznie ujadać.
Mama kazała mi natychmiast brać
Zbyszka i uciekać przez okno na
ogród. Moim zadaniem było chronić brata. Sama chroniła Bogusię.
Dziadek jak zwykle był gdzieś
zaszyty w budynkach gospodarczych. Pobiegliśmy obaj parowem
obok naszego ogrodu przez sad do
wielkiego przepustu wodnego pod
traktem i dalej drugim parowem
przy cmentarzu. Cały czas trzymałem małego braciszka za rączkę,
miał dopiero 5 lat. Nie płakał był
dzielny. Cały czas myślałem tylko o tym, gdzie można się ukryć?
Bardzo bałem się okrutnej śmierci
i mąk przy ucinaniu języków lub
wydłubywaniu oczu.
Przypomniałem sobie o grobowcu Dłuskich. Byłem tam dawniej
ze starszymi kolegami kilka razy.
Widziałem jak koledzy odsuwali
pokrywę do grobowca i tam zaglądali. Wiedziałem, że tam jest trumna. Nie wiedziałem, że są dwie.
Grobowiec był w starej części
cmentarza, na skraju obok parowu,
którym biegliśmy z bratem. Stara
część cmentarza była zaniedbana i potwornie zarośnięta małymi
akacjami o straszliwych długich
kolcach. One chroniły cmentarz
przed intruzami. Wydawało mi się,
że to miejsce jest najlepsze na kryjówkę. Podbiegliśmy do grobowca. Odsunąłem pokrywę (jak? sam
nie wiem). Wskoczyłem i wyciągnąłem ręce. Nad sobą widziałem
niebo w poświacie księżyca, ale
nie widziałem brata. Szepnąłem –
Zbysiu pokaż się i skacz. Nie bój
się, ja ciebie złapię. Braciszek bez
słowa zrobił co mu kazałem. Złapałem brata i sam upadłem. Zeskok
braciszka był szczęśliwy. Ukryliśmy się za drugą trumną i tam
po długim czasie nasłuchiwania
usnęliśmy. Rano, kiedy promienie
słoneczne oświetliły trumnę, a ja
się obudziłem, uświadomiłem sobie gdzie się znajdujemy. Prawie
wyrzuciłem malca na zewnątrz i
natychmiast sam byłem na górze.
Do dnia dzisiejszego nie mogę zrozumieć jak to się mogło stać? Było
dość wysoko. Złapałem małego za
rękę i nie bacząc na niemiłosiernie
kłujące akacje, o które zaczepialiśmy naszym odzieniem i ciałem,
biegliśmy do domu. Musieliśmy
wyglądać upiornie. Mama przy-

garnęła nas do siebie, płacząc ze
szczęścia. Od godziny ręce załamywała nad naszym losem. Dzięki
Bogu byliśmy cali tylko mocno pokrwawieni z porwaną odzieżą. Nie
mogła uwierzyć, że schroniliśmy
się w grobowcu i tam zasnęli. A
jednak to prawda., że strach przed
śmiercią i to okrutną, jest większy
od strachu przed duchami. Mama
z Bogusią ukryła się w stodole sąsiadów. Rano postanowiła znaleźć
mi miejsce przy jakiejś rodzinie w
mieście. Sama z dwójką najmłodszych dzieci jeszcze przez kilkanaście dni nadał szukała pomocy u
Afiji. - Do czasu aż znajdę jakieś
lokum w mieście - mówiła. Stancja. Przywiozła mnie do Michalskich. Mieszkali na skraju miasta
na wzgórku za rowem, który służył gorzelni do spuszczania brahy.
Pani domu i bardzo daleka krewna
powiedziała mamie, że będę spał
w ich sypialni na kozetce. Nawet
się ucieszyłem, ale na krótko. Kozetkę gospodyni - daleka krewna
przykryła... ceratą abym nie zamoczył?. Spałem na prześcieradle,
które ścieliła na tą ceratę i było mi
piekielnie zimno. Sypialnia była
nieogrzewana. Gospodarze oszczędzali drewno, które ciąłem piłą razem z panem domu. W kuchni spała starsza pani, nazywana babcią.
W kuchni było ciepło, ale dla mnie
miejsca nie było. Do szkoły chodziłem głodny i w końcu zawszony. Byłem stale głodny, mimo tego,
że mama płaciła żądane pieniądze i
przywoziła żywność. Często piekła
dla mnie placek. Zjadali go gospodarze. Mnie jedzenie wydzielano.
Litowała się nade mną jedynie babcia z kuchni. Dawała mi czasem
zupę, abym się rozgrzał. Pan domu
wykorzystywał mnie również do
prac gospodarskich. Nosiłem wiadrami brahę dla świnek i krowy.
Wiadra musiałem nosić pod stromą
górę, kilkadziesiąt metrów. Wojsko
radzieckie (NKWD) w Borszczowie organizowało po wsiach obławy na banderowców, a ci z kolei
wyżywali się na bezbronnej ludności polskiej, która naiwnie uwierzyła, że jest już bezpieczna i może
powrócić z miasta do swoich domów. Dominik z ciocią Franciszką
i małą Zdzisią od kilku miesięcy
byli w Głęboczku. Mieszkali najpierw u mamy wujka, a później u
krewnych. Głęboczek wydawał się
być ostoją spokoju. Mieszkało tam
wielu Polaków. Stosunek Polaków
do Ukraińców przed wojną wynosił jak 1:1. Byłem u cioci chyba
w maju 1944 roku, kiedy jeszcze
mieszkaliśmy w mieście. Miałem
zadanie od Dominika zbierać broń
(granaty i amunicję). Gromadziłem
na stryszku szkolnej szopy. Co jakiś
czas zabierał ten ”majdan” Dominik. Przyjeżdżał swoją dwukółką
zaprzężoną w Malwinkę. Dominik
miał dwa małe dzielne koniki. Były
to: kobyłka Malwinka, o sierści
gładkiej i Kirgizka o sierści baranka. Kirgizka była także czarna jak
baranek. Malwinka mogła sama

chodzić w zaprzęgu. Kirgizka tej
sztuki nie umiała. Chodziła tylko
w parze z Malwinką. Wiedziałem,
że Dominik należy do wojska podziemnego. Nie wiedziałem, że to
wojsko nazywa się AK. Trochę
znałem panów D i O. Nie wiedziałem, że są ważnymi oficerami AK
na tamtych terenach. Jak już wspomniałem, pomimo władzy radzieckiej, Polakom groziła następna zagłada. Teraz z rąk Ukraińskich Nacjonalistów i NKWD. Jak wspominałem, byłem w Borszczowie u
M. a mama z dziećmi i dziadkiem
we wsi. Czuła się coraz gorzej, bo
było bardzo niebezpiecznie. Na
noc z dziećmi nadal chodziła do
Hafiji. Pewnej soboty, pod koniec
października postanowiłem pójść
do domu, do Łanowców. Było mi
bardzo smutno bez mamy i rodzeństwa i byłem głodny. W drodze
spotkałem banderowca. Siedział
pod jedyną wierzbą przy drodze.
Był uzbrojony w automat. Zapytał
mnie szorstko.
–Kto ty jesteś? Skłamałem, że
Ukrainiec. Rozkazał, abym się zaczął modlić.
– Mołyś!– warknął, kierując broń
na mnie. Myślałem, że już po mnie.
Zacząłem: „w Imia Otca i Syna i
Ducha Światoho”. Przydał się Huniowśkij i jego religia w szkole.
Kiedy skończyłem, zapytał jeszcze
raz.
–Ktoś ty? Mów prawdę!
Znowu odpowiedziałem, że Ukrainiec. Zapytał jak się nazywam.
Wymieniłem nazwisko sąsiada. U
nich takiego człowieka nigdy nie
widziałem. I dodałem jak mówili
chłopcy z ulicy:
–„Bihme ne breszu”( przysięgam,
że nie kłamię). Po długiej chwili kazał mi iść i dodał– Abym cię
więcej nie widział, bo możesz
zginąć. Szedłem dalej i czekałem
na strzał w plecy. Nie było. Później zacząłem biec i kiedy dobiegłem do domu, nie wytrzymałem.
Zacząłem płakać tak rzewnie, że
mama nie mogła mnie uspokoić.
Błagałem mamę, aby jechała jutro
do miasta.
Głębokim wieczorem jak zwykle
musieliśmy iść nocować pod innym niż własnym dachem. Mama
wysłała mnie najpierw na zwiady.
Miałem zorientować się czy nas
przyjmą. Hafija (jak zwykle) albo
Krutyj. Był przecież kumem. U
Hafiji, zobaczyłem przez okno, że
była u niej Warwara. Bardzo zła
kobieta Ukrainka. Ta z pewnością
by nas wydała banderowcom. Ona
domyślała się, że my przychodzimy do sąsiadki nocować i specjalnie dłużej niż zwykle siedziała u
niej tego dnia. Poszedłem do kuma.
Wspiąłem się na schody (miał dom
murowany z cegły i wysoki parter,
w dolnej części był sklep). Przez
oszklone drzwi widziałem, że w
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kuchni, pod oknem siedzą uzbrojeni mężczyźni. Pasy z bagnetami
wisiały na poręczach „bambetla”
(drewnianej kanapy) i na oparciach
krzeseł. Czułem, że są to banderowcy. Chyłkiem pobiegłem do domu i
powiedziałem mamie, że musimy
ukryć się gdzieś indziej. Ale nie
było alternatywnego wyjścia. Musieliśmy czekać, aż zła Warwara
pójdzie do swojego domu. Czekałem na podwórku pod bramą, skąd
miałem dobry widok na bramę Hafiji. Zobaczyłem, że wreszcie jakaś
postać wyszła. Dokładnie nie widziałem kto to był, bo w tym czasie
chmura przysłoniła księżyc. Mamie powiedziałem, że ta przeklęta
Warwara wyszła. Mama wzięła becik z Bogusią na rękę i Zbyszka za
rękę. Ja miałem nadal sprawdzać,
czy droga jest wolna. Wyjrzałem
i serce mi zamarło. Kilkadziesiąt
kroków, za studnią, koło domu
nauczycielki zobaczyłem grupę ludzi. W poświacie księżyca widziałem odblask. Wydawało mi się, że
to błysnęła siekiera. Wróciłem do
domu i powiedziałem mamie, że
musimy poczekać na chmurę, która zasłoni księżyc. Wykorzystaliśmy chmurę i przebiegliśmy ulicę.
Już mieliśmy pukać do zbawczych
drzwi, a ja jeszcze raz zaglądnąłem
do wnętrza domu. Okno było nisko, bo i chatynka była uboga. Wewnątrz paliła się nędzna lampka.
Zobaczyłem, że tam nadal siedzi ta
złośnica. Chcieliśmy się wycofać
do naszego domu, ale odwrót odcięli nam banderowcy. To właśnie
oni tam stali. Teraz powoli szli w
naszym kierunku i rozmawiali. Poznaliśmy kilka znajomych głosów.
Mówili coś o Banderze. Skryliśmy
się pod gęstym żywopłotem. Mama
cichutko się modliła, aby dziecko
nie zakwiliło. Wówczas byłoby
po nas. Banderowcy przeszli i nas
nie widzieli. Poza domem uciekliśmy do sadu gdzie stały kopki
kukurydzianki. Rozgarnąłem kopkę i schowaliśmy się w środku.
Mama zaczęła płakać i prosić Boga
o opiekę nad jej dziećmi. Pod tą
„kopą” kukurydzianki byliśmy do
rana. Był już październik i byliśmy
mocno zmarznięci. Rano dziadek
odwiózł nas do miasta (Borszczowa), do Michalskich. Mama była
tam tylko jedną noc. Następnego
dnia przeniosła się do wynajętego
domu w budowie. Podziwiałem odwagę mamy. W wynajętym domu
do użytku była jedynie kuchnia. I
to niewielka. Tam się ulokowała z
moim rodzeństwem. Ja zostałem
u M. jeszcze na jakiś czas. Żeby
mi było ciepło, babcia, ta z kuchni, przyjęła mnie do swego łóżka.
Spałem w jej nogach. Teraz było
mi cieplutko. Mama wydała walkę
wszom, które dokuczały mi coraz
bardziej. Pan M. nadal zatrudniał
mnie do prac gospodarskich. Pan
M. zaszlachtował świnię. Pomagałem mu we wszystkim. Nawet
w wędzeniu mięsa i kiełbas. Wyciągnęliśmy kiełbasy z wędzarni.
Rozszedł się wspaniały zapach.
Byłem głodny jak wilk i pożerałem
kiełbasę oczami. Pan M. odłamał
spory kawałek. Myślałem, że dla
mnie, w nagrodę za moją pomoc.
Najpierw zaczął obwąchiwać, a
później powoli zjadać. Połykałem
ślinę, ale wytrzymałem próbę.
Szczerze życzyłem mu żeby się
udławił. Jeszcze tego samego dnia
wyniosłem się do mamy. Tam, co
prawda musiałem spać na sienniku
na podłodze, ale byłem u mamy.
Co było powodem zachowania się
p. M.? Pozostało tajemnicą.
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Moje Kresy - Stanisław Skrzypnik cz.2
Eugeniusz Szewczuk

/ Stanisław Skrzypnik - zdjęcie wykonane
na Syberii

/ Matka - zdjęcie wykonane na Syberii

Jest bardzo mroźny poranek, właściwie jeszcze noc, wokoło ciemno, sobota 10 lutego 1940 roku
parę minut po godzinie 6,00. Ciszę nocną przerywa silny łomot i
kopanie w drzwi chałupy. Momentalnie wszystkich domowników postawiło na równe nogi,
ojciec pyta - kto tam ? Откройте
дверь! Weszli do środka. NKWD
- dzista w czapce ze szpicem na
głowie i trzech Ukraińców, jeden
obcy z karabinem na sznurku,
dwóch z naszej wsi. Oddaj broń
– pada rozkaz. Broni nie posiadam, wydusił z siebie ojciec. W
imieniu sowieckiej włastii przesiedlamy was na drugą obłast.
Posadzili ojca za stołem. Mnie i
mamie kazali się pakować. Mamę
sparaliżował strach, odebrał
zdolność prawidłowego myślenia, w pierwszej chwili zaczęła
pakować rzeczy nieprzydatne do
podróży. Mogliśmy zabrać tylko
to co było w domu na dole, na
strych nie wolno było nam wcho-

/ Burakówka 1938r. młodzież męska

dzić, dostaliśmy na to 15 minut.
Zabieraliśmy pościel, ubrania,
pierzyny, koce, mąkę, kaszę i
smalec. Wszystko co spakowaliśmy wynosiliśmy na podwórko.
Na dworze czekały już sanie zaprzężone w dwa konie, jeden
nasz, drugi z majątku (zabrał go
niedawno rabujący Ukrainiec).
Musieliśmy zostawić cały majątek ruchomy i nieruchomy. W
domu pozostały krowy, drugi
koń, świnie, owce, kury i kaczki,
nic nam nie wolno było zabrać ze
sobą. W domu brakowało młodszego brata. Tadek poprzedniego
dnia zaraz po szkole poszedł do
cioci Anny i pozostał u nich na
noc. Nie wiedzieliśmy co z nim
jest, nie mogliśmy zostawić go
samego w domu. Nie zdawaliśmy
też sobie z tego sprawy, że stryja
Kaliksta także wywożą. NKWD
- sta zgodził się by ojciec pojechał z uzbrojonym Ukraińcem do
wsi po mojego brata. Dom nasz
zamknął Ukrainiec zabierając
klucz ze sobą. Nie pozostawiono
nam na piśmie żadnego protokołu przejęcia naszego majątku.
Zresztą i co mielibyśmy z nim
zrobić, nie miał żadnej wartości i
prawa do rekompensaty. Ruszyliśmy z płaczem w nieznane.Za
nami pozostał cały dorobek życia
moich rodziców Antoniego i Marii Skrzypników. Ze wsi dobiegały nas odgłosy zwierząt gospodarskich, lament, płacz dzieci i
dorosłych, ujadanie psów. W tym
zgiełku wieziono nas na koniec
wsi pod Słobódkę, gdzie wszyscy
się zbierali. Mróz nie ustępował,
temperatura nieznacznie podskoczyła, dalej było ponad 30 stopni
mrozu. W pustym polu dodatkowo niesamowicie wiało. Aresztowania trwały od wczesnego rana
do późnego wieczora. Ludzie
byli zmarznięci, zdezorientowani. Nikt nie wiedział, co będzie
dalej, nikt nie przypuszczał, jak
długa czeka ich podróż. Gdy według Sowietów wszyscy dotarli,
przeliczono jeszcze sanie i pod
nadzorem sowieckich żołnierzy i
Ukraińców, ruszyliśmy dalej w
kierunku odległej o 24 kilometrów stacji kolejowej Worwulińce. W śnieżnej zadymce przy ciągle padającym śniegu, jazda

/ Mapa wyjazdu na Syberię

trwała cały dzień. Po godzinie
17,00 więźniów przywieziono na
pobliską stację kolejową. Dotarliśmy wreszcie na miejsce, na
bocznicy kolejowej stała długa
kolejka sań i furmanek załadowanych rodzinami z całej okolicy.
Do numerowanych brudnych węglarek ładowano po 8-10 rodzin.
Załadowano nas dopiero o 4 nad
ranem, dnia 11 lutego, bowiem
brakowało już wagonów do załadunku. Sowieci nie spodziewali
się tak dużej ilości aresztowanych z całego powiatu zaleszczyckiego. Pociąg ze stacji Worwulińce wyruszył dopiero w poniedziałek rano 12 lutego 1940
roku w kierunku wschodnim. W
wagonach brakowało okien,
drzwi zostały zaśrubowane i
okręcone drutem kolczastym. W
wagonie ciemno, przez szpary
wydrążone w deskach patrzyliśmy dokąd jedziemy. Przez Tłuste i Czortków dojechaliśmy do
Husiatyna. Tu nad rzeką Zbrucz
przebiegała granica z Rosją. Poza
tym nastąpił przeładunek do ruskich wagonów, bo tory u nich
szersze o …Wagony były już
inne z oknami i pryczami do spania. Pośrodku każdego wagonu
był mały okrągły piec do ogrzewania i gotowania, drzewo i trochę węgla. Cała pościel i lżejsze
rzeczy poszły na górę, na dole
siedzieliśmy w czasie jazdy i pożywiania się, było tu lepiej,
zwłaszcza cieplej, bo mróz nie
odpuszczał. Obok pieca przy zaryglowanych drzwiach był otwór
– ubikacja typu tureckiego, na
kucąco. Razem z nami w wagonie jechała rodzina stryja Kaliksta. Zastanawiali się wszyscy, nie
tylko my, dlaczego nas wywożą?
Wszyscy osadnicy Piłsudskiego
wiedzieli, że są na liście wywozowej, mogli się do tak ciężkiej
drogi przygotować, zabrali więk-

sze zapasy kaszy, mąki, smalcu i
innych niezbędnych do drogi
produktów żywnościowych. Spodziewali się najgorszego i nie pomylili się. My mając 15 minut na
spakowanie, łapaliśmy co tylko
weszło nam do ręki. Dlaczego
akurat tato z rodziną? Stryj Kalikst Skrzypnik był prezesem
Kółka Rolniczego, wspólnie z innymi uprawiał przydzielone pole.
Tato należał także do Kółka Rolniczego, obaj pełnili jakieś społeczne funkcje. Poza tym ojciec
prowadził rachunkowość w sklepie. Do tego przyczepili się Ukraińcy umieszczając obu na liście
wywozowej na Sybir. Wywieziono z Burakówki 26 polskich rodzin, łącznie 106 osób, były to
rodziny; Wincenty, Marian, Józef, Stanisław, Wojciech, Łukasz,
Michał i Antoni Żymańczyk, Antoni Roszczuk, Kalikst, Antoni,
Józef i Jan Skrzypnik, Michał,
Bronisław i Tomasz Jaszczyk,
Ludwik Niemczyk, Bartłomiej i
Antoni Sobczak, Piotr i Józef
Sobczyszyn, Jan Kościk, Łukasz
i Józef Szczepanik, Stanisław
Żuczkowski i Stefan Chwastowski. Będący na liście Mikołaj
Jaszczyk, sekretarz urzędu gminnego ,zdołał zbiec do Rumunii.
Sołtys Piotr Żymańczyk za swoje
„wcześniejsze zasługi” nie został
wywieziony. W dalszą drogę ruszyliśmy następnego dnia. Przez
małe zakratowane okienka widziałem jak mijaliśmy Kijów,
Kursk, Penzę, Kujbyszew. Po tygodniu dotarliśmy na Ural do
Świerdłowska, gdzie na bocznicy
kolejowej staliśmy przeszło
dobę. Mijały nas różne pociągi z
Białostocczyzny, Wileńszczyzny,
ze Lwowa , Wołynia. W pewnym
momencie zauważyłem stojącego
obok pociągu starszego Kozaka.
Zapytałem, czy nie wie dokąd
nas mogą zawieźć? Ku mojemu

zdziwieniu odpowiedział w ten
sposób- jak w lewo na północ, to
do Archangielska, jak w prawo
na południe to do Kazachstanu,
jak na wprost to na Syberię. Zima
nie ustępowała, była coraz sroższa, temperatura dochodziła do
minus 40 stopni C. Pojechaliśmy
jednak na wprost, na Syberię,
przez Pietropawłowsk, Tomsk,
Nowosybirsk. W trakcie „podróży” wg ruskiej instrukcji miano
wydawać dziennie jeden gorący
posiłek. W wagonie zmieściło się
nas 30 osób. Żywność i wodę dostarczano rzadko i nieregularnie,
stąd wiele ludzkich tragedii już
po drodze na zesłanie. Początkowo na trasie do Kujbyszewa jedzenie podawano nocą, by zapewne miejscowa ludność nie
wiedziała o transportach ludzi.
Kipiatok, „zupę”, soloną rybę i
jakąś kaszę roznoszono nieregularnie. Dopiero za Uralem, gdy
dotarliśmy w dalsze rejony
ZSRR, posiłki zaczęto wydawać
w dzień .Podawano najczęściej 2
wiadra zupy, trochę wody na herbatę i suchy prowiant. Zapasów
w naszym wagonie prawie nie
mieliśmy, gdyż nikt z naszych ludzi nie spodziewał się wywózki.
Wprawdzie koloniści z Kościuszkówki wiedzieli, że są na liście,
spodziewali się ewentualnej deportacji, mogli zatem takie zapasy porobić, większość z nich takowe miała. Można było zabrać
więcej kaszy, mąki czy makaronów, by przetrwać to najgorsze.
Nie wiedzieliśmy, że najgorsze
dopiero przed nami. W całym
transporcie panował głód i straszliwe pragnienie. Szerzyły się
choroby, szczególnie wśród dzieci, które stanowiły połowę wywożonych. Głównie biegunki,
gorączka ,zaziębienia (normalność w takiej temperaturze powietrza).Do tego dochodziło za-
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łamanie psychiczne, co potęgowało śmiertelność wśród dzieci i
starszych. Zmarłych kazano wynosić i układać wzdłuż torów,
jednak na silny opór jadących
spowodował, że przenoszono je
na tył pociągu do wagonu trupiarni, by się zgadzała liczba
transportowanych, a pociąg jechał dalej. W pociągu miał też
być personel medyczny. Rzeczywistość była jednak bardzo odległa od humanitarnej sowieckiej
instrukcji, której z założenia nikt
nie miał zamiaru przestrzegać i
co charakterystyczne dla systemu, było ciągłe używanie
kłamstw. W Nowosybirsku po
tylu dniach bez mycia i kąpania
zapędzono wszystkich do łaźni.
Mróz, ubrania na haki i do parowej łaźni. Co z tego, że chwilowo
byliśmy czystsi, kiedy trzeba
było z powrotem ubrać się w
brudne i cuchnące rzeczy. Przynajmniej zostały zdezynfekowane i nie łaziły już po nas te okropne wszy. Na stacjach… „witały
Palaczków” grupy okutanych w
chustki kobiet ,ciekawych jak
wyglądają „wragi naroda”, chciały pierwsze wykorzystać możliwość zdobycia jakichś rzeczy
poprzez jedyny uprawiany tu
handel wymienny, za jakąś strawę. Chętnych nie brakowało. Po
3 tygodniach „podróży” dotarliśmy do miasta Kańsk w irkuckiej
obłasti, która położona jest w południowo-wschodniej
Syberii.
Miast leży na rzeką Kan (dopływ
Jeniseju), na wschód od Krasnojarska, przy Kolei Transsyberyjskiej. Cały transport podzielono
na 3 części.12 rodzin z naszej wsi
trafiło do Krasnojarskiego Kraju,10 rodzin na Kalucze, w tym
wszyscy Jaszczykowie. Dwie rodziny Skrzypników, taty i stryja
Kaliksta skierowano na Polenczyt. Po jednodniowym postoju

na stację kolejową w Kańsku
podstawiono samochody ciężarowe i zawieźli nas do miejscowego teatru na kolejny nocleg.
Wszystkie rodziny rozłożyły się
w dużej sali widowiskowej na
podłodze, podano trochę zupy i
chleba. Przy scenie stał duży posąg Lenina z wyciągniętą ręką,
ktoś w nocy powiesił na niej pustą torbę. Rano myśleliśmy, że
NKWD - dzistów trafi i zaczną
do nas strzelać, wyglądało to tak,
że puściliśmy wodza rewolucji z
torbami. Powtórnie załadowano
nas na samochody i jadąc 60 km
w kierunku północno-wschodnim
dotarliśmy do Abakanu, stolicy
Chakasji, leżącej u ujścia rzeki
Abakan do Jeniseju. „Specpieriesieleńców” na noc umieszczono
w cerkwi Przemienienia Pańskiego, która wydała się cudownym
schronieniem, osłaniała przed
zimnem i wiatrem, gdyż rano załadowano nas na nieosłonięte niczym ciężarówki i tak przy bardzo niskiej temperaturze, przy
wiejącym zewsząd wietrze, jechaliśmy cały dzień. Na noc podali trochę chleba i gorącej wody.
Wcześnie rano pobudka i ładowanie wszystkich na sanie. Na
jednych nasz bagaż i tato, na drugim stryj ze swoim bagażem, na
następnych nasze rodziny, pozostali ludzie w długiej kolejce.
Okryliśmy się ciuchami, pierzynami, czym się tylko dało, czekała nas długa i niebezpieczna podróż. Przywiązani zostaliśmy powrozami by przypadkiem na zakrętach nie wypaść z sań. Sanie
były szerokie, dodatkowo miały
po bokach podpory, by się nie
wywracały. Każde sanie ciągnął
jeden koń z olbrzymim pałąkiem
zamiast chomąta. Tak zaczęła się
moja najdłuższa w życiu sanna,
wjechaliśmy głęboko w tajgę, jechaliśmy od wioski do wioski,

/ Młodzi ze Strzelca na budowie w Burakówce

/ 1945 Tajszet (Syberia),uczniowie szkoły polskiej założonej przez ZPP

gdzie nocowaliśmy w miejscowych szkołach. Na przedostatnim postoju podano nam do jedzenia zgniłe śledzie. Jeden z
naszych ludzi jadących w transporcie, niejaki Maślanka dostał
zatrucia pokarmowego. Po tygodniu jazdy, 4 marca 1940r.dotarliśmy do miejscowości Polenczyt
w obwodzie czuńskim. Była tutaj
olbrzymia czuńska baza traktorowa, 15 traktorów, stalińce jak
myśmy je nazywali. Zakwaterowali nas w szkole i oczekiwaliśmy co będzie dalej. Niebawem
zmarł pan Maślanka.10 marca1940r,a była to niedziela, dotarliśmy do położonej głęboko w tajdze nad szeroką rzeką Czumą,
osady Jakunin,14 km od bazy w
Polenczyt. Zostaliśmy skierowani do olbrzymiego baraku, zakwaterowanych w nim było 60
ludzi z naszych stron, powiatu
zaleszczyckiego. Pośrodku piec
do ogrzewania i gotowania. Wokoło stały prycze. Rodzina od rodziny oddzielona była deskami,
spód pryczy służył jako szafa, a
góra jako stół i spanie. Mieszkały
już tu rodziny Kania, Krzywoń,
Stoczki. Rodzina Łanków przywiozła zmarłego Maślankę i nazajutrz rano rozpoczęliśmy przygotowania do jego pogrzebu.
Wybraliśmy miejsce na górce
obok baraku. Najpierw rozpaliliśmy ognisko, by rozgrzać zamarzniętą na metr ziemię. Desek nie
było, ruscy dali trochę gwoździ, z
belek skleciliśmy prowizoryczną
trumnę i tak odbył się katolicki
pogrzeb, bez księdza ale z modlitwą. Po pogrzebie od razu wszyscy
mężczyźni,
wyrośnięte
dziewczyny i mocne kobiety, zostali skierowani do lasu, celem
wycinki drzew. Praca była bardzo
ciężka, trwała zazwyczaj 10 godzin od rana do wieczora na trzaskającym mrozie. Ogrzac się
można było przy palących gałęziach drzew. Codziennie rano
gdy się tylko wszyscy obudzili
pani Kaniowa zaczynała modlitwę poranną i śpiewała godzinki,
jedni z nią śpiewali inni płakali.
W każdy piątek odprawiano drogę krzyżową, pościliśmy przez
cały tydzień, wiadomo o mięsie i
innych smakołykach mogliśmy
tylko pomarzyć. W niedzielę odmawialiśmy różne modlitwy i
gorzkie żale. Na Wielkanoc jedna
z pań jakimś cudem upiekła u ru-

skich placek, ktoś znalazł jajko,
ugotowaliśmy je.60 osób jednym
jajkiem i plackiem podzieliło się
i takie mieliśmy wielkanocne
śniadanie. Niebawem 40 letniego
ojca zabrano do pracy w bazie
Polenczyt, zwozili tam drzewo z
tajgi na olbrzymi plac. Na sanie
ładowali 40 kubików drzewa,
cztery do pięciu razy w ciągu
dnia, duży traktor gąsiennicowy,
zwany przez nas stalińcem, zwoził to nad rzekę. Tam następował
rozładunek na sztaple, czekało to
wszystko to wiosny kiedy szeroka Czuna była wolna od lodu i
kry i spławiano do dużych tartaków w dół rzeki. Raz w tygodniu
trzeba było wymienić bieliznę i
pościel, fasowało się rękawice, a
porwane trzeba było połatać. Ze
względu na olbrzymie mrozy
mieliśmy buty skórzane, dodatkowo by nie było w nich zimno,
szyliśmy ze szmat tzw. barłacze.
Pracować trzeba było w temperaturze od minus 30 do 45 stopni C.
Pieczę nad nami sprawował srogi
NKWD-zista w mundurze i z
bronią, komandir Cypłakow. Zaczęliśmy go prosić by przerzucił
nas bliżej pracującego w tajdze
ojca, zgodził się. Te rodziny, których mężowie pracowali przy
rozładunku drewna, zostały przerzucone bliżej nich,3 km od miejsca pracy mojego taty. Umieścili
nas w baraku na polu, kołchoźnicy latem w nim spali, obrabiając
pole. My musieliśmy wytrzymać
w letnim baraku zimą, nie było
innego wyjścia. W naszym baraku spały 4 rodziny,2 Skrzypników, Krzywoń i Tabis. W tym też
baraku pani Krzywoń urodziła
córkę. Nie było mleka ani kaszy,
zdrowa kobieta była to i wykarmiła dziecko własną piersią. Później gdy podrosło jadło już to
samo co my, zupy z grzybów,
czarny chleb, suszone jagody, innego wyjścia nie było, tak przeżyło. Sybiraczce nadali imię Szura. Tam mieszkaliśmy do wiosny,
potem znowu nas o 4 km przetransportowali do innego baraku,
powtórnie 60 osobowego. Barak
był tuż nad strumieniem. Przyszły wiosenne roztopy, tragedia.
Nie można było do nas dojechać,
a co to dopiero dojść. Jedzenie
dostarczano w worku na grzbiecie konia, razu pewnego mało
koń się utopił. W drugim baraku
gdzie przebywało 175 osób wy-

buchła epidemia tyfusu. Do pracy
chodziło zaledwie 4 mężczyzn.
Rano w baraku gotowano dwa
wiadra herbaty z łodyg czarnej
jagody i podawano spragnionym
chorym, którym dokuczała wysoka gorączka. Silniejsza i zdrowsza kobieta wstawała i gotowała
jakąś zupinę ze znalezionych w
lesie grzybów. Ludzie umierali
jeden po drugim, osierocone
dzieci zabierano do sowieckich
Domów Dziecka. Na Syberii nic
nie miało takiej wartości jak
żywność. Otrzymywaliśmy tzw.
„pajki”. Były to przydziały żywności w ilości 300 gramów chleba dziennie na osobę pracującą,120 gramów dla „iżdiwieńca”dziecka do lat 11-12 (w zależności od ustalenia wieku przez komandira), które stanowiły zapłatę
za ciężką pracę. Cześć ludzi miało to szczęście, że zostali zabrani
do szpitala i przeżyli, większość
umarła z głodu. Każdego dnia
śmierć zbierała swoje żniwo.
Wieczna zmarzlina uniemożliwiała godne pochowanie zmarłych. Chowaliśmy ich na prowizorycznym cmentarzu, na górce,
pozostali tam na wieki z dala od
rodzinnego domu. Zimą zakopywano w śniegu, bo nie szło się
dokopać, nocą podkradały się
dzikie zwierzęta i rozszarpywały
zwłoki. Dotarła też do nas dobra
nowina. W odległości kilometra
od osiedla Polanczyt zaczęto budować dla nas nowe wygodne baraki, było ich cztery. Pośrodku
długi korytarz, pokoje, obok
kuchnie z płytą do gotowania,
oddzielne prycze. Na jeden barak
ogólna łaźnia, można też było samemu wyprać bieliznę mimo, że
brakowało mydła .Zaczęło się
nowe życie, znowu w jednym pomieszczeniu zamieszkały 4 rodziny, my i stryj oraz Wróblewscy i Juch. Młodzież została zmuszona do nauki w sowieckiej
szkole, nieraz dochodziło do potyczek z tamtymi, nie dawaliśmy
się, gdyż było nas z dwudziestu.
Wyzywali nas, że jesteśmy synami burżuazji. Tam jednak ukończyłem czwartą i piątą klasę.
Wielu z nas miało podmrażane
palce i nogi, brakowało obuwia, a
przede wszystkim żywności. Kobiety nielegalnie chodziły do oddalonego o 10 km kołchozu, wymienić za przywiezioną z domu
odzież ma trochę mąki, sera czy
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/ Szkoła Ludowa w Burakówce

śmietany. Już dawno przywieziona z Polski pierzyna została wymieniona na jedzenie. Przyłapana
na handlu osoba, od razu trafiała
na 24 godziny od aresztu – trupiarni, zbitej naprędce z kilku desek. Cypłakow krzyczał i straszył
konsekwencjami. Letnią porą
wszyscy mieszkańcy nosili na
głowie siatki chroniące przed
okropnymi muszkami i komarami, cięły niesamowicie. Po ugryzieniu ciało niesamowicie swędziało, po drapaniu powstawały
olbrzymie rany i wrzody. Jedynym znanym nam lekarstwem
było przyłożenie listka babki lancetowatej, to pomagało. Wodę do
gotowania nosiliśmy ze strumyka. Wraz z nastaniem lata, wszyscy zresztą znają to ruskie powiedzenie, że u nas tylko 9 miesięcy
zimy, a potem lato i lato, niekończące się lato, do życia budziła
się też przyroda. Na polanach tajgi kwitły piękne kwiaty, pojawiło
się mnóstwo grzybów, wokół słychać było śpiew ptaków, dając
nam otuchę i nadzieje do dalszego lepszego życia. Prawie cały
sierpień 1941roku padał u nas
deszcz. Po obfitych opadach, pojawiły się w niesamowitej ilości
grzyby, trzeba było zrobić zapasy
na zimę. Po skończonej pracy,
kobiety każdego dnia wybierały
się na grzybobranie. Któregoś
dnia do baraku nie powróciła

pani Hycko, zaginęła. Dwa dni
szukali ją wszyscy mężczyźni,
potem ruscy myśliwi i nic. Wszyscy ostatecznie stwierdzili, że
zginęła, mógł ją rozszarpać
niedźwiedź lub wilki. Pozostawiła 4 letniego syna, mąż wcześniej
zmarł na zapalenie płuc. Przyszła
niedziela, nagle ktoś wpada do
naszego baraku i wrzeszczy – ludzie, ludzie chodźcie zobaczyć.
Wszyscy wybiegają, patrzą – stoi
Hyckowa, twarz pokrwawiona,
ubranie poszarpane. Chodziła po
tajdze, po gąszczu, usłyszała
szczekanie psa, wyszła na jakąś
dróżkę i trafiła do baraków. Jadła
jagody, surowe grzyby, korzonki
roślin. Spała pod olbrzymi świerkami, gdyż gałęzie tego drzewa
sięgały ziemi, narwała trawy,
zrobiła posłanie. Wielokrotnie
widziała niedźwiedzice z młodymi jak baraszkowały na polanach, udało się przeżyć.
„Po układzie Sikorski – Majski
w roku 1941 i wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej przez krótki okres karta odwróciła się na
korzyść Polaków. Przywrócono
im obywatelstwo polskie, a więc
pewne prawa. Można było uzyska zezwolenia na przemieszczanie się do innych przysiółków,
do korzystniejszych warunków, a
nawet na wyjazd do innych republik, na południe. Mimo ,że intensywną pracę podjęły placówki Polskiej Ambasady w ZSRR,

wiadomości o prawach Polaków
docierały do dalekich zakątków
z dużym opóźnieniem, często z
takim, że już znowu nie można
było z nich korzystać. Polaków
uznano za obywateli polskich,
ale odmówiono tego prawa obywatelom polskim innych narodowości, co się tyczy Żydów,
Ukraińców i Białorusinów. Tzw.
amnestię hamowano lokalnie z
powodu dążenia administracji
do zatrzymywania niewolniczej
siły roboczej. Nastał 1942 rok.
Któregoś poranka przy naszych
barakach zjawił się uzbrojony
komandir Cypłakow i nakazał
zbiórkę wszystkich, celem przejścia do osiedla Palneczyt na mityng. W barakach mieszkał niejaki Froncz, grający na skrzypcach
po wiejskich weselach, zebrał dodatkowo muzykalne osoby, stworzyli kapelę. Wcześniej w znany
tylko sobie sposób, zrobili bęben.
Ustawili nas w czwórki i z kapelą
na przedzie, szliśmy na zebranie.
Na spotkanie wszystkich Polaków przyjechał z przedstawiciel
Delegatury Ambasady Polskiej
w Tulun k. Bracka w irkuckiej
obłasti. Głos zabrał Naczelnik
osiedla, po nim przemówił przedstawiciel Delegatury. Powiedział, że w Moskwie podpisano
układ Stalin – Sikorski i na mocy
tego układu powstaje polska armia ,dowódcą której został gen.
Anders, a także, że zostajemy

/ Abakan stolica Chakasji,sobór Przemienienia Pańskiego,w tej cerkwi spaliśmy podczas
wywózki

uwolnieni spod sowieckiej komendantury i mamy prawo przemieszczać się. Zaintonował polski hymn, sala zamilkła, ludzie
zaczęli płakać. Jak mamy śpiewać hymn, kiedy do tej pory nie
wolno było nam nawet po polsku
rozmawia ć .Wstał z krzesła, odwrócił się do nas i rzekł - ludzie
śmiało !Kapela zaczęła grać,
śpiewaliśmy „Jeszcze Polska nie
zginęła…” płakali i śpiewali.
Radość w sercach ogromna, jest
nadzieja na lepsze jutro. Później
otrzymaliśmy papiery ,że możemy wyjeżdżać, tylko dokąd,
z kim, brak jakiejkolwiek informacji zmuszał do pozostania,
czekaliśmy i pracowaliśmy by
żyć. Cześć mężczyzn zgłosiła się
wojska, chcieli walczyć o wolną
Polskę, jak najszybciej uciec z
Syberii. „Rzeczywistość” i teraz
okazała się inna od obietnic. W
konsekwencji w tej strefie klimatu, wykończonych i głodnych
ludzi atakowały i dziesiątkowały
epidemie tyfusu, czerwonki i innych chorób. Bo właśnie w takie warunki skrajnie odmienne,
o bardo niezdrowym klimacie,
z premedytacją skierował Stalin

żołnierzy formującego się wojska
– byłych więźniów, nie zabezpieczając im znów pomimo umów i
obietnic, pomieszczeń, umundurowania, żywności, elementarnych warunków sanitarnych. W
tej części Związku Radzieckiego,
jak i bezpośrednio po ewakuacji
w Iranie zmarła ogromna liczba
ludzi, o czym świadczy wiele
cmentarzysk, a przede wszystkim
ten wielki cmentarz w Teheranie.
W Rosji niewiele zachowało się
mogił i chyba ani jeden polski
cmentarz”. W barakach osady
Polanczyt przetrwaliśmy jeszcze
srogą zimę 1942/43 roku. Młode małżeństwa, osoby samotne,
matki z dziećmi zaczęły siec zastanawiać jak polepszyć swoje
warunki życiowe. Wiosną z kilkoma innymi rodzinami zdecydowaliśmy się na wyjazd w inne
miejsce.
Tekst i zdjęcia: Eugeniusz
Szewczuk
Osoby pragnące dowiedzieć się
czegoś więcej o życiu na Kresach, proszone są o kontakt ze
mną tel.607 565 427 lub e-mail
pilotgienek@wp.pl

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej
skiej na antenie Polskiego Radia
Katowice
(UKF 102,2 MHz) w każdą niedziele o godz. 8.10.
Dla Polaków za oceanem powtórka audycji o 1.00 w nocy z
Lwowska Fala
- autorska audycja Danuty Skal- niedzieli na poniedziałek.

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

wian:
www.kresowianie.com
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Maj 1943r. Byłem świadkiem
napaści bandy UPA na …
Bogusław Szarwiło
Maj 1943 r. nie był spokojny dla
mieszkańców polskich wsi , oddziały OUN-UPA organizowały
masowe ataki na wsie polskie i
nowo powstałe ośrodki samoobrony na terenie całego Wołynia. Kampania przeciwko Polakom zaczęła się na Wołyniu, a
nie w Galicji, co najmniej z kilku
powodów. W wyniku zbrodni sowieckich i niemieckich, zsyłek,
wyjazdów na roboty do Rzeszy,
liczba ludności Wołynia spadła z
szacowanych 2,3 mln w sierpniu
1939 roku do niespełna 2 mln w
styczniu 1943 roku. Policja ukraińska która wcześniej wzięła
udział w zagładzie Żydów, po
dezercji do lasu wystąpiła w roli
doświadczonych fachowców w
ludobójstwie nacji które władza
OUN uznały za wrogie i zbędne
na kontrolowanym przez siebie
terenie . Eksterminacja ludności
polskiej rozpoczęta w powiatach sarneńskim, kostopolskim,
rówieńskim i zdołbunowskim
rozlewała się po całym Wołyniu.
Badaczom wołyńskiego genocydu udało się ustalić, że w maju
1943r. nacjonaliści ukraińscy na
Wołyniu zabili ok. 2050 osób w
tym 1224 znane z nazwiska.
Helena Bielecka (z domu
Szczurowska) mieszkała wraz
z rodzicami i trojgiem rodzeństwa w Małym Siedliszczu w
powiecie kostopolskim w województwie wołyńskim. W 1943
roku miała zaledwie 14 lat.: „
tragicznej nocy z 25 na 26 maja
1943 mama opowiadała…[… ]
Wszyscy spali, kiedy nad ranem,
może o 3.30 usłyszała, że coś się
dzieje dookoła domu. Obudziła
wszystkich, ale już do drzwi walili siekierami i wybijali okna,
cały dom był otoczony. […] Kiedy Julek się obudził, bandyci
byli już w domu. Straszni, z karabinami i siekierami za pasem.
[…] - Módlmy się – powiedziała
mama, kładąc się przy ojcu na
podłodze. Słyszała jęki i ani na
chwilę nie straciła świadomości.
Poczuła oblewające gorąco i pomyślała „co oni mi zrobili”….
[…] Kiedy odeszli i zapanowała
cisza, mama pomyślała, że może
te małe dzieci ocalały w pierzynach. Wstała i upadła. Pokotem
leżało dziewięć osób we krwi i
bez życia. Ale co mi jest, pomyślała i dowlokła się, czołgając do
kuchni i napiła się wody. Następnie podeszła do drzwi sypialni,
otworzyła je i na progu upadła
jak zobaczyła, że poduszki i pierzyny zabrano a dzieci (Mary-

sia – 4 lata i Jasio – 2,5 roku)
zamordowano siekierami. […]
Pierwsze słowa mamy były, kiedy zobaczyła mnie i Zosię. - To
wy żyjecie! Warkocz miała odrąbany i chustę w strzępach. […]
Widziałam, kiedy mamę znoszono z wozu na noszach. Krew,
strzępy warkocza i chustki oraz
wiszące, odrąbane ciało przy lewym ramieniu. Mama cały czas
była przytomna….[1]
Józefa Felińska Marciniak: 27
maja 1943 r. polała się niewinna krew polska w następnym masowym mordzie Niemilii k. Bystrzyc (gmina Ludwipol, powiat
Kostopol- red). Wieś oddalona
od stacjonujących w Bystrzycach
Niemców tylko 3 km. Niemcy byli
uzbrojeni, mieli też łączność telefoniczną z jednostką wojskową
w Bereznem. Nie reagowali na
straszliwy krzyk żywcem palonych i mordowanych w mongolski sposób .I my też, Polacy w
okolicznych wsiach, jak zahipnotyzowani, słuchaliśmy krzyków
mordowanych ludzi i palonego
bydła. Potworna noc i straszliwy ranek! Wszyscy z Niemcami
szli na wizję do Niemilii…Okazało się, że banderowcy nocą
otoczyli wieś Niemili, następnie
wszystkich spędzili do dużej stodoły i żywcem palili. Palili też
bydło. Ktokolwiek uciekał był
mordowany siekierą. piką, nożem… Niedobitkowie konali w
strasznych męczarniach, wołali
o pomoc, ratunek, o pomstę do
nieba… Straszliwy widok nie
do opisania. Niemcy filmowali,
fotografowali. Chłopcy z Janówki, którzy tu przybiegli rano,
podnosili pociętych, obnażonych
do pozycji stojącej a Niemcy fotografowali. Podobno wykorzystywali te zdjęcia do swojej propagandy, że to skutki sowieckiej
partyzantki. Jęki, krzyki, błagania rannych nagliły o pośpieszną pomoc, której nie można było
zorganizować. Do przewozu były
tylko wozy bez drabin wyłożone deskami… Na drodze leżała matka kurczowo trzymająca
dwoje małych dzieci oburącz
przytulonych,
przyciśniętych
do siebie. Na obnażonej piersi
miała nakłuty krzyż. Małe dzieci
również na swoich małych piersiach, miały nakłuty krzyż. Stach
Bronowicki opowiada dalej: .
Zebrano siedem wozów ciężko
rannych, których bez pomocy lekarza na deskach drabiniastych
wozów Niemcy niby pomagając,
odtransportowali do szpitala

w Bereznem. Kto z nich przeżył ?... Pozostało jednak wielu
świadków. Wykopano duże doły
na grób mieszkańców Niemilii,
które stały się cmentarzem wsi.
Postawili krzyż na tym cmentarzu..” Relacjonował po latach
Franciszek Żygadło. Zamordowano 116 osób, które zostały
pochowane w zbiorowej mogile na terenie spalonej wsi. 48
osób było rannych. Pośród ofiar
oprócz mieszkańców Niemilii
znalazło się 6 osób z Jakubówki Małej, które uciekły ze swojej
miejscowości po pierwszym napadzie 3 maja 1943 r. Listę ofiar
zamordowanych przez Ukraińców podczas napadu na Niemilię
,ustalił Bolesław Żygadło były
mieszkaniec Niemilii, w konsultacji z ojcem, matką i 10 byłymi
mieszkańcami tej miejscowości,
można ją znaleźć w czasopiśmie
,,Na Rubieży” nr 47/2000.[2]
Henryk Lech :Byłem świadkiem
napaści bandy UPA na wieś Staryki [gromada Staryki, gmina
Kisorycze, powiat Sarny] w dniu
29.05.1943 roku [...] W tym dniu
zginął partyzant z oddziału pułkownika Satanowskiego Tadeusz Stański. W następnym dniu
do wsi przybyli Niemcy. Wtedy
zginał Kazimierz Lech syn Antoniego oraz dowódca oddziału Satanowskiego Aleksander
Bobkow. […] We wsi działała
samoobrona wspierana przez
partyzantkę londyńską i komunistyczną pod dowództwem Roberta Satanowskiego, późniejszego
sławnego dyrygenta i dyrektora
Teatru Wielkiego w Warszawie.
Mieszkańcy spodziewali się
napaści, byli przygotowani w
każdej chwili do ucieczki. Wielką rolę w obronie mieszkańców
odegrał brat mojej babci Antoni Garbowski, który miał broń
(chyba pistolet maszynowy) i powstrzymał napastników na czas
potrzebny do ucieczki. Jednak
wielu mieszkańców (według moich dziadków ok.150 osób) zginęło w pożarze, głównie starcy i
dzieci.[...] Oddział napastników
był nazywany przez moich dziadków ‚bulbachy’, może od Tarasa
Bulby. Pamiętam też pseudonim
jednego z przywódców napastników - Huk.[3]
Z większych rzezi jakie miały
miejsce w maju 1943 r. należy
wymienić:
1.05.1943 r. –W Tajkurach zginęło ok. - 30 osób
3.05.1943 – Kąty (pow. Krzemieniec) – 53 zabitych

5.05.1943 – Szkrobotówka (pow.
Krzemieniec) – ok. 70 zabitych
12.05.1943 – Ugły (pow. Kostopol) – ponad 100 zabitych,
24/25.05.1943
–
spalenie
wszystkich dworów i majątków
ziemskich w pow. włodzimierskim.
27. 05 1943 – Niemilia (pow.
Kostopol) – 126 zabitych,
28.05.1943 – Staryki (pow. Sarny) – ok. 90 zabitych,
31.05.1943 – Drańcza Polska
(pow. Dubno) – 52 zabitych, w
tym duchowny ukraiński Fiłyp
Borećkyj sprzyjający Polakom.
Nie udało się ustalić się dokładnej daty zagłady następujących
miejscowości:
Łamane (pow. Łuck) – ok. 60
zabitych.
Sochy (pow. Sarny) – 120 zabitych.
Tak jak w poprzednich miesiącach ludobójcze napady koncentrowały się w środkowo-wschodnich rejonach Wołynia.
Łącznie udało się odnotować
ponad 200 różnych aktów przemocy, w których ginęli ludzie,
głównie Polacy. Mieszkańcy
polskich wsi zaczęli tworzyć samorzutnie oddziały samoobrony,
słabo uzbrojone ale zdeterminowane. Z przykrością jednak
należy stwierdzić, że przedstawiciele Polskiego Państwa
Podziemnego i Komenda AK
nadal uważali, że wydarzeń na
Wołyniu nie można nazwać rebelią całej ludności ukraińskiej
przeciw Polakom. Tymczasem
wywiad niemiecki jednoznacznie stwierdzał, że nacjonaliści
ukraińscy realizują eksterminację ludności polskiej na terenie
przedwojennego województwa
wołyńskiego. Znalazło się to
sprawozdaniu Abwehry za okres
17-30 czerwca 1943r., gdzie jest
mowa o zdecydowanym nasileniu ataków UPA na polską ludność w powiatach serneńskim
i kostopolskim. Z niemieckich
meldunków wynika, że o ile w
marcu zanotowano 8 napadów,
to w kwietniu już 57, natomiast
w maju aż 70 co wskazuje na ich
zdecydowany wzrost. Na wzrost
napadów miała bez wątpienia
wpływ dezercja oddziałów Ukraińskiej Policji Pomocniczej, które zasiliły leśne struktury UPA.
Ukraińcy z tej formacji mieli
duże doświadczenie w mordowaniu, wcześniej brali udział
m.in. w akcjach likwidacji gett
żydowskich. W meldunku szefa
gestapo Heinricha Mullera znajduje się informacja o likwidacji

15 tysięcy Polaków na Wołyniu. Raport dowództwa Grupy
Armii ,,Północna Ukraina’’ z
18 maja 1944r. mówi o posiadaniu rozkazu wydanego przez
dowództwa UPA, mówiącego o
rozstrzeliwaniu wszystkich Polaków. Rozkaz ten jest cytowany
w sprawozdaniu pełnomocnika
Grupy Armii ,,Północna Ukraina’’ z 23 maja 1944r. Podobnie
wynikało z raportów sowieckich
pochodzących z poszczególnych
oddziałów partyzanckich działających na Wołyniu. I tak np.
w meldunkach Iwana Szytowa,
stwierdzano, że w wyniku napadów nacjonalistów ukraińskich
na ludność polską w I kwartale
1943r. ,,zarąbano’’ kilka tysięcy
Polaków i do tego w niezwykle
okrutny sposób m.in. poprzez
wyłupywanie oczu, wykręcanie rąk ze stawów. Aleksander
Saburow w raporcie z 1 czerwca 1943r. donosił o niszczeniu
ludności polskiej za zachód od
rzeki Horyń i południu od linii
kolejowej Sarny-Olewsk. Wasyl
Begma zwracał szczególną uwagę na skalę okrucieństwa wobec
ofiar niezależnie od płci i wieku.
W swych raportach dowódcy
sowieccy zauważają, że nacjonaliści ukraińscy ,,prowadzą
dziką, krwawą rozprawę, niszcząc całkowicie ludność polską
i żydowską. Palą, zabijają, rąbią
toporami’’. Raporty niemieckiego wywiadu oraz sowieckich dowódców można uznać za źródła
bardzo wiarygodne, ponieważ
były pisane na bieżąco tj. w trakcie trwania ludobójstwa ludności
polskiej na Wołyniu. [4]
1] Relacja Heleny Bieleckiej
z książki Lucyny Kulińskiej
„Dzieci Kresów I„, wyd. Jagiellonia, Kraków 2009
2] Fragment z książki Józefy Felińskiej Marciniak- „WOLYŃSKA ZIEMIO MOJA”
3]Fragment Wspomnienia Henryka Lecha urodzonego w Starykach.
http://wolyn.ovh.org/
opisy/staryki-09.html
4] Zaczerpnięte z art.: Dariusz Zawadzki - Ludobójstwo na Wołyniu w świetle
meldunków niemieckich i sowieckichhttp://kresowiacy.
com/2014/07/ludobojstwo-nawolyniu-w-swietle-meldunkowniemieckich-i-sowieckich/
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Twarda to szkoła – lasy szackie!
27 WDP AK w maju 1944r.
Stanisław Nikoniuk ps.”Jantar”
Lasy Szackie! W tej nazwie skupia
się szczytowy dramatyzm wołyńskiej partyzantki, zawarta jest istota pojęcia p a r t y z a n t k a dla
wszystkich, którzy ów maj 1944
roku w tych lasach przeżyli. Jest to
bez mała miesięczny postój, zakłócony 5 maja atakiem Węgrów, a
21-go maja zburzony bezpardonową koncentryczną akcją niemiecką, która spycha wołyńską formację w bagna, czyniąc z niej dywizję raczej błotną niż leśną. Lasy
Szackie!… Bez taborów, bez szpitala, bez zaplecza gospodarczego, z
tym tylko, co każdy we własnych
rękach przeniósł przez ogień pod
Jagodzinem, zdani gospodarczo
przez długi czas każda drużyna
sama na siebie, każdy żołnierz tej
przedziwnej piechoty na własne
nadkruszone siły… Wprawdzie
jest dowództwo i, jak słusznie podnosił plutonowy Kalosz, myśli za
wszystkich i widać iż robi, co może
– Paweł widzi przede wszystkim
dowódcę 50 pp majora Kowala, ruchliwego, energicznego, zawsze na
czele, nie z takich ludzi, jak Siwy,
którego poraziła panika i uciekł haniebnie pod Zamłyniem - wprawdzie są obaj księża, dzielni kapelani Rafał i Prawdzic, jest grono
dzielnych i spokojnych do końca
oficerów, bliskich przez swoją postawę żołnierzowi, ale sytuacja dywizji i jej perspektywy widziane z
tamtego lasu oczyma szeregowców rozbitej i ciągle bitej jednostki
są takie, że całość trzyma się bardziej dzięki obręczy nieprzyjacielskiej zaciągniętej wokół tego kompleksu lasów niż dzięki hartowi
ducha. Dowództwo prowadzi, ma
rozeznanie w terenie, mapy, rozkazy władz zwierzchnich, ma inne
spojrzenie niż szeregowcy na
wszystko, co się dzieje i przez co
się przechodzi, ale nie może, czy
także i nie chce, czy nie potrafi, czy
tez samo już nie ma energii dzielić
się z tym, co wie, z szeregowcem.
Nie dzieli się, wymaga tylko posłuszeństwa i wierności, gdy tymczasem zasoby tych cnót na takim
szlaku, jak ten, który wiódł przez
Czmykos, Staweczki, Owołczym,
Mosur, Zamłynie, Jagodzin, Smolary, krytycznie się wyczerpały i
teraz ducha żołnierzy rozkłada nędza postoju w lesie szackim. W
odczuciu Pawła, jego kolegów,
każdego, z kim Paweł może porozmawiać, zresztą nie tylko w odczuciu lecz namacalnie, w całej empirycznej rzeczywistości tego postoju, jest to nędzna, coraz nędzniejsza wegetacja, nie wiele różniąca
się od wegetacji jakiegoś pierwotnego człowieka w pierwotnej puszczy, a nawet gorzej niż to, ponieważ na tak wegetującą, zahukaną,
zepchniętą w knieję gromadę ludzi
czyha z każdego kierunku formacja prześladowców zorganizowanych, odżywionych, ubranych,

sprawnych, uzbrojonych po zęby,
górujących nad gromadą orężnie
od cekaemów po samoloty. Robi
się coraz ciaśniej w tym lesie, coraz ciaśniej. Jest to strefa frontu.
Dopiero potem żołnierz dowie się,
z kim miał do czynienia: z dywizjami przeciwnika, dla których
walka z tym leśnym licho zbrojnym ludkiem jest ot, przeczesywaniem lasu w strefie frontu, uprzątaniem miejsca dla mającego się tutaj
odbyć starcia z równorzędnym
przeciwnikiem napierającym od
Wschodu. Nieprawda iż Niemcy
boją się wchodzić do lasu! Tak to
sobie wyobrazi później naiwna,
chełpliwa piosenka bądź opowiadanko wykoncypowane za biurkiem. Nie boją się! Dowiedli tego
wołyńskiej 27-ej już nie raz i ciągle
od nowa powtarzają ten dowód.
„Oby jak najprędzej nadeszły ciężkie bronie sowieckie i przepędziły
wściekłych Niemców” – notuje Paweł ogryzkiem ołówka w kończącym się notatniku. Chmura czarnych myśli zatruwa świadomość
szeregowca w tym lesie. Sam jednak las jest do 21 maja jak jeden
wielki, zielony, szumiący dom. Zapewnia spanie, osłonę, roztacza
mnóstwo uroczych widoków – jeśli kogo jeszcze stać na zwrócenie
na to uwagi, jak Pawła, który notuje: „Jaśnieją jasnozłotym młodziutkim listowiem młode graby i
brzózki, jak świece płonące w
mrocznej kaplicy o wysokich zielonych witrażach”. Nie skąpi żywicznego powietrza, wody z bajora, chrustu na ognisko, ale tworzy
tylko dach i ściany: ubogi to dom
– nie ma w nim żadnej żywności, a
ludzi jest parę tysięcy, bo stoi tu
także partyzantka sowiecka. Po
żywność trzeba z lasu wychodzić.
Nieskwapliwie opuszczają chłopcy
zielony cień i zacisze. Ku wsiom
stojącym na otwartej przestrzeni
rozświetlonej całym niebem podchodzą w napięciu, ostrożnie, jak
dzikie zwierzęta – otwarty teren
jest groźny. Nawet nocą gwiazdy
lepiej jest oglądać przez konary
drzew, prześwity między koronami
wysokopiennych sosen – wystarczy dojrzeć jedną, nie trzeba całego
nieboskłonu. Wychodzą z lasu także jednak chętnie – ponagla nowy
znajomy tych chłopców – głód.
Paweł wielokrotnie uczestniczy w
takich wyprawach. Smętne są. Wychodzi się z workiem, jak na żebry,
wraca się z workiem coraz pustszym. Paweł pamięta chatę w rzadkim podlesiu, przez które prześwituje srebro jeziora. Chata drewniana, nie pobielona wewnątrz ni na
zewnątrz. Wchodzi do wnętrza.
Gospodyni krząta się przy chlebowym piecu – wsadza właśnie placki-podpłomyki. Paweł siada na ławie przy oknie. Rozgląda się po
kątach i ścianach. Zna takie wnętrza wiejskich chałup, sam na Zie-

lonej mieszkał w podobnym. Ale
co za dziwne uczucie teraz go zastanawia: rozgląda się po tym
domu, jak po czymś obcym… Dziwi się: jak człowiek może w tym
mieszkać, czuć się spokojnym? Ma
wrażenie jak gdyby wszedł do klatki. Źle jest w tych czterech ścianach, śpieszno mu stąd – wychodzi. Nie usiedział kwadransa. Klatka! Nie ma gdzie się obrócić, niczego nie widać w żadnym kierunku. Podziękował – nie będzie czekać na podpłomyki. Wyszedł z kawałkiem czerstwego chleba. Z
progu natychmiast obwodził wzrokiem przedpole, potem flanki i tyły,
całą otwartą przestrzeń. Cisza. Pusto. Ciepły, łagodnie zachmurzony
poranek, nikogo podejrzanego w
pobliżu, w ogóle nikogo, ale
śpiesznie zawraca do lasu. Nie dowierza spokojowi sadyby. Już nie
raz z podobnej wiejskiej ciszy buchał nagle strzał, narastała strzelanina, biły armaty i zaczynała się
znowu ucieczka. Na skraju lasu
zbierają się koledzy – zaglądali do
dalszych chat. Podchodząc rozkładają ręce: nie lub bardzo niewiele.
Po trzech dniach Paweł znowu na
ochotnika wychodzi z większą grupą. Idą teraz w innym kierunku,
długo, głębokim, prosto przeciętym w masywie dorodnego boru
duktem, potem dróżką meandrującą wśród drzew, wykrotów, bagienek, kałuż, dalej ścieżką przez leszczynowy zagajnik, wreszcie zupełnym bezdrożem po kępach przez
brzozowy młodniak – nie do opisania jest rozmaitość tego lasu. Grupę prowadzą ludzie lepiej obyci z
lasami niż Paweł, prowadzą bezbłędnie. Rozproszoną kilkunastoosobową gromadą wychodzą na
łąkę, wchodzą na podmokłe ogrody wznoszące się nieznacznie ku
tyłom wiejskich zabudowań. Nie
wchodzą do budynków – na pewno
już nie ma po co. Cel wyprawy jest
tu, w ogrodzie: rozkopany dół z
kartoflami. Ktoś się już tutaj pożywił – Sokół, czy Jastrząb?… Do
dzieła! Paweł włazi do dołu jeden z
pierwszych, nabiera pół worka.
Będzie na parę dni dla całej drużyny. Wyjątkowo zasobny dół! Każdy bierze ile da radę unieść. Z chat
nikt nie wychodzi na ogród, nawet
nikt nie wygląda. Wracają. Chwilami Paweł zatacza się – ciężko jednak. Karabin przewieszony przez
pierś przekrzywia się kolbą do dołu
– równowagę trzeba poprawiać
łokciem, obu dłońmi krzepko ściskać szyjkę worka. Wziął więcej
niż inni – cieszy się. Doniesie. Drużyna ma jeszcze mąkę i trochę łoju.
Wymiesza się utłuczone kartofle,
mąkę, łój – będzie „psiocha”. Psiocha – od pies… Główne teraz pożywienie. Znakomita! Nie zbrzydła, ciągle każdemu za mało. (…
będą żony miały kiedyś zdumiewająco niewybrednych mężów..).

Twarda to szkoła – lasy szackie!
Puszcza pierwotna. Pierwotnieją w
niej chłopcy spędzeni z obszaru
niewyrafinowanej przecież wołyńskiej i poleskiej cywilizacji. W porównaniu z trudami ich bytu, ich
nędzą, nędzą bezdomnych włóczęgów najbiedniejszy tabor cygański
stanowiłby jednostkę ekonomiczną wyposażoną po królewsku. Nie
uwierzy w to, kto tam nie był. Pierwotniejąc w tym lesie młodzi Wołyniacy dostrzegają w zamian za to
rzeczy elementarne. Na przykład
doniosłość takiego przedmiotu jak
garnek… Mieć go lub nie mieć
więcej tu znaczy dla życia i samopoczucia niż potem mieć wszelkie
wygody i luksusy. Przechodząc
wsie nie gardząc już tym prastarym
ludzkim wynalazkiem, oczyszczają wieś z wszelkich jego typów.
Skwapliwie podnoszą nawet rzucone pod płot wysłużone żeliwne
baniaki, poobijane rondle, kruche
gliniane garnki, wszelką rozmaitość, w której jeszcze jako tako da
się gotować. Nie lekceważą zupełnego starocia – lepsze sztuki już
inni zdążyli sprzątnąć albo też
chłopi ukryli należycie, doświadczywszy jaka to piechota przechodzi. Biorą przeciekające, dziurawe
– nic to! Wystarczy przetknąć dziurę szmatką. Bogaty jest, kto ma
menażkę – lekkie, eleganckie naczynie, ale takich bogaczy jest niewielu. Po paru typach różnych
garnków z gliny i żeliwa Paweł ma
w końcu menażkę. Moment wejścia w jej posiadanie winien był
zanotować, lecz wtedy ostra niezbędność stosowania konkretu rzeczy przesłaniała cały horyzont jej
znaczeń. Ważne, że ma, że nie
ukradł. Ma ją do spółki z kolegą, z
którym ustala współpracę gospodarczą i zawiera z jej gruntu wypływająca przyjaźń. Jest to strzelec
Kogut, chudy i wysoki, blady Kowelanin, starszy o dwa lata od
Pawła, zamknięty w sobie, nieufny.
Doniósł menażkę tu z samego
domu, upilnował przed złodziejami. Z pośród wielu stron życia w
lesie szackim Paweł z satysfakcją
wspominał później celebrowanie
rozdziału mięsa dla drużyny. Padają krowy pod nóż na skraju biwaku.
Skąd jeszcze kwatermistrzostwo je
ma? - drużyna nie pyta, w milczeniu odbiera swój przydział surowej
wołowiny. Leży drużyna na gładzi
igliwia pod sosną, przed szałasem
skleconym z gałęzi, przykrytym
gałązkami, mchem, ściółką zgarniętą z pod drzew – przyniesiono
przydział! Leży drużyna wpatrzona w kęs mięsa – czeka! Dzieli Paweł. Niezmiennie on, na to się
wszyscy zgodzili – to dla Pawła
niemałe wyróżnienie! Tnie mięso
scyzorykiem ze starannością kreślarza, rysującego precyzyjny
szkic, na idealnie równe porcje, w
każdej jest jednakowo mięsa, jed-

nakowo łoju. Patrzący nie wnoszą
żadnych pretensji – dzieli Jantar,
mają do niego zaufanie. A że patrzą jak dzieli, to dlatego iż człowiek zaczyna wpatrywać się w tym
lesie rzeczy, których istnienia i
znaczenia nie dostrzegał dotąd i nie
dostrzegłby, nie będąc tu, przez
całe może życie. Poza tym są głodni. Żaden nie może mieć mniej, żaden więcej – to oczywiste. Wreszcie – nie zaszkodzi popatrzeć… na
wszelki przypadek. Najsrożej wpatruje się w ten obrzęd Szpic. Po Zamłyniu przestał narzekać. Za to
spojrzenie ma coraz dziksze. Kończy się ceremoniał i kontemplacja
podziału, wstają i dwójkami, trójkami rozchodzą się do swoich
garnków, sposobią przydzielony
surowiec. Ten i ów wyciąga z kieszeni jeszcze jakieś własne jadalne
okruchy, garstkę grochu, ćwiartkę
cebuli, przynoszą wodę z wykopanej opodal jamki lub z szarzejącego nieco dalej bajora – odbywa się
gotowanie. To gotowanie zajmuje
ogromnie dużo czasu, stanowi
główną treść dnia. Jest to sztuka, w
której celuje Kogut. Byle mu tylko
dostarczyć surowca. Cierpliwie,
starannie obierze i pokroi kartofle,
precyzyjnie potnie ząbek czosnku
– Paweł zdumiewa się, na jak długo starcza mu jednej główki zdobytej gdzieś na wyprawie do wsi, doda parę ziarenek grochu, zasmaży garsteczką mąki na łoju w dekielku menażki, przyprawi zupkę,
pieczołowicie ustawia menażkę na
ognisku, dorzuca gałązek, dmucha,
nigdy nie przegapi momentu kipienia – co za mistrz i geniusz cierpliwości! Koegzystuje tak z Pawłem
od wyjścia ze Smolarów. W warunkach tego postoju każdy żołnierz musi się stać swoim własnym
kwatermistrzem i kucharzem. Na
gotowaniu schodzi cały dzień.
Sprawniej to idzie w drużynach posiadających wiadro, ale menażka
jest jednak ostatecznie lepsza – w
marszu, w odskoku… Wiadro jest
podstawą wspólnoty gospodarczej
najwyżej drużyny. Pluton musiałby
dysponować kotłem, a kotły zostały pod Mosurem. Siedzą lub
kręcą się wśród śmigłych wysokopiennych sosen zbiedzeni żołnierze
-partyzanci. Wszystko układa się
samo przez się – bez pouczeń, bez
instrukcji. Dnie schodzą na krzątaninie wokół strawy, noce na spaniu
w ciasnych pachnących pleśnią i
ziemią szałasach. Ogniska rozkwitają trzy razy dziennie. Wieczorami
wyraźnieją skupione wokół nich
twarze i ręce. Twarze brudne, o
otępiałym, surowiejącym spojrzeniu. Ręce spękane, czarne od garnków, uwędzone w dymie, zgryzione przez komary. Mydła nikt nie
ma. Odzież zawszona. Czochrają
się, przebierają palcami szwy
ubrań. Trzaskają opite krwią pasożyty w zawziętym docisku pa-
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znokci. Syzyfowy trud! Nie pomaga nawet wygotowanie koszuli we
wrzątku. Oglądnąć się wstecz na
Szacki Las, skwitować nędzę tego
biwaku uśmiechem i powiedzeniem: twarda szkoła!... po latach
jest ładnie i łatwo, ale usiedzieć
tam w gronie głodnej, zgnębionej
drużyny, zapatrzeć się osowiałym
wzrokiem w potrzaskujące płomieniem ognisko, rozejrzeć się po twarzach towarzyszy, po rozrzuconych
w lesie dalszych takich samych
ogniskach i drużynach, po całym
biwaku, całej jego surowej nędzy
skontrastowanej
z wiosennym
przepychem obojętnie życzliwego
wiosennego boru, wieczorem podświetlonego blaskiem ognisk, w
dzień migocącego fantastyczną grą
światłocienia, i ciągle trawić
w myślach – którędy się doszło do
tego lasu, i jak, i co jutro? – było
coraz trudniej. Toteż nikt się zbytnio nie zdziwił, gdy pewnego poranka nie zapłonęły ogniska na pokaźnej części biwaku Trzaska. Dezercja! Paweł wiedział że będą
uciekać już od wczoraj. Dowiedział się od swego przyjaciela z
oddziału Trzaska, strzelca Kmicica. Gdy rzecz została u nich postanowiona ostatecznie, Kmicic
odwołał Pawła z biwaku trzeciej
kompanii nad bajoro. Stanęli obaj
pod zwartą ścianą miedzianokorych sosen. Odbyła się pamiętna
rozmowa. - Jak chcesz, to idź. Idźcie! Ja o tym nikomu nie powiem.
Ale ja zostaję. Ja tak nie mogę
pójść. Jeszcze nie mogę. Może zastanów się i ty jeszcze raz. Może
nie powinieneś… W imię czego?
– pytasz - No choćby w imię twojego pseudonimu, w imię tego, cośmy w latach okupacji czytywali
na Zielonej – Trylogii… Słowackiego… Wszystkich… Tego, co
nam wpojono w szkole, w domu, w
kościele. Tego, o czym tutaj w tym
lesie ksiądz Rafał mówi w kazaniach. I w imię tego, cośmy robili
dotąd. - Nie, Paweł! Ja już nie
mogę. Już nie widzę żadnego sensu
tej poniewierki. Ja już po prostu nie
mam sił, rozumiesz? Plutonowy
Jaworski zna przejścia, przeprowadzi mokradłami za Prypeć. Za tydzień będziemy na Zielonej. Zielona i Kowel na pewno są już wolne.
Powiedziałem ci o tym dla twego
dobra, możesz dołączyć do nas.
Nie chcesz, to rób jak uważasz, ale
ja już nie mogę. Wymieniwszy
swoje racje, uznając je za równie
silne, Jantar i Kmicic rozstają się.
Paweł żywi trochę żalu do przyjaciela, ale rozumie go. Dokonali
każdy swojego wyboru. Ilekroć
spotykali się na tym biwaku zamieniali kilka słów, w oczach obydwu
było jednak pytanie o chleb. Dowództwo widocznie wyczuwało na
co się zanosi, gdyż wieczorem w
przeddzień dezercji na nabożeństwie majowym pułk wysłuchuje
w kazaniu księdza Rafała płomiennej pochwały cnoty wierności.
Brak w notatkach Pawła obszerniejszego zapisu tego kazania, jest
tylko w kalendarzyku przy dacie 9
maja króciutka ocena: „porywające!” Tym nie mniej nazajutrz z
szałasu do szałasu rozchodzi się
wiadomość: pół Trzaska zdezerterowało… Mija 10-ty, 11-ty maja.
Dwunastego kowelski pułk składa
przysięgę. Przemawia major Żego-
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ta – krótko, dobitnie. Piętnuje dezerterów jako zdrajców. I bodaj
także wtedy dla przeciwwagi odznacza kaprala z któregoś oddziału
krzyżem Virtuti Militari za zatrzymanie czołgu granatem w jednej z
bitw. Po szałasach trzeciej kompanii niewiele jest rozmów o dezerterach. Poszli sobie, niech idą. Jak się
nadzieją na Niemców – pożałują.
Lepiej trzymać się razem do końca,
choć staje się już wszystko naprawdę nie do zniesienia. Jednak
może się skończy jakoś wreszcie…
Nie kończy się. Jest coraz gorzej.
Odzież będąca odzieżą i pościelą
od miesiąca, ciągle na grzbiecie, w
słotę i w pogodę – drze się, dziw, że
jeszcze nie opada, że jeszcze znosi
dalsze kilometry kluczenia po
gąszczach, po najdzikszych zakątkach lasów. Nie wytrzymałoby takiej eksploatacji żaglowe płótno.
Nie ma żadnej zmiany. Sporadyczne wymiany i nie wymiany u chłopów niewiele poprawiają – chciałoby się powiedzieć: stan umundurowania, śmieszne to jednak słowo
dla oznaczenia przyodziewku 27ej. Szczęście wielkie, że zaczęła się
wiosna, że robi się coraz cieplej.
Umundurowanie… W lesie szackim już poniektórzy oficerowie zaczęli chodzić w postołach – łapciach z łyka. Hrubemu znakomicie
owe łapcie poleszcuckie pasowały.
Chwalił ich nadzwyczajną lekkość.
Paweł nie zapomni widoku strzelca
Zucha ściągającego szarą konopną
nitką rude sukno mużyckich portek
wziętych u Poleszuka – gruby lecz
stary, zleżały chłopski samodział.
Co postój w marszu, Zuch sadowi
się pod drzewo i bierze się za swoją
syzyfową robotę uśmiechając się
przy tym obronnie i klnąc. Pościągane w jednym miejscu portki
puszczają w drugim. Znów postój
– gdzie Zuch? Ledwo go widać z
trawy pod drzewem – naprawia
przeklęte spodnie. Stoi w szackim
lesie partyzantka sowiecka. Ci
mają lepiej! Zostawiają po sobie
cenne resztki. Nadchodzi dzień i
dla Pawła, gdy na skraju ich obozowiska pochyla się nad kupą
szmat i wybiera z niej spodnie,
czarne w szare paski, brudne i zawszone. Są do niczego, stracha na
wróble w to ubrać, ale lepsze nieco
niż zdarte ostatecznie świecące
dziurami płócienne portki Pawła.
Przebiera się. Niebawem zacznie je
reperować tak samo, jak Zuch. Na
szczęście frencz a la Stalin uszyty
przez matkę z sowieckiego koca i
takim że kocem pokryty kożuch
zrobiony z rękawów ogromnej baranicy wuja przetrzymują próbę do
końca. Najlepsza jednak jest czapka, papacha sowiecka, Poemat
mógłby napisać o jej zaletach! Wystarczy pod głowę wzgóreczek, korzeń, kupka chrustu czy liści i poduszka gotowa! Szorstkawe szare
futerko grzeje uszy, skronie, kark i
śpi się znakomicie. Niemieckie
buty dobrze wytrzymują przemarsze. Na noc przydałby się dłuższy
kożuch, do marszu jednak lepszy
jest jaki jest. - Wiesz, Jantar, jak
wyglądasz? – powiedział raz drużynowy Natan do zadumanego,
wspartego ciężko o karabin, zapatrzonego w ognisko kronikarza –
Jak zesłaniec sybirski… - A ty, jak
szofer, w tej skórzanej kurcie i pilotce. Przydziału wołowiny coraz

mniej – zabrakło już krów i owiec.
Kartofli coraz mniej – już tylko kilka sztuk na żołnierza dziennie. Niczego nie przynoszą wyprawy po
żywność – okoliczne chutory i
wioski kompletnie ogołocone.
Chłopi rozkładają ręce: byli tu już
od was… nic nie ma… sami już nie
mamy. Szperanie po kątach rzeczywiście nic już nie daje. Chytrzą też
diad’ki! Na kolejnej wyprawie drużyny po żywność stary chłopina
klnie się, że nic już nie ma, że byli
tu już… Drużyna myszkuje po
izbie i komorze – nic! Jeden Syrena nie przewąchuje kątów chałupy,
nie zagląda nawet do stodółki starego, idzie ku niewielkiemu bagnu
za stodołą. Człapie przez wodę na
środek, penetruje małą wysepkę
utworzoną przez korzenie paru ciasno rosnących sosenek. Idiota?
Nie! Geniusz! As wywiadu! – wykrzykują koledzy, gdy wraca.
Uśmiecha się od ucha do ucha,
mruży oczka, pokazuje kawałek
zżółkłej, starej słoniny, przeraźliwie chudy. – O, znalazł żem. Tam
ją w tej kępie trzymał, skurczybyk
Poleszuk! Post coraz sroższy. Na
kolację Paweł gotuje podjęte z ziemi sczerniałe obierki od kartofli.
Śmierdzą! Niepodobna tego przełknąć. Na drugi dzień szpera w pobliżu sowieckiego biwaku, znajduje głowę cielęcą rzuconą pod krzak.
Zeskrobuje scyzorykiem drobiny
mięsa przyschnięte do kości, wkłada do menażki, zalewa wodą, gotuje, próbuje jeść – mdłe! Gdyby
choć uncję soli! Potem wałęsając
się między biwakami podnosi z
ziemi krowią racicę. Ma z tego,
z miękkiej środkowej części, rozgotowaną masę. Z wyglądu i smaku – klej! W oczy zagląda głód.
Wielka wyprawa wysłanników
wszystkich oddziałów na chutory
Huty Ratneńskiej po prowiant wraca przepędzona ogniem artylerii,
nękana w odwrocie przez „ramę”
śmigającą tuż nad wierzchołkami
drzew i bijącą z broni pokładowej
w podejrzane partie lasu. Woreczek fasoli dla drużyny, talerz kwaśnego mleka i kartoflany placek
zjedzony w jednej z chałup – to
wszystko, co Paweł zyskuje z tej
wyprawy. A, jeszcze to: popatrzył
na wysokie zielone żyta, na osypane kwieciem sady, wchłonął w płuca haust pachnącego powietrza sadów i pól. Cisza w tej wsi była tak
słodka, jak ongiś na Zielonej. Ale
już po godzinie uciekał w tłumie
do lasu: buchnęła z tej słodkiej ciszy artyleria. W obozie głód. Ćwiczenia, które dowódcy usiłują
przeprowadzać w plutonach są ponad siły. Są to proste ćwiczenia:
bieg ku stanowiskom, padanie i
powstawanie w biegu. Lecz pół godziny takiego ruchu i pluton słabnie, nie może dalej. Przy zginaniu
się ku ziemi w głowie szum, mąci
się w oczach. Jest to już krawędź
omdlenia. Dobrze, iż dowódca
kompanii, porucznik Wilczur wie,
co się dzieje z jego piechotą. Skraca ćwiczenia, pozwala wracać do
szałasów. Mówi na zbiórce do siedzących półkolem: Kaszy, zwykłej
kaszy, parę worków jakiejkolwiek
kaszy i postawiłbym was na nogi.
Nic dla żołnierza nie jest bardziej
pożywne niż kasza. Czasem na takich siedzących zbiórkach kompania próbuje śpiewać zachęcana

przez porucznika, który mówi, że
śpiew dla żołnierza… Ale niewiele
z tego śpiewu wychodzi. Nie klei
się. A pod sosną na samym skraju
biwaku leży chłopaczek. Uśmiecha
się blado do Pawła, gdy ten nad
nim przystaje. – Wszystko mi z kiszek wycieka – mówi cicho. Nikt
się nim nie zajmuje. Koledzy dadzą trochę przełknąć z tego, co
ugotują, wszystko jednak przecieka… Leży cierpliwie, cichutko lub
siedzi oparty o pień, ręką przytrzymuje postrzelony brzuch. I nikt w
całym pułku nie ma na to rady, żadnej, najmniejszej rady. Dostał w
brzuch pod Smolarami, szedł jednak i doszedł aż tu. Dalej nie pójdzie. Zasoby żywności wyczerpane. Cztery kartofle na dobę. Parszywy nastrój. Sparszywiały też
stosunki w kompanii: okradają się
z mizernych resztek jedzenia. Upatrzą u kolegi schowaną w torbie
ostatnią kromkę chleba, zmawiają
się i w chwili nieuwagi właściciela,
czy wtedy, gdy śpi – kradną. Okradziony podnosi wrzawę, idzie ze
skargą do dowódcy. - Żołnierze!
– woła dowódca na zbiórce - Będziecie się wstydzili tego całe życie! W oczy sobie nie będziecie
mogli spojrzeć przy spotkaniu…
Niewiele to pomaga. Kradzieże,
meldunki o kradzieżach, kłótnie i
skandale są na porządku dziennym.
Oburzony Paweł notuje gotowym
określeniem: „Plwają na siebie i
żrą jedni drugich”. „Banda!” dorzuci dalej. Jeden z gapiowatych
podoficerów bierze się z rana do
czyszczenia pistoletu, zamiast broni wyciąga z kabury kamienie. Paweł kładąc się spać zawsze przesuwa swój pistolet pod bok, pod
brzuch, pod plecy – pamięta o tym
przez sen – śpi na pistolecie. Pogarda – oto, co czuje wobec tych
złodziei. Okradali się syci, teraz
okradają się głodni. Sparszywieli,
zdemoralizowali się – obyż tylko
w jego kompanii… Banda to, nie
wojsko! Sam wszakże dopuści się
niehonorowego postępku, gdy warunki potem nieco złagodnieją, gdy
pojawią się jeszcze jakieś skromne,
nie wiadomo już skąd zdobyte
przydziały mięsa. - Dzielisz im to
mięso i dzielisz i co z tego masz?
Weźże trochę więcej łoju dla nas…
- podszeptuje Kogut. Paweł usłuchał, podrzuca ku swojej porcji
parę gramów więcej. Ale erkaemista Klucz natychmiast podnosi protest. Pawłowi robi się głupio. Żałuje, że tak łatwo dał się nastawić
Kogutowi. Zresztą sojusz z Kogutem jest wyłącznie gospodarczy.
Paweł poznaje go z rozmów nieco
bliżej, stwierdza zupełnie odmienną postawę. „Różną nas ideie i filozofia” – notuje w strzępiącym się
zeszyciku. Wspomina brata – jakże
inaczej byłoby z Joginem… Ktoś
puścił słuch, że Kozioł znalazł kronikę, ale z kolei sam ją zgubił. Wierzyć temu – nie wierzyć?... Gdzie
znalazł – przed torami, czy tu po tej
stronie? Dokąd wobec tego doszedł brat? Gdzie teraz jest? Kozioł
plątał odpowiedzi. Buja zapewne.
Wspomnienia z lasów szackich
przemieszały się w pamięci Pawła
– nie potrafi podać dokładnej chronologii pomniejszych, chociaż
ważnych wydarzeń. Przemieszały
się w jeden zielono-szary, błękitno-czarny rozmazany kłąb. Nie tak
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jednak zdecydowanie czarny był
ów kłąb, jak w wypadku Kmicica,
który kto wie, jak i czy w ogóle doszedł do domu? Ani nie tak beznadziejnie czarny, jak u tych towarzyszy, co tylko ciężkimi przekleństwami odgryzają się losowi.
Paweł swój los znosi inaczej.
Ma duże rezerwy siły duchowej.
Czerpie z nich, jest tego świadomy.
Krzepiąco działa na niego gorące
słowo kazań księdza Rafała. Kapelan mówi o Polsce. Ku niej idą
i dla Niej cierpią. Mówi o Królowej Korony Polskiej. Ryngraf z
Jej wyobrażeniem i Białym Orłem
u spodu zawiesza nad patykami
ołtarza na sosence. Ksiądz usiłuje
rozpalić tymi symbolami ducha
wycieńczonej wołyńskiej piechoty. Nawołuje, by każdy się poczuł i
stał się teraz, tak właśnie teraz!, rycerzem Polski i Jej Królowej. Z coraz ostrzejszym odczuciem bezsensu sytuacji 27ej kaznodzieja zmaga
się wskazując sens. Polega on na
tym, że już sama obecność Dywizji
w tych lasach jest walką, ponieważ
wiąże siły wroga wokół tych lasów, zmusza do atakowania i tym
samym odciąża front. Z trudem
dochodzi ta idea do świadomości
zgonionej, zgłodzonej, wycieńczonej piechoty. Sens? W tym gniciu
w lesie? W niemożności podjęcia
działań zaczepnych? W ciągłych
ucieczkach przed wrogiem? Jestże
to sens? Dopiero z perspektywy
późniejszych lat, szerszego rozeznania, z porównania z działaniami innych formacji partyzanckich
zgodzi się Paweł, że teza ta była
jak najsłuszniejsza. Zgodzi się i
przeboleje to, iż z bliska, od środka
wyglądało to wszystko tak mizernie, tak nędznie. Cóż tedy podtrzymywało go na duchu prócz sugestii
kapelana – stańcie się rycerzami!
właśnie teraz! Co jeszcze trzymało go, gdy przechodził swoją – jak
to nazwie później za Conradem –
„smugę cienia” w tamtych lasach i
bagnach? Młodość – po pierwsze.
Z tego zdawał sobie sprawę już
wtedy. Widział kilku starych ludzi
w szeregach 27-ej. Ich twarze z
wyrazem bezdennej rozpaczy. Jeden z tych starszych nie mógł iść.
Znaleziono mu chudą, kościstą
szkapę. Jechał na niej, sam chudy
przerażająco…Dalej – modlitwa.
Modli się Paweł w tym lesie. Rankiem oddala się od szałasów. Staje. Przez zieloną, rozchybotaną,
szumiącą, a czasem cichą masę
boru spogląda ku wschodniej połaci nieba, błękitno-złotą od słońca, białą od czystej bieli obłoków,
i odmawia litanię do Królowej
Korony Polskiej, Królowej jego i
owych rycerzy oszukujących głód
całodziennym gotowaniem nędznej strawy, tłukących wszy, przecierających broń szmatami bez
oliwy, bądź wałęsających się bezradnie po obozowisku. Paweł zna
litanię na pamięć. Każdego poranka odmawia ją w ten sposób – na
ustroniu, zapatrzony na wschód, ku
stronie, gdzie został Kowel, matka,
młodszy brat. Zwrócony twarzą
w tamtą stronę modli się i wie, że
to samo teraz czyni matka. Paweł
wierzy. Po prostu wierzy. Z Kogutem nie rozmawia o tym. Nie zrozumieliby się. Trzecie źródło siły,
wytrwania – to poezja. Chodząc po
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tym biwaku szackim często myśli
całymi strofami poezji, którą chłonął przed tym przez lata. Pod drzewem w trawie znajduje właśnie w
tym lesie kilka wydartych stron
chrestomatii rosyjskiej. Wiersze.
Jeden jest wyraźnie zaadresowany
do niego.
(… Pojąłem życie.
Swój los, jak Turcy lub Tatarzy
Wdzięcznością jednakową darzę
Za wszystko. Bóg? O szczęście
go nie proszę
I zło w milczeniu znoszę.
Wschodnich to niebios toń wysoka
Może z nauką ich proroka
Mnie pogodziła. Poza tym
życie bez przerwy koczownicze,
Trosk, trudu pełne dni i noce
Przygniotły myśl i brak jej mocy,
Zbolała dusza pierwotnieje
śpi serce. Dla wyobraźni
brak przestrzeni,
Głowa bez pracy jałowieje.
Jedynie leżeć można w cieniu
Wśród traw… ).
Uderza Pawła tożsamość sytuacji,
tożsamość nastroju i postawy poety, który ten wiersz napisał. Przynosi treść pokrzepiającą. Wkrótce
zna wiersz na pamięć. To są rezerwy duchowe Pawła. Sprawdził je
w lasach szackich. Bardzo dużo
pozwoliły znieść. Sytuacja oddziałów 27ej z dnia na dzień staje się
gorsza. Ostatnia wyprawa po żywność nie polepszyła sytuacji żywnościowej, pogorszyła wojenną.
„Rama” nie przestaje się kręcić nad
lasem już trzeci dzień. Pogodny,
świeży, słoneczny poranek w lasach szackich 21 maja, godzina 9
– 10. Pojawia się w kompanii porucznika Wilczura kapitan Hruby.
Porucznik zbiera kompanię i obaj
oficerowie, bardzo spokojni, spokojnie prowadzą przez rzadki las
sosnowy wyścielony bujnym zielonym dywanem jagodnika. Cisza
zalega las. Chroboce roztrącany
butami zielony jagodnik. Po dziesięciu minutach spacerowego marszu oficerowie zatrzymują kompanię, każą żołnierzom rozstawić się
wzdłuż dróżki i zająć stanowiska
dobrze maskowane. Wygląda to,
jak gdyby kompania wyszła na
jeszcze jedne, zbędne, nie wiele
dające a uciążliwe ogromnie ćwiczenia. Chłopcy tak właśnie myślą.
Krzywią się – znowu komuś zachciało się tych ćwiczeń… Trudno.
Poszwendają się po lesie, poleżą,
ile się da. Zalegli w linii, leżą niemal niewidoczni w jagodniku.
Lecz oto kapitan – dziadek leśny z
nieodstępnym leszczynowym kijem w ręku, na nogach onuce i łapcie sznurowane do łydki – przechodzi wzdłuż stanowisk i powtarza…
Co? co? Nie strzelać, dopóki nie
podejdą blisko! Podpuszczać na
całkiem pewny strzał! Nie strzelać
za wcześnie! Cisza w lesie, najmniejszego szmeru. Przez prześwity zieleni nad głowami wpadają do
wnętrza lasu smugi i całe snopy
słońca. Cóż to za rozkaz? Do kogo
nie strzelać w tej ciszy? Głupie pytanie! „Rama” wczoraj nie na próżno latała całe popołudnie! Więc to
nie ćwiczenia… Kompania leży,
jak kazano. Nad jagodnikiem sterczą tylko głowy: każdy sprawdza,
kogo ma za sąsiada z prawej, kogo
z lewej? Ciągle cisza. Trwa nie-
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zmącona – ile już? – chyba z pół
godziny. Niedzielny poranek w
tym zakątku lasu jest cudny. Nadal
cisza. Żadnego ruchu w przedpolu,
chłopcy popatrują ku górze w oka
błękitu obramowane gęstą iglastą
zielenią. Ciągle cisza. I nagle gdzieś z prawej strony, daleko w
gęstwinie rozpruwa tę ciszę gwałtowna seria z elkaemu. Chłopcy
Wilczura nieruchomieją na stanowiskach. Dłonie lgną do spustu i
lufy karabinu. Świdrując wzrokiem
przedpole pocięte miedzianymi kolumnami sosen, mroczno-zielone
w tle, przytrzymują oddechy. Tak
tego dnia – od spokojnego wymarszu z biwaku i powolnego, zupełnie ćwiczeniowego obsadzenia linii kompania wchodzi do boju. Elkaemowi odpowiada natychmiast
seria równie gwałtowna o nieco
innym brzmieniu i tak samo długa
- jak gdyby krawiec przeciągnął
maszyną bardzo długi ścieg w poprzek płótna. Rozlegają się buchnięcia pojedynczych wystrzałów,
huk w tamtej stronie gęstnieje,
puchnie jak kasza na ogniu. Kompania Wilczura leży, wpatruje się w
swoje mało przezierne przedpole,
nasłuchuje. Ku piętom Pawła spływają z całego ciała dobrze znane
maleńkie ukłucia – impulsy lęku.
Spogląda jeszcze raz na prawo: w
jagodniku szarzeje sylwetka Morusa – leży nieco niżej od Pawła. Na
lewo – Kogut, bardzo wyraźny w
zieleni w swoim kolejarskim granatowym płaszczu. Spotykają się
wzrokiem, próbują się uśmiechnąć.
Płyną minuty, strzelcy leżą, jak napięte sprężyny. Knieja z przodu na
prawo grzmi wystrzałami na cały
las, tu u Wilczura ciągle cicho.
Znowu pojawia się kapitan Hruby,
podnosi kompanię, prowadzi kilkanaście metrów dalej, rozrzuca
wzdłuż nowej linii - wytycza ją
machnięciem swego kija. Znowu
kompania kładzie się w jagodowym buszu linią nieco rozwichrzoną w nierówny zygzak, gdyż każdy
stara się mieć przed sobą gruby
odziemek drzewa. Paweł pamięta o
nogach: wewnętrzne kostki stóp
dociska do ziemi. Pamięta jak nisko szedł ogień pod Jagodzinem.
W przedpolu, rozmigotanym od
światła i cienia nadal nie widać
żadnego ruchu, żadnej oczekiwanej podkradającej się postaci przeciwnika. Własnej linii zaległej na
płask także nie widać. Ta połać lasu
- gdyby ktoś mógł spojrzeć z boku,
z wysokości dorosłego człowieka
– wydaje się zupełnie pusta. Jeszcze jeden kwadrans mija w bezruchu, nadal nikogo w przedpolu
lecz oto nad głowami kompanii
zaczyna coś ciapać i pacać drzewa.
Pod Mosurem, gdy Paweł po raz
pierwszy znalazł się w strefie takiego pacania kul– było to w polu,
wśród rzadkich zarośli – mimo
woli odwrócił twarz od kierunku,
skąd nadchodził gwizd kończący
się takim ohydnym pacnięciem. To
samo zrobił Jogin i inni koledzy. I
wtedy ów stary sierżant-pijaczyna,
który pytał Pawła: Jantar, Jantar,
skąd u ciebie taki pseudonim?
krzyknął ku braciom zgorszony:
Nie odwracać się! Patrzeć na
wprost! To był moment, gdy Paweł
stał się żołnierzem. Tu obstrzał
idzie na razie wysoki, ślepy. Zaczynają spadać drobne gałązki

ścięte kulami. Potem zniża się - na
miodowej korze pni już tu i tam
bieleją rozprucia. Pociski tną zieleń, słychać ich lot, syki, świsty i
zderzenia z drzewami. Przedpole
zapełnia lekki niebieski dym prześwietlony smugami słońca. Po linii
przechodzi rozkaz: strzelać w ten
dym! nisko w dym! I wtedy bujny
zielony jagodnik wybucha wystrzałami. Wydaje się, że las nie
pomieści już więcej huku lecz to
dopiero preludium. Bo oto łupi coś
nagle w wierzchołek sosny z łoskotem piorunu. Cios łamie gałęzie,
ich darcie się, trzask miesza się z
szurgotem odłamków i ciężkimi
pacnięciami o ziemię. No tak! Tak,
jak zawsze! Bez artylerii się nie
obędzie. Bije już na dobre. Skąd
jednak wie, że oni właśnie tu leżą?
Na odcinku kompanii Wilczura coraz więcej dymu i huku. Pociski
detonują w wierzchołkach drzew,
łamią konary, niektóre przenikając
niżej strzępią pnie, inne rozrywają
się z ziemi. O kilkanaście kroków
od linii wykarczowana pociskiem
wyskakuje
z ziemi i przewraca
się, jak długa, gruba, stara osika.
No tak! Jest już i „rama” – słychać
ją nad lasem, chwilami widać jak
plami czysty błękit prześwitów.
Huk, świsty i syki kul, stukanie i
szurgot odłamków, detonacja za
detonacją, buchnięcia własnych
karabinów – cała gama bitewnego
hałasu w uszach, zwielokrotniona
echem, a przed oczami już nie
przesłona dymu lecz ogień, żywopłot ognia – pali się poszycie.
Z przed ściany ognia wyskakuje
nagle wprost na stanowisko Pawła
ruda sarenka. Staje, jak wryta o kilkanaście kroków – błysk czarnych
oczu, wilgotny błysk nozdrzy, uszy
wachlarzami ukośnie – i skręt w
bok – trzy susy – znika w gąszczu
na lewo. Hruby nakazuje jeszcze
jedną zmianę linii – usuwa kompanię z przed żywopłotu płomieni.
Chłopcy odstępują pojedynczo, po
kolei wstają, biegną chyłkiem od
drzewa do drzewa, kładą się. Mają
chwilkę wytchnienia. Tymczasem
cały las wokół nich kipi wystrzałami, huczy, grzmi oddając echo z
kniei do kniei. Pociski dział łomocą z góry, regularnie jak cepem. W
południe zapada cisza. Słychać
trzask płonącego poszycia i już nic
więcej. I oprócz dymu i ognia niczego nie widać. Strzelcy podnoszą się ze stanowisk, uśmiechają
się. Ktoś mówi głośno: - Ty, Kozioł, nie podnoś flinty tak wysoko,
gdy strzelasz… Zadzierasz ją na 45
stopni jak pies ogon. To nie zenitówka. Co ty, przeciwlotnik jesteś?
Kozioł uśmiecha się z zażenowaniem. Flintę rzeczywiście ma imponującej długości, postawiona na
ziemi sięga mu do nosa. Jakiś angielski typ karabinu. Cisza trwa
długo, więc Paweł podchodzi do
Natana:
- Słuchaj, moglibyśmy z drużyną wyjść teraz do
przodu. Zobaczymy ile tam po
krzakach zabitych Niemców. Obłowimy się…Paweł ma w chlebaku wołowy gnat z kawałeczkiem
mięsa. Nie zdążył z rana ugotować.
W tej ciszy znowu kusi go wyobraźnia – widok plecaka wyładowanego jadłem. Natan chwilę się
zastanawia: Dobra! Idziemy!
Zbiera się przy Natanie kilku
ochotników – Grzmot, Morus, Sy-

rena, Koza – uprzedzają pozostałych, że wychodzą w przedpole,
nakazują: nie strzelajcie, gdy będziemy wracać. Dwójkami za drużynowym wychodzą na skraj boru,
zaszywają się w gęsty choinkowy
młodniak dostatecznie wysoki.
Skradają się przez ten zagajnik ku
przodowi. Nad głowami bezmiar
majowego błękitu. Serca młócą,
każdy krok pełen czujności. Są
pewni, że nastrzelali na swoim odcinku Niemców – tyle przecież posłali strzałów w tym kierunku…
Popycha wszystkich to samo pragnienie co Pawła: zebrać plecaki –
będzie chleb, konserwy…Uszli nie
więcej jak kilkadziesiąt kroków,
gdy Natan – jakby na żmiję nadepnął – gwałtownym w tył zwrot rzuca się bez słowa biegiem do tyłu.
Drużyna momentalnie za nim, i
jednocześnie z bliska tnie w ich
kierunku seria z automatu. Chłopcy nurkują w zwarty gąszcz choinek, wypadają w bór ku swoim.
Paweł podnosi w biegu czyjąś
czapkę. Blady, przerażony Natan
pośpiesznie wyjaśnia Hrubemu co
się stało: - Doszliśmy do przecięcia się dwóch ścieżek i patrzę: z
bocznej zbliża się ku nam grupka
umundurowanych – niemieckie
płaszcze, hełmy, automaty przez
pierś. Widzę, że jeden pierwszy
mnie spostrzegł, chwyta za automat, więc ja – chodu! Seria w patrol Natana zawiązuje bój od nowa.
Patrol wlatywał na swoje stanowiska wśród gwizdu kul. Tym razem
ogień na linię Hrubego i Wilczura
idzie gęsty, niski, zawzięty. Kompania odpukuje się ze swoich kabeków deszczowi rzęsistego maszynowego ognia. Chłopcom robi się
nieswojo od tak nierównego dialogu. Niewiele poprawia sprawę
dziesięciostrzałowiec Morusa, a
Klucz widocznie nie ma już naboi
do swego francuza – wcale go nie
słychać. Może być tragicznie z
kompanią… Jeszcze trochę poleżą,
a potem? Wszyscy oddychają z
ulgą, gdy z boku z lewej odzywa
się rzęsiście jak ulewa elkaem któregoś z sąsiednich oddziałów – Sokoła chyba. Odziemki sosen dziurawione są coraz niżej, nad samą
ziemią. Kompania leżąc spłaszczona u ich stóp odbija się gorączkowo. Hruby w czasie zacisza obchodził linię i wyjaśniał, że tutaj za
wszelką cenę muszą wytrwać do
wieczora. Niektórym przerażonym
chłopcom wyjaśniał to przy pomocy swego leszczynowego kija, gdy
zbyt panicznie zmieniali stanowiska i nie chcieli kłaść się dobrowolnie na nowej linii. Paweł z pewną
satysfakcją zauważył, że to właśnie
spotkało Koguta, który na moment
ogłupiał ze strachu: z miny było
widać, że popędziłby jak szalony
gdziekolwiek przed siebie, byle dalej od linii! Jest już godzina chyba
trzecia po południu. Nasilenie walki przenosi się znowu na prawo od
kompanii Wilczura, tam, skąd się
wszystko zaczęło. Na linii Wilczura znowu pełny spokój. Ale
niebawem spokój ten zakłóca
nowy dźwięk dochodzący gdzieś
zupełnie
z bliska – cienki i
słaby na tle huku bitwy, szmer raczej, tylko, że to już szmer czołgów!… Więc Hruby daje znak do
odwrotu. Kompania odchodzi luźną gromadą, mija swoje obozowi-
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sko, szałasy, popioły ognisk, wchodzi w nową dzielnicę. Spokojnie
tam, mroczno – kończy się niedługo dzień. Z bocznych partii lasu
spływają inne grupy, gromada powiększa się, idzie bez rozmów. Porucznik Wilczur został na linii na
zawsze. W czasie pierwszej przerwy w bitwie Paweł wyszedł kilkanaście kroków do tyłu i widział: na
dwu karabinach podłożonych pod
ciało czterech chłopców niosło zabitego. – To porucznik Wilczur –
powiedzieli. – Leżeliśmy dobrze
ukryci, szedł niegęsty ogień i Wilczur podniósł się na kolana zobaczyć, co w przedpolu, i wtedy –
cała seria w brzuch…Pochwali go
gdzieś niedaleko, płytko – w pośpiechu. Zniknął też, nie ma go
wśród odstępujących, drużynowy
Natan. Po tej patrolce miał twarz
przerażonego. Uciekł? Zabity? W
niewoli? – nie wiadomo. Paweł nigdy go już nie spotka. Drużyna
trzyma się sama, chłopcy pilnują
się, żeby być razem. Wszyscy z
kompanii, poza poległym porucznikiem i zaginionym Natanem wyszli z bitwy cało. Kapitan Hruby
kroczy u czoła gromady w milczeniu. Cichną dalekie odgłosy walki.
Jeszcze z pół godziny do zachodu
słońca. Gromada przechodzi zacienioną ukośnie ulicę duktu. Czyjaś
siekiera, a może pocisk zwaliła w
poprzek duktu duże liściaste drzewo. Ktoś wyjaśnia: Przesłonili widzialność, bo strzelali, dranie, z
działa po tej przesiece. W miarę
odchodzenia ustala się ogólny kierunek odwrotu – jak zawsze… Jak
zawsze ktoś gdzieś u czoła prowadzi. Już doszli do krawędzi lasu.
Bezpośrednio stąd zaczyna się bagno porośnięte z brzegu wysoką
łozą. Z leśnego obszaru spływa ku
tym łozom coraz więcej ludzi. Milczenie, jak gdyby nikogo tu nie
było. Słońce zaszło. Ciemno. W
zupełnej ciemności formuje się kilka gromad i każda po kolei w pełnym milczeniu wchodzi w bagnisko. Nie jest głębokie, woda tylko
do kolan, można iść. Emocje całodziennej bitwy zagłuszyły głód, teraz głód zagłuszają emocje tego
pochodu. Słychać chlupot i bulgot
wody – nic więcej. Pod nogami
woda i miękkie dno bagna. Reszta
jest nocą. Nie myśli się o niczym
prócz jednego – iść po tej wodzie
jak najciszej. Ujść jak najdalej –
dopóki noc. Dwa krańce nocy nie
śpią. Dalekie baterie niemieckiej
artylerii z lewego krańca ciemności
biją daleko na prawy kraniec, ku
majaczącym widmowo mętnoczerwonym łunom. Paweł znowu, jak
na mosurskiej porębie oczyma wyobraźni widzi olbrzymie przęsło
podniebnego mostu budowane
przez tory pocisków szybującym
ku tamtym łunom. W pewnej chwili, po przejściu może kilometra tej
bagienno-wodnej drogi, prostopadle do ruchu kolumny jakaś bliska
bateria z lewej strony posyła kilka
płaskich strzałów nad powierzchnią bagna. – Chryste! – strwożył
się Paweł - Jakże to będzie! Jak się
położyć w tej wodzie czołem ku tej
baterii? Ale kończy się na kilku
wystrzałach. – Może pomyśleli, jeżeli słyszą chlupot na bagnie, że
stado krów wraca przez wodę z pastwiska… Znowu jest tylko ciemność, cisza, ostrożny w tej ciszy
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chlupot wody. Kojąca cisza i ciemność. W krzakach wysokiej łoziny,
z których wychodzili w to bagno,
w ciemności majowego wieczoru,
zapamiętale rozkląskał się słowik.
– Pragnąłem – myśli Paweł – skuć
bydlakowi mordę za ten śpiew!
Kolumna idzie bagnem przez całą
noc. Gdy się rozwidnia, dochodzi
do jakichś kanałów, głębokich po
pierś. Bez szemrania, nie zdejmując ubrań, unosząc tylko nad powierzchnię wody broń oddziały
biorą tę przeszkodę. Milcząc ocieka na torfiastym wale porucznik
Olszyna. Już daleko za nim został
czas, gdy się domagał przerzucenia
kładki przez rów. Stłoczeni w krzakach wikliny ludzie schną od ciepła własnych ciał. Znużeni, głodni,
utytłani w bajorze, przemoczeni do
nitki – odpoczywają. Milczą. Nie
lamentuje nawet strzelec Szpic.
Sytuacja jest jasna: chodzi o
przedarcie się z życiem – obojętnie
już – jak i którędy…Tak oto 21
maja 1944 roku całodzienna bitwa
zamknęła długi postój w Lasach
Szackich i tegoż dnia nocą piechota wołyńska, jak stado bobrów, zapadła w błota Polesia. Przez trzy
następne doby ma miejsce taki sam
manewr: w dzień, od pierwszych
chwil świtu, stłoczone w niewielkim lasku, w zaroślach, w wysokich kępach u skraja błot, oddziały
warują cichutko nie paląc ognisk,
nie wychylając nosa poza to miejsce, a nocą przemykają się dalej.
Kilka bochenków chleba zarwanego cichcem u Poleszuków musi
starczyć na batalion. Ile kilometrów było tej grząskiej, mokrej,
czyrakogennej trasy, przez jakie
ostępy i uroczyska wiodła? – szeregowiec Jantar widział lecz nie wiedział i nie dowiedział się potem. I
nie dowie się, gdyż potem przez 10
lat nikt się nie zejdzie, ani zjedzie,
by sobie to wszystko wyjaśnić, a
przez następne dziesięć pozaciera
się ostrość wspomnień i powstaną
niedokładne rekonstrukcje, których nikt nie uściśli wędrując szlakiem Dywizji, ponieważ tereny te
odcięła na zawsze granica. Powoli,
w miarę jak okolica uspokaja się,
wraca ludzki obyczaj gotowania
strawy, suszenia odzieży u ognisk.
Ale przed tym jest jeszcze noc 25
maja. Takiej drogi jeszcze nie było!
Głębokie, zimne bagnisko, głębsze
niż wszystkie dotąd. Woda sięga
Pawłowi najpierw do pasa, potem
po pierś. Nieuważni, mniejsi wzrostem, tracą grunt pod nogami –
trzeba ich podciągać nad powierzchnię. Paweł przez parę minut pomaga nieść nosze z rannym
Bogdanem. Surowy brzozowy drążek wrzyna się w bark, Paweł zapada po szyję, karabinem wspiera się
o dno, jak kijem. Nie wytrzymuje
ciężaru, traci siły, krzyczy o zastępstwo, odchodzi od noszy z rannym
jak najdalej. I to samo dzieje się po
kolei z każdym, kto próbuje nieść.
Więc ranny Bogdan zostaje. Złożyli go na kępie wikliny i poszli. Paweł niczego sobie potem nie wyrzuca. Nie mógł. Był za słaby. I to
samo było z każdym. Całą noc
trwa marsz przez to ogromne, głębokie, zimne mokradło. O brzasku
piechota błotna wychodzi na brzeg.
W świetle chmurnego świtu widnieją piaszczyste wzgórki, na nich
laski chojaczków. Lecz na tym po-
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nętnym, suchym brzegu, zaledwie
ociekły strugi wody z odzieży i butów, odzywa się maszynowa broń i
zaczyna ostrzał z garłaczy. Będzie
fatalnie, jeśli to coś więcej niż placówka wroga. Oddziały rozpraszają się po laskach, idą w ruch elkaemy doniesione sucho do brzegu, i
placówka milknie. Wzdłuż piaszczystej drogi, nad zagonami mizernego poleskiego zboża biegnie linia telefoniczna. Kapitan Hruby
każe ciąć przewody. Ktoś włazi na
słup, przecina. Tym nie mniej –
marsz! szybki marsz! Żadnego postoju! Jeszcze kilkanaście kilometrów i dopiero, gdy dochodzi południe, oddziały wchodzą w nowy
kompleks lasów. Paweł długo nie
może odżałować kości wołowej –
ostatniej z szackiego przydziału.
Wyrzucił ją w tamtej bitwie – sterczała z torby, zawadzała w ruchu.
Gotuje ją sobie teraz w myślach
leżąc i schnąc na piasku pod sosną.
Poprawa stanu wyżywienia zaczyna się od przejścia owego ogromnego mokradła i odskok odeń w
nowy kompleks lasów. 28 - 29
maja Paweł notuje w kalendarzyku: „Zielone Święta. Bal! Trzy bochenki chleba na drużynę.” W pobliskiej wsi żadna partyzantka jeszcze nie gościła. Paweł stoi z drużyną na placówce blisko tej wsi. Zanosi się na pożyteczną akcję: Syrena wypatrzył wieprzka. Krótka narada i z placówki wychodzi wyprawa: Paweł, Morus, Szpic, Zuch.
Morus wchodzi do chaty i trzyma
na muszce swego dziesięciostrzałowca osłupiałych Ukraińców,
reszta drużyny idzie do chlewa:
jest! raby, ze stukilowy! Paweł trochę się zna na tym, jak się zabierać
do rzeczy. Rozgląda się – czym by
go najpierw stuknąć? Dostrzega u
płotu drewnianą szlagę. Z ta szlagą
zachodzi bidaka z boku i kładzie
uderzeniem w łeb. Zuchowym tępym bagnetem przekłuwa serce,
potem odwróciwszy do góry nogami rozpruwa brzuch i patroszy z
bebechów. Łeb i bebechy zostają
na łączce za chlewem – reszta idzie
do worka i – jak najśpieszniej - do
lasu! Placówka urządza wspaniały
bal. Nikt teraz nie ma tyle mięsa i
słoniny, co oni – nikt w całym pułku. Niepotrzebna jest już precyzja
w dzieleniu. Gotują, ile chcą – obżerają się. Wspominają sobie najlepsze czasy postoju na Radomlu
w plutonie gospodarczym. Mają
również sól. Menażkę tłustego bulionu z żeberkiem Paweł zanosi
wujowi Rochowi do biwaku Trzaska. Po dwudziestu latach Roch
będzie wspominał ten moment
wciąż z jednakową wdzięcznością.
Leżał wtedy bliski omdlenia z głodu. Następują krótkie postoje w
coraz to innym lesie oraz długie,
dzienne już i suche przemarsze.
Dywizja idzie w kierunku Bugu –
ostrożnie, chociaż przez dosyć
pewny teren. Strefa frontu pozostaje z tyłu – coraz dalej. Z przed
przedbużańskiego lasu odchodzi z
kilkoma ludźmi ksiądz Rafał.
Opadł z sił. Musiano go prowadzić
pod ręce. Paweł słyszał od kogoś
potem, że przeprawiono go przez
Bug z powodzeniem, że był następnie w Lublinie. Co się z nim
dalej zdarzyło – nikt nie wie.

Antonina
Tomaszewska
- życie zesłańców polskich
www.ksi.kresy.info.pl

wśród Tunguzów
Arkadiusz Szymczyna

pomocniczy. Powołane kobiety
musiały się opiekować chorymi i
rannymi czerwonoarmistami. Po
paru miesiącach młode dziewczyny zachodziły w ciążę. Rosjanie
gwałcili je bezkarnie. Mama chcąc
mnie chronić przed powołaniem do
służb sanitarnych, wpadła na pomysł, żeby w moich dokumentach
jako rok urodzenia podać 1931. Po
amnestii delegat ambasady robiący
spis obywateli narodowości polskiej wpisał fikcyjną datę i tak już
zostało”.
Miejscowość, w której mieszkała pani Antonina posiada bogatą historię sięgającą XIV wieku,
kiedy to wieś nazywano jeszcze
Boszczem. Nazwa Kulikowa pochodzi od ruskiego słowa kułuk
oznaczającego brodźca (ptaka żyjącego na podmokłym terenie),
który widnieje w herbie miasteczka. W 1399 roku Mikołaj Herbut
z Felsztyna ufundował kościół
katolicki, który przez wiele wieków odgrywał ważną rolę w życiu
miejscowej społeczności. W 1469
r. za sprawą stolnika przemyskiego osadzie nadano prawa miejskie,
dzięki czemu stała się ważnym
ośrodkiem handlowym, położonym na trakcie z Lwowa do Rawy
Ruskiej. W 1431 r. Władysław Jagiełło podarował Kulików Janowi
z Koniecpola. Kolejnymi właścicielami byli Kulikowscy, Herburtowie i Żurawińscy. W XVI wieku
/ Antonina Bednarska w 1950 r.

Antonina Tomaszewska urodziła
się w Kulikowie, w powiecie żółkiewskim, województwie lwowskim. Jej rodzice – Katarzyna i Jan
Bednarscy, utrzymywali się z pracy
na roli. „Mama zawsze powtarzała tylko pole, pole i pole, od świtu
do zmierzchu”. Podobnie, jak inne
rodziny kresowe gospodarowali
na niewielkim areale ziemi. Wśród
zabudowań gospodarczych była
stajnia i stodoła, w których trzymano sprzęt rolniczy oraz konie, krowy, świnie i drób. Bednarscy mieli
dwójkę dzieci Antoninę i Józefa.
Ich sąsiadami były rodziny: Czerwińskich, Wagnerów i Malinowskich. „Jak coś zbroiłam w domu,
zaraz uciekałam do sąsiadów na
koniec wsi. Tam mogłam się schronić przed gniewem rodziców”.
Bardzo ciekawa jest historia utajnienia roku urodzenia pani Antoniny, która w rzeczywistości urodziła
się w 1929, natomiast w dokumentach sowieckich ma wpisany rok
1931. „Jak rozpoczęto wywózki
Polaków na Syberię ludzie bali się
o swoje życie. NKWD zabierało na
front kobiety i mężczyzn z rocznika
1929. W Jenisejsku był duży szpital, do którego transportowano rannych żołnierzy. Do obsługi potrzebne były sanitariuszki oraz personel

/ Pierwsza z lewej Antonina Bednarska (Tomaszewska) z kole żankami w Kulikowie
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/ Kuzynki Antoniny Bednarskiej

w kronice miejskiej odnotowano,
że Kulików był już ważnym ośrodkiem handlowym. Dla zachowania
bezpieczeństwa przed najeźdźcami
oraz dla nadania mu większego
prestiżu otoczono go wałami z częstokołem oraz wieżami, a pośrodku usytuowano drewniany dwór.
W XVII wieku Rzeczypospolita
była uwikłana w wiele konfliktów
zbrojnych m.in. z Turcją, Szwecją i Rosją. W 1657 roku Stefan
Czarniecki rozbił pod Kulikowem
część oddziałów księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego.
W drugiej połowie XVII wieku
król Jan Sobieski został kolejnym
właścicielem miejscowości. Osiedlił w niej jeńców tureckich i tatarskich, którzy zajęli się wyrobem
burek i koców. Na przełomie XVII
i XVIII wieku miasto słynęło z ich
wyrobu oraz doskonałego miodu
kulikowskiego. Rozwój rzemiosła
i handlu doprowadził do rozkwitu ośrodka. Wśród mieszkańców
popularny stał się zawód szewski
(słynne buty kulikowskie). Innym
zajęciem przynoszącym znaczne
dochody, było sadownictwo. W
XVIII wieku ośrodek wszedł w
skład dóbr Radziwiłłów. Po okresie
rozbiorów Kulików wystawiono

na licytację, a jej właścicielem stał
się ród Batowskich. W 1920 r., w
czasie wojny polsko-bolszewickiej
w okolicach Kulikowa przebijały
się oddziały polskiej grupy „Bug”
idąc na odsiecz Lwowa. Wówczas
to miasteczko zostało częściowo
zniszczone przez czerwonoarmistów. Po traktacie ryskim miejscowość nie odgrywał już tak ważnej
roli jak w poprzednich stuleciach.
W okresie międzywojennym
w Kulikowie dominowali przede
wszystkim Polacy i Ukraińcy.
Wśród mniejszości narodowych
było także kilku Żydów, którzy tradycyjnie zajmowali się handlem.
Wszystkie grupy narodowościowe
utrzymywały ze sobą przyjazne
stosunki. Rodziny pomagały sobie
w pracach polowych oraz odwiedzały się co jakiś czas. Szanowały nawzajem swoje religie i brały
udział w uroczystościach kościelnych.
Przed wybuchem II wojny światowej w Kulikowie funkcjonowała
bardzo ubogo wyposażona szkoła
podstawowa, do której pani Antonina chodziła m.in. z kolegą Bronisławem Wagnerem. „Było tylko
kilka pustych klas. Pomieszczenia
były małe, z niewielkimi otworami

/ Nauczyciel rysunków Mikołaj Buczko wraz ze swoimi ucz ennicami. Jenisejsk okres
zesłania

okiennymi”.
W centralnej części miasteczka stał
gotycki kościół rzymsko-katolicki
pw. św. Mikołaja. Nabożeństwa
odprawiał ksiądz włoskiego pochodzenia nazwiskiem Montalbeki. Był niezwykle wymagający
i zasadniczy. „W trakcie przygotowań do bierzmowania dużo się
uczyłam. Ksiądz był surowy, ale
za to sprawiedliwy”. Ponieważ
rodzina Bednarskich mieszkała
na obrzeżach Kulikowa, Antonina
musiała codziennie chodzić pieszo
do szkoły i kościoła ponad 2 km.
1 września 1939 r. wybuchła
wojna i w Kulikowie coraz częściej
było słychać odgłosy zbliżającego
się frontu. Pani Antonina wspomina: „Nasz dom był pięknie położony. Dookoła zabudowań były krzewy ozdobne, rozłożyste orzechy,
kwiaty i drzewka owocowe. W tym
dniu była piękna pogoda, więc wyszliśmy przed ganek na odpoczynek. Naraz nad naszym domem pojawił się samolot, który przeleciał
bardzo nisko. Ciotka wychodząc
powiedziała od niechcenia, czy on
przypadkiem nie chce zrzucić na
nas bomby. Ja odpowiedziałam,
że skąd on będzie wiedział, że w
tych krzakach żyją jacyś ludzie.
Po chwili samolot nawrócił, ominął nasz dom i parę metrów dalej
zrzucił bombę. Od wybuchu zrobiła się wielka wyrwa. Ludzie w
przerażeniu zaczęli uciekać i krzyczeć. W miejscowości zapanował
wielki chaos i słychać było tylko
jedno słowo – wojna. W dniu, w
którym Rosjanie wchodzili do Kulikowa bawiłam się z koleżankami.
Nie zdając sobie sprawy z sytuacji
i nie mówiąc nic rodzicom pobiegłam zobaczyć idących żołnierzy.
Byli brudni i zaniedbani. W domu
długo mnie nie było, więc mama
z ojcem bardzo się denerwowali,
nawet mnie szukali. Po powrocie
do domu za swoją głupotę mocno
oberwałam”.
Po pierwszych nalotach i przejęciu władzy przez Rosjan polskie
rodziny bały się, że będą masowo
wywożone na roboty i na Syberię.
„Siedzieliśmy w domach jak trusie. Większość przeczuwała, że nastaną trudne czasy, bo bolszewicy
chodzili po domach i nakazywali
zabijać krowy i świnie”.
Dni spędzone w Kulikowie pod
okupacją radziecką nie były łatwe.
Po wkroczeniu czerwonoarmistów
nastąpiły zmiany. Zaczęło brakować żywności, a Polacy czuli się
ciągle inwigilowani. Aż w końcu
nadszedł dzień, który zapamiętali
wszyscy przesiedleńcy. „10 lutego 1940 r. przyszli nad ranem do
naszego domu Ruscy. Było ich
3-4 z czerwonymi gwiazdami na
spiczastych czapkach. Wszystkim
domownikom kazali natychmiast
się ubierać i spakować do wyjazdu. Zaczęliśmy się pytać z jakiego powodu i jakim prawem nas
wypędzają z własnego domu. W
odpowiedzi usłyszeliśmy tylko,
że władze na tych terenach planują jakąś budowę, a zmiana terenu
zamieszkania będzie dla nas korzystniejsza. Nasza rodzina stanęła
więc przed wielkim problemem,
co spakować i zabrać w nieznane.
Mieliśmy na to mało czasu. Grożąc
nam bronią zmusili nas do pozostawienia domu, bydła, sprzętu i
wielu podręcznych rzeczy. Intruzi
nas ciągle poganiali. Strażnicy z
przygotowanymi saniami czekali
na nas w kilkudziesięciostopniowym mrozie. Jeden z enkawudzistów chciał, żebyśmy zabili kury

i schowali je do worka, ale mama
zaczęła krzyczeć, że nie zrobi tego,
bo się dobrze niosą, co żandarmi
skwitowali śmiechem. W końcu
zabraliśmy pościel, pierzynę, poduszki, kilka garnków, 2-3 talerze. Reszta została. W tej sytuacji
i tych warunkach nie było mowy
o prawdziwym pakowaniu. Przed
opuszczeniem rodzinnego domu,
gdy wszystko było przeniesione
na telegi, do ojca podszedł Rusek
i powiedział: Iwan, zabij świnie.
Tato zdziwiony odrzekł, że przecież zabitej świni nie będzie brał
ze sobą do worka. Trzymaliśmy też
w domu małego pieska, Bimbusia,
który ze mną spał i jadł. Bardzo się
do niego przywiązałam. Na krok
mnie nie odstępował. Tato mówił,
żebym zostawiła go, bo będzie jakieś nieszczęście. Ale ja się uparłam, że jak on zostaje, to ja też. Po
chwili wsiedliśmy na sanie (bez
psa), które zawiozły nas na stację
kolejową w Kulikowie”.
W tym samym czasie, rano
przed wyjazdem grupa operacyjna
NKWD zabrała stryjka pani Antoniny – Stanisława Bednarskiego.
Mężczyzna, podobnie jak inni Kresowianie utrzymywał się z pracy
na roli. Miał w swoim gospodarstwie konie i sanie, więc NKWD
zmusiło go do wożenia wysiedleńców na stację. Po zakończeniu akcji aresztowania i transportu Polaków do punków zbiorczych stryjek
opowiadał: „Przyjeżdżam do domu
brata, patrzę, a tu pełen dom Ukraińców, siedzą przy stole, bawią się,
piją i ucztują przy zabitej świni.
Byli to sąsiedzi, którzy mieli swoje
gospodarstwo za łąką oraz ludzie z
pobliskiej miejscowości Nadycze.
Zdębiałem i zaniemówiłem z wrażenia. Tak nas Ukraińcy i Rosjanie
potraktowali”.
Na stacji w Kulikowie Bednarskich przeładowano do bydlęcych
wagonów. „Wagony były przepełnione, z zadrutowanymi oknami
i zamykane od zewnątrz tak, aby
nikt nie mógł uciec. Po obu stronach znajdowały się piętrowe nary.
Ludzie koczowali na nich całymi
rodzinami. Smród i fetor fekaliów
był nie do zniesienia, nie można
było oddychać. Staruszki modliły się, a dzieci płakały trzymając
się kurczowo swoich opiekunów.
Jeżeli na postojowych stacjach
byli jacyś normalni ludzie, to pozwalano brać wodę do wiader.
Natomiast, jak się trafił jakiś drań
obsługujący parowóz i widział, że
wiadra są pełne, to specjalnie szarpał składem, żeby się woda wylewała. I czekaj tu człowieku, w której miejscowości pociąg stanie, aby
się chociaż troszeczkę wody napić.
Nary były tak oblepione ludźmi, że
w nocy, jak spaliśmy, gdy jedna z
osób obracała się na drugi bok, to
pozostali musieli robić to samo”.
Z Kulikowa pociąg jechał przez
ponad dwa tygodnie, mijając po
drodze stacje: Lwów, Charków,
Saratów, Samarę, Ufę, Czelabińsk,
Omsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk,
aż do Jenisejska, położonego ok.
300 km na północ od głównej siedziby Kraju Krasnojarskiego. W
Jenisejsku deportowanych przewieziono do ogromnego baraku,
gdzie zesłańcy mieli czasowo być
zakwaterowani. „Zimno jak licho,
śnieg ciągle padał, a barak był
tak długi, że nie było widać jego
końca. Dobrze, że mama wzięła
poduszki i pierzynę z domu, gdyż
można było się pod nią schować i
ogrzać. W olbrzymim pomieszczeniu, wśród wysiedleńców swoje le-
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gowisko miała m.in. żona polskiego pułkownika z dwójką dzieci i
siostrą. Mamę prosiła na kolanach,
żeby pozwoliła jej dzieciom schować pod pierzynę chociaż nogi.
Mama oczywiście się zgodziła.
Warunki w baraku były niezwykle surowe. Nie wszyscy również
wytrzymywali trudy podróży. Po
nieprzespanej nocy, nad ranem
traktorem z przyczepą przyjechała
ekipa i szukała umarłych. Wśród
zmarłych najwięcej było tych, którzy wcześniej chorowali. Byli też
starcy, którzy konali z wycieńczenia. Personel obsługujący barak
chwytał nieżywych za ręce i nogi i
wrzucał na przyczepę lub na wozy.
Dokąd ich wozili, tego nikt do dzisiaj nie wie”.
W Jenisejsku mama pani Antoniny pracowała w stołówce. Codziennie pomagała przy gotowaniu oraz sprzątaniu pomieszczeń
kuchennych i jadalni. Prace jej
nadzorował Tatar, który był niezwykle skrupulatny. „Chodził z
białą szmatką i sprawdzał, czy jest
czysto. Ciągle powtarzał – Katia
smatri, smatri – i mama musiała
myć wszystko od nowa. Ileż można sprzątać, myć stoły i taborety. W
końcu ktoś z obozu poradził nam,
że obok naszych zabudowań jest
pusty, spalony młyn. Rano kobiety pojechały sprawdzić, czy zostały jakieś ziarna zbóż na terenie
młyna. Rzeczywiście mama przyniosła woreczek spalonych ziaren
pszenicy, którą zaraz ugotowała.
Wszyscy cieszyliśmy się, że nie
będziemy głodni. Na Syberii był
tak straszny głód, że człowiek nie
miał siły chodzić, a co dopiero pracować”.
Po dłuższym pobycie w przejściowym obozie na peryferiach
Jenisejska, konwój ruszył w dalszą drogę, w głąb Syberii, pomiędzy dopływy Jeniseju – Angary i
Podkamiennej Tunguzkiej. „Prikaz mówił wyraźnie – pakować
się na telegi, bo ruszamy dalej”.
Traktory ciągnęły sanie z ludzkim
dobytkiem. Ci, którzy mogli iść –
maszerowali. Chorym, starcom i
małym dzieciom pozwolono siedzieć na saniach. W końcu dotarliśmy do miejsca, gdzie diabeł mówi
dobranoc. Był to posiołek Jeruda
oddalony o 500 km na północ od
Krasnojarska. Przed nami pojawiło
się na polanie kilka baraków. Ludzie byli załamani. Jak tu mieszkać
w takich warunkach. Najgorszy
był silny mróz (–40oC) i uczucie
potwornego głodu. Po wyładowaniu naszego dobytku weszliśmy
do baraku. Rozlokowano nas tak,
aby w każdym z nich, było zakwaterowanych po kilka rodzin. Nasza
rodzina miała do spania dwie prycze. Najgorsze były pluskwy, które kąsały nasze ciało i nie dawały
spać w nocy. Mama wpadła więc
na pomysł, żeby z naszych worków zrobić osłonę dla mnie i mojego brata. Po wysypaniu rzeczy
zabranych z domu wskoczyłam do
worka, a mama wycięła w nim niewielki otwór na twarz, żebym mogła swobodnie oddychać. Na rogach zawiązała supełki dla lepszej
szczelności. Rano, gdy wstaliśmy
okazało się, że w miejscu zrobionego otworu zrobił się wianuszek
pluskiew. Twarz miałam pogryzioną i spuchniętą, podobnie jak i
mój brat. Dopiero po kilku dniach
mycia wrzątkiem całej pryczy, wydawało nam się, że sytuacja się troszeczkę poprawiła”.
Deportowani Polacy byli zmuszani do ciężkiej pracy przy wy-
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cince drzew w tajdze. Pierwszego
dnia brygadzista pokazywał miejsce wycinki oraz uświadamiał
pracowników, że w posiołku najważniejsza jest norma i dyscyplina.
„Zanim ci nieszczęśnicy dotarli na
wyrębiska, musieli przejść czasami kilka kilometrów przez zaspy
śniegu. Następnie ścięte drzewa
pociąć na sągi. Ich praca trwała tak
długo, dopóki nie wykonali normy. Wieczorem przychodził barłag
(brygadzista), żeby rozliczyć się
z pracownikami. Jeżeli wszystko
przebiegało według ustalonego
planu, to pracownik dostawał 30
dag chleba, a jak nie, to ludzie musieli głodować”.
Wiosną 1941 r. część rodziny
Bednarskich (ojciec, ciotka i stryjek) została przeniesiona przez
nadzorujących do niewielkiej miejscowości Wangasz oddalonej ok.
30 km od baraków. Ta część Syberii
jest zamieszkała przez Tunguzów,
którzy mają swoje osiedla w tajdze.
Wśród nich są m.in.: Lamuci, Goldowie, Negidalowie, Orocy, Oraczanie, Orokowie, Udehejczycy i
Uliczowie. Mają skośne oczy, charakterystyczne okrycia zrobione z
futer upolowanych zwierząt oraz
zaprzęgi reniferów. „Jednego razu
przyjechali skośnoocy do Wangasz
i koniecznie chcieli sobie zrobić ze
mną zdjęcie, ale mama się nie zgodziła. Do dzisiaj zastanawiam się,
skąd ci prymitywni ludzie żyjący w
tajdze, w środku Syberii mieli aparat fotograficzny”.
Większość Tunguzów mieszkała w jurtach ze względu na prowadzony koczowniczy tryb życia.
Podstawowym ich zajęciem było
hodowla reniferów, myślistwo i rybołówstwo. Obecnie zamieszkują
przede wszystkim tereny Jakucji,
Kraju Krasnojarskiego, Kraju Chabarowskiego oraz Ewenkijskiego
Okręgu Autonomicznego. Tunguzi
są w swoich rodzinach dominatorami, co oznacza, że decydują o
wszelkich sprawach związanych
z życiem codziennym ich najbliższych. Relacje mężczyzn z kobietami są niezwykle powściągliwe i
sprowadzają się do przekazywanie
niezbędnych informacji związanych z pracami w gospodarstwie.
Tunguzi są niezwykle pracowici.
Wierzą w nadprzyrodzone moce.
Ich religia ma charakter animistyczny.
Ojciec, ciotka i stryjek pracowali w Wangasz na polu. „Ciotkę
nawet posadzili na traktor i kazali
jej pomagać na polu”. Nim jednak
ojciec Antoniny wyjechał z Jerudy,
zrobił w tajdze z kory brzozowej i
gałęzi drzew szałas dla swojej żony
i dzieci. Rodzina chciała się w ten
sposób uchronić przed natrętnymi
pluskwami. W tajdze poznali my-

śliwego polującego na wiewiórki,
lisy, norki i gronostaje. Traper miał
ogromne doświadczenie i wiedział,
jak przeżyć w tajdze i zapewnić
sobie pożywienie. Znał niebezpieczeństwa na jakie mógł być narażony człowiek w tej szerokości
geograficznej. Podczas spotkania
z kobietą i dziećmi powiedział:
„pani sama z dziećmi w środku tajgi!? Ma pani szczęście, bo gdyby
wywąchał was niedźwiedź, to by
was swoimi łapami rozszarpał na
strzępy. Po tym spotkaniu mama
postanowiła, że wrócimy do baraków, tyle tylko, ze częściej będziemy musieli oblewać karaluchy
wrzątkiem”.
Mama pani Antoniny bardzo
chorowała. Pracowała, jak większość deportowanych pomagając
m.in. w pracach polowych. „Latem
podczas żniw i omłotów mama
bardzo się spociła. Owiał ją wiatr
i zachorowała na zapalenie płuc.
Pojechaliśmy wraz z ciotką do
miejscowości oddalonej o 15 km
od naszego miejsca zakwaterowania. Tam lekarz nie mogąc pomóc
mamie zabrał ją na wóz i zawiózł
do następnego lekarza. Ten zabrał
ją do ciemnej piwnicy, przykrył
kożuchem i pierzyną zabraną przez
mamę i kazał leżeć cały dzień. Ponieważ kuracja nic nie pomogła,
na drugi dzień wszyscy pojechali
z powrotem do domu. Chodziłam
z butelką od domu do domu, żeby
zebrać trochę mleka dla chorej
matki. Na drugi dzień pojawiła się
brygadzistka ze spółdzielni. Poganiała mamę do pracy i mówiła
– u nas bez pracy nie da się żyć.
Ale mama nie mogła nawet wstać.
Brygadzistka zaproponowała, żebym ja zastąpiła mamę i podawała snopki na polu. Dopóki mama
nie wyzdrowiała, ja chodziłam do
spółdzielni na pole”.
Po ogłoszeniu amnestii, z baraków Jerudy i Wangasz wielu
deportowanych NKWD zabierało
prosto na front. „Na wojnę poszedł
mój ojciec, stryjek i ciotka. Już
więcej nie spotkaliśmy się na Syberii z naszymi bliskimi”.
Po kilku miesiącach pobytu w
posiołku matka z dziećmi kolejny
raz się przeniosła (pani Antonina
nie pamięta nazwy tej miejscowości, ale był to prawdopodobnie Jenisejsk), ze względu na powszechny nakaz nauki. „Pod koniec pobytu na Syberii mówiłam już tylko po
rosyjsku. W klasie radziłam sobie
bardzo dobrze, co doceniali na lekcjach nauczyciele. Brakowało zeszytów, książek, a nawet papieru i
ołówków do pisania. Nocami uczyłam się matematyki pisząc kredą
na piecu. Jak mama wchodziła do
mieszkania, to szybko ścierałam
mokrą szmatką zapisane słupki.

Nauczycielka stawiała mnie przed
innymi dziećmi za wzór do naśladowania, mówiła – proszę bardzo
inostraniec (obcokrajowiec), a tak
dobrze potrafi uczyć się i jeszcze
wam tumany pokazać. Po lekcjach
bałam się, że rówieśnicy z klasy
wleją mi. Wraz z bratem uczyliśmy
się całymi dniami. Za bardzo dobre
wyniki w nauce dostaliśmy na koniec roku szkolnego statuetki – ja
Lenina, a mój brat Stalina. Jak wróciliśmy do domu to nasza mama
była załamana – czego ja dożyłam,
schowajcie te statuetki pod podłogę, żeby nikt tego na oczy nie widział. Na co dzień Ruskich mamy
dosyć, a tu jeszcze to”.
Po kilkumiesięcznym pobycie
wśród Tunguzów i zmobilizowaniu ojca, stryjka i ciotki do Polskiej Armii gen. Andersa, Antoninę
wraz z matką i bratem wysiedlono
do obwodu stalińskiego w południowo-wschodniej części Ukrainy. Mieszkali u bogatej gospodyni, której syna zabrano na front
i wcielono do Armii Czerwonej.
NKWD wszystko jej pozabierało.
Wraz z innymi głodowała myśląc
tylko o przetrwaniu. „Gdy rano
poprosiła mego brata, żeby poszedł
do rzeki po wodę, to okazało się, że
jest tak wycieńczony z głodu, że aż
słaniał się na nogach. Ze mną było
podobnie. Rzeka od domu była
dosyć daleko, więc wzięliśmy ze
sobą koromysło (nosidła drewniane) i w końcu przynieśliśmy trzecią
część wiaderka. Podobna sytuacja
była z rozpaleniem w piecu. Nikt z
nas nie miał siły zrobić tak prostej
czynności. Doszliśmy więc wszyscy do wniosku, że nie będziemy
grzać zupy na ogniu, tylko ostatki
czarnych, namoczonych w wodzie
ziaren pszenicy spod jenisejskiego
młyna, przełożyliśmy do miski i
podgrzaliśmy na słońcu. Podobna
sytuacja była zimą, jak Jenisej zamarzał. Nieraz kry się rozsuwały
i myśleliśmy, że to już koniec. Sił
nie mieliśmy po nich skakać, ale jakoś trzeba było żyć. Głód na Ukrainie był potworny”.
W kwietniu 1947 r. Zofia Bednarska wraz z dziećmi została
przesiedlona do Baborowa na Ziemiach Odzyskanych. W transporcie jechała z rodziną Czerwińskich,
która osiedliła się w Suchej Psinie
oraz z Wagnerami, którzy zamieszkali w okolicach Wrocławia. W
Baborowie na matkę z dziećmi
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czekali już pozostali członkowie
rodziny Bednarskich – ojciec Jan,
stryjek Stanisław i ciotka Helena.
„Ojciec załatwił w Państwowym
Urzędzie Repatriacyjnym mieszkanie na rynku. Samo miasto było po
wojnie bardzo zaniedbane. Większość domów miała zabudowania
gospodarcze i wyglądała jak wiejskie gospodarstwa”.
Po wojnie pani Antonina ukończyła gimnazjum, a następnie technikum ekonomiczne w Raciborzu.
Wyszła za mąż za Tadeusza Tomaszewskiego, który przez wiele lat
pracował na stanowisku dyrektora
w cukrowni w Baborowie. Dobre
wykształcenie pozwoliło jej objąć
posadę w Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” na stanowisku księgowej, gdzie pracowała
przez wiele lat.
Obecnie pani Antonina miesz-

/ Antonina Tomaszewska z wnuczką Ewą Kroczak. Babor ów 2013

ka wraz ze swoją wnuczką Ewą
Kroczak i jej mężem w Baborowie.
Pomimo słabego zdrowia chętnie
opowiada o swoim zesłańczym
losie i życiu wśród Tunguzów. Nigdy więcej nie była na wschodzie.
„Przyrzekłam sobie, że więcej tam
nie pojadę. Gdy wspomnę chwile
jak nas wypędzono z domu, to do
tej pory łza się w oku kręci. Rodzice tyle włożyli pracy i pieniędzy w
nasz dom i pole. Dorobek całego
życia zmuszeni byliśmy zostawić
w ciągu jednej godziny. Wywieźli
nas na poniewierkę, mróz i głód.
Do Rosjan żalu nie mam, to biedny, nieszczęśliwy, zapracowany i
otumaniony naród. Żyją bez Boga.
Poza pracą na oczy nic nie widzieli”.
Wywiad przeprowadzono w Baborowie 14 maja 2013 r.

www.ksi.kresy.info.pl

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

1 maja 2015 - strona 37

AKCJA „BURZA” WE LWOWIE I NA
WOŁYNIU
Aleksander Szumański do działu „Historia”
Akcja „Burza” we Lwowie – 22
lipca – 27 lipca 1944
Akcja „Burza” na Wołyniu – 15
stycznia – 18 marca – 21 kwietnia
– 21 maja 1944

Pod koniec grudnia 1943 roku
rozpoczęła się nowa ofensywa
sowiecka. W dniu 4 stycznia 1944
roku wojska sowieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-sowiecką z roku 1939, zaś w dwa
miesiące później, w pierwszych
dniach marca 1944 roku weszły
na teren województwa tarnopolskiego. Stało się jasne, że wojska
sowieckie w pogoni za cofającymi się Niemcami będą posuwać
się szybko na zachód, w kierunku
Lwowa. I tak się faktycznie stało.
Już 21 lipca pod wieczór, na
drodze prowadzącej do Lwowa
wzdłuż kolejowej linii z Chodorowa, pojawili się w pobliskim
Dawidowie pierwsi zwiadowcy
sowieccy, nie zwróciwszy na siebie uwagi Niemców.
Rano, 22 lipca, drogą tą nieoczekiwanie uderzyła na miasto sowiecka 29 brygada zmotoryzowana,
piechota płk A. J. Jefimowa z 10
korpusu pancernego 4 armii panc.
Wojska te prześlizgnęły się bocznymi drogami z kierunku Swirza
przez Dźwigród, odcięły od południa zgrupowanie niemieckie
w rejonie Winniczek-Czyszek-Winnik i nie napotkawszy oporu,
wtargnęły ulicą Zieloną od płd.
wsch. do miasta. Nie było to zgodne z rozkazami, które otrzymała 4
armia pancerna; miała ona obejść
miasto od południa i pójść na Gródek Jagielloński. Dopiero w mieście Niemcy zaczęli stawiać opór.
Młody żołnierz sowiecki szedł
odważnie, choć jak wynikało z
rozmów, zdawał sobie sprawę, że
same wojska pancerne, bez wsparcia piechoty nie mogą się oprzeć
Niemcom. Stąd pomoc oddziałów
AK została bardzo chętnie przyjęta.
29 brygada zmotoryzowana sowiecka, wdzierając się do Lwowa,
wysłała oddział w celu zabezpieczenia i rozpoznania terenu na
północ od ul. Zielonej, w kierunku
Pasiek. Tu Niemcy zaczęli organizować obronę od południa. Na
pozycje niemieckie natarli natychmiast żołnierze 3 szwadronu 14
pułku ułanów AK „Osy”, wspierani przez sowieckie samochody
pancerne. Niemców wyparto z ich
pozycji i z całego górnego Łyczakowa, tracąc zabitych i rannych.
Ranny w nogę został dowodzący
tu kpt. „Draża”, jednak nie zszedł
z pola walki.
Na dochodzący odgłos walki poderwały się do obrony lasów przed
ewentualnym natarciem niemieckim od wschodu na prawe skrzydło wojsk sowieckich 1 szwadron
por. „Floriana” i 2 szwadron ppor.
„Antka”. W nocy skoncentrowały
się one na Kopiastynie, zaś kpt.
„Draża” udał się do sztabu sowieckiego, który zainstalował się w

Sichowie, w celu uzgodnienia dalszego prowadzenia walki. W wyniku tych rozmów, rano oba szwadrony 14 pułku ułanów obsadziły
przygotowane przez Niemców
linie obronne, mając przed sobą
wojska niemieckie, które częściowo wycofując się na południe, odcięły z kolei walczące w mieście
jednostki 10 korpusu pancernego.
Drogę do Lwowa otwarły dopiero ponownie wojska sowieckie,
które nadeszły od Starego Sioła.
Te stosunkowo niewielkie siły 1,
2, 3 i 4/14. pułku ułanów rozlokowane na pozycjach obronnych,
na wschodnim przedpolu Lwowa,
spełniały bardzo ważną rolę, osłaniając miasto od wschodu i równocześnie ubezpieczając tu prawe
skrzydło sowieckiej 29 brygady
zmotoryzowanej, walczącej we
Lwowie przed wielotysięcznym
zgrupowaniem niemieckim w
ogólnym rejonie Winniki. Można zaryzykować stwierdzenie, że
Niemcy przecenili znajdujące się
tu siły AK i zrezygnowali z zamiaru przebicia się do Lwowa, decydując się na stopniowe wycofanie się w kierunku południowym.
W pewnym momencie dotarł do
sztabu Obszaru meldunek z propozycją poddania się zgrupowania
niemieckiego, pod warunkiem, że
AK nie przekaże ich do niewoli
sowieckiej. Odpowiedzi nie było,
nie udzielono jej. Pomoc, jakiej
udzieliły oddziały 14 pułku ułanów wojskom sowieckim była w
ich ocenie tak istotna, że znalazła swoje odbicie w wywiadzie z
płk Jefimowem, zamieszczonym
w gazecie 1 Frontu Ukraińskiego „Za czest’ Rodiny”, z dnia 15.
VIII. 1944 r. płk. Jefimow udzielił również w imieniu dowódcy I
Frontu Ukraińskiego marszałka
Koniewa pochwały 14 pułku ułanów AK, dziękując za „bohaterską
współpracę” (Bór-Komorowski:
Armia Podziemna, Wyd. II. Londyn 1952r., str. 209 podano błędnie nazwisko Jeftimow).
Szwadrony 1 i 2/14. pułku ułanów
osłaniały prawe skrzydło wojsk
sowieckich do 27. VII rano, tj.
prawie do końca walk o Lwów.
Nieustannie w ciągu tych 4-ch
dni odpierano ataki niemieckie,
usiłowania penetracji i wspólnie
ze zwiadowcami sowieckimi prowadzono rozeznanie położenia
pola na całym odcinku Winniczki-Trzecia Wólka, Druga i Pierwsza
Wólka-Winniki. W odwodzie, w
Pasiekach pozostały szwadrony 3
i 4/14 pułku ułanow, przy czym
świeżo sformowany 4 szwadron,
w dniu 25. VII wziął udział w odparciu przez oddziały sowieckie
próby przedarcia się Niemców z
Winnik w kierunku pn. zach. na
Krzywczyce.
W dnia 25 lipca ściągnięto do Pasiek 1 szwadron, podczas gdy 2
szwadron trwał na wysuniętej linii
obrony, na skraju lasów, do 26 lipca, gdy bombardowany i ostrze-

lany przez sowieckie samoloty
(za co następnie przepraszało dowództwo sowieckie), poniósłszy
straty w zabitych i rannych, wycofał się również do Pasiek.
W nocy z 26 na 27 lipca wszystkie
4-ry szwadrony obsadzały linię
Pasiek, gotowe do odparcia spodziewanych prób przedzierania
się tędy Niemców, naciskanych
już od wschodu przez likwidującą
kocioł 38 armię sowiecką.
O świcie, 22 lipca, oddziały niemieckiej piechoty cofnęły się z peryferii miasta i zajęły stanowiska
obronne w samym mieście. W ślad
za cofającymi się Niemcami weszły patrole sowieckie, atakowane
bez widocznego skutku z powietrza przez niemieckie lotnictwo
myśliwskie. Już wczesnym rankiem rozpoczęły się we Lwowie,
w samym mieście, walki uliczne,
w których po obu stronach wzięły
udział czołgi i artyleria. Walki rozpoczęły się w rejonie ul. Zielonej,
w kierunku środka miasta. Jak już
była mowa poprzednio, w części
tych walk na Pasiekach, a następnie przy oczyszczaniu Łyczakowa
z Niemców, wzięły udział oddziały l4 pułku ułanów AK, które jako
pierwsze weszły do walki w mieście, ostrzeliwując wycofujących
się Niemców wzdłuż ul. Zielonej
i Łyczakowskiej.
Plutony konspiracyjne AK rejonów miejskich 5 dzielnic Lwowa
miały wyznaczone ustnie, a następnie Zarządzeniem Wykonawczym do akcji „Burza”, z dnia 5
lipca (L. dz. 44/111. Op.), szczegółowe zadania i miejsca koncentracji. W dzielnicy wschodniej 28
plutonów i 2 szwadrony 14 pułku
ułanów(por. „Osy” i por. „Asesora”), w sile łącznej 1030 ludzi
i pod dowództwem Komendanta
Dzielnicy rtm. Włodzimierza Białoszewicza „Wiktora”, miało zapewnić gotowość do samoobrony
dzielnicy przed ekscesami Ukraińców i możliwością wyniszczenia
ludności przez wycofujących się
Niemców, a gdyby groźba taka powstała, skupić ludność w rejonach
odsuniętych od głównych arterii
osadzać uzbrojonymi oddziałami,
broniąc dostępu do skupień. Liczono się również z możliwością
przymusu opuszczenia wschodniej części miasta. Do żadnych
tego typu okoliczności nie doszło
i plutony dzielnicy, zgodnie z dalszymi rozkazami, zawartymi w
Zarządzeniu, obsadzały w miarę
wycofywania się oddz. niemieckich wyznaczone im kwartały,
zabezpieczając ważniejsze obiekty i zamykając rejony ukraińskie.
Całość sił Dzielnicy ujawniła się
jako oddz. 14 pułku ułanów AK.
Żołnierze nakładali biało-czerwone opaski. Domy dekorowano polskimi flagami wśród entuzjazmu
ludności polskiej. Wyłapywano
skrywających się Niemców.
Zaplanowanym miejscem postoju dowództwa 5 dyw. p. AK, a
zarazem i Komendanta Obszaru

gen. Flipkowskiego - który został uprawniony do występowania
jako gen. brygady - miał być rejon
Politechniki. Ponieważ rejon ten
był jeszcze zajęty przez Niemców,
bądź też toczyły się tam walki, a
m. p. sztabu 5 d. p. już w pierwszym dniu walk 22. VII rano zajęto budynek przy ul. Kochanowskiego 27, naprzeciw ul. Zamojskiego, natychmiast po oczyszczeniu terenu od Niemców. Jako
następne po Dzielnicy Wschodniej w wirze walk wewnętrznych
miasta, znalazły się siły dwóch
rejonów dzielnicy Śródmieście,
liczące wg Zarządzenia z dnia 15.
VII 200 ludzi w 6-ciu plutonach,
a dowodzone przez Komendanta
Dzielnicy kpt. Edwarda Sidorowicza „Buraka”. Znaczną część
Dzielnicy, tzn. jej sił stanowiły
plutony NOW o świetnym morale.
Plutonom tej dzielnicy powierzono podobne zadania, jak wyznaczone dla dziel. Wsch.: obsadziły
one rejon od Poczty Gł. po pl. Mariacki, a ujawniać się miały jako
oddz. należące do 19 pp.
Pierwsze walki, stoczone w rejonie ul. Piekarskiej (ul. Żulińskiego), gdzie zmuszono do wycofania się oddz. Tyrolczyków, po
czym wspólnie z nacierającymi
z drugiej strony (od ul. Czarnieckiego) oddziałami radzieckimi
zaatakowano gniazda karabinów
maszynowych na ul. Podwale,
od strony pl. Bernardyńskiego,
zdobywając jeden z nich. W tym
czasie plutony NOW podjęły walkę z wycofującymi się Niemcami
w Parku Kościuszki (Ogród Jezuicki), ponosząc straty w rannych.
Trzecia grupa stoczyła walkę w
rejonie Teatru i współdziałając z
czołówką radziecką, zlikwidowała
gniazdo niemieckiego karabinów
maszynowych i broni przeciwpancernej, na rogu ul. Żółkiewskiej,
przy wylocie na pl. Krakowski.
Przydzielony ze sztabu AK przewodnik przeprowadził kanałami
w rejon pl. Strzeleckiego obserwatora radzieckiego, który stamtąd kierował ogniem i natarciem
czołgów, w celu oczyszczenia z
Niemców tego rejonu, aż do wylotu na pl. Krakowski.
Tymczasem w Rynku trzech młodych żołnierzy AK przedostało się
do budynku Ratusza i pod ostrzałem niemieckim wywiesili na wieży ratuszowej flagę polską, amerykańską, angielską i radziecką.
Dowództwo radzieckie wkrótce
zarządziło ich zdjęcie, motywując
to tym, że pomagają one Niemcom, obecnym jeszcze w mieście,
rozeznać sytuację. Inni żołnierze
Dzielnicy wywiesili flagę na tzw.
Gmachu Sprechera (kamienica
Sprechera) przy ul. Akademickiej.
Trzecią Dzielnicą AK, której siły
wzięły udział w walkach, była
dzielnica Zachodnia. Wg Zarządzenia, do akcji „Burza” dzielnicę
miejską i Gł. Dworzec kolejowy
zabezpieczało tu około 1200 żołnierzy w 31 plutonach 4-ch rejo-

nów miejskich, pod dowództwem
Komendanta Dzielnicy kpt. Jana
Kozika „Karskiego” i jego oficera
organizacyjnego ppor. Tadeusza
Siczka „Szymona” z m. p., w
szkole im. Żółkiewskiego, całość
sił ujawniła się jako wchodząca
w skład 26 p. p. Plutony dzielnicy
Zach. skoncentrowały się również
22 lipca i początkowo opanowały rozległy teren niemal całej
dzielnicy odrzucając Niemców
wzdłuż ul. Króla Leszczyńskiego i Gródeckiej. Niemcy byli tu
na północ od ul. Janowskiej oraz
na pd. -zach. peryferiach. W dnia
24 lipca oddz. AK pod dowództwem Komendanta rejonu IV i
jego zastępcy por. Władysława
Roga „Ryszarda” oraz por. Józefa
Szymańskiego „Alwi”, wspierane
przez pluton z rejonu II, spróbowały atakować Kortumową Górę,
ale atak załamał się pod ogniem
niemieckim. Na drugi dzień oddz.
niemieckie, wycofując się z pn.
- zachodnich przedmieść w kierunku na południe, wyparły oddz.
AK z Sygniówki i Lewandówki.
Na Lewandówce siły II rejonu
pod dowództwem por. Janiaka
„Michała”, okrążone w szkole
poniosły straty i po krótkiej walce
uległy rozproszeniu. Wydarzenia
te spowodowały straty i po pewnym momencie panikę, wycofując
się niektóre oddz. AK i uciekająca ludność cywilna dotarła aż do
centrum miasta... Reakcja sztabu
była natychmiastowa, sytuację
szybko opanowano. Dowództwo na płd. -zach. odcinku ul.
Gródeckiej objął osobiście kpt.
„Karski”, przekazując je następnie kpt. Osiowskiemu, który przeszedł z organ. płk. Sokołowskiego „Trzaski” i przez 2 dni, aż do
zupełnego wyparcia Niemców ze
Lwowa, przy wsparciu czołgów
radzieckich utrzymano ten rejon,
prowadząc rozpoznanie patrolami lotniska w Skniłowie. W dość
rozległej dzielnicy południowej,
zamieszkałej w czasie okupacji
głównie przez ludność niemiecką,
nie było warunków organizowania liczniejszych oddziałów AK.
Stąd w czasie „Burzy”, w trzech
rejonach miejskich wystąpiło 540
żołnierzy w 11 plutonach, które
skoncentrowały się w wyznaczonych rejonach i obsadziły wskazane obiekty. Walki jednak ominęły
tę część miasta, ponieważ Niemcy
wycofali się stąd bez prób stawienia oporu. Opuszczona przez
załogę Cytadela została zajęta po
krótkich utarczkach z ukrywającymi się tam Niemcami, po czym
odkryty magazyn broni pozwolił
na częściowe dozbrojenie oddz.
AK. Dzielnicą dowodził Komendant Dzielnicy i zarazem dowódca
zgrupowania południe kpt. Borkowiec „Zen”. Siły dzielnicy ujawniły się jako oddziały 40 pp.
Odwody 5 d. p. zajęły zaplanowane rejony Kedyw Okręgu, w sile
ok. 150 żołnierzy w 4-ch plutonach 19 p. p. obsadził Politech-
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nikę, po uprzednim oczyszczeniu
z Niemców ul. Leona Sapiehy
i odrzuceniu ich na płn. - zach.
Pod stałą obserwacją pozostawał
kompleks budynków greckokatolickiej katedry św. Jura, siedziby
Metropolity arcybiskupa Andrzeja
Szeptyckiego, duchownego przywódcy nacjonalistów ukraińskich.
Ponadto miały się tam znajdować
znaczne zapasy broni. Wkrótce
po zajęciu Politechniki zorganizowano tam szpital AK. Drugi
odwód 5 d. p. w sile ok. 200 żołnierzy wywiadu i kontrwywiadu,
w 4-ch plutonach 19 pp., pod dowództwem por. Borodeja „Lisa”,
obsadził rejon przyległy do ul.
Długosza, pozostając do dyspozycji Komendy Obszaru i 5 d. p.,
mieszczącej się w pobliżu ul. Kochanowskiego. Oddz. por. „Lisa”
miały pod obserwacją pobliskie
skupiska ludności ukraińskiej, a
wydzielony pluton wziął udział w
odparciu niemieckiego kontrataku
w rejonie rogatki Gródeckiej.
W ciągu pierwszych dni opanowano całą południową część miasta,
przez co została otwarta droga w
kierunku Przemyśla. Natomiast
w części północnej miasta trzeba
było stopniowo likwidować siły
niemieckie. Stąd w odmiennej
sytuacji znalazła się Dzielnica
Północna, niemal do końca silnie
obsadzona i broniona przez Niemców. Oddziały 3-ch rejonów miejskich tej dzielnicy, w sile 19 plutonów - 738 żołnierzy pod dowództwem Komendanta Dzielnicy kpt.
Mariana Jędrzejowskiego „Ara”,
pozostawały w pogotowiu, w koncentracji. Łączność z dzielnicą
utrzymywano kanałami. Niemniej
jednak jeden z plutonów rejonu
III tej dzielnicy, pod dowództwem
por. Zbigniewa Borzysławskiego,
opanował teren Gazowni Miejskiej i wziął do niewoli całą załogę niemiecką, utrzymującą się do
końca na zajmowanych pozycjach
i odpierając kilka kontrataków
Niemców, chcących zająć i wysadzić gazownię.
Opanowanie północnej części
Lwowa odbywało się stopniowo,
jednak bez specjalnego wysiłku ze
strony sowieckiej.
Ostateczne i całkowite oczyszczenie miasta z Niemców nastąpiło
w nocy z 27 na 28 lipca, już bez
udziału AK, przez zajęcie Kortumowej Góry, gdzie znajdowała
się artyleria niemiecka, która od
początku do końca ostrzeliwała
intensywnie miasto, wyrządzając
duże szkody.
Walk stoczonych przez AK w
mieście było znacznie więcej, ale
nie zachowały się sprawozdania,
a relacje uczestników nie są kompletne. Od pierwszego dnia walk
rozpoczęła działać służba zdrowia
AK, której szefem w Obszarze
był ppłk dr Antoni Sabatowski
„Antoni”, a w 5 d. p. cichociemny lekarz mjr Antoni Bazała „Strwiąż”. W szpitalu św. Zofii, przy
ul. Łyczakowskiej, na oddz. chirurgii dziecięcej już pierwszych
rannych żołnierzy ze zgrupowania
Wschód przyjmował dr Marian
Garlicki. Dopóki trwały walki o
Lwów, w mieście panował radosny nastrój, ale na entuzjazm zaczęły się wkrótce kłaść cienie. W
początkowym okresie panowała
harmonijna współpraca żołnier-

ska między dowództwem AK i
wojskami sowieckimi, walczącymi we Lwowie, który dowódca w
stopniu gen. na pierwszej odprawie wspólnej, w sztabie przy ul.
Kochanowskiego, w obecności
wielu oficerów AK i radzieckich
złożył podziękowanie na ręce gen.
Filipkowskiego za współpracę na
polu walki i okazaną pomoc w
walkach o Lwów, i na innych odcinkach walki na terenie Obszaru.
Dokonano również wymiany oficerów łącznikowych między dowództwami, w sztabie AK przez
cały czas, aż do 31 lipca, sowieckim oficerem łącznikowym był
płk Piotrowski, zaś w sztabie sowieckim oficerem łącznikowym
AK był rtm. Henryk Witkowski,
który pod koniec walk zginął rozszarpany granatem pod oknem
tego sztabu, przy ul. Św. Marka.
W miarę napływania politycznych
oddziałów tyłowych sowieckich,
sytuacja pogarszała się. Na drugiej z kolei odprawie gen. Iwanów
zaproponował, by oddziały AK
złożyły różnorodną i często przestarzałą broń, zapewniając, że w
zamian otrzymają nowoczesną i
ręcząc za to słowem honoru. Na
trzeciej odprawie ten sam gen.
zażądał jednak już kategorycznie
złożenia broni przez AK. Wydano odpowiedni rozkaz i w dniu
28 lipca poszczególne oddziały
złożyły broń w punktach wyznaczonych. Nie było możliwości w
pełni wyegzekwować wykonania
tego rozkazu, wielu żołnierzy nie
chciało rozstać się z bronią i część
jej często za cichą zgodą dowódców pozostawała w ukryciu.
Przysięga żołnierzy Armii Krajowej
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny
Królowej Korony Polskiej
przysięgam być wierny Ojczyźnie
mej, Rzeczypospolitej Polskiej.
Stać nieugięcie na straży Jej honoru, o wyzwolenie z niewoli
walczyć z wszystkich sił, aż do
ofiary mego życia.
Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej,
Naczelnemu Wodzowi i wyznaczonemu przezeń.
Dowódcy Armii Krajowej będę
bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy bezwzględnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkało.
Tak mi dopomóż Bóg.
Modlimy się za żołnierzy,
żołnierzy Wilna i Lwowa,
Pojmanych w napaści z tyłu,
zdradzieckiej i judaszowej,
Kiedy nie mieli już nawet
okrutnych praw każdej wojny,
Która pozwala zabijać,
aby samemu nie zginąć,
Żołnierzy w łagrach śmiertelnych,
żołnierzy w bagnach zatrutych,
Żołnierzy w lodach kamiennych,
żołnierzy bitych i skutych,
Żołnierzy naszej wolności.
Modlimy się za niewinnych.
fragment wiersza Kazimierza
Wierzyńskiego „Msza żałobna
w katedrze nowojorskiej”
Obszar Lwów
W strukturze organizacyjnej Armii Krajowej Polska południowo

(Małopolska, Galicja) stanowiła
Obszar Lwów (w skład którego
wchodziły okręgi: Lwów, Tarnopol i Stanisławów) oraz Okręg
Kraków, z wydzielonym do przeprowadzenia „Burzy” podokręgiem Rzeszów. Pod względem
warunków prowadzenia działalności podziemnej sytuacja była
zróżnicowana: na terenie Obszaru
Lwów (oraz do pewnego stopnia podokręgu Rzeszów) istotne
zagrożenie dla społeczności polskiej wynikało z istnienia tam
świetnie zorganizowanej Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
W prowadzonych więc pracach
przygotowawczych do działań
powstańczych, a potem „Burzy”,
trzeba było uwzględniać konieczność przeciwdziałania UPA, która, jak sądzono, podejmie walkę
o Lwów. Opanowanie tego miasta
było bowiem zasadniczym celem
„Burzy” w Obszarze Lwów. Siły
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) na terenie całego Obszaru obliczano na około
70.000 ludzi. Sądzono, iż w sytuacji załamania się Niemców może
dojść do przekazania władzy
przez nich Ukraińcom oraz liczono się z koniecznością stoczenia
o Lwów ciężkich walk z Ukraińcami. Inna była też sytuacja i
kontekst polityczny: w Obszarze
Lwów „Burza” miała charakter
przede wszystkim demonstracji świadczącej o polskości tych
ziem, do których pretensje rościł
Związek Radziecki. Inne więc
plany i zadania „Burzy” formułowano dla Obszaru Lwów, a inne
dla Okręgu Kraków, aczkolwiek
przewidywano ich współdziałanie. Na obu tych terenach zasadnicze działania w ramach „Burzy”
rozegrały się latem 1944 r., w czasie ofensywy wojsk radzieckich,
bardzo podobne były też losy ich
żołnierzy. W przededniu „Burzy”
sytuacja Obszaru Lwów nie była
zbyt dobra. Jak wynika z raportu
gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego z 1 III 1944 r. („Meldunek
organizacyjny nr 240 za okres od
1 IX 1943 do 29 III 944”) liczył
on w tym czasie we wszystkich
trzech okręgach około 25 tys. żołnierzy. Jednak, jak jednocześnie
stwierdzono, „najsłabszy punkt
stanowi stan uzbrojenia - rozpaczliwie niski”. Składało się nań 10
ckm, 69 rkm, 1385 kb, 1019 pistoletów, 27 pm, 9406 granatów i 1
działo przeciwpancerne z dwoma
pociskami. Błagano więc Londyn
o zintensyfikowanie zrzutów i tą
drogą trochę uzbrojenia otrzymano: do 7 VI 1944 r. m.in. 390
pistoletów maszynowych, 40 karabinów maszynowych, 323 pistolety, 24 piąty, radiostacje, materiał
wybuchowy, amunicję i granaty.
Część tego materiału bojowego
odebrała w drugiej połowie maja
1944 r. placówka odbioru zrzutów
Inspektoratu Stryj o kryptonimie
„Karabela” pod Korczunkiem
Daszawskim; łącznie 45 zasobników i 48 paczek ze sprzętem
wojskowym. Wiele otrzymanego w ten sposób sprzętu musiało jednak pójść na wzmocnienie
uzbrojenia samoobrony polskich
osiedli. Innym źródłem uzbrojenia były stacjonujące, szczególnie
na terenie Okręgu Stanisławów,
jednostki węgierskie, od których
otrzymano ponad 200 pistoletów,

14 karabinów, 10 automatów, 160
granatów, amunicji i innego sprzętu wojskowego. W porównaniu z
marcem uzbrojenie Okręgu uległo
więc zdecydowanemu polepszeniu, choć ciągle było bardzo mizerne.
Okręg Tarnopol prowadził intensywne przygotowania do planowanego powstania powszechnego, a następnie „Burzy”. Oddział
III (operacyjny) Komendy Okręgu
przygotowywał wszystkie niezbędne plany, opracowane głównie przez jego szefa, kpt. dypl.
Bolesława Tomaszewskiego. W
grudniu 1943 r. i styczniu 1944
r. wydano rozkazy operacyjne
do „Burzy” na terenie Obszaru
Lwowskiego. Jednocześnie w
dniu 4 I 1944 r. wojska radzieckie
przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-radziecką z 1939 r., a
w pierwszych dniach marca tego
roku weszły na teren dawnego
województwa
tarnopolskiego.
W związku z tymi wydarzeniami
w dniu 7 III 1944 r. komendant
Okręgu, płk Franciszek Studziński, wydał dla Inspektoratów Tarnopol, Czortków i Złoczów rozkaz
rozpoczęcia „Burzy”. W okresie
do 23 III wykonano 11 uszkodzeń
torów kolejowych, osiągając bardzo poważne wyniki. Rozwinięto
również - ale w o wiele skromniejszych rozmiarach - dywersję na
szosach. Między innymi w ramach
„Burzy” wykonano w dniach 7 - 9
III zniszczenia na liniach kolejowych Tarnopol -Krasne - Brody
- Potutory i Tarnopol - Trembowla, w wyniku których wykolejono
16 pociągów, z czego 4 uległy
całkowitemu zniszczeniu, z pozostałych zniszczono łącznie 12
lokomotyw i około 47 wagonów.
Uniemożliwiono ponadto wycofanie z Tarnopola 5 pełnych składów
pociągów ewakuacyjnych, które
zostały tam odcięte. Istnieją dane
o stoczeniu walk z Niemcami w
Tarnopolu i Mikulińcach.
W dniu 14 IV 1944 r. wojska radzieckie zajęły Tarnopol, a front
ustabilizował się do lipca na linii
rzeki Strypa. Za jego linią znalazł
się Inspektorat Kołomyja z Okręgu ZWZ-AK Stanisławów i Inspektoraty Czortków i Tarnopol z
Okręgu Tarnopol. Dwa pozostałe
inspektoraty z tego okręgu, Brzeżany i Złoczów, znalazły się w
strefie przygranicznej, co zmusiło
je do ograniczenia działalności.
Komenda Okręgu Tarnopol ewakuowała się do Lwowa. W okresie
maj-lipiec 1944 r. Komenda Obszaru Lwowskiego wydała kolejne rozkazy organizacyjne i operacyjne do „Burzy”, m.in. rozkazem
z dnia 30 VI 1944 r. dokonano
reorganizacji Obszaru, wprowadzając podział na trzy podokręgi:
Lwów, Stanisławów i Tarnopol.
W skład tego ostatniego weszły
Inspektoraty Złoczów i Brzeżany,
Obwód Buczacz oraz Dunajów
z Obwodu Przemyślany Okręgu
Lwów. Komendantem podokręgu
Tarnopol został mianowany kpt.
Franciszek Garwol.
W skład podokręgu Stanisławów
wchodził samodzielny obwód Stanisławów oraz Inspektoraty Stryj i
Drohobycz (do tej pory w składzie
Okręgu Lwów). Jego dowódcą
mianowano
dotychczasowego
komendanta Okręgu Stanisławów, kpt. Władysława Hermana,
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którego zastępcą został dotychczasowy Inspektor Inspektoratu
Drohobycz, mjr/ppłk Władysław
Mróz. Na jego miejsce Inspektorem Drohobycza mianowano por.
Tadeusza Miczyka.
W końcu marca 1944 r. Okręg Stanisławów został osłabiony przez
zajęcie dużych części Inspektoratu Kołomyja (obwody Kołomyja i Horodenka) przez oddziały
radzieckie, tracąc w ten sposób
około 1.500 ludzi, działających
na tym terenie. Nie wiadomo, czy
były tam w tym czasie podejmowane jakieś działania w ramach
„Burzy”; zawarte w niektórych
relacjach informacje o unieruchomieniu dworca w Kołomyi na
przeciąg 40 godzin nie znajdują
po twierdzenia w dokumentach z
tego okresu. Mimo to siły Okręgu nadal wzrastały i w czerwcu
1944 r. osiągnęły stan 7.574 ludzi.
Ponadto Inspektorat Drohobycz
- włączony doń w czerwcu 1944
r. - dysponował w marcu 1944 r.
prawie 2 tys. ludźmi, więc przed
rozpoczęciem „Burzy” Okręg posiadał do 10 tys. ludzi. Po pierwszym zdobyciu przez wojska
radzieckie Kołomyi, a następnie
wycofaniu się wojsk radzieckich,
około 3-5 tys. Polaków samorzutnie ewakuowało się do Rumunii,
gdzie w okolicach Czerniowiec
pomocy udzieliła im tamtejsza Polonia. Jednocześnie polscy kolejarze w Kołomyi prowadzili sabotaż, aby uniemożliwić Niemcom
ewakuację i przejazd transportów
wojskowych. Od razu też, po powtórnym wkroczeniu do miasta w
marcu 1944 r.; radzieckie organa
bezpieczeństwa rozpoczęły rozpracowywanie polskiego podziemia.
To ostatnie niebezpieczeństwo
było jednak wtedy bagatelizowane, bądź w ogóle nie zauważane.
W rozkazie z 3 IV 1944 r., adresowanym do inspektora stryjskiego,
kpt. Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego, W. Herman nakazywał
„starać się jak najszybciej nawiązać stosunki współpracy z partyzantami czerwonymi”. Jak się wydaje, przyczyną takiego stanowiska było zwłaszcza rosnące zagrożenie ze strony OUN-UPA. W raporcie z 26 IV 1944 r. W. Herman
alarmował, że „(...) wobec silnego
zagrożenia przez eksterminacyjną
akcji ukraińską pierwszym obowiązkiem AK jest uchronienie żywych sił narodu na terenie Okręgu. W przeciwnym razie bowiem
zbraknie ludzi do wykonania
jakichkolwiek zadań bojowych,
również i przeciw niemieckich.
Największą trudność sprawia niedostateczne wyposażenie terenu w
broń i duże trudności zdobywania
jej na miejscu oraz przewozu z
innych terenów. Z tego względu
zrzuty byłyby jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu.
[Istnieje] konieczność rozbudowy
oddziałów partyzanckich”. Dodatkowym utrudnieniem prowadzonych przygotowań do „Burzy” był
exodus elementu polskiego w głąb
GG, wywołany ukraińskim terrorem - w meldunku z 14 VI 1944
r. gen. T. Bór-Komorowski ocenił
liczbę Polaków, którzy uciekli z
Małopolski Wschodniej na 300
tys., w tym ze Lwowa 45 tys. Życie społeczeństwa polskiego w
tym regionie zostało zdominowa-

www.ksi.kresy.info.pl
ne przez zagrożenie ukraińskie.
W dniu 10 VI 1944 r. płk F. Studziński wydał kolejny rozkaz
operacyjny dla oddziałów Okręgu
Tarnopol na okres „Burzy”. Przewidywał on powstanie zgrupowania oddziałów partyzanckich 51 i
52 pp AK w ramach odtwarzanej
12 DP AK, którego dowództwo
objął kpt. F. Garwol. W skład
zgrupowania miały wejść 1 kompania 52 pp, dowodzona przez
por. Mieczysława Lipę i 1 kompania 51 pp, dowodzona przez por.
Zygfryda Szynalskiego. Jak relacjonuje Z. Szynalski, oddział ten
liczył ok. 250 łudzi, podzielonych
na cztery plutony: „Uzbrojenie
kompanii było nikłe, przeważała
broń krótka, karabiny, kilka pistoletów maszynowych oraz granaty
ręczne. Wierzyliśmy, że w boju z
tylnymi strażami wroga polepszymy nasz arsenał bojowy. Koncentracja kompanii rozpoczęta się 16
lipca 1944 r. i trwała dwa dni. W
oczekiwaniu na IV pluton z Huciska, który miał dołączyć do kompanii, nasz wymarsz w rejon Dunajowa by połączyć się z oddziałem 52 pp ze Złoczowa opóźniał
się, gdyż IV pluton pod dowództwem W. Motylewicza (zastępca
dowódcy kompanii), który stoczył
walkę z Niemcami w rejonie Hucisko-Podwysokie i obronił trzy
mosty, którym groziło wysadzenie - nie zdążył w wyznaczonym
terminie na miejsce zbiórki. W
dniu 22 lipca 1944 r. zostaliśmy
okrążeni przez oddział radziecki
i nasze plany dotarcia w połączeniu z kompanią 52 pp do Bóbrki
koło Lwowa, gdzie przewidywano
koncentrację dywizji AK- spaliły
na panewce”.
W dniu 7 VII 1944 r. został wydany rozkaz Komendy Obszaru
Lwowskiego AK, który ostatecznie precyzował zadania stojące
przed poszczególnymi podokręgami. Na jego podstawie do istniejących już dwóch kompanii z
Okręgu Tarnopol, maszerujących
w stronę Bóbrki, dołączyć miały
siły AK z Obwodów: Złoczów,
Zborów, Brzeżany, Podhajce i
miasteczka Monasterzyska. Z sił
tych miały zostać sformowane 1
batalion 52 pp AK oraz 1 i 2 batalion 51 pp AK. Oddziały obu tych
pułków miały uderzyć na niemieckie straże tylne w rejonie Brzeżan
i Złoczowa, następnie skoncentrować się w rejonie Dunaj owa,
a stamtąd wspólnie z oddziałami
radzieckimi wziąć udział w pościgu za Niemcami po osi Dunajów-Przemyślany-Bóbrka, aby po
połączeniu się z oddziałami podokręgu Lwowskiego AK dotrzeć
do Lwowa.
Nie dysponujemy niestety szczegółowymi informacjami o przebiegu „Burzy” na omawianym
terenie. B. Tomaszewski i J. Węgierski piszą o tym następująco:
„Brak jest ścisłych i wyczerpujących danych co do przebiegu
~Burzy~ na terenie Okręgu Tarnopol. Przypuszczalnie już od 16
lipca podjęły walkę z Niemcami
w rejonie Złoczowa oddziały 52
pp por. Lipy ~Wichury~, biorąc
do niewoli żołnierzy niemieckich i zdobywając dwa czołgi we
wsiach Woroniski i Biały Kamień,
a następnie opanowując stację
kolejową Złoczów. Oddziały te
brały udział w wątkach do 22
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łipca, współdziałając z wojskami
radzieckimi. (...) W tym czasie,
zapewne 22 lipca, rozpoczęły w
rejonie Brzeżan akcję »Burza«
oddziały 51 pp. Plutony 2 kompanii 51 pp pod dowództwem ppor.
Władysława Motylewicza - ~Topoli~ - stoczyły tu w rejonie Hucisko-Podwysokie walkę z Niemcami i obroniły 3 mosty przed
wysadzeniem, zmuszając nieprzyjaciela do wycofania się z rannymi. Inny pluton urządził skuteczną
zasadzkę na tabor niemiecki
Po otoczeniu przez oddziały radzieckie zgrupowania kpt. F. Garwola zostało ono skierowane do
Brzeżan i tam rozbrojone. Część
jego żołnierzy wstąpiła dla obrony polskich mieszkańców tych
ziem do zwalczających UPA tzw.
„istrebitielnych batalionów” były to formacje podporządkowane NKWD. Uczestnictwo w nich
(miało to też miejsce na innych
terenach zabużańskich) nie chroniło jednak przed aresztowaniem
i wywózką, co często zdarzało się
po wykryciu wcześniejszej przynależności ich żołnierzy do AK.
Wielu innych wcielonych zostało
do oddziałów gen. Zygmunta Berlinga, mając jedynie wybór między Armią Czerwoną a nimi. Trzeba zaznaczyć, że w swoim rozkazie z 31 VII dowódca AK nakazał
im w tej sytuacji wstępowanie do
tych ostatnich. Wiele innych osób
zostało od razu po wkroczeniu
wojsk radzieckich aresztowanych
przez NKWD i zesłanych w głąb
ZSRR. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w świetle licznych raportów AK z tego okresu, stosunek
wkraczających na te tereny frontowych oddziałów Armii Czerwonej do ludności polskiej był o
wiele bardziej pozytywny, niż do
ukraińskiej - przede wszystkim z
powodu zaangażowania tej ostatniej w OUN-UPA i prowadzenia
działalności dywersyjnej na tyłach
wojsk walczących z Niemcami.
Z dniem 1 XII 1943 r. został zarządzony nasłuch dla „Burzy” w
Okręgu Stanisławów, a 10 III 1944
r. kpt. W. Herman wydał rozkaz
operacyjny do „Burzy”. Głównym
zadaniem sił AK na tym terenie
miało być uderzenie na komunikacje wroga i wykonanie zniszczeń
według opracowanego wcześniej
planu. Planowano też po odejściu
głównych sił niemieckich nękać
zaciętymi walkami wycofujące się
oddziały tylne niemieckich straży
tylnych i występowanie w stosunku do wkraczających oddziałów
radzieckich w charakterze gospodarza. Zostały też sporządzone
zarządzenia do przeciwdziałania
na wypadek przymusowego ewakuowania przez Niemców miejscowej ludności, datowane 29 XII
1943 i 9 III 1944 r. Przewidziano
prowadzenie w tym celu dywersji
na szlaku kolejowym Śniatyń Stanisławów - Stryj, a także niszczenie taboru kolejowego.
W kolejnych wytycznych wydanych 5 i 7 VII 1944 r. dla odtwarzanej w Okręgu Stanisławów 11
DP AK dowódca Obszaru Lwów
przewidywał, że jej zgrupowanie,
dowodzone przez kpt. W. Hermana, wystąpi w dwóch skupieniach
w rejonie Stryja i Drohobycza, po
czym połączą się one w rejonie
Drohobycz-Borysław. Istniejące
niewielkie siły AK Okręgu Sta-

nisławów przybrały nazwy 48 pp
(oddziały partyzanckie Inspektoratu Drohobycz, tj. Obwody
Sambor i Drohobycz), 49 pp i 53
pp AK (Inspektoratu Stryj i samodzielnego Obwodu Stanisławów).
Planowano wykolejanie przez patrole dywersyjne transportów wycofującego się nieprzyjaciela na
liniach kolejowych oraz uderzenie
na niemieckie straże tylne, a potem
ujawnienie się w Stryju i Drohobyczu (ewentualnie Borysławiu).
Przewidywano dalsze funkcjonowanie samoobrony, która oprócz
ochrony przed Ukraińcami broniła
by ludność przed poborem i wywożeniem przez władze radzieckie, zaś w przypadku wystąpienia
UPA przeciw Polakom nakazano
przerwać wykonywanie zadań
„Burzy” i z całą siłą wystąpić w
obronie polskiej ludności. Ogółem
planowano, że zgrupowanie 11
Karpackiej DP AK będzie liczyło
około 620 ludzi, ale, jak wynika z
raportu z 29 V 1944 r., istniejące
już oddziały liczyły około 420 ludzi i były zajęte przede wszystkim
samoobroną.
Ogółem w marcu 1944 r. w Okręgu Stanisławów przeprowadzono
przynajmniej 7 akcji na linie kolejowe wroga, uzyskując 57 i pół
godziny przerwy w ruchu (m.in.
24 III na linii Lwów - Stryj, 27
III na linii Kocha-wina- Stryj,
28 III dwie akcje, w tym jedną
na linii Stanisławów - Tłumacz,
a drugą na linii Lwów - Stryj, 31
III wykolejono pociąg w Stryju,
dwukrotnie dokonano przerwania
torów na linii Drohobycz - Stryj, a
raz na linii Sambor - Drohobycz).
W kwietniu w toku intensywnej
dywersji na liniach komunikacyjnych Stanisławów - Lwów i
Stryj -Lwów wykonano 15 akcji,
w wyniku których doszło do 196
godzin przerwy w ruchu kolejowym. O akcjach tych raportował
do Londynu w depeszy z 26 IV
dowódca AK: „(. . .) oddziały nasze przeprowadziły zniszczenie
linii kolejowej na odcinku Lwów
- Stryj powodując przerwę w ruchu 13 godzin, Lwów - Sambor
z przerwą 26 godzin, oraz Lwów
- Przemyśl 32 godzin. W powyższych akcjach wykolejono łącznie
5 pociągów zaopatrzeniowych i
ewakuacyjnych niszcząc 5 lokomotyw i ponad 30 wagonów”.
Ponadto w czerwcu 1944 r. zaatakowano i zniszczono między
Feliksówką i Kochawiną niemiecki terenowy samochód pelengacyjny; w wyniku akcji zginęło 8
Niemców, zdobyto 7 karabinów
i 7 pistoletów maszynowych, a
na drodze między Siechowem
a Stryjem w rezultacie ataku na
niemieckie tabory i kilka dział zlikwidowano ich obsługę ogniem
2 piatów, 3 rkmów, stenów i 22
granatów. Autorzy szkicu dziejów
Obszaru Lwów piszą następująco
o „Burzy” w Okręgu Stanisławów: „Akcję „Burza” zgodnie z
otrzymanymi rozkazami przeprowadzono również w Okręgu Stanisławów, w jego części pozostającej pod okupacją niemiecką. (...)
W czasie „Burzy” w Inspektoracie
Drohobycz przeprowadzano nakazane akcje dywersyjne, jednak
wobec wiadomości, jakie dotarty
o wydarzeniach we Lwowie, tylko
niektórzy dowódcy AK nawiązali
kontakt z wojskami radzieckimi,

które wkroczyły na teren Inspektoratu w pierwszych dniach sierpnia, po przełamaniu niemieckiej
obrony nad Dniestrem. Oddziały
AK ujawniły się tu w bardzo ograniczonym zakresie. Obraz całości
działań oddziałów AK w Okręgu
Stanisławów nie jest znany z powodu braku dokumentów i wiarygodnych relacji. Posiadamy też
skąpe informacje o walkach toczonych przez trzy ugrupowania:
na wschód od Stryja, w okolicach
Drohobycza i w rejonie Sambora. To ostatnie miasto w dniu 27
VII po odstąpieniu Niemców na
krótko zajęły miejscowe oddziały
AK. Osłaniały one odwrót oddziałów radzieckich w rejonie Stryja
i Sambora przy ponownym ich
zajęciu przez Niemców; wtedy
też ich część, odcięta w rejonie
Sambora, została rozbita przez
Niemców i zginęło wtedy 74 żołnierzy AK. Pewne dane podaje też
P. Lisiewicz: „W Okręgu Stanisławowskim - w ramach „Burzy”
zniszczono 5 lokomotyw, przeszło
30 wagonów, wykolejając ogółem
pięć pociągów”. Podsumowując
tę część naszych rozważań trzeba
stwierdzić, że na terenie Okręgu
Stanisławów, gdzie ludność polska stanowiła niewielki odsetek
mieszkańców, najniższy w całym
Obszarze Lwów i gdzie dominowali Ukraińcy, a teren ten był
faktycznie twierdzą UPA, działalność AK ograniczała się głównie
do samoobrony, a „Burza” nie
mogła nabrać takiego rozmachu i
rozmiarów jak w innych częściach
Obszaru Lwów”.
W akcji „Burza” na terenie Okręgu
Lwów żołnierze AK wzięli udział
w ramach odtwarzanej 5 DP AK
(w składzie: 19, 26 i 40 pp AK),
dowodzonej przez ppłk. Stefana
Czerwińskiego (jednocześnie dowódcę podokręgu Lwów) oraz 14
pułku ułanów AK, dowodzonego
przez jugosłowiańskiego oficera,
mjr. Dragana Sotirovića. Ostatecznie kwestie te zostały uregulowane
rozkazem ppłk. S.Czerwińskiego
z 15 VII: powstało Zgrupowanie
„Miasto” (na którym miał spocząć
główny ciężar walk o Lwów), dowodzone przez niego osobiście,
Zgrupowanie „Wschód”, dowodzone przez ppłk. Franciszka
Rekuckiego (z zadaniem osłony
miasta od wschodu i dostarczenia jak najszybciej wiadomości o
stosunku oddziałów radzieckich
do AK), Zgrupowanie „Południe”
dowodzone przez kpt. Karola Borkowca (z zadaniem osłony miasta
od południa), dowodzone przez
kpt. Jana Kozika Zgrupowanie
„Zachód” (mające m.in. osłaniać
Lwów od zachodu), Zgrupowanie „San”, dowodzone przez kpt.
Witolda Szredzkiego, z zadaniem
uderzenia na Niemców na kierunkach Przemyśl i Sambor oraz nawiązania łączności z oddziałami
podokręgu Rzeszów, Zgrupowanie „Północ”, dowodzone przez
kpt. Witolda Zaborowskiego, z
zadaniem nawiązania łączności z
Okręgiem Lublin i rozpoznania
działań ukraińskich na północ od
Lwowa. Co ciekawe, kierownictwo UPA zdawało sobie sprawę z
faktu, że AK we Lwowie będzie
usiłowało powtórzyć scenariusz
wydarzeń lat 1918-1919, a także
z zamiarów utworzenia dwóch korytarzy między Lwowem a Prze-
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myślem i Lublinem. Stwierdzili
oni wzmocnienie sił AK w okolicach Sambora, Rudek, a zwłaszcza Lwowa, który wraz z okolicznymi miejscowościami stał się w
końcu 1943 i na początku 1944 r.,
według ocen UPA, „jednym wielkim podziemnym wojskowym
obozem AK”. Wiosną 1944 r. oddziały UPA toczyły więc zaciekłe
walki na Chełmszczyźnie, aby nie
dopuścić do powstania tych korytarzy. Zresztą jeden z działaczy
ukraińskich, Ewhen Wreciona, relacjonuje, iż wobec pojawiających
się wiosną 1944 r. możliwości
polskiego wystąpienia kierownictwo UPA zmuszone było do
przygotowania się do wystąpienia
celem zamanifestowania „ukraińskości” Lwowa. W wyniku jednak
kontaktów z AK (w których on
sam uczestniczył), otrzymali oni
zapewnienie, że polskiego wystąpienia we Lwowie nie będzie,
Żadne inne jednak źródła nie potwierdzają faktu tych zapewnień,
wręcz przeciwnie - w liście dowódcy AK, gen. T. Komorowskiego, z 8 IX 1943 r., adresowanym
do komendanta Obszaru Lwów,
płk. Władysława Filipkowskiego, znajdujemy stwierdzenia, że
„porozumienie z Ukraińcami jest
koniecznością, racja stanu wymaga szukania porozumienia mimo
obecnej rzeczywistości.” Chodziło przede wszystkim o zapewnienie sobie neutralności Ukraińców
wobec „Burzy”, bowiem - jak
czytamy w tym samym liście - dowódca AK nieprędko będzie mógł
zapewnić dostateczną pomoc
Polakom we Lwowie i należało
środkami politycznymi stworzyć
im warunki przetrwania. Celów
tych zresztą nie osiągnięto, tym
bardziej, że głównym militarnym
przeciwnikiem we Lwowie okazali się Niemcy, politycznym - władze radzieckie, a nie OUN-UPA.
Dowództwo AK zdawało już sobie sprawę, że żołnierzom AK
zagraża rozbrojenie i uwięzienie
ze strony NKWD, o czym gen.
Komorowski przestrzegał W. Filipkowskiego w depeszy z 20 VII,
informując o wydarzeniach na
Kresach Północno-Wschodnich.
Przyjęto więc takie ugrupowanie
oddziałów, aby uniemożliwić jednoczesne ich otoczenie i rozbrojenie.
Jako pierwsza do akcji „Burza”
przystąpiła I kompania 40 pp AK
kpt. Fryderyka Stauba, atakując
18 VII pod Świrzem niemiecki
tabor, a następnie 27 VII walcząc
wraz z oddziałami radzieckimi
o Bóbrkę. W dniach 21-22 VII
wspólnie z 29 Brygadą Zmotoryzowaną Piechoty Gwardii walki
na wschodnim przedpolu Lwowa
i o samo miasto toczyły siły 14
p.uł. Pomoc udzielona radzieckim
żołnierzom miała na tyle istotne
znaczenie, że wspomniano o niej
w gazecie 1 Frontu Ukraińskiego
„Za Czest’ Rodiny”. Walczono też
w okolicy ul. Piekarskiej, w Ogrodzie Jezuickim (Park Kościuszki),
zajęto teren prawie całej Dzielnicy Zachodniej oraz Politechnikę.
Ostatecznie miasto oczyszczono z
Niemców w nocy 27/28 VII, a dowództwo dywizji oraz komendant
Obszaru zainstalowali się przy ul.
Kochanowskiego 27. W trakcie
tych walk wspólnie z oddziałami
radzieckimi likwidowano też opór
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jednostek UPA w cerkwi św. Jura,
a także broniono przed nimi podlwowską wioskę Siemianówkę.
Już jednak 28 VII oddziały AK
we Lwowie składały broń przed
oddziałami radzieckimi, a 29 VII
płk Filipkowski wraz z ppłk. S.
Czerwińskim i płk. F. Studuńskim, swoim adiutantem por. Zygmuntem Łanowskim i szefem Oddziału II Komendy Obszaru ppłk.
Henrykiem Pohoskim udał się na
rozmowy z gen. Żymierskim do
Żytomierza; w kilka dni potem
cała delegacja została aresztowana
i uwięziona najpierw w Kijowie,
a następnie internowana w obozie pod Riazaniem. Nie udało się
ustalić wielkości strat zadanych
Niemcom przez AK w czasie walk
o Lwów. T. Żenczykowski pisze w
książce „Polska Lubelska” o nich
następująco: „Zdołały one [oddziały AK - przyp. GM] opanować Cytadelę, Politechnikę, rejon
lotniska w Skniłowie, obsadziły
Pocztę Główną, Ratusz, zdobyły
gazownię miejską, elektrownię i
wodociągi. W kilkudniowych walkach kluczową rolę spełniły wojska sowieckie. Bitwa była zażarta
i ostatecznie wygasła dopiero 27
lipca. O jego polskości świadczyły nie tylko nastroje ludności, ale
i wygląd ulic ozdobionych biało-czerwonymi flagami. Żołnierze
AK byli owacyjnie witani i przyjmowani. Lwowianie odczuwali
dumę, że w uwolnieniu miasta
uczestniczyli nasi żołnierze. Dowódcy sowieccy wielokrotnie wyrażali uznanie za ich bojową postawę i odniesione sukcesy. Należało do nich m. in. zniszczenie 10
czołgów niemieckich oraz zdobycie 2 baterii artylerii i dużej ilości
broni i sprzętu wojennego”. Oficer
AK, Stanisław Pieńkowski, napisał potem: „Z jednego ze wzgórz
widziałem, że miasto po prostu
tonęło w barwach państwowych
polskich”. Ogółem w walkach o
Lwów wzięło udział około 3 tys.
żołnierzy AK, a na terenie Okręgu
Lwów około 7 tys.
Niektóre oddziały Obszaru Lwów
próbowały - wykonując rozkaz
gen. T. Komorowskiego z 14
VIII 1944 r. - dojść z odsieczą
do walczącej Warszawy. Czyniło
tak zgrupowanie „San” kpt. W.
Szredzkiego (III batalion 26 pp
AK), sformowane w Inspektoracie Zachodnim Okręgu Lwów, w
skład którego wszedł też utworzony w Obwodzie Sambor oddział
ppor. Jana Jędrachowicza i chór.
Adama Ekierta, ale zostało ono
rozbrojone 18 VIII przez NKWD
w okolicach Rudnika. Na pomoc
stolicy udał się też 68-osobowy
oddział, sformowany w Inspektoracie Rzeszów i dowodzony przez
kpt. Mieczysława Chendyńskiego, ale został rozbrojony w lasach
koło Sokołowa. Wielu oficerów i
żołnierzy zesłano potem w głąb
ZSRR.
Płk (tytularny gen. bryg.) Władysław Jakub Filipkowski „Cis”,
„Janka”, oficer zawodowy WP,
w wojnie obronnej 1939 r. ostatni dowódca samodzielnej grupy
walczącej do 2 października, potem w niewoli sowieckiej, z której
zbiegł. Od 1940 r. do lipca 1943
r. inspektor KG AK na Obszar
Lwów, a od 1 sierpnia 1943 r. do
31 lipca 1944 r. komendant Obszaru. Na czele delegacji AK udał

się na rozmowy z gen. Michałem
Żymierskim do Żytomierza i tam
został aresztowany w nocy z 2
na 3 sierpnia 1944 r. Więziony w
Kijowie, potem w polowych więzieniach kontrwywiadu 1 Frontu
Ukraińskiego, a następnie w obozach internowanych w Charkowie,
Riazaniu-Diagilewie, Griazowcu i
Brześciu do początku listopada
1947 r. Zmarł w 1950 r.
Płk Franciszek Studziński „Kotlina”, oficer zawodowy WP,
uczestnik wojny obronnej 1939 r.,
na przełomie września i października 1939 r. przeszedł na Węgry
i tam internowany, a potem zatrudniony w placówce przerzutu
oficerów. Aresztowany podczas
próby powrotu do Kraju, zbiegł z
karnego obozu na Węgrzech. Od
sierpnia 1941 r. w AK. W końcu
1941 r. skierowany na stanowisko
Komendanta Okręgu Tarnopol
AK. Okręg doprowadził do stanu
liczebnego ponad 11 tysięcy żołnierzy. Od marca 1944 roku, gdy
znaczna część Okręgu została
okupowana przez Armię Czerwoną, przebywał we Lwowie i tam
został 1 lipca wyznaczony na zastępcę komendanta Obszaru. 31
lipca 1944 r. udał się wraz z gen.
W.J. Filipkowskim do Żytomierza
i dalej dzielił jego losy. Zmarł w
1964 r.
Chor. Adam Ekiert „Pogarda”,
podoficer rezerwy WP, urzędnik
państwowy. Żołnierz 1 Brygady Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej,
osadnik wojskowy, zmobilizowany w 1939 r., po udziale w
wojnie obronnej, schronił się w
rodzinnym Nowym Mieście i podjął działalność konspiracyjną. Zagrożony aresztowaniem przeniósł
się do Sambora, gdzie od 16 maja
1944 r. organizował i dowodził w
lasach pod Sąsiadowicami oddziałem leśnym -1 kompanię samborską, liczącą do akcji „Burza” 105
żołnierzy. Z kompanią tą zajął 26
lipca opuszczony przez Niemców
Sambor i bronił go przed powracającymi Niemcami, ale wobec
ich przewagi, po walce musiał
go opuścić. Wraz ze swą kompanią dołączył do zgrupowania kpt.
W. Szredzkiego pod Mościskami
i wraz z nim przekroczył San. 16
sierpnia 1944 r. na wezwanie gen.
T. Komorowskiego „Bora” wyruszył spod Przemyśla na odsiecz
walczącej Warszawie. Aresztowany w trakcie otaczania zgrupowania przez wojska sowieckie. Był
internowany w obozach w Bakończycach pod Przemyślem, Riazaniu, Diagilewie, Czerepowcu i
Brześciu, skąd powrócił do Polski
4 listopada 1947 r.

„Piotruś Mały”
Władysław
Cieśliński,

żołnierz
27
WDP
AK
Bogusław Szarwiło
Pseudonim „Piotruś”, „Piotruś
Mały” często pojawia się w książkach o 27 WDP AK. Pisze o nim
Józef Turowski w „Pożodze”,
Edmund Bakuniak w „Osnowie”
i oczywiście Władysław Filar w
swoim cyklu książek historycznych związanych z Wołyniem i 27
Wołyńską Dywizją AK. Można też
natrafić na ten pseudonim w wielu
wspomnieniach żołnierzy wspomnianej dywizji. Nie ma jednak
nigdzie biogramu tego żołnierza,
jednego z pierwszych dowódców
lotnych oddziałów AK na Wołyniu, powstających w celach samoobrony przed brutalnymi atakami
nacjonalistów ukraińskich. Nie
ma też zdjęć poza jednym z okresu
międzywojennego jakie uchowało
się w archiwach rodzinnych. Nie
ma też mogiły poza symboliczną
w miejscu tragicznej śmierci „Pio-

Związku Harcerstwa Polskiego
będąc Harcmistrzem. W drugiej
połowie sierpnia 1943 r. dysponując początkowo 11 ochotnikami
rozpoczął w grupie zabudowań
zwanych Klinem, organizowanie
lotnego oddział partyzanckiego
AK, przeznaczonego do celów samoobrony przed bandami OUN-UPA. Rzeź lipcowa dokonana
przez nacjonalistów ukraińskich
na dziesiątkach wsi polskich była
wystarczającym argumentem do
tworzenia samoobrony polskiej.
Władysław Cieśliński wcześniej
już zaprzysiężony w ZWZ-AK
pod pseudonimem „Piotruś Mały”
przy wsparciu zaufanych znajomych tworzył podobny oddział
jak Władysław Czermiński „Jastrząb” w Zasmykach koło Kowla. Oddział ten stale rozrastał się i
był w ustawicznym ruchu, patro-

trusia Małego” i bardzo wielu jego
kolegów.
Władysław Cieśliński, syn Jana i
Antoniny z d. Dudarska, urodził
się 10.IX.1909 we Włodzimierzu Wołyńskim a zginął 27.V.
1944 w nurtach rzeki Prypeć w
rejonie Dywina. W okresie międzywojennym aktywnie działał w

lował teren i rozpoznawał zagrożenie ze strony band miejscowych
nacjonalistów ukraińskich, jak i
oddziałów UPA. Z czasem oddział
„Piotrusia” osiągnął rozmiary
kompanii liczącej ok. 80 uzbrojonych żołnierzy. Po pobycie w
Klinie, w Spaszczyźnie, oddział
przeniósł się z miejsca postoju

Źródła:
- „Lwowskie Spotkania” Bożena
Rafalska, B. Tomaszewski, J. Węgierski,
- Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1981.
- Grzegorz Mazur - „Burza” w
Obszarze Armii Krajowej Lwów
Redakcja „Lwowskich Spotkań”
bardzo dziękuje za udostępnienie
materiałów autorowi Grzegorzowi Mazurowi oraz Światowemu
Związkowi Żołnierzy AK, Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
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do Lisek, Marianówki, a następnie do Sielsk. Nawiązano łączność patrolową z oddziałem por.
„Jastrzębia” z Zasmyk. Główną zasługą oddziału była obrona
ludności polskiej, która unikając
rzezi gromadziła się w rejonie
Bielina i Sielisk. Współpraca z
samoobroną w Bielinie zaowocowała powstaniem silnego Ośrodka Polskiej Samoobrony zwanej
„Rzeczpospolitą Bielińską” do
której ściągali liczni uciekinierzy
z całego terenu. Leon Laskowski członek samoobrony Bielina
wspomina; Od początku z samoobroną bielińską współpracował
oddział partyzancki dowodzony
przez ppor. Władysława Cieślińskiego „Piotrusia”. Krążył on
nieustannie po terenie, rozpoznawał zagrożenia, maszerując przez
ukraińskie wioski oddziaływał na
ich mieszkańców psychologicznie.
Ten sam oddział Ukraińcy brali za
kilka znajdujących się stale w okolicy. Dzięki temu samoobrona w
Bielinie przetrwała, a zgromadzona w niej ludność uniknęła rzezi
[…]..”, którą niektórzy nazywali
„Rzeczpospolitą Bielińską”.[1]
15 stycznia 1944 roku komendant
Okręgu AK Wołyń płk Kazimierz
Bąbiński „Luboń” wydaje inspektorom rejonowym rozkaz mobilizacji oddziałów konspiracyjnych
AK i skierowanie ich do rejonu
koncentracji w zachodniej części
Wołynia. Powstają dwa zgrupowania pułkowe: kowelskie (na
południe od Kowla) „Gromada”
i włodzimierskie (na północ od
Włodzimierza) „Osnowa”.
Leon Laskowski wspomina: Od
stycznia 1944 r. Bielin stał się
bazą dla formowania zgrupowania „Osnowa” 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK. We wsi
zorganizowano ośrodek mobilizacyjny i zaopatrzenia. Powstały tu
młyny, piekarnie, wiatraki, masarnie, magazyny, zakłady szewskie i
rusznikarnie. Formowały się poszczególnie kompanie i bataliony,
przesuwane następnie do kolej-
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nych miejscowości. Ja ze swoją
kompanią ppor. „Piotrusia” zostałem włączony do batalionu por.
„Bogorii”. [1]
Dowódcą „Osnowy „ został : kpt.
Kazimierz Rzaniak „Garda”. W
skład której weszły: bataliony:
1/23 pp „Bogorii” (a od 8.4.1944
„Zająca”, 11/23 pp „Lecha”, 1/24
pp „Łuna”, samodzielna kompania
„Sokoła II” (szkieletowy III/23 pp)
oraz 19 pułk ułanów, Jarosława”.
Jerzy Demczuk ps. „Szpak” w
swoich wspomnieniach napisał:
Na mundurach i bluzach nosiliśmy proporczyki godło oddziału
„Piotrusia”. Naszym sztandarem
był proporzec o nazwie Klin Św.
Jerzego. Był to wydłużony trójkąt
koloru niebieskiego z obustronnym
haftem: z jednej strony był napis
„Klin Św. Jerzego”, a z drugiej
biały orzeł na czerwonym tle oraz
trzy litery: P.O.P, Polski Oddział
Partyzancki. Proporzec był poświęcony przez księdza w 1943 r.
Na ten sztandar składaliśmy przysięgę. [….] Kończył się 1943 rok.
Na terenie powiatów Kowelskiego
i Włodzimierskiego formowała się
27 Wołyńska Dywizja Piechoty.
Kowelskie zgrupowanie nazwano
„Gromadą”, a Włodzimierskie –
„Osnową”:. W skład tych zgrupowań weszły wszystkie oddziały AK
z całego województwa. Nasz oddział „Piotrusia Małego” zmienił
nazwę na kompanię 1 batalionu 23
Pułku Piechoty. Kompania składała się z dwóch plutonów. Dowódcą
kompanii był „Piotruś” Władysław Cieśliński, który awansował
do stopnia podporucznika. Stan
osobowy kompanii wynosił 120
ludzi. [2]

Zygmunt Bogdanowicz wspomina: My, Żołnierze kilkudziesięcioosobowego oddziału „Piotrusia”
- Władysława Cieślińskiego, stanowiącego kadrę przyszłej I kompanii I batalionu 23 pp., przeżywaliśmy z euforią widok tych tysięcy
rodaków idących za głosem serca

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

1 maja 2015 - strona 41

w nasze szeregi……… [3]
Kompania „Piotrusia Małego” stoczyła szereg walk z UPA w ramach
oczyszczania terenu jak również
walczyła z frontowymi oddziałami
niemieckimi. Dwukrotne okrążenie , w lasach Mosurskich i Szadzkich obfitowały w liczne bitwy z
przeważającymi siłami niemieckimi. Jak walczyli ?
Jan Jarosiński „Trzyjot” w swoim pamiętniku pod datą 2 maja
1944r., wtorek , zapisał: Po naszym śniadaniu zarządzono zbiórkę baonu i marsz do baonu „Zająca”. Tam nastąpił raport , a po nim
przemówienie mjr. „Żegoty”, dowódcy Dywizji. [….] Potem nastąpiło odczytanie rozkazu o awansach i odznaczeniach. Krzyż Virtuti
Militari V klasy otrzymał kapitan
„Garda”, a Krzyże Walecznych:
ppor. „Piotruś”, podchorąży
„Molly”, st. strz. „Kaczor” i kilku
innych. ……….[4]
Ostatecznie w ciągu nocy z 21 na
22 maja 1944 r. oddziały 27 WDP
AK wyszły poza pierścień okrążenia, pokonując rozległe bagna nieobsadzone przez nieprzyjaciela.
Stąd mjr. „Żegota” nadał meldunek
do Komendanta Głównego AK następującej treści: „(...) W wyniku
operacji Niemców przeciwko nam,
po trzydniowych walkach przebiliśmy się trzema kolumnami przez
zamykający nas pierścień.(…) Teraz wykonuję próbę przebicia się
za front między Piną a Prypecią.
Jeżeli się nie uda, zmuszony będę
przejść za Bug (...)”[5]
Do marszu w kierunku frontu
nie doszło. W międzyczasie p.o.
dowódcy 27 WDP AK mjr „Że-

gota” otrzymał od Komendanta
Głównego AK nowy rozkaz. 24
maja 1944 r., na zbiórce wszystkich pododdziałów wchodzących
w skład kolumny sztabowej, podano do wiadomości, że oddział
maszeruje za Bug. W tym czasie
kolumny mjr. „Kowala” i kpt.

/ Zygmunt Maguza opowiada o śmierci „Piotrusia”. Foto- arch. KSI

„Gardy”, zgodnie z pierwotnymi
ustaleniami, maszerowały konsekwentnie na przeprawę przez linię
frontu, do nich rozkaz nie dotarł.
Rano 26 maja 1944 r. zgrupowanie
kpt. „Gardy” osiągnęło rejon wsi
Horyca. O świcie 27 maja 1944 r.
kolumna „Gardy” w rejonie jeziora Strybuż wyszła nad Prypeć , w
tym kompania „Piotrusia Małego”.
W momencie, kiedy żołnierze pokonywali przeszkody na drodze
do rzeki, Niemcy niespodziewanie
otworzyli z tyłu i boków gwałtowny ogień z broni maszynowej oraz
moździerzy i artylerii. Gdy żołnierze dotarli do Prypeci, z drugiego
brzegu od strony pozycji wojsk
sowieckich, odezwały się serie z
broni maszynowej.
Zygmunt Maguza „Waleczny”

pamięta: Chłopaki nie zważając na
ogień biegli jednak co sił w stronę
Prypeci.
Kilku kolegów, z którymi zawsze
trzymaliśmy się razem, czyli Władysław Orwid, Franciszek Kenig,
Franciszek Nowicki, Henryk Wesołek położyli się obok mnie i nakryli
Niemców ogniem. W końcu i my

dobrnęliśmy do rzeki. Tu usłyszałem komendę - pasy dawać!- Kapitan „Garda” polecił ze spiętych
pasów zrobić rodzaj liny i zaczepić
między dwiema sosnami rosnącymi na obu stronach rzeki. Gdy
została ona zamocowana, wydał
komendę.- Pojedynczo trzymając
się pasów przepływać - Chłopaki
chcieli jednak jak najszybciej dostać się na drugi brzeg i nie słuchając dowódcy kupą rzucili się
do wody i zerwali linę. Ci, co nie
umieli pływać, zaczęli się topić.
Jednocześnie Sowieci wzmogli
ogień na rzekę sądząc, że to Niemcy chcą ją sforsować i rozpętało
się piekło. Niemcy z drugiej także
strzelali i od razu pomyślałem, że
to już koniec! Wokół nas rozrywały
się armatnie pociski, a w wodzie
ginęli moi koledzy. Woda była bardzo zimna, chłopaków łapał kurcz.
Ci, co chcieli wyleźć ponownie na
brzeg, ginęli od kul i odłamków,
wpadając do wody. Widziałem,
jak na dno poszedł por. „Piotruś
Mały”, Władysław Cieśliński, bohaterski dowódca.
Nawet wytrawni pływacy mieli
trudności z pokonaniem Prypeci.
Kapral „Wilk”- Wacek Kochański, szedł obok podporucznika
„Piotrusia” – Władysława Cieślińskiego. Razem zamierzali przepłynąć rzekę. Gdy Wacek zrzucił
z siebie kurtkę, „Piotruś” zwrócił
mu uwagę, że nie będzie miał w
czym chodzić. Razem weszli do
wody, „Piotruś” w pełnym umundurowaniu, z pistoletem i lornetką.
Kilka metrów od brzegu Wacek poczuł silny ból w nodze. Myśląc, że
został ranny, puścił automat i z trudem wrócił do brzegu. Okazało się,
że noga była cała, chwycił go tylko
silny skurcz. Z niepokojem spojrzał na wodę - Piotrusia: już nie
było na powierzchni; utonął, mimo
że pływał doskonale. Na oczach
starszego strzelca ‘Wydry” – Bolesława Skowrońskiego, poszedł
na dno podporucznik „Czesław”. I
jemu nie starczyło sił……………na
zbiórce bowiem stanęło nas tylko
około trzystu, a więc nieco ponad
połowa grupy, która przed dwiema
godzinami wyszła z lasu na brzeg
rzeki. Co chwila na rzucane przez
kolegów pytania o los nieobecnych padały odpowiedzi. „Zabity, ranny...” Brakowało dowódcy
zgrupowania, kapitana „Gardy”
– Kazimierza Rzaniaka; utonę-

li: bohaterski dowódca pierwszej
kompanii, podporucznik „Piotruś”, dowódca czwartej kompanii, podporucznik „Czesław”;
zginęło wielu innych współtowarzyszy walk. Łącznie poległo około
stu partyzantów. Na sporządzonej
niepełnej liście rannych figurowało 114 nazwisk i pseudonimów.[7]
Władysław Cieśliński ps. „Mały
Piotruś” w uznaniu czynów wybitnej odwagi i męstwa (...), zgodnie z rozkazem Komendy Głównej AK nr 512 z 3.X.1944 r. (...)
odznaczony został pośmiertnie
w 1959 r. przez Prezydenta RP
na Uchodźstwie Krzyżem Srebrnym V klasy Orderu Wojennego
Virtuti Militari, nr 12753.
1] Fragment wspomnień: Leona
Laskowskiego: „Rzeczpospolita
Bielińska” http://cyfroteka.pl/catalog/ebooki/84378/99621/ff/101//
Wolyn._Epopeja_polskich_losow_1_split_001.html
2] Fragment wspomnień : Jerzego
Demczuka „Wojenne losy”
3] Zygmunt Bogdanowicz art. W
ROCZNICĘWOŁYŃSKIEJ „BURZY” str. 14
Biuletynu Informacyjnego 27
WDP AK - Nr 4 (104) Warszawa,
październik – grudzień2009)
4] Pamiętnik Jana Jarosińskiego
ps. „Trzyjot”; zdeponowany w
Centralnej Bibliotece Wojskowej.
Zamieszczone na str. 95 z książki
E. Bakuniaka „ Osnowa” Zgrupowanie Pułkowe 27. Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK
5] Władysław Filar „DZIAŁANIA
27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ „
CZĘŚĆ 2
6] Fragment wspomnień z art.
„Droga śmierci przez Prypeć ”Marek A. Koprowski- http://www.
kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/droga-smierci-przez-prypec#
7] Fragment z art. „Przez front nad
Prypecią ” - Marek A. Koprowski
–
http://www.kresy.pl/kresopedia,historia,ii-wojna-swiatowa?zobacz/przez-front-nad-prypecia
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Tragiczna caryca Rosji
Maryna Mniszchówna.
Elżbieta Gizela ErbanMieczysław Walków
Chcę oderwać się od polityki i
współczesności i przenoszę się
do wieku XVII, burzliwego i
okrutnego. Pragnę opowiedzieć
o pierwszej kobiecie koronowanej na Kremlu na carycę Rosji.
O dramatycznych losach pięknej
polskiej wojewodzianki sandomierskiej Maryny Mniszchówny.
Była jednym z czworga dzieci
Jerzego Mniszcha, wojewody
sandomierskiego i wpływowego
magnata, dworzanina ostatniego Jagiellona króla Zygmunta II
Augusta. Urodzona ok.1588 r. w
Laszkach Murowanych, wychowywała się w rodowych dobrach
w Rzeczypospolitej i na Ukrainie.
Była wykształcona, jak większość
panien z wielkiego rodu. Umiała
czytać, pisać, śpiewać i haftować.
W tym czasie w Rosji, po śmierci
cara Iwana Groźnego, zasiadał na
tronie Borys Godunow. Ze względu na swoje okrucieństwo, nie cieszył się poparciem wielu bojarów,
pragnących pozbyć się tyrana.
Rosja często była terenem, gdzie
objawiali się samozwańcy, podający się za zamordowanego syna
władcy.
W tym czasie zjawił się osobnik,
twierdzący, że jest Dymitrem, synem cara Iwana Groźnego, który
podobno nie został przez ojca zamordowany, lecz ocalał. Kim był
Samozwaniec? Podobno nazywał
się Griszka Otrepiew i był mnichem w jakimś prawosławnym
monasterze. Do dziś tajemnica
jego pochodzenia nie została wyjaśniona. Rzekomy carewicz Dymitr, szukając sprzymierzeńców,
udał się do polskiego magnata
księcia Konstantego Wiśniowieckiego i raz z nim udali się do
Sambora, rezydencji wojewody
Jerzego Mniszcha. Tam Dymitr
po raz pierwszy ujrzał Marynę.
Była piękna, jak pokazują nam
ówczesne portrety, o podłużnej
twarzy, wyniosłym wyrazie i dużych oczach. Miała wówczas 16
lat. Być może była to miłość młodego Rosjanina do pięknej Polki,
lecz przede wszystkim nadzieja,
że ojciec Maryny wesprze starania Dymitra o tron moskiewski.
Zaczął zabiegać o rękę panny.
Następnie udał się do Krakowa na
dwór króla Zygmunta III Wazy i
starał się zainteresować monarchę swoimi planami, obiecując
ścisły sojusz z Rzecząpospolitą,
a nawet wprowadzenie do Rosji
religii rzymskokatolickiej. Tym
pozyskał sobie sympatię duchowieństwa polskiego oraz nuncjusza papieskiego. Król nie był
szczególnie zainteresowany jego
propozycją, ale niektórzy polscy
magnaci uznali, że warto mieć
na tronie Rosji człowieka, który
będzie wszystko im zawdzięczał.
W drodze powrotnej, Dymitr ponownie odwiedził Jerzego Mniszcha i wtedy doszło między nimi

do porozumienia w sprawie zaręczyn z panną Maryną. Wojewoda olśniony myślą, że jego córka
zasiądzie na tronie Rosji, nie wahał się dłużej i zgromadziwszy
oddziały złożone z kozaków i w
części z wojska polskiego, wkroczył na terytorium Rosji, tocząc
po drodze ciężkie walki z armią
cara Borysa Godunowa. Tymczasem w Rosji wybuchło powstanie
przeciw znienawidzonemu carowi
pod przywództwem księcia Szujskiego. Cara i jego syna Fiodora
zamordowano, a zwycięskie wojska Dymitra i wojewody Mniszcha wkroczyły 20 VI 1605 roku do
Moskwy. Tam Dymitr spotkał się
z Marfą, wdową po carze Iwanie
Groźnym, która rozpoznała w nim
swego “ syna”. 31 VIII 1605 roku,
Dymitr I koronował się na cara
Rosji. Pragnąć poślubić Marynę,
ofiarował jej ojcu milion złotych
polskich, Smoleńsk i Siewierszczyznę, a jej księstwa pschowskie
i nowogrodzkie. Panny nikt nie
pytał, czy pragnie zostać żoną nieznanego bliżej mężczyzny. Była
tylko kartą przetargową, którą grał
jej ojciec. 22 lipca 1605 roku, odbył się w Krakowie ślub in procura
Maryny Mniszchówny i cara Dymitra. W imieniu cara występował
poseł rosyjski Własiew, a w uroczystości udział wzięli król Zygmunt III Waza, jego siostra Anna
Wazówna, nuncjusz papieski oraz
licznie zgromadzeni magnaci polscy. Ślub dawał biskup krakowski
kardynał Bernard Maciejowski, w
językach ruskim i polskim. Młoda pani ruszyła wraz z ojcem w
licznym orszaku do Moskwy. Już
w kwietniu 1606 r. Maryna przekroczyła granicę Polski i przybyła do Moskwy. 8 maja odbyła się
jej koronacja na carową Rosji w
Soborze Uspieńskim na Kremlu.
Była pierwszą koronowaną monarchinią Rosji. 12 maja zaślubiła
cara Dymitra I według obrządku
prawosławnego, choć potajemnie
Dymitr był katolikiem.
Lecz rządy nowego cara nie podobały się bojarom rosyjskim,
szczególnie duchowieństwu prawosławnemu, obawiającemu się
wprowadzenia do Rosji religii
rzymskokatolickiej. W tajemnicy
zawiązał się spisek pod przywództwem księcia Wasyla Szujskiego,
który podburzył mieszczan Moskwy. W nocy z 26 na 27 maja
1606 roku, zbuntowani mieszczanie przypuścili szturm do twierdzy
kremlowskiej i zdobyli pałac carski. Dymitr został zamordowany,
a Maryna uciekła kryjąc się pod
spódnicą swej ochmistrzyni Barbary Kazaneckiej. Ale jej ucieczkę
dostrzeżono i Marynę aresztowano wraz z ojcem, Stała się zakładniczką Szujskiego i zesłana do Jarosławia. Ciało Dymitra I spalono,
a jego prochami nabito armatę i
wystrzelono w kierunku Polski.
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roku Maryna urodziła syna Iwana Dymitrowicza i nie zaprzestała
walki o tron. Nie chciała wrócić
do Polski, lecz związała się z atamanem kozaków dońskich Zaruckim, poślubiła go i razem stworzyli państwo kozackie w dorzeczu
Wołgi, ze stolicą w Astrachaniu.
W 1613 roku na tronie carskim
zasiadł wybrany większością bojarów Michał I Romanow. Przyjął
ustawę wykluczającą Marynę i jej
syna z praw do korony. W maju

/ Carowa Maryna Mniszchówna.

W powstaniu poległo około 500
Polaków, wielu żołnierzy polskich
i duchownych dostało się do niewoli. Dopiero w dwa lata później
Maryna po zrzeczeniu się praw
do korony carskiej, została przez
nowego cara Wasyla Szujskiego
wraz z ojcem uwolniona. Lecz
awanturnicza natura wojewody
nie zamierzała poddawać się klęsce. Nie wyjechał z córką do Polski, lecz zatrzymał się w Tuszynie
popierając drugiego samozwańca
udającego zabitego Dymitra I.
Ten obiecał wojewodzie 300 tysięcy rubli i 14 miast na granicy
Rzeczypospolitej za rękę córki.
Mniszech zmusił Marynę, żeby

w oszuście rozpoznała swego zabitego męża! Maryna pragnąc odzyskać koronę carską, poślubiła
potajemnie Dymitra II. Lecz ten
nie potrafił zapanować nad zgromadzonym wojskiem i uciekł z
Tuszyna do Kaługi. Wtedy Maryna sama starała się opanować
sytuację i zaczęła porozumiewać
się z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim. Dymitr II został zabity
przez swego giermka Urusowa, a
w Moskwie wybuchł bunt przeciwko władzy nowoobranego cara
Wasyla Szujskiego. Wojska carskie zostały rozbite przez hetmana Żólkiewskiego i armia polska
wkroczyła do Moskwy. W 1611

1614 roku w Astrachaniu wybuchł
bunt przeciwko atamanowi Zaruckiemu. Maryna z synem i mężem
uciekli, lecz dostali się do niewoli,
a Kozacy przekazali więźniów nowemu carowi. Romanow rozkazał
Zaruckiego wbić na pal, a małego
Iwana Dymitrowicza powiesić.
Egzekucja odbyła się na Placu
Czerwonym. Maryna złamana
nieszczęściami ocalała, lecz z
polecenia cara została zesłana do
twierdzy Kołomny i osadzona w
jednej z baszt. Zmarła na wiosnę
1615 roku, skrytobójczo zamordowana. Tak skończyła się olśniewająca kariera pięknej Polki, jedynej,
która nosiła koronę carowej Rosji.
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WROCŁAW I LWÓW BRATNIE
MIASTA - CZ.VI - UCZELNIE
LWOWA I WROCŁAWIA
Anna Małgorzata Budzińska

Zacznę tym razem przewrotnie- od końca,we Wrocławiu,
już po II wojnie światowej. Oto zdjęcie wykładowcy Politechniki Wrocławskiej zrobione po wojnie przez mojego
tatę, który był wtedy studentem Wydziału Łączności ze
specjalizacją Radiofonia:

siątych XIX wieku, dziełem znanego i zasłużonego lwowskiego architekta i owej uczelni rektora- profesora Juliana
Zachariewicza.
Fasadom gmachu, zaprojektowanego w modnym ówcześnie eklektycznym stylu neorenesansowym, profesor Zachariewicz nadał barwę karminową. Nigdy nie zmieniana,
przetrwała na nich przez wiele dziesiątek lat. Wyjątkowa
trwałość strukturze i barwie tynków jego fasad zapewniły
setki tysięcy kurzych jaj, których odwieczną murarska metoda użyto ongiś do tynkowych zapraw. Tę sama metodę
zastosowano z pietyzmem również później przy okresowej
konserwacji fasad głównego gmachu Politechniki.”

Jednak historia polskich uczelni Wrocławia ma swoje korzenie również na Kresach.

-Jakie były przedwojenne uczelnie Lwowa i kto w nich pracował?
/ Politechnika Lwowska

Jednak na współczesnym zdjęciu tego koloru już nie widać.

Aby przywołać wspomnienia posłużę się najpierw cytatami
z książki wspaniałego Lwowiaka Witolda Szolgini. Książka ta, to właściwie jedna z części cyklu „Tamten Lwów”
mówiąca o świątyniach, gmachach i pomnikach dawnego
Lwowa. Warto zapoznać się z całością.

O tym gmachu pisze Szolginia także w swym wierszu. Dodać należy, że balon to w lwowskim bałaku tramwaj.

Czytamy:

Z przedziwnych wspomnień tramwajowych;

„Uniwersytet Jana Kazimierza- wielki pompatyczny, bogato zdobiony gmach zwrócony swą fasadą ku Ogrodowi Jezuickiemu. Ta przesadnie wspaniała niegdysiejsza siedziba
byłego Sejmu Galicyjskiego, to bynajmniej jeszcze nie cały
uniwersytet lwowski.

Akademików tłumy walą

Oprócz owego paradnego gmachu UJK miał w swoim posiadaniu i dyspozycji dziesiątki innych obiektów na obszarze całego śródmieścia Lwowa oraz poza nim”

W zieleni rozsiadł się szeroko

A oto jak wygląda gmach UJK teraz:

I pompejańska barwą świeci

… Już po Sapiechy mknie nasz „balon”

W technickich czapkach kolorowych
Do tego gmachu co tam z boku

Fasad wspaniale karminowych.
A słońce w oknach błyski nieci,
W ścian tych refleksy, co różowe,
Kolumny białe także strojąc, które w portyku gmachu stoją
… (…)
Tak, zarówno gmach Uniwersytetu jak i Politechniki były i
są do dziś rozpoznawalnymi budowlami we Lwowie.
Jednak nie o same budynki nam chodzi. Ważna jest rola
tych uczelni w przedwojennej Polsce.

„Wspaniały, ogromny gmach tej pierwszej polskiej uczelni
technicznej jest wzniesionym na początku lat siedemdzie-

W czasie okupacji niemieckiej Lwowa, mimo strat osobowych, licznych aresztowań i innych zagrożeń profesorowie
przedwojennego UJK zorganizowali tajny UJK, który funkcjonował w zasadzie do 1945 r., tj. do wyjazdu większości
polskich uczonych ze Lwowa.

Szkoła Politechniczna we Lwowie skupiała przed I wojną
światową doskonałą kadrę.

-Jak powstawały po wojnie polskie uczelnie we Wrocławiu?

Natomiast o Politechnice Witold Szolginia napisał tak:

Po wkroczeniu Niemców do Lwowa zamknięto tę uczelnię.

Następowała stopniowa polonizacja i przekształcenia Akademii w Szkołę Politechniczną, na co pozwalał dekret cesarski z października 1870, wprowadzający język polski w
Akademii Technicznej i powołujący nowe katedry powoduje szybkie zmiany w uczelni.

Spróbuję odpowiedzieć po krótce na pytania :

/ Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Dla nauki światowej najważniejsze znaczenie miały osiągnięcia lwowskich uczonych uniwersyteckich w dziedzinie
matematyki, chemii i medycyny takich uczonych jak Stefan
Banach, Jakub Parnas i Rudolf Weigl.

Politechnika Lwowska na początku – od roku 1817 - była
to szkoła realna o charakterze technicznym i traktowana
była jako zapowiedź utworzenia wyższej szkoły technicznej. Dyrektor Alojzy Uhle (Austriak znający język polski)
zachęcał do wykładania przedmiotów w języku polskim.
Ukończenie szkoły dawało wstęp na Politechnikę Wiedeńską, do czego zachęcały przyznawane stypendia rządowe.

/ Wykład na Politechnice Wrocławskiej

-Jak to się stało, że lwowska nauka przeniosła się po wojnie
nie do Krakowa czy Warszawy a właśnie do Wrocławia?

(po Uniwersytetach: Warszawskim i Jagiellońskim)

Uniwersytet Lwowski to uczelnia utworzona w 1661 z
kolegium jezuickiego, istniejącego od 1608. Decyzję o
przekształceniu kolegium w Akademię Lwowską podjął
król Jan II Kazimierz.
Gdy więc Uniwersytet Lwowski przeszedł w 1918 roku
pod władzę rządu II Rzeczypospolitej nadano mu nazwę
Uniwersytetu Jana Kazimierza – w skrócie UJK. W II RP
był to trzeci, najważniejszy ośrodek naukowy i akademicki

W listopadzie 1918 roku w obronie Lwowa i Wschodniej
Galicji odznaczyli się „technicy” – jak nazywano studentów
Politechniki Lwowskiej, jak też samodzielni i pomocniczy
pracownicy Uczelni. Lista czynnych w obronie Lwowa ze
społeczności Uczelni obejmuje ponad 300 nazwisk.
W późniejszych latach Politechnika Lwowska otrzymała
Krzyż Obrony Lwowa oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „za działalność naukową i wybitny udział w
walce o zjednoczenie Ziem Polskich w latach 1918-1920”.
Skromna inauguracja roku akademickiego w wolnej Ojczyźnie odbyła się 16 października 1919.
Na szczęście pozostała świetna kadra uczelni. Odegrali oni
znaczącą rolę w odrodzonym państwie po roku 1918. Była
to najstarsza po Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach polska uczelnia techniczna w okresie przynależności
miasta do Polski.
W latach międzywojennych Politechnika Lwowska nadal się
rozwijała i zyskała sławę kuźni myśli naukowej i postępuaż do roku 1939 gdy nastąpiła pierwsza okupacja sowiecka Lwowa. Wtedy to uczelnia została przemianowana na
Lwowski Instytut Politechniczny.
W czasie okupacji niemieckiej w pomieszczeniach Politechniki Lwowskiej prowadzono prawie normalne wykłady
i ćwiczenia dla elektrotechników, mechaników, budowniczych dróg i mostów, chemików, rolników. Zajęcia odbywały się w języku głównie polskim prowadzone były przez
przedwojennych profesorów Politechniki Lwowskiej, ale (ze
względów na politykę hitlerowską, która nie pozwalała na
wyższe studia dla ludności polskiej) były one nazywane zawodowymi kursami technicznymi(„Technische Fachkurse”).
Po wojnie, studia te były zaliczone jako normalne przez Politechnikę Śląską w Gliwicach i przez inne Politechniki na
terenie Polski.
Różne losy miały te dwie uczelnie lwowskie, ale w pewnym, tragicznym momencie los złączył wielu uczonych
tych szkół. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku aresztowano
kilkudziesięciu uczonych, a nad ranem 4 lipca rozegrała się
tragedia na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Okupanci
niemieccy rozstrzelali grupę 40 polskich profesorów i docentów Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Handlu Zagranicznego i Akademii Medycyny Weterynaryjnej ze Lwowa.
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Wszyscy zostali pogrzebani na miejscu zbrodni, ale 8 października 1943 ekshumowani i wywiezieni do lasu Krzywczyckiego, gdzie zwłoki oblano benzyną, spalono a popioły
rozsypano.

wia przedstawia dwie postacie, uchwycone w pełnej ekspresji scenie rozstrzelania.

Postawiono tam, ze składek społecznych, skromny pomniczek, na którym umieszczono stosowne tablice z informacjami o wydarzeniu i nazwiskami ofiar.
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Stefan Banach uważany jest przez historyków nauki za
jednego z trzech największych (obok Mikołaja Kopernika
i Marii Curie) uczonych polskich w historii. Szkoda, że tak
mało ludzi o nim pamięta. Jego życiorys był smutny ale i
fascynujący. Był nieślubnym dzieckiem, wychowywanym
w rodzinie zastępczej. Nie miał więc wesołego dzieciństwa, a pomimo to rozwijał swą pasję matematyczną- był
samoukiem. Przypadek sprawił, że zainteresował się nim
Hugo Steinhaus, który został jego mistrzem, ale i współpracownikiem. Banach nie skończył żadnych studiów, a
został profesorem- jednym z największych matematyków
w historii.
Tylko czemu tak mało osób o nim słyszało?

/ Wrocławski pomnik pomordowanych profesorów

Dopiero w 1981 roku możliwe stało się spełnienie intencji
pomysłodawców pomnika.
/ Pierwszy lwowski pomnik pomordowanych profesorów

W 70. rocznicę- 3 lipca 2011 roku na Wzgórzach Wuleckich postawiono nowy piękny pomnik autorstwa profesora
Śliwy.

14 listopada odsłonięto ufundowaną przez senaty wrocławskich szkół wyższych tablicę z nazwiskami rozstrzelanych
profesorów oraz wmurowano urnę z ziemią przywiezioną z
miejsca kaźni uczonych.
Wydarzenie to miało równie uroczystą oprawę, jak samo
odsłonięcie pomnika.
Możemy teraz przejsc do matematyków lwowskich Ich legenda przetrwała do dziś i warto ją przypominać. Świetnie
zrobił to Mariusz Urbanek w książce : „Genialni. Lwowska
szkoła matematyczna”

/ Stefan Banach

W 2012 roku Narodowy Bank Polski upamiętnił Stefana
Banacha na złotej monecie 200 zł, srebrnej 10 zł i 2 zł

/ Nowy pomnik we Lwowie

Niestety, ten piękny i głęboki w swojej wymowie pomnik pozbawiony jest inskrypcji, mówiącej komu jest poświęcony. Jego symbolika nawiązuje do piątego przykazania Dekalogu: „nie zabijaj”,
Nowy pomnik stoi dokładnie w miejscu kaźni.

/ Monety z wizerunkiem S.Banacha

Matematycy tworzący we Lwowie znani byli nie tylko z
wielkich dokonań naukowych, ale także z dziwnego trybu
pracy - największych odkryć dokonywali spotykając się w
pobliskiej kawiarni, Genialni opracowywali swe odkrycia
matematyczne w kawiarni Roma z później w Szkockiej
przy placu Akademickim nieopodal Uniwersytetu Jana Kazimierza.

Przy drodze prowadzącej do pomnika ustawiono jednak
kamienną tablicę z napisem w językach polskim, ukraińskim i angielskim: Pomnik profesorów lwowskich zamordowanych przez nazistów w 1941 roku i informacją, że
pomnik powstał dzięki władzom Lwowa i Wrocławia oraz
ofiarności społecznej. Ponadto tablice pamiątkowe znajdują się w katedrze łacińskiej we Lwowie i w gmachu głównym Politechniki Lwowskiej.
We Wrocławiu też postawiono pomnik.
W intencji pomysłodawców miał to być pomnik poświęcony pamięci zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich w
lipcu 1941 roku profesorów lwowskich i ich rodzin. Władze państwowe się jednak na to nie zgodziły, więc powstał
on jako pomnik ku czci pracowników nauki – ofiar hitleryzmu. 3 października 1964 roku w uroczystym odsłonięciu
pomnika wzięły udział tłumy wrocławian, przedstawiciele uczelni i władz, a wzruszające przemówienie wygłosił
prof. Stanisław Kulczyński, były rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.
Pomnik – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli
Wrocławia – stoi w pobliżu pl. Grunwaldzkiego na skwerze Kazimierza Idaszewskiego przy budynkach Politechniki Wrocławskiej.
Ten jeden z ciekawszych powojennych pomników Wrocła-

/ Okładka książki M. Urbanka

Cofnijmy się znów do czasów przedwojennych. Lwowska szkoła matematyczna stworzona była przez wybitnie
uzdolnionych matematyków polskich. Cały matematyczny świat cenił dorobek tej szkoły. W ciągu kilku lat Polska
stała się światową potęgą matematyczną i po dziś dzień
matematycy polscy należą do najbardziej cenionych specjalistów. A stało się to dzięki garstce zapaleńców z Hugonem Steinhausem i Stefanem Banachem na czele- dzięki
profesorom Lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza.

/ Kawiarnia Szkocka Lwów

Przez wiele godzin wymyślali zadania, rozwiązania zapisując
po prostu na marmurowych blatach stolików, lub na serwetkach. Nie były to trwałe zapiski i nieraz wielogodzinny trud
szedł na marne. Później więc wpisywali je do specjalnego
zeszytu, przechowywanego stale w kawiarni. Tak powstała legendarna Księga Szkocka o dużej wartości naukowej.
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W czasie wojny grupa ta uległa rozproszeniu z wielu powodów. Po pierwsze byli rozstrzelani przez hitlerowców
niemieckich we Lwowie i w Warszawie, poza tym ginęli
oni tragicznie w Katyniu, w sowieckich łagrach, a ci którzy
przeżyli i tak nie zawsze mogli tam pracować z powodu
niemieckiego zakazu prowadzenia działalności naukowej
w okupowanym Lwowie, a także z dlatego, że musieli się
ukrywać z powodu żydowskiego pochodzenia.

Włodkowica.

Część z nich ratowała swoje życie karmiąc wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym profesora Rudolfa
Weigla.
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niemiecki uniwersytet w opłakanym stanie. Sam profesor wspominał: „Pierwsze nasze kroki skierowaliśmy w
stronę gmachu głównego nad Odrą. (...) Wspaniały budynek barokowy rozcięty uderzeniem bomby na dwoje.
Ocalałe skrzydła spoglądają na nas szeregami czarnych
otworów ze szczątkami futryn i ram okiennych(...). Dostęp do gmachu zamyka barykada z książek rozmokłych
i zaatakowanych pleśnią” Trzeba było wiele optymizmu
i wyobraźni, aby marzyć o odbudowie i życiu w pokojowym Wrocławiu.

Genialnych matematyków lwowskich było wielu, ja wspominam tylko o dwóch. Zachęcam do zapoznania się z książką Urbanka, skąd można dowiedzieć się o wiele więcej.
Po wojnie członkowie tej grupy zasilili inne ośrodki naukowe: Hugo Steinhaus przeniósł się do Wrocławia, Stanisław
Mazur do Warszawy, Stefan Banach zaś z powodu ciężkiej
choroby już nie zdążył przenieść się do Krakowa na przygotowaną dla niego katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim i zmarł we Lwowie w sierpniu 1945.

/ Kącik pamięci restauracji Steinhaus

Natomiast w ratuszowej Galerii Sławnych Wrocławian odsłonięto w 2013 roku popiersie prof. Hugona Steinhausa.

Teraz parę słów o Hugonie Steinhausie. Jest on nam
szczególnie bliski, bo po wojnie osiadł właśnie we Wrocławiu i tutaj tworzył od podstaw życie naukowe Wrocławia.
Był organizatorem oraz pierwszym dziekanem wspólnego
wówczas Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej,

/ Zburzony uniwersytecki gmach główny

Natomiast budynki i wyposażenie poniemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej były w dobrym stanie, zwłaszcza w porównaniu z resztą zrujnowanego miasta

Był niezrównanym i oryginalnym popularyzatorem matematyki. Jego książki „Kalejdoskop matematyczny” oraz
”Sto zadań” doczekały się licznych wydań i przekładów
na języki obce.
Z Wikipedii dowiadujemy się, że: „Głównymi dziedzinami
jego badań były szeregi trygonometryczne i ortogonalne,
zagadnienia sumowalności. Wiele jego prac ma zasadnicze
znaczenie w ścisłych sformułowaniach podstaw rachunku
prawdopodobieństwa opartym na teorii miary i teorii mnogości. Wśród prac wiele miejsca zajmowały zastosowania
matematyki do różnych dyscyplin, m.in. biologii, medycyny, statystyki.” – ufff! Dla laika brzmi to trudno. Wydaje
się, że człowiek, który zajmuje się „szeregami ortogonalnymi” to chodząca powaga, ścisły umysł nie znający lekkiego dowcipu, wypowiadający się poważnie, naukowo i
nieprzystępny- to nie Steinhaus!
Steinhaus to wielki matematyk, zasłynął jednak również
jako popularyzator nauki i aforysta.
Jego poczucie humoru znane było nie tylko w naukowym
światku, ale i w całym Wrocławiu. Mówił na przykład :
„Dowcipem nie należy celować, tylko trafiać.”
„Przed operacją lekarz zawsze umywa ręce.”
„Grawitacja nie jest dostatecznym argumentem przeciw
tańcowi.”
„Amor pochodzi od „amoralny”, nic nie pochodzi od „moralny”.”
W roku 1980 wydał Słownik Racjonalny – pełen humoru i
refleksji zbiór aforyzmów i przemyśleń
Znano go tez z powiedzenia oddającego jego skromność i
dowcip: „Moim największym odkryciem naukowym było
odkrycie Banacha”
Hugo Dyonizy Steinhaus zmarł w 1972 roku we Wrocławiu. Jego grób znajduje się na cmentarzu Świętej Rodziny
na Sępolnie. Jego duch do dziś przenika nasze miasto i nasz
kraj. Mówił: „W tym kraju tylko jedno mi się podoba – zostać…”
Udało się Panu, Profesorze!
„Między duchem a materią pośredniczy matematyka” To
oryginalne słowa Hugona Steinhausa, które zgodnie z wolą
żony zostały wykute na jego grobowcu we Wrocławiu.
Przez całe życie dawał im świadectwo słowem i czynem.
Hugo Steinhaus był już kilkukrotnie we Wrocławiu honorowany. Przypomnijmy, że jego imię noszą:
-ulica na Oporowie,
-Centrum Metod Stochastycznych Politechniki Wrocławskiej
-Gimnazjum nr 1 przy ul. Jeleniej.
Dał też nazwę kawiarni-restauracji „Steinhaus” przy ulicy

/ Odsłonięcie popiersia H.Steinhausa
Wróćmy jeszcze do roku 1945.
Po
wojnie
rozpoczął
się
exodus
większości
polskich
naukowców
do
Gliwic,
Bytomia, Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Poznania.
Wielka, tragiczna przesiedleńcza wędrówka ludności
polskiej z ziem południowo-wschodnich kierowała się
przede wszystkim na zachód w kierunku Ziem Odzyskanych. Potencjał intelektualny dzisiejszego Wrocławia
opiera się przede wszystkim na pionierskim, organizacyjnym i naukowym wysiłku profesorów i wychowanków Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz Politechniki
Lwowskiej.

Z grupy ochotników, w sierpniu stworzono Straż Akademicką Politechniki. Początkowo był to tuzin, a potem
22-osobowy oddział, który pomagał przy porządkowaniu
i ochronie. Kandydaci na studia wyposażeni w broń i
ostrą amunicję pełnili służbę wartowniczą i patrolowali
teren uczelni. Nadzorowali prace porządkowe i wywóz
materiałów wybuchowych (w piwnicach gmachu głównego odkryto olbrzymi skład), a w splądrowanym mieście szukali szyb i jakichkolwiek materiałów budowlanych.

Tradycje lwowskiej nauki znalazły swe przedłużenie
przede wszystkim w mieście nad Odrą.
Wielkie nazwiska, wielkie osobowości, wielcy profesorowie… - było ich wielu.
Wczesną wiosną 1945 rozważano przeniesienie całego
ośrodka akademickiego z sowieckiego Lwowa do któregoś z polskich miast. W grę wchodziły Toruń, dokąd
przyjechało wielu profesorów z Wilna, Katowice czy
Gdańsk. Nikt wówczas nie myślał o Wrocławiu, gdzie
wciąż toczyły się walki. W tym czasie, w oswobodzonej
spod okupacji niemieckiej Polsce kończono przygotowania do inauguracji pierwszego po wojnie roku akademickiego.
„Oczy zwracały się na zachód. Uwagę kolegów przykuwał Wrocław, stare miasto uniwersyteckie, otwierające
perspektywy na materialną bazę zarówno dla uniwersytetu, jak i politechniki. Wrocław miał jednakże pozostać
jeszcze przez długie miesiące w rękach hitlerowskich.
Rosły z każdym dniem obawy, że będzie on oddany w
ręce zwycięskiej Armii Radzieckiej w stanie podobnym
jak Warszawa. Rozważano więc także projekty umieszczenia się w Toruniu lub Gdańsku. […] Rozpoczęła się
rywalizacja projektów. W konkurencji tej Wrocław, czekający niemal do połowy maja na wydarcie z rąk hitlerowskich, był ciągle na ostatnim miejscu” – pisał profesor Kulczyński, wspominając początek 1945 roku.
Wrocławski ośrodek był ostatni na liście, ale miał dwa
atuty – materialny i propagandowy. Po Technische Hochschule pozostało znakomite zaplecze, zachowana aparatura, w porównaniu z innymi miastami dobrze wyposażone laboratoria i uczelniane budynki w niezłym stanie.
No i Wrocław doskonale wpisywał się w hasła powrotu
do Macierzy.  
Grupa profesorów lwowskich z profesorem Stefanem
Kulczyńskim na czele , mająca założyć wyższą uczelnię
w mieście, dotarła do Wrocławia 9 maja 1945 roku (a
więc dzień po kapitulacji Niemiec!), zastając Wrocław i

/ Studenci porządkują gruzy
Rząd Jedności Narodowej 24.08.1945 roku podjął o decyzję o utworzeniu z niemieckich uczelni polskiego Uniwersytetu i Politechniki, jednak z jednym budżetem, administracją i rektorem.
Tak tłumaczył decyzję utworzenia wspólnej uczelni prof.
Stanisław Kulczyński : „Skoro nie można uruchomić Politechniki z powodu braku profesorów i sił naukowych, a
Uniwersytetu z powodu braku pomieszczeń i zakładów
eksperymentalnych, postanowiliśmy zespolić Uniwersytet i Politechnikę, podeprzeć Politechnikę uniwersyteckimi ludźmi, a Uniwersytet politechnicznymi zakładami
doświadczalnymi. Połączenie sił było jedynym rozsądnym rozwiązaniem”
Udało się! Pierwsze polskie wykłady odbyły się 15 listopada 1945 roku. Historyczny moment stał się symbolicznym początkiem polskiej nauki w powojennym Wrocławiu i do dziś obchodzony jest jako wrocławskie Święto
Nauki.
Pierwszej akademickiej zimy sale były lodowate. Na wykładach siedziało się w kożuchach i rękawiczkach. Siedziało się na parapetach, ławkach, na krzesłach wynoszonych z innych sal. Brakowało wszystkiego: zeszytów,
tuszu, podręczników, skryptów; wymagania wykładowców zaś wcale nie były ulgowe.
Nic jednak nie zrażało profesorów i studentów. Tak rozpoczął się nowy polski okres w historii szkolnictwa wyższego we Wrocławiu. Na odradzającej się w powojennym Wrocławiu uczelni wykładali profesorowie lwowscy i wileńscy .
Mam też inną fotografię mojego taty- studenta politechniki zaraz po wojnie. Przyjechał on z rodziną do Wrocławia z Równego- to niedaleko Lwowa. Nie wiem kto
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jest na tym zdjęciu, ale na pewno są to koledzy Bolesława
Mroza z Wydziału Łączności, a on siedzi pośrodku.

Bądź symbolem
potępienia nienawiści
zasianej brutalną ideologią
nacjonalizmu.

/ Studenci Wydziału Łączności Politechniki

Uniwersytet Wrocławski

Studenci uczyli się nie tylko w gmachach uczelni . W lecie
odbywali praktyki- zwróćcie uwagę na napis: „Radiofonizacja kraju”

/ Politechnika Wrocławska
/ Praktyki

Tata jeździł też na szkolenia wojskowe:

Wykorzystałam zdjęcia własne, Andrzeja Nowaka oraz materiały ze stron:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lwowska_szko%C5%82a_
matematyczna
http://www.steinhaus.pl/
http://prac.im.pwr.wroc.pl/~hugo/publ/RWeron07_Decyzje.pdf
http://pl.wikiquote.org/wiki/Hugo_Steinhaus :
http://socwroc.blox.pl/2011/10/Malo-znana-powojenna-historia-UWr.html
http://www.uni.wroc.pl/o-nas/ciekawostki-20

/ Studenci na ćwiczeniach

No, a na 1 Maja obowiązkowy był pochód:

http://70-lecie.pwr.edu.pl/historia/

W ramionach cierpiącego na krzyżu
znalazłaś ukojenie
i miłość niespełnioną
w pieszczotach ziemskiej Matki.
Śpij spokojnie.
Niewinna,
Bezbronna.
Utulona zimną dłonią śmierci
zamiast pełną miłości dłonią Matki.
Pozbawiona nadziei zbrodniczą ręką,
zbroczoną krwawymi,
bezlitosnymi aktami
bezsensownej zemsty.
Jesteś z niej wyzwolona bowiem
jesteś zatopiona w niewinności
swojego wieku,
objętego nieograniczoną
boską Miłością i Miłosierdziem.
Bądź symbolem tej miłości !
Marian Buczkowski, 2010 r.

Politechnika Lwowska
http://fotopolska.eu/edukacja,20,20/woj.lwowskie.html

/ Studenci na pochodzie

Tymczasowe rozwiązanie w postaci scalenia uniwersytetu z
politechniką było dobre na owe czasy.
„Codzienny kontakt matematyków i przyrodników z technikami nauczył jednych smakować we współpracy z wysoką
teorią uniwersytecką, drugich – szukać podniety badawczej
w trudnych zagadnieniach absorbujących techników. Nastąpiło zbliżenie pomiędzy praktyką i teorią.” – wspominał
prof. Kulczyński.
Po kilku latach wspólnoty akademickiej od Uniwersytetu
odłączały się kolejne wydziały, tworząc samodzielne uczelnie.
Teraz Politechnika i Uniwersytet to wiele budynków i całe
kampusy uczelniane. Jednak główne gmachy wciąż dostojnie trwają nad Odrą:

www.ksi.kresy.info.pl
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TA CO PAN BUJA, TA JA ZY LWOWA,
W OBJĘCIACH WARSZAWY
Dla „Barw Kresów” Aleksander Szumański
Nocny pociąg trzecia klasa, w kurytarzu ona on,
Ona postać rasa klasa, on jest z
Wilna – szyk – bon ton!
Znaczy się ja panią kocham! Sapie
przy tym niby miech,
W uszko grucha, ona słucha, nagle
ona głośno w śmiech!
Ta co pan buja, ta ja zy Lwowa!
Ta daj pan spokój, ta ja si na tym
znam!
Na te kawałki ja za murowa!
Ja w sprawach serca doświadczeni mam!
Ta po co tracić naderemni słowa!
Jak pan mnie kocha, to wi pan co
pan zrób?
Ta jedź pan ze mną do mego Lwowa
I nim co bedzi, ta weź pan ze mną
ślub.
Emanuel Szlechter autor tekstu i
Henryk Wars muzyki, zapewne
nie przypuszczali, iż stworzyli
tym utworem jeden z większych
lwowskich szlagierów, przeboju radiowej „Wesołej Lwowskiej
Fali” utworzonej w lipcu 1933
roku przez Wiktora Budzyńskiego, a emitowanej w Radiu Lwów
do września 1939 roku.
Emanuel Szlechter postać wybitna, znana i niestety przez współczesnych zapominana.
Emanuel
Szlechter
(Eman
Schlechter) (ur. 26 marca 1906
Lwów, zginął w 1943 w czasie
likwidacji getta lwowskiego) –
polski scenarzysta i autor tekstów
piosenek, z których wiele stało się
wielkimi przebojami.
Autor tekstów niezapomnianych
przebojów filmowych do których
muzykę napisali Zygmunt Karasiński i Szymon Kataszko („Każdemu wolno kochać”, 1933), Jerzy
Petersburski (walc „Młodym być i
więcej nic” z filmu „Szczęśliwa
trzynastka”, wyk. Lucyna Messal , tango „Odrobina szczęścia
w miłości” z filmu „Co mój mąż
robi w nocy”, wyk. Tola Mankiewiczówna, 1934), Henryk Wars:
„Takie coś” i „To nie ty” z filmu
„Jaśnie pan szofer” (wyk. Tadeusz Olsza), „U di radi radi rida” z
filmu „Antek policmajster” (wyk.
Adolf Dymsza, Dodek, 1935),
„Umówiłem się z nią na dziewiątą” i „Sex appeal” z filmu „Piętro
wyżej”, (wyk. Eugeniusz Bodo,
1937), fokstrot „Zakochany złodziej” z filmu „Robert i Bertrand”,
tango „Czy tutaj mieszka panna Agnieszka” i walczyk pijacki
„Najlepiej w głowie mieć szum”
z filmu „Trójka hultajska” (1937),
piosenki z filmu „Królowa przedmieścia” (1938).
Inne znane teksty piosenek: „A
u mnie siup” (z filmu „Dodek na
froncie”, wyk. Adolf Dymsza),
„Mnie wystarczy słówko” (z filmu” Kochaj tylko mnie”, wyk.
Lidia Wysocka), „Kocha, lubi,
szanuje”, (muz. Henryk Wars), „Ja
mam czas, ja poczekam” (muz.

Mieczysław Mierzejewski, 1935),
walc angielski „Nie raz, nie dwa,
nie trzy” (wyk. Albert Harris),
muz. Adam Lewandowski) i tango
„Szkoda lata” (wyk. Andrzej Bogucki, 1937,muz. Adam Lewandowski), piosenki Stefci Górskiej
(„Bez przesady”, muz. Zygmunt
Wiehler) i Zofii Terne („Taka
mała” muz. Henryk Wars), a także
libretto komedii muzycznej „Kot
w worku”.
Piosenki lwowskie: „Ta co pan
buja!” (muz. Juliusz Gabel),
„Moja gitara” („Rozśpiewany
Lwów”, muz. Wiktor Tychowski
i Eugeniusz Landowski, płyta wydana tuż przed wybuchem wojny,
1939) i filmowe piosenki pary
lwowskich batiarów, Szczepcia i
Tońcia (wyk. Kazimierz Wajda,
1905-1955, Henryk Vogelfänger,
1904-1990, z radiowej „Wesołej
Lwowskiej Fali”): „My dwa – oba
cwaj” (z filmu „Będzie lepiej”,
reż. Michał Waszyński, 1936),
„Dobranoc, oczka zmruż” i „Tylko we Lwowie” (z filmu „Włóczęgi”, 1939, muz. Henryk Wars),
śpiewane później przez żołnierzy
generała Władysława Andersa na
całym niemal świecie. Piosenka „Tylko we Lwowie” stała się
hymnem lwowiaków zmuszonych
do opuszczenia swego rodzinnego
miasta.
Film „Serce batiara”, do którego
Emanuel Schlechter napisał tytułową piosenkę (muz. Henryk
Wars, 1939) nie zdążył wejść na
ekrany i w czasie wojny zaginął.
Emanuel Szlechter
Lwowskie

Orlątko

Emanuel
Schlechter
(Eman
Schlechter, Olgierd Lech) (ur. 9
października 1904 we Lwowie
ale w starszych publikacjach podaje się też błędną datę 26 marca
1906[3], zginął w 1943 w czasie
likwidacji getta lwowskiego) –
polski twórca tekstów piosenek (z
których wiele stało się wielkimi
przebojami), scenarzysta, librecista, satyryk, tłumacz, wokalista,
kompozytor i reżyser.
Pochodził ze spolonizowanej rodziny żydowskiej ,Jakuba, malarza pokojowego i Adeli. Miał brata Emila Szlechtera (1906-1995)
- adwokata i znawcy prawa starożytnego Bliskiego Wschodu, siostrę Różę oraz brata Maurycego.
Według wcześniejszych niezweryfikowanych publikacji ojciec
miał być właścicielem restauracji
we Lwowie . Panieńskie nazwisko
matki: Begeleiter, ale w literaturze
podaje się taż nazwisko Brecher.
Mając 14 lat wstąpił do Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej i w lecie 1920 r. uczestniczył
w obronie Lwowa. Należy do
pocztu Orląt Lwowskich.
Czy warto po latach wskrzeszać
zapomniane lwowskie przeboje,
stanowiące przecież zapominany
element kultury polskiej? Okazuje

się, iż nie tylko warto, ale istnieje
taka potrzeba. Udowodniła to swoją działalnością Fundacja Ocalenia
Kultury Kresowej , organizująca
jako zespół Chawira w Krakowie, każdego roku Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Lwowskiej i
Bałaku Lwowskiego. Prezesem
fundacji jest Karol Wróblewski.
Koncerty festiwalowe odbywają
się w różnych miastach Polski, nie
wyłączając Warszawy (istnieje
przecież powinowactwo piosenki
warszawskiej i lwowskiej), przy
udziale wybitnych polskich artystów jakimi są Wojciech Habela i
Franciszek Makuch, solista Opery
i Operetki. Co najcenniejsze artystycznie i historycznie to fakt, iż
w lwowskich koncertach zespołu
Chawira bierze udział liczna młodzież śpiewająca piosenki lwowskie, ocalając je od zapomnienia. .
Piosenki te chociaż powstawały w
różnych okresach i posiadały też
różne cele łączy jedna myśl – Polska. Piosenka warszawska prawie
wyłącznie anonimowa, w czasie
okupacji hitlerowskiej stanowiła
nie bagatelny oręż w walce z okupantem. W tych mrocznych latach
śpiewała ją „cała” Warszawa, jak
„…siekiera motyka pędzel alasz/
przegrał wojnę głupi malarz…”.
Piosenka lwowska tworzona
przez renomowanych artystów
jak Marian Hemar, Henryk Wars,
Emanuel Szlechter, czy Jerzy Petersburski( twórca m.in. sławnego
„Tanga Milonga”), była również,
podobnie do warszawskiej, piosenką anonimową, piosenką uliczną. Lwowska piosenka powstawała do tragicznego września 1939
roku i utrzymywała na wysokim
poziomie kulturę kresową. Warszawska piosenka uliczna powstawała po wrześniu 1939 roku w
znanej intencji. Piosenkę lwowską
śpiewał nie tylko „cały” Lwów,
ale i cała Polska, jak to określił w jednej ze swoich słynnych
lwowskich publikacji Jerzy Janicki – „Cały Lwów na mój głów”.
Stanisław Wasylewski pisał: „..w
tej tu rewii cudowności ojczyzny
rozmaitych, zdanych przez przyrodę, pobudowanych przez człowieka, czymże się pochwalić zdołasz,
miasto jedyne – zegarem bernardyńskim, Kopcem Unii Lubelskiej,
ślubowaniem króla Jana Kazimierza u stóp Panienki, szmaragdami
drzew, Czartowską Skałą, czy tym
co dorzuciło do naszej artystycznej niepodległości, w teatrze, na
sztaludze, ołówkiem artysty, wysiłkiem pisarza, czynem żołnierza
– czy może >najsampierwej< tym
Cmentarzem Chłopiąt i Dziewcząt, który jest twoją Skałką i Wawelem, Westminsterem i Termopilami. A może pochwałą obcych, bo
ta najbardziej popłaca, to chyba
powiedzeniem marszałka Focha,
który rzekł w czasie bytności swej
we Lwowie: „ w chwili kiedy wykreślano granice Europy, biedząc
się nad pytaniem, jakie są granice

Polski, Lwów wielkim głosem sam
odpowiedział – Polska jest tutaj”!
Lwów jako pierwsze i jedyne w II
Rzeczypospolitej miasto polskie
zostało odznaczone Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari.
Uroczystej dekoracji dokonał 22
listopada 1920 roku we Lwowie
naczelnik państwa Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski.
To najwyższe polskie odznaczenie
wojskowe nadano bohaterskiemu
miastu, które do dziś z dumą nosi
dewizę „Semper Fidelis”, Zawsze
Wierny. W całej historii orderu,
poza Lwowem, tylko jeszcze dwa
inne miasta dostąpiły tego zaszczytu - Warszawa i Verdun
Czy we Lwowie muzy śpiewały
zawsze?
Ależ tak, przekonała się o tym
po raz następny licznie zebrana publiczność przybyła na V
Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego
Kraków 2011. Koncert festiwalowy odbył się po raz pierwszy
w sali Kasyna Oficerskiego przy
ul. Zyblikiewicza 1 w Krakowie.
Miałem zaszczyt prowadzić przez
kilka lat konferansjerkę Festiwali
Piosenki Lwowskiej.
Jeden z najbardziej interesujących
obiektów schyłku XIX wieku i początku XX wieku jest gmachem
Kasyna Oficerskiego - obecnie
Wojskowy Ośrodek Kultury w
Krakowie. Jest to budynek piętrowy neorenesansowy o charakterze
willi włoskiej.
Budynek Kasyna Oficerskiego zaprojektował znany krakowski architekt Tomasz Pryliński w 1889
r. nagrodzony orderem Franciszka
Józefa w 1892 r. za „najgustowniejszy budynek w Krakowie”.
W tym reprezentacyjnym budynku gościło wiele znamienitych
osobistości ze świata polityki,
kultury i biznesu. Tu było stałe
miejsce spotkań marszałka Józefa
Piłsudskiego z władzami miasta
Krakowa i z wojskiem. Tu także
w okresie powojennym w sali widowiskowej występował słynny
teatr kabaretowy „Siedem kotów”
z udziałem Ireny Kwiatkowskiej,
Jerzego Jurandota, Stefanii Grodzieńskiej, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, Karola Szpalskiego, Mariana Załuckiego, Jerzego
Bieleni . Tu również Steven Spielberg nagrywał fragment filmu „Lista Schindlera” (sceny w niemieckiej restauracji).
Bałakową, sentymentalną piosenką Mariana Hemara „Tyle
jest miast, tyle jest gwiazd” czyli
„Boston o Lwowie” koncert otworzyć miała Wiktoria Zawistowska
uczestniczka wszystkich dotychczasowych odsłon festiwalu, laureatka głównej nagrody festiwalu
Kraków 2009. Miała otworzyć, ale

nie otworzyła, ponieważ pomyliłem się w zapowiedzi anonsując
Wojtka Habelę, który miał znacznie później odtworzyć piosenkę
Wiktora Budzyńskiego „Wio na
piechotę do Lwowa”. Uradowana
publiczność zaczęła się więc przygotowywać do spaceru i nawet
padały pytania z sali, czy jeszcze
zdążymy wrócić na zakończenie
koncertu. No tak, przecież Lwów
w linii prostej położony jest dwa,
no może trzy kroki od Krakowa.
Byłem zdecydowany i ja, nie pomogło zniechęcające westchnienie małżonki „ta Alek, ta bój si
Boga”! Mróz na dworze”. „Co
mi tam mróz, ja do Lwowa pragnę już” - odpowiedziałem żonie.
Dyrektor festiwalu, prezes Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej
Karol Wróblewski był również
zaskoczony zmianą scenariusza,
jako człowiek delikatny nie zatrzymywał ogólnego zapału, tylko
zapytał: „a Wiktoria Zawistowska
też idzie na piechotę do Lwowa”?
Przecież miała śpiewać piosenkę
Mariana Hemara „Boston o Lwowie”? Tylko wróble na dachu mojej kamienicy przy ul. Legionów
45 we Lwowie wiedzą jak się to
całe zamieszanie festiwalowe
Kraków 2011 zakończyło. Tylko
na zakończenie koncertu Wojtek
Habela zapytał mnie: „Alek, ty
byłeś chirny”?
I tak biedna Wiktoria Zawistowska wreszcie dostała się na scenę,
gdzie po mistrzowsku zaśpiewała
zapowiedziany „Boston o Lwowie”. Brawa publiczności trwały
do uprzednio zapowiedzianej piosenki „Wio na piechotę do Lwowa”, którą zaśpiewał Wojciech
Habela z towarzyszeniem zespołu
Chawira.
Nazwa zespołu „Chawira” pochodzi z gwary ludowej południowo –
wschodnich Kresów II RP i oznacza ciepły rodzinny dom.
Założony przez Karola Wróblewskiego, kompozytora, akordeonistę i wokalistę zespół Chawira
powstał w 2003 roku.
Zamierzeniem repertuarowym zespołu była popularyzacja polskich
piosenek z okresu międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem piosenek kresowych,
patriotycznych, a także piosenek
światowych z okresu pierwszej
połowy XX wieku, w tym również
jazzowych. Po wielu koncertach
zespołu zawiązało się Towarzystwo Kresowe Chawira z prezesem p. Czesławą Karlińską ciotką
„Bańdziuchową”.
Zespół występował nie tylko w
kraju, ale również za granicą we
Wiedniu, Linzu, Budapeszcie, Norymberdze. W 2006 roku został
nagrodzony „Złotym Liściem” za
całokształt działalności na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Retro im. Mieczysława Fogga w
Krakowie.
Lwowski bałak to przecież nic in-
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nego jak przedmiejska gwara. Termin bałak nie figuruje w słownikach poprawnej polszczyzny, nie
odnajdziemy go również w encyklopediach. A jednak, jednak jest
swoistym językiem na trwale wpisanym w historię naszej mowy.
Medialnie, zapewne też i historycznie język bałaku zaistniał
dzięki autorstwu Wiktora Budzyńskiego i tak urodziła się
słynna „Wesoła Lwowska Fala”.
Pierwszą stałą, cotygodniową,
półgodzinną audycję rozrywkową lwowska rozgłośnia Polskiego
Radia nadała w dniu 16 lipca 1933
roku, a więc już 78 lat temu.
Bałakiem w tej audycji posługiwali się przede wszystkim Tońcio
i Szczepcio.
Tońko, Tońcio (Henryk Vogelfänger) – warszawski adwokat
i Szczepcio (Kazimierz Wajda)
– nie dokończony inżynier stworzyli w audycji lwowskiego radia
„Wesoła lwowska fala” duet, który przeszedł do klasyki lwowskiej
piosenki batiarskiej, czy kinderskiej – jak kto woli. Warto przy
tym nadmienić, że to właśnie oni
jako pierwsi zapisali medialnie i
filmowo - fabularnie lwowski bałak. Najgłośniejsze ich filmy to
„Włóczęgi” i „Będzie lepiej” (kilkakrotnie powtarzane w ostatnich
latach w telewizji polskiej).
Co ich łączyło charakterologicznie — to dobroć, tkliwość, gołębie wprost serce, krótko mówiąc:
„serce batiara”. Taki też był tytuł
ich trzeciego filmu, który nigdy
nie dotarł na ekrany, ponieważ zrealizowany pod koniec lata 1939,
spłonął zaraz w pierwszych dniach
wojny.
W wykonaniu Wojciecha Habeli
i Karola Wróblewskiego z towarzyszeniem zespołu „Chawira”
usłyszeliśmy piosenkę Emanuela
Szlechtera – słowa , Henryka Warsa – muzyka - „My dwa obacwaj”
z filmu „Będzie lepiej „ ( po lwowsku „Bedzi lepi”) nakręconego w
1936 roku z udziałem Tońcia i
Szczepcia. Piosenka została nagrana na płytach i rozpowszechniana w radiu jako popularny foxtrot – polka. W niedługim czasie
śpiewała ją lwowska ulica, a następnie „cała” Polska. Gdy „Wesoła Lwowska Fala” rozpoczynała swoją co tygodniową radiową
audycję, to rangą przeżycia były
zakończone dyskusje, kłótnie, czy
głośne rozmowy. Dzieci nie udawały się na spoczynek, a narzeczeni przestawali się całować.
Oto fragmenty tej piosenki:
„… Popamiętaj ty sy, Tońku!
Powiedz, Szczepciu, powiedz co?
To si tobi przyda,
Bo pamiętaj, ży ni bida,
Ale piniundz, to, nieszczęści, o!
Kto ma forsy, temu zdaji si,
Temu zdaji si, ży un król,
Żyji, piji i przydstawia si,
Kużdyn przy nim nul.
A gdy nagli forsa skończy si,
Zara skończy si cały bal,
Stenka, kwenka i zustai mu
Po ty forsi żal.
A my dwa, oba cwaj
Ni mamy nic i mamy raj!

Nam nic ni zrobi zło,
Bo trać jak ni masz co!
Kto ma forsy, ten kulegi ma,
Przyjacieli ma, wszysku ma,
Jest kuchany, żyju, piju z nim
Dzie si tylko da,
A gdy nagli forsa skończy si,
Wtedy wisza się na nim psy,
Nikt go nie zna, nikt ni kocha go
To ni ta co my!
Bo my dwa oba cwaj,
Bu takich ni ma cały kraj,
My dwaj ,oho ho!
To tak jak innych sto!
I co było po tej piosence? Następna? A właśnie, że nie! Tylko co?
Ano „My dwa oho ho! To tak jak
innych sto”!
Nadeszła oczekiwana pora na prezentację mistrza piosenki, zresztą
nie tylko lwowskiej, Franciszka
Makucha solistę krakowskiej Opery i Operetki. Przed wejściem na
warszawską estradę był stremowany ( jak zresztą my wszyscy) i
prosił: „ Alek, nie mów nic o mnie,
podaj tylko nazwisko”. Oczywiście miał rację, nazwisko przecież
samo mówi, nie potrzebna więc
oracja. Nie stosując się jednak do
decyzji pana Franciszka, powtórzę więc to co napisałem o nim w
poprzedniej korespondencji z „III
Festiwalu Piosenki Lwowskiej i
Bałaku Lwowskiego” we Wrocławiu: „...sam mistrz piosenki, pieśniarz ( o Lwowie ), tymczasowo
śpiewający w Krakowie o Lwowie, solista Opery i Operetki w
Krakowie, Franciszek Makuch”.
Jak pan Franciszek zaśpiewał
dwie obowiązkowe piosenki „ Boston o Lwowie „ Mariana Hemara
i „ Mój sen o Lwowie „ Wanata i
Jerzego Kopińskiego, to się dopiero rozkręcił kilkoma piosenkami,
zmianami głosu, ubrania, kapelusza i zapewne fryzury, wszystko
jak leci, jak przystało na mistrza.
a publiczność? Nie chciała go wypuścić ze sceny, podobnie zresztą
jak przedtem Wojtka Habelę, który był we Lwowie na imieninach
z Feliksem Konarskim i zaśpiewał: ..”inżynier „S” podpalił trzy
firanki..” ( „ Party w Londynie „
Feliksa Konarskiego ), na czym
najbardziej ucierpiałem ja w swoim gadulstwie z wpadkami ( zaplanowanymi ? ).
Oczywiście było należące mi się
zadośćuczynienie, tym razem z
łezką autorską, prosto z Radia
Lwów - luty 2011, gdzie popisywał ja si przed Panią Redaktor
Anią Gordijewską, pod kuratelą
Pani Prezes Radia Lwów Teresą
Pakosz i pod nieobecność ( popis
bez jej wiedzy ) mojej szefowej,
redaktor naczelnej „Lwowskich
Spotkań” Bożeny Rafalskiej:
Nowy ancug
Kupił ja sy ancug nowy
I do moi hulam baby
Piji likir bananowy
Babie daje swoju graby
I zakładam klawy bajer
Na harmoszce nowy sztajer
Baba si ze śmichu ścieli
Ta ja fruwam w karuzeli

Rach ciach ciach
Babe w piach
I jasny anieli
Koguś w morde szczeli
Baba w bałak daj sy spokój
Bo to ja cie w morde szczeli
Będziesz miał wybite oko
Ty drymbajło co w niedzieli
Pod kościołem zginasz graby
Nim do swoi hulasz baby
Pomalutku aż do skutku
Jak si hajdać zaczniesz w kółko
To pod hajrem cie upieszcze
Poznasz wtedy Antka Ziółko
Antyk ty na nerw zagrywasz
I hałukasz na bezdurno
Jestem Mańka a nie zgrywa
Z nami aus ja mówie równo
Jojkasz, jojczysz nie do wiary
Ja katulam si do ciebie
A ty mi potyrcze sadzisz
Mnie przy tobie tak jak w niebie
Antyk jesteś zawierucha
Co w ancugu do mnie drybasz
Ancug nowy zmiętolony
Jak pod chajrem wciąż przebywasz
Kupił ja sy ancug nowy
I do innyj hulam baby
Co na rogu Kupernika
Stoi cięgiem bez bucika
Rach ciach, ciach
Babu w piach
I jasny anieli
Koguś w morde szczeli
Aleksander Szumański
Gdy Wiktoria Zawistowska z towarzyszeniem zespołu „Chawira”
przekonywała piosenką z repertuaru Zuli Pogorzelskiej „Panna
Mania gra na mandolinie”, iż panna Marianna jest strasznie muzykalna, do występu przygotowywał
się dziesięcioletni Paweł Paprocki.
W jego wykonaniu usłyszeliśmy
„Lwowski blues” piosenkę Ireny
Paprockiej, mamę młodziutkiego
artysty zaśpiewaną z jej akompaniamentem, a potem, potem „Orlątko” Artura Oppmana (Or-Ot ).
Ta wzruszająca piosenka poświęcona Orlętom Lwowskim, zawsze
powoduje wzruszenie i nawet łzy.
Tym razem młodziutkiego artystę
publiczność nie chciała tak szybko wypuścić z ze sceny. Brawom
nie było końca. Sam chłopiec był
wzruszony tak, jak jego mama
kompozytorka i piosenkarka Irena
Paprocka, równocześnie akompaniatorka artysty.
Młodziutka Dominika Pater z
Chrzanowa, uczennica Ireny Paprockiej z jej akompaniamentem
zaśpiewała „Wierne Madonny”
Jerzego Michotka i „Preclarka z
Pohulanki” Wiktora Budzyńskiego.
Gdy oczekiwałem, iż durny Icek
dostanie drugi i trzeci raz w mordę od wyrozumiałego tatusia za
to, iż nie idzie być Rubinsteinem,
który idzie mieć sto tysięcy dularów w banku, niespodzianie, nie
zapowiadani pojawili się na scenie Franciszek Makuch i Wojciech
Habela w odświętnych strojach
rabinackich, żywcem wziętych z
Horacego Safrina „Przy szabasowych świecach” i rozpoczęli dialog szmoncesowy, całkowicie lekceważąc „Rubinsteina” z Ickiem i

tatusiem razem wziętych. W tym
miejscu należy przypomnieć, iż
słynnym odtwórcą niemniej słynnego „”Rubinsteina” jest Wojciech Habela, władający bałakiem
i szmoncesem z wprawą handełesów z lwowskich „Krakidałów”.
W tym miejscu należy przypomnieć, iż bałak jest lwowską gwarą, a szmonces, również gwarą stanowiącą „mieszankę” językową niegramatyczną języka polskiego,
niemieckiego i literackiego języka
jidysz(żydowskiego). W szmoncesie nie występuję składnik języka
hebrajskiego, co usiłują prezentować niektórzy autorzy. W „szmoncesie” Konrad Tom napisał słynny
skecz kabaretowy „Sęk”. Warto
posłuchać w „you tube” w wykonaniu Edwarda Dziewońskiego
i Wiesława Michnikowskiego.
Polecam!!! https://www.youtube.
com/watch?v=JGVOtZjtY-s
Gdy oni szli rozmawiać o swoich
curesach (kłopotach ) bankowych
i handlowych i mówiąc nie przestawali liczyć pieniądzów, to przypomniałem sobie inny duet dialogowy z radiowej „Wesołej Lwowskiej Fali” – Aprikozenkranza i
Untenbauma, w których po mistrzowsku wcielali się Mieczysław Monderer i Adolf Fleischen.
Do dzisiaj tajemnicą niezgłębioną
pozostaje. czy Aprikozenkranz i
Untenbaum to byli goje wcielający
się w Żydów, czy też autentyczni
Żydzi z Krakidałów, mówiący na
co dzień wyłącznie szmoncesem.
Szmonces
Szmonces to inna niż bałak gwara,o czym wyżej, zresztą nie tylko
lwowska, będąca zlepkiem nieortograficznej polszczyzny, parafrazy języków jidysz i niemieckiego. Szmonces posiada również
swój zapis medialny w tekstach
„Lwowskiej Fali”, które podobnie
jak w bałaku Tońcio i Szczepcio,
odtwarzał po mistrzowsku inny
duet dialogowy, o którym wspomniałem. Mistrzem szmoncesu
był również Lopek ( Kazimierz
Krukowski ), o dziwo łodzianin!
Szmoncesowe teksty są na ogół
znane, jak wspomniany już słynny
„Sęk” Konrada Toma, prezentowany nieodłącznie w kabarecie
„Dudek” przez Edwarda Dziewońskiego i Wiesława Michnikowskiego, czy zupełnie już
zapomniany „Koszerny kozak”,
opowiadania żydowskie Stefana
Wiecheckiego, czyli „Wiecha” budzące niebywały entuzjazm, czytelników i słuchaczy. Podam kilka
tytułów „Koszernego Kozaka”:
„Trup przed sądem”, „Żydzi w
przeręblu”, „Samobójca w wannie” „Głowa spod łóżka”, „Mały
Gigolo”, „Tajemnice buduaru”,
„Flirt z jąkałą”, „Pchła w tramwaju”, „Mord z litości”, „Rudy
Icek pod łóżkiem”, „Koszerny kozak”, „Kopelman szaleje”, „Nienawiść rasowa”, „Ludwik XIV i
Rabinowicz”, „Zapach narzeczonego”, „Chajrem na drzwiach,
„Siekana wątróbka”, Gary Cooperstein”, „Trup przy telefonie”.
„Handełes ante portas”, „Ryms w
goja”.
Znane są również liczne żydow-
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skie dowcipy, na ogół śmieszne,
jak np. o dwóch handełesach,
z których jeden bez przerwy liczył pieniądze. Ten drugi chcący
pierwszego oderwać od liczenia
powiada: „popatrz Moniek na
drugą stronę ulicy, jaka piękna
dziewczyna idzie, ja z nią tej nocy
spałem”. „U wa - usłyszał w odpowiedzi – gdybym chciał to spałbym z nią codziennie, to jest moja
żona”.
W przejściu do bramy kamienicy
przy ul. Legionów 45, w której
mieszkałem, stał wytrwale stary
Żyd sprzedający rzekomo elastyczne białe jegierowskie kalesony, reklamując je przez pozorowane rozciąganie z szmoncesowym
zawołaniem – profesor Jegier, profesor Jegier,
- na Krakidałach(lwowski plac targowy) również stary Żyd sprzedawał kolorowe widokówki przedstawiające przerażonego brodatego i pejsatego Żyda mającego
z lewej strony ryczącego lwa, z
prawej zaś pożar. Podpis pod obrazkiem brzmiał:
„nysz ta hir, nysz ta hir” co oznacza po polsku: „ani tam, ani tam”.
Pocztówki szły jak woda.
„ Wesołą Lwowską Falę „ tworzyli
jeszcze radca Strońć w osobie mistrza Wilhelma Korabiowskiego i
niedawno zmarła w wieku 100 lat
mistrzyni, Włada Majewska, wykreowana oczywiście przez Wiktora Budzyńskiego.
W tym mistrzowskim poczcie zakwitali również Ada Sadowska,
Teodozja Lisiewicz, Love Short,
Czesław Halski, Juliusz Gabel,
Alfred Schutz ( twórca muzyki do
„ Czerwonych Maków pod Monte
Cassino „ z tekstem Feliksa Konarskiego ), Tadeusz Seredyński,
Zbigniew Lipczyński, Izydor Dąb
– tylu zapamiętałem.
Do zobaczenia za miesiąc we
Lwowie, ze słowniczkiem bałaku
lwowskiego:
absztyfikant - adorator
bałak - rozmowa, gadka
bajbus - niemowlę
bandzioch - duży brzuch
chatrak - konfident
chirus - pijak
cwajer - dwója
ćmaga - wódka
drybcia - stara kobieta
dziunia klawa - ładna dziewczyna
powozić dziunię - reszta jest milczeniem
fafuły - pełne policzki
funio - zarozumialec
galanty - elegancki
graba - ręka
hajda - wynocha
handełes - handlarz
hołodryga - oberwaniec
jadaczka - gęba
juszka - rzadka zupa
jucha z kinola - krew z nosa
kacap - głupiec
pedały - nogi
pinda - niedorosła dziewczyna
potyrcze - pomietło
szantrapa - niechlujna kobieta
ścierka - ladacznica
śledź - krawat
krawatka - krawat ( dostojnie ).
Aleksander Szumański
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Listy otwarte, listy
do redakcji
Federacja Organizacji Kresowych
Szanowny Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
List otwarty
Siedem pytań
Piszemy do Pana, jako Marszałka Senatu, a więc tradycyjnego
opiekuna Polaków poza Polską i
Polonii, w związku z Pana działalnością publiczną, której niektóre przejawy budzą nasz sprzeciw.
W przeciągu ostatniego roku wielokrotnie - np.: 11 czerwca 2014
r., w trakcie debaty w senacie nad
informacją ministra Sikorskiego
na temat polityki polonijnej; 2
lipca 2014 r. podczas spotkania z
dziennikarzami polonijnymi; 11
marca 2015 r. podczas spotkania
w Polskim Klubie Dyskusyjnym
- wypowiadał się Pan publicznie i
krytycznie na temat politycznych
zachowań oraz sytuacji Polaków
na Litwie. Formalnie wypowiedzi
te dotyczyły działalności przewodniczącego Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie Waldemara
Tomaszewskiego, zwłaszcza formy, w jakiej zabiegał on o poparcie litewskich Rosjan w wyborach
prezydenckich oraz do Parlamentu Europejskiego. W szczególności nie spodobało się Panu Marszałkowi przypięcie przez lidera
AWPL tzw. „gieorgijewskiej lentoczki”, czyli „wstążeczki św. Jerzego”.
Warte odnotowania jest, że chociaż Waldemara Tomaszewskiego
atakowali liczni polscy publicyści
czy politolodzy, był Pan jedynym
polskim politykiem, który to czynił. My nie znamy innego polityka, który by tak postąpił, znany
natomiast takich (np.: Radosława
Sikorskiego), którzy Tomaszewskiego przed Pańskimi atakami
bronili.
Ostatnio doszło jednak do wydarzeń w stosunku do Polaków na
Litwie bezprecedensowych, które
nie wahamy się określić mianem
skandalu. 11 marca przebywał
Pan Marszałek z oficjalną wizytą
na Litwie, gdzie wziął Pan udział
w obchodach 25. rocznicy przywrócenia niepodległości.
W trakcie tej wizyty znalazł Pan
czas na dwugodzinne spotkanie w
Polskim Klubie Dyskusyjnym z
nieliczną, niereprezentatywną, za
to hałaśliwą i skrajnie krytyczną
wobec AWPL grupką. Polaków.
Nie znalazł Pan natomiast czasu
– ściślej wyznaczył im Pan króciutką audiencję w lotniskowym
VIP Roomie – by spotkać się z
prawdziwymi
reprezentantami
Polaków na Litwie, których mandat został dziesięć dni wcześniej
spektakularnie potwierdzony w
demokratycznych wyborach.
Na koniec, na zamieszczonej w
internecie relacji z Pana wizyty
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na Litwie (strona: http://b-borusewicz.pl/index.cgi?action=01show&idn=909&kind=4#) znalazło
się zdanie: „Po południu marszałek Bogdan Borusewicz spotkał
się z polonią litewską skupioną
wokół Polskiego Klubu Dyskusyjnego w Wilnie”.
Odnosząc się do powyższego
chcemy zadać Panu Marszałkowi
siedem pytań. Ponieważ odnoszą
się one do sfery publicznej nadajemy im formę listu otwartego.
Oto one:
1. Czy nie uważa Pan, Panie
Marszałku, że kierując do Polaków na Litwie w ogólności, a do
Waldemara Tomaszewskiego w
szczególności, swój monolog poprzez media zamiast podzielić się
z nimi swoimi wątpliwościami w
trakcie kontaktów osobistych, naruszył Pan polityczne standardy?
2. Czy nie uważa Pan, Panie
Marszałku, że udzielając demonstracyjnego poparcia małej,
niereprezentatywnej i w istocie
rozłamowej grupce Polaków faktycznie wspiera Pan litewskich
szowinistów w ich dążeniach do
zlituanizowania litewskich Polaków?
3. Czy nie sądzi Pan, Panie Marszałku, że demonstrując w trakcie
oficjalnej wizyty swoje osobiste
niechęci do Waldemara Tomaszewskiego i innych reprezentantów ludności polskiej na Litwie,
pomylił Pan prywatę ze służbą
publiczną?
4. Czy nie sadzi Pan, Panie Marszałku, że traktując protekcjonalnie reprezentantów Polaków
na Litwie, podważył Pan swoją
wiarygodność, jako opiekuna Polaków i Polonii?
5. Czy Pana zdaniem, Panie Marszałku, Polacy litewscy to emigranci lub uchodźcy z Polski,
skoro na Pana stronie używa się
w stosunku do nich terminu polonia?
6. Czy nie widzi Pan, Panie Marszałku, sprzeczności między Pana
solidarnościową biografią a faktem, że mimo, iż dostrzega Pan
dyskryminacyjną politykę władz
litewskich wobec litewskich Polaków, to ostrze swojej krytyki
kieruje Pan w stosunku do dyskryminowanych a nie do dyskryminatorów?
I pytanie siódme, najważniejsze:
7. Co Panu, Panie Marszałku,
daje moralne i polityczne prawo
do pouczania Waldemara Tomaszewskiego, w jaki sposób może
zabiegać o interes naszych rodaków na Litwie w sytuacji, gdy,
zarówno Pan osobiście, jako opiekun Polaków i Polonii, jak i liczne formacje polityczne, z którymi
na przestrzeni ostatnich 25 lat był
Pan związany, nie potrafiliście
zapewnić Polakom na Litwie conajmniej tego, co gwarantuje im
podpisany przez Prezydenta RP i

ratyfikowany przez polski parlament Traktat polsko-litewski?
Z poważaniem]ADAM CHAJEWSKI TOMIR SOŁTAN
______
Do Prezesa Kongresu Polonii w
Niemczech
Szanowny Panie Prezesie,
zwracam się do Pana jako Prezesa Kongresu Polonii w Niemczech
do zareagowania na skandaliczne
pismo i stanowisko niemieckiego
Ministra Spraw Zagranicznych,
który gani Polaków za to, że potępiają nacjonalizm ukraiński (zob.:
https://politgraben.wordpress.
com/2015/04/21/polen-vergisst-wolhynien-um-europas-willen/ ).
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów oraz tzw. Ukraińska Powstańcza Armia na mocy dekretu
parlamentu w Kijowie uzyskała
statut bojowników o wolność
Ukrainy i krytykowanie czy obrażanie jej może być karane. Budowanie pomników dla uczczenia
Stepana Bandery, nazywanie jego
imieniem ulic i placów, podobnie
jak i Romana Szuszkiewicza, którego 65 rocznicę śmierci uczcił
Parlament Ukraiński powstaniem
i minutą ciszy, woła nie tylko o
pomstę do Boga ale i potępienie.
Ukraińscy nacjonaliści OUN-UPA
bestialsko wymordowali 150 do
200 tysięcy polskich dzieci, kobiet i mężczyzn tylko dlatego, że
byli Polakami. OUN-UPA mordowała również sprawiedliwych
Ukraińców, którzy pomagali Polakom albo nie chcieli wstąpić do
tzw. UPA i mordować niewinne
osoby. Morderstwa dokonywane były również przez nich na
początku lat 40-tych ubiegłego
wieku na Żydach, a przy końcu
wojny na osadnikach czeskich,
niemieckich i holenderskich, których przodkowie zamieszkiwali
na Wołyniu nawet od XIV wieku,
podobnie jak i na Rosjanach.
Minister Steinmeier nie życzy
sobie aby Polacy nazywali te
okrucieństwa jako ludobójstwo i
pogodzili się ze wszystkimi Ukraińcami, a czym to było jeśli nie
okrutnym genocidem
Rozstrzelanie około 20 tysięcy
oficerów i inteligencji polskiej
w Katyniu przez Sowietów jest
uznane za ludobójstwo, a to na
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nie!
Po stu latach niektóre parlamenty
europejskie zakwalifikowały wymordowanie Ormian przez Turków jako ludobójstwo i zapewne
Niemcy to również tak ustalą, a
czyż Polacy nie powinni być choć
symbolicznie uczczeni?
Przed wieloma laty występował
Pan oficjalnie przeciwko nazywaniu nazistowskich obozów koncentracyjnych polskimi i dzisiaj
należałoby jeszcze bardziej stanowczo zaprotestować przeciwko
popieraniu nacjonalizmu na Ukra-

inie. Wiktor Poliszczuk, Ukrainiec, który napisał wiele książek
o ludobójstwie nacjonalistów
ukraińskich, podkreślał, że nie ma
narodów przestępczych i tylko
znikoma liczba procentowa Ukraińców była mordercami w OUN-UPA. Jednak w dobie dzisiejszej
nie wolno nam jeszcze popierać
takiego rządu czy parlamentarzystów fetujących zbrodniarzy.
Jak Panu wiadomo, wielokrotnie
przewoziłem i przesyłałem paczki
oraz pieniądze dla biednych Ukraińców ale nie dla banderowców,
którzy wymordowali całą rodzinę
mego ojca, a ja sam tylko cudem
przeżyłem tę gehennę. Chciałem i
chcę dzisiaj przyczynić się do pogodzenia różnych narodów w tym
polskiego i ukraińskiego ale w
duchu prawdy historycznej a nie
zakłamania.
Jak reagowałby świat, gdyby
Niemcy stawiali pomniki Hitlerowi, Himmlerowi i innym
nazistom albo poprzez dekret
prezydencki czy parlamentu określali ich bohaterami narodowymi
walczącymi z komunizmem? W
Niemczech nie wolno nawet używać symboli nazistowskich czy
ich pozdrowienia przez podniesienie prawej ręki.
List ten piszę do Pana również
w imieniu prezesa Bugholender
Eduarda Bütowa.
W jego imieniu przedstawiałem
też na międzynarodowej konferencji w pałacu prezydenckim w
czerwcu 2013 roku organizowanej pod patronatem Prezydenta
RP w 70-rocznicę tragedii Wołyńskiej, dane odnośnie zamordowania przez UPA 32 mieszkańców
Zamostecza pochodzenia holenderskiego w 1943 roku. Mój artykuł o tej konferencji, który Pan
również zna, został opublikowany
między innymi w całości w „Nad
Odrą” Nr 6-8 (2013) oraz w niewielkim skrócie w „Na Rubieży”
Nr 129/2013.
Mam nadzieję, że Pan nie tylko
jako Prezes Kongresu Polonii w
Niemczech ale również jako członek partii SPD odpowiednio zareaguje, bo nie o zemstę nam chodzi ale godne uczczenie betialsko
zamordowanych osób różnych
narodowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
Witold Stański
__________
List otwarty Wilno 28.03 2015
Do wielce (nie)* Szanownego
Pana Czesława Okińczyca
/* (bo na szacunek, nawet formalny, Pan nie zasługuje)
Nie tak dawno dotarło do nas
Pańskie wystąpienie z Konferencji, która się odbyła w Warszawie,
nt. „Solidarność - Sąjūdis: początek strategicznego partnerstwa”.
Zostało ono (trzy strony tekstu)
wraz z innymi materiałami z tej
konferencji opublikowane przez
Wydawnictwo DiG.
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Na tych raptem trzech stronach
odsłania się Pan bezwstydnie i
całkowicie. Pana ambicja i samochwalstwo; megalomania i pycha;
nierzetelność i krętactwo aż porażają.
Trzeba naprawdę utracić samokontrolę i nie posiadać nawet
odrobiny samokrytycyzmu, by
publicznie i z dumą przedstawiać
siebie jako rozgrywajacego w zabiegach o porozumienie Polaków
na Litwie z Litwinami i Polski z
Litwą.
A jakie są rezultaty tych zabiegów? Wystarczy porównać polskie postulaty, które Pan zgłosił na
zjeździe Sąjūdisu w 1990 r. (używanie języka polskiego, szkolnictwo wyższe, cmentarze polskie) z
sytuacją dzisiejszą („nie możemy
mieć dwujęzycznych napisów,
nie możemy zapisywać swoich
nazwisk w języku ojczystym”).
Naprawdę jest się czym chwalić?
Znamy Pana już ponad ćwierć
wieku. Już na początku naszej
znajomości zorientowaliśmy się,
co Pan sobą reprezentuje. Zresztą nie tylko my poznaliśmy się na
Panu. Polscy wyborcy m. Wilna
zaufali Panu tylko raz – w wyborach do Rady Najwyższej Litewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej w roku 1990.
Bardzo szybko przekonaliśmy
się wszyscy, że żywi Pan do nas
uczucia pogardy, względnie politowania. Nie ukrywał ich Pan w
swoich wypowiedziach, zwłaszcza w Polsce.
Dlatego polscy wyborcy na Wileńszczyźnie już nigdy więcej nie
obdarzyli Pana zaufaniem i nie
powierzyli Panu żadnego wybieralnego stanowiska. Zaufaniem
obdarzali natomiast Pana politycy litewscy, w tym skrajnie antypolscy, tacy jak Landsbergis,
Čepaitis, Ozolas czy Kubilius. I
nie ma Pan nawet tyle przyzwoitości, by się tym zaufaniem publicznie nie chwalić. Mówił Pan
w swym wystąpieniu: „Tak długo
jak istniała wolna Litwa, jeśli nie
byłem u władzy, byłem przy władzy. Każdy przywódca państwa
litewskiego – czy to prezydent,
czy premier starał się korzystać z
moich rad; zawsze doradzałem w
zgodzie ze swoim sumieniem.”
Rozumiemy, że doradzał Pan wtedy, kiedy litewskie władze:
- okłamywały nas nie dotrzymując własnych zobowiązań (storpedowały utworzenie polskiej jednostki administracyjnej w obrębie
rejonu solecznickiego i wileńskiego, która miała powstać na mocy
uchwały Rady Najwyższej z dnia
29 stycznia 1991 r.);
- ograniczały nasze prawa polityczne (ustanowiły 5 proc. próg
wyborczy, zmieniły granice okręgów wyborczych na niekorzyść
polskiej mniejszości narodowej);
- prowadziły wobec nas kampanie
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nienawiści (np. przeciw aktywistom Polskiego Narodowościowego Kraju, Akcji Wyborczej,
Cytackiej, Tomaszewskiemu);
- rabowały nas z ziemi (sabotowanie zwrotu, przenoszenie ziemi);
- zwalczały polską oświatę
(wprowadzały litewskie szkoły
państwowe na Wileńszczyźnie,
ujednolicały matury z języka
litewskiego, poprzez reformę
oświaty dyskryminowały polskich uczniów);
- dyskryminowały nas językowo
(w sprawie autentycznej pisowni nazwisk, polskich nazw ulic i
miejscowości).
Skoro przez cały ten czas był Pan
„u władzy” albo „przy władzy”
to znaczy, że jest Pan za naszą
polską opresję współodpowiedzialny. Bowiem, nie protestując
przeciwko tym posunięciom, albo
Pan je akceptował, albo tolerował. Jest więc Pan albo oportunistą (dla miłego grosza) - jeśli Pan
akceptował, albo tchórzem - jeśli
Pan tolerował. Tylko niech Pan
nie miesza do tego sumienia.
Właściwie, to, co Pan napisał,
nie byłoby warte polemiki – sam
się Pan kompromituje, gdyby nie
oszczerstwo, którym się Pan wobec nas posługuje. Komentując
powstrzymanie się od głosu przy
przyjmowaniu deklaracji niepodległości w marcu 1990 r. przez
sześciu polskich posłów w Radzie
Najwyższej, w tym naszej trójki,
pisze Pan, że na dwa dni przed
głosowaniem byliśmy „w Moskwie, na Kremlu”, gdzie ówczesny premier ZSRR rzekomo nakazał nam „głosować „przeciw”.
I tylko dzięki Pana akcji – wysłał
Pan „do Moskwy Marka Karpia
i Marka Nowakowskiego”, którzy, na spółkę z ambasadorem
Cioskiem, ustalili z nami, że nie
mamy prawa „głosować „przeciw” – „prezydent Landsbergis
mógł (…) ogłosić całemu światu,
że żaden z posłów litewskich nie
głosował „przeciw”.
Tak na marginesie, byliśmy wielokrotnie oskarżani i w Polsce, i
na Litwie, że nie poparliśmy w
tym głosowaniu niepodległości
Litwy. Gdyby potraktować poważnie Pana dywagacje, to za
nasze wstrzymanie się od głosu należałoby obciążyć przede
wszystkim Pana i Panów Marka
Karpia, Marka Nowakowskiego i
ambasadora Cioska. Skoro ci Panowie ustalili z nami, że nie wolno nam głosować „przeciw”, to
dlaczegóż nie ustalili, że musimy
głosować „za”?
Swoją drogą, konia z rzędem dla
Pańskich wysłanników, bo odszukać w Moskwie paru przybyszów
to duża sztuka…
Zostawiając żarty na boku, bo
to nie jest temat do żartów, najkrótszy komentarz do Pana konfabulacji brzmiałby następująco:
łgarstwo na łgarstwie i łgarstwem

pogania. Inaczej mówiąc, po trzykroć łgarstwo.
Łgarstwo – bo ani premier ZSRR,
ani Pan, ani Panowie Marek Karp,
Marek Nowakowski oraz ambasador Ciosek, nie mogli nam niczego nakazać, gdyż nie doszło
do spotkania z nimi z tej prostej
przyczyny, że nie byliśmy w Moskwie.

dziły naszą pamięć i miłość do
Boga i Ojczyzny. Tony książek
, modlitewniki, różańce, kwiaty
– to wielokrotne dary Polakom i
kościołowi na Kresach – w celu
ratowania i podtrzymania ducha
katolickiego i polskości . Pomoc
nieustanna w budowie nowych
kościołów i ratowanie ruin / do
których doprowadzili Ukraińcy /
to kolejny dar Kresowian.

Łgarstwo – bo jeśli ktoś nam nakazał powstrzymać się od głosu,
to przede wszystkim, odmawiający uznania naszych praw, ba – naszego istnienia, Panowie Landsbergis, Čepaitis,, Kuzmickas,
Garšva i cała reszta „Sąjūdisu”
oraz wspierający ich z Warszawy Panowie Mazowiecki, Skubiszewski, Geremek, Michnik i
wielu, wielu innych.

Dzisiaj z wielkim smutkiem , jeżdżąc do kościołów na Ukrainie
, przeżywamy to , że każą nam ,
modlić się po ukraińsku – nam
Polakom z Kresów i Tym , którzy
ocaleli z ludobójstwa i tyle wycierpieli za polskość na obecnej
Ukrainie i nadal – za wiarę i polskość cierpią. Dlaczego Kościół
na Ukrainie ruguje ojczysty, piękny polski język z liturgii ?

Łgarstwo, i to najprymitywniejsze - nie byliśmy wtedy w Moskwie, tylko w Wilnie i żadnych
rozmów, już nawet nie z premierem, ale z jakimkolwiek urzędnikiem radzieckiego państwa, np. z
ambasady, nie prowadziliśmy.

Dlaczego Kościół zmusza , biedne dusze polskich babć, skołatane, przed śmiercią – modlić się po
ukraińsku i słuchać Mszy św. w
języku ukraińskim? Skoro aż tak
nie potrzebny polski język, to po
co posyłać studentów do Polski i
uczyć polskiego języka . O kartę
Polaka biją się najczęściej Ukraińcy a kto im w tym pomaga? To
wszystko jakieś nie jasne?

To nasze oświadczenie powinno
wystarczyć. W końcu nie musimy udowadniać, że nie jesteśmy
wielbłądami… To Pan musi swoje oskarżenia udowodnić. Prosimy więc o dowody.
Jeśli Pan ich nie przedstawi,
to mamy Pana za tchórzliwego
oszczercę. Oszczercę – to chyba
wykazaliśmy w naszym piśmie.
Tchórzliwego - bo nie miał Pan
dość odwagi, by zarzucić nam
pełnienie roli narzędzia Moskwy
w oczy, tylko rozgłaszał Pan swoje pomówienia tak, by do nas nie
dotarły.
W dawnej Polsce oszczerca złapany na kłamstwie musiał pomówienia publicznie odszczekać. W
obecności zainteresowanej publiczności wejść pod ławę, zawołać „skłamałem jak pies”… i trzy
razy zaszczekać.
Wchodzenia pod ławę nie wymagamy. Wystarczą nam Pana
publiczne przeprosiny za nasze
oczernienie.
Bez wyrazów szacunku!
Posłowie do Rady Najwyższej Litwy z roku 1990
Stanisław Pieszko,
Walentyna Subocz,
Edward Tomaszewicz
_____________
List otwarty do Jego Ekscelencji
Abp. Mieczysława Mokrzyckiego
Od 25 lat z górą Kresowianie
i Towarzystwa Kresowe z całej
Polski , pomagają Polakom na
Wołyniu i we Lwowie. Wielokrotne przekazywano dary do katedry
i kościołów Diecezji lwowskiej i
łuckiej .Odwiedzanie kościołów
, porządkowanie cmentarzy i odważne świadczenie o przywiązaniu do Kościoła i Ziemi Ojców
naszych , na Kresach – potwier-

Jeśli pielgrzymi z Polski jadąc
na groby pomordowanych tysięcy Polaków , mają modlić się po
ukraińsku – to niechęć do podróży pogłębia nasz smutek
Nikt z nas tego nie rozumie i jeżeli w lwowskiej katedrze, w łuckiej i w Krzemieńcu Słowackiego
- słyszymy w kościołach nakazaną liturgię w języku ukraińskim
– to poczucie krzywdy i niechęci ,
przenikają nasze dusze. Szkoda…
Otóż w Polsce, w żadnej cerkwi nie modlą się Ukraińcy po polsku
i nikt ich nie zmusza.
A kościół rzymsko-katolicki , kto
zmusza? Jakim prawem? Dlaczego? Każdy naród i każdy Katolik
ma prawo obywatelskie – modlić
się w ojczystym języku? Dlaczego – polskiego pochodzenia młodzież ma się uczyć katechezy po
ukraińsku – to już lepiej po łacinie!
Nigdy się z tym nie pogodzimy.
prosząc o zrozumienie , że jeżeli
Kościół Katolicki – sam wyprowadzi język polski z liturgii na
Ukrainie – to nie będzie już tam
Polaków. Starzy wymrą a młodzi
w Kościele, zapomną języka polskiego. Kresowianie i potomkowie w Polsce ,zobojętnieją i nie
będą widzieli potrzeby pielgrzymowania do ukrainizowanych kościołów na Kresach i świadczenia
jakiejkolwiek pomocy .To nie są
żarty, to trwoga .
Zatem w imieniu tysięcy Kresowian z Wołynia i Ziemi lwowskiej i ich Potomków – prosimy
Ks. Arcybiskupa o wyrozumiałość i odwagę – bycia Polakiem i
pozwolenia owczarni kresowej,
posługiwać się językiem polskim. Nawet w Rzymie cieszą się
z Polaków i polskiego języka – a

na Ukrainie? Ukraina , która tyle
zawdzięcza Polsce - zawłaszczyła większość kościołów, klasztorów, majątku , zniszczyła polskie
cmentarze i całe dziedzictwo
narodowe pozostawione po wymordowaniu Polaków i przesiedleniu, za Bug - i jeszcze sięga po
dusze polskie. A broń Boże!
Jeśli trzeba - katedrę we Lwowie
zarzucimy workami podpisów z
całej Polski / wielokrotnie w Towarzystwach Kresowych w całej
Polsce, ten temat się porusza / –
błagalnych o pozostawienia języka polskiego w liturgii, katechezach dzieci i młodzieży , śpiewie
i mowie w obrębie kościoła….
Nie dajcie się!
Kresowianie i ich Potomkowie
z całej Polski
List przekazano mediom
Kraków 19.04.2015 r

POSZUKIWANI
Poszukujemy miejsca pochówku
Feliksa Drozda ur. 20 Listopada
1918 we wsi Puchawa Koło Aleksandrii na Wołyniu. Feliks Drozd
był synem Marii i Stanisława.
Został Aresztowany 17 Sierpnia
1941r przez policję ukraińską i
osadzony w areszcie w Aleksandrii koło Równego , gdzie był
przesłuchiwany i bardzo bity.
Od tej pory ślad po nim zaginął.
Pracował na małej poczcie i był
naczelnikiem. Pozostała rodzina
była dość liczna została wysiedlona 1945r, uciekała zostawiając
cały swój dobytek. Przyjechała do
centralnej polski osiedlając się w
woj. łódzkim w mieście Zduńska
Wola.Z tych terenów pochodził
ojciec poszukiwanego Stanisław,
który był żołnierzem I wojny
światowej. W czasie tej wojny
zapoznał na Wołyniu Marię z
domu Karasińska którą poślubił
i tam Zamieszkał.Wybudował 4
km od Aleksandrii Dom , gdzie
teraz znajduje się Przychodnia
, wszystko zostawili i musieli
uciekać , by ratować życie swoje
i bliskich. Dziś żyje tylko jeden
brat poszukiwanego bo pozostałe
siostry i bracia już odeszli. W naszych domach setki razy słyszało
się opowiadania o ich walce o życie. O rzezi ukraińskiej , o bracie
który zaginął bez wieści. Gdyby
ktoś wiedział o losie zaginionego , prawdopodobnie zabitego na
tym że posterunku Feliksa Drozda
prosimy o kontakt.
Adres: danuta.razna@onet.pl
_____
Witam, Poszukuję jakichkolwiek
informacji o rodzinie Gruszczyńskich z okolic Włodzimierza,Dz
iadek Jan Gruszczyńskich pamiętam z dzieciństwa że wspominał
coś o oddziale „Krwawa Łuna”
czasami mi się obiło o uszy „czerwona łuna” także myślę,że coś
tam działał. Natomiast mało mi
są również znane losy rodziny od
strony mamy, która to urodziła się
w kolonii Kisielówka w styczniu
1943 roku - Sabina Ciesielczuk z
domu Gruszczyńska natomiast
babcia z domu Traczuk. Proszę o

www.ksi.kresy.info.pl
jakiekolwiek informacje na emaila: ciesielczukr@wp .pl
______
Poszukuję wiadomości dotyczących Romana Sznydlaps ,,Wilk”
z 27 WDP AK w OP ,,Kozaka”,
który poległ 15.06.1944 w JÓzefinie. Gdzie jest pochowany - to
mój wujek. Wiem, że przez krótki
czas dowodził, jakie były okoliczności jego śmierci. Może ktoś coś
wie na jego temat, jakim był człowiekiem. katurba@gmail.com
______
Witam. Poszukuje żołnierzy z 27
brygady Wołyńskiej. Uczestnicy akcji „Burza”. Jestem rodziną podporucznika Pietruka ps.
„Brzóska”. Proszę o kontakt.
kaaam@vp.pl
_____
Witam Państwa,
Jestem wnukiem Heleny KANABAJ zd. DZIEKAŃSKIEJ c.
Władysława pochodzącej z Wyrk.
Poszukuje informacji na jej temat
jak i jej ojca, dziadka Stanisława
i rodzeństwa Władysława, Pawła,
Edwarda i Wacława proszę o kontakt pod adres @ dk2a@wp.pl
RÓŻNE
Szanowni Państwo !
Niebawem rozpocznie się remont
a właściwie odbudowa miejsca
pochówku (grobu) żołnierzy polskich z pułku krakowskiego oraz
osób cywilnych, poległych 3
września w Werchracie na skutek
zbombardowania przez samoloty
niemieckie.
Ofiar było ponad 100, razem z cywilnymi.
Czy ktoś z Państwa ma możliwość dotarcia do wiedzy (lub taką
wiedzę posiada) o nazwiskach poległych żołnierzy.
W takim przypadku nazwiska poległych zostałyby umieszczone na
nowym pomniku.
O taką pomoc proszą ludzie, którzy podjęli się renowacji pomnika
i cmentarzyka.
Z poważaniem, Wiesław Tokarczuk. Adres: Redakcja KSI
______
Szanowni Państwo!
Chętnie kupiłbym dla księdza
Witolda Józefa Kowalowa wersję
papierową (wersję elektroniczną,
co prawda słabą, posiada) książki Stanisława Biskupskiego pt.
„Świadkowie mówią”, wydanej w
1996 roku przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
Jest przekład na język ukraiński
tej książki, który ksiądz chciałby
wydać. W związku z tym mam
kilka pytanie: Czy znają Państwo
kogoś, kto mógłby pomóc finansowo w wydaniu tej książki?
Ksiądz potrzebuję też krótkiego
biogramu autora.
Z poważaniem, Wiesław Tokarczuk. Adres: Redakcja KSI
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