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DLACZEGO POLACY TAK MAŁO WIEDZĄ O
KRESOWYCH ZBRODNIACH OUN-UPA?

W lipcowym wydaniu KSI zamieścimy informator
„CO, GDZIE, KIEDY”
dotyczący obchodów 72. rocznicy ludobójstwa.
Zgłoszenia obchodów prosimy przysyłać do 25 czerwca
2015r. na adres: redakcjaksi@kresy.info.pl.

Takie pytanie stawiała nie na jednym spotkaniu dr. Lucyna Kulińska
. Fakt zamordowania i doprowadzenia do śmierci w wyniku wypędzenia dziesiątek i setek tysięcy
kresowych Polaków przez ukraińskich nacjonalistów, w latach drugiej wojny światowej, jest jednym
z najbardziej dramatycznych, ale i
nie przebadanych przez naukowców zagadnień naszej najnowszej
historii. „Uznając prawo innych na-

rodów do upominania się o swoje
krzywdy dopuściliśmy do przemilczania i zapominania tych, których
polski naród doznał od swych sąsiadów i mniejszości etnicznych”.
W kwietniu br. ukazała się książka
Lucyny Kulińskiej i Czesława Partacza zatytułowana „Zbrodnie Nacjonalistów Ukraińskich na Polakach w latach 1939- 1945”. Prezentowana książka ma za cel ukazanie
czytelnikom okoliczności jednej z

największych tragedii, jakie spotkały Polaków w historii naszego
narodu - ludobójstwa dokonanego
przez ukraińskich nacjonalistów
i ukraińskich chłopów. Mordy
podjęte z najniższych pobudek
realizowane były pod przykrywką wzniosłych ukraińskich haseł
narodowych. Aktom terroru towarzyszyła niewyobrażalna grabież
mienia prywatnego i narodowego.
Zniszczono też bezpowrotnie dobra

kultury ogromnej wartości, obiekty
sakralne i świeckie. Zbrodnie nacjonalistów skupionych w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a
potem także Ukraińskiej Powstańczej Armii, były dokonywane z
wyjątkowym metodycznym okrucieństwem, dającym mordercom
sadystyczną satysfakcję. Pastwienie się nad ofiarami, gwałty, tortury
były stosowane na masową skalę. Lucyna Kulińska powiedziała
kiedyś: - Nie pochodzę z Kresów
wschodnich, Jestem krakowianką
z dziada pradziada. Na temat rzezi
wołyńskiej trafiłam przypadkowo,
badając dokumenty Rady Głównej
Opiekuńczej. Gdy przeczytałam relacje Wołyniaków, to włosy mi na
głowie stanęły. Od tej pory szukam
odpowiedzi na pytanie - dlaczego?
Skąd taka nienawiść Ukraińców do
Polaków, jakie było podłoże tych
potwornych, nie mieszczących się
w głowie zbrodni, tego monstrualnego zezwierzęcenia.[…] Skala

okrucieństwa nacjonalistów ukraińskich mordujących Polaków na
Wołyniu przerosła rzeź w Humaniu
podczas koliszczyzny w XVIII wieku i nie ma odpowiednika w historii […] To nie była wojna polsko-ukraińska, jak to się nieraz przedstawia, bo na wojnie nie atakuje się
sąsiadów w nocy. Nie morduje się
nożami i siekierami dzieci, starców, kobiet . Z kolei prof. Czesław
Partacz, badający okoliczności ludobójstwa na Wołyniu , na konferencji „Ludobójstwo na Kresach”,
która odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z
inicjatywy „Gazety Warszawskiej”
wskazał, że: Przyczyną ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich były założenia ideologiczne
OUN. Ukraińcy chcieli nie tylko
mieć własne państwo, ale chcieli,
aby to państwo rządziło całą Europą. Gorąco polecamy w/w książkę
wszystkim tym co mało wiedzą o
zbrodniach OUN-UPA.
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„Brońmy Polskę przed banderyzmem Paweł Kukiz: Tato,
i ukraińskim nacjonalizmem”.
przysięgam, że będzie
Redakcja

Pod takim hasłem, 7 maja, Środowiska Kresowe, Polscy Patrioci
z Narodowej Warszawy, Obozu Wielkiej Polski i Narodowej
Wielkiej Polski zorganizowali
przed Urzędem Rady Ministrów
pikietę mającą na celu wymuszenie na władzach RP (m.in. MSZ)
zdecydowanej i krytycznej reakcji
wobec skandalicznego projektu
uchwały parlamentu ukraińskiego
gloryfikującej OUN-UPA. Projekt
przegłosowano w dwie godziny po
zakończeniu wizyty w ukraińskim
parlamencie prezydenta RP B. Komorowskiego. Uczestnicy pikiety złożyli do
Prezesa Rady Ministrów
E. Kopacz wspólny
tekst-orędzie w którym
czytamy:
My, zebrani przed Urzędem Rady Ministrów
przedstawiciele rodzin
ponad 200 000 Polaków
wymordowanych przez
OUN-UPA i oddziały
SS-Galizien, przedstawiciele środowisk kresowych, stowarzyszeń
społecznych, wspólnot
religijnych, a także osoby prywatne pragniemy
wyrazić kategoryczny
sprzeciw wobec pro
ukraińskobanderow-

skiej polityki władz Rzeczypospolitej Polskiej, władz które nie
podejmują żadnych stosownych
działań wobec gloryfikacji zbrodniczych formacji ludobójczych na
Ukrainie i w Polsce.
Przypominamy równocześnie, że
OUN i UPA dokonały też zbrodni ludobójstwa na obywatelach
polskich II RP, wywodzących się
z mniejszości narodowych, na
Żydach, Ormianach, Czechach,
Cyganach, a także na samych
Ukraińcach, którzy przeciwsta-

wiali się faszystowskiej
ideologii.
Gloryfikowanie zbrodniarzy w dwie godziny
po opuszczeniu Ukraińskiego Parlamentu
przez Prezydenta Komorowskiego to naplucie w twarz wszystkim
Polakom,
profanuje pamięć bestialsko
wymordowanych
i
wywołuje sprzeciw zarówno wśród żyjących
krewnych ofiar jak i u
wszystkich ludzi prawego sumienia. Jest
moralnie niedopuszczalne, aby w XXI
wieku na Ukrainie, w
kraju aspirującym do
Unii Europejskiej, jako
strefy wolnej od ludobójczej, faszystowskiej i komunistycznej propagandy, były gloryfikowane przez władze państwowe i
instytucje im podległe faszystowskie formacje, a ich ludobójcze
myśli upowszechniane w szkołach
i na uniwersytetach.
Żądamy od władz RP (m.in. MSZ)
zdecydowanej i krytycznej reakcji wobec skandalicznej uchwały
parlamentu ukraińskiego gloryfikującej OUN-UPA, a w sprawie
konfliktu za naszą wschodnią
granicą, neutralności.

Polska Twoich marzeń.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

W poniedziałek 18 maja br. na
cmentarzu przy ul. Bardzkiej
we Wrocławiu licznie zebrani
przyjaciele i współpracownicy
pożegnali śp. Tadeusza Kukiza,
Kresowianina i Kustosza Pamięci Narodowej, autora licznych
publikacji. Po mszy św., którą
koncelebrowało kilku księży pod
przewodnictwem ks. profesora
Józefa Patera, nad trumną przemawił prof. dr hab. Stanisław
Nicieja, historyk i rektor Uniwersytetu Opolskiego. Podkreślił on,
że chociaż Zmarły nie był historykiem zawodowym, to jednak jego
dorobek pisarski i badawczy, poświęcony głównie tradycji i kulturze Kresów Wschodnich, posiada
ogromną wartość naukową, a jedna z jego prac spełnia wszystkie
wymagania stawiane rozprawie
habilitacyjnej. Dorobek ten wypełnia ogromną lukę w badaniach
naukowych, powstałą m.in. przez
zaniechania ze strony polskich
uczelni, które z najróżniejszych
powodów (głównie politycznych)
nie chcą zajmować się historią
dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Dlatego też Tadeusza Kukiza
można nazwać prawdziwym pro-
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fesorem.
W swoim przemówieniu natomiast podkreśliłem wychowanie,
który Zmarły otrzymał od swego
ojca, polskiego patrioty i funkcjonariusza Policji Państwowej,
zamordowanego w 1940 r. we
Lwowie przez radzieckie NKWD.
W tym samym duchu wychował
on z kolei swoje dzieci. Następnie dodałem, że jego syn, Paweł
niedawno odniósł wielki sukces.
Nie byłoby tego sukcesu, gdyby
nie jego ojciec, Tadeusz. W czasie
wyborów prezydenckich Pawłowi zaufało wielu młodych ludzi i
dlatego też rodzina państwa Kukizów poszerzyła się o tysiące „duchowych wnuków”.
Na koniec głos zabrał Paweł Kukiz, który był bardzo mocno związany ze swoim ojcem. Powiedział
on: „Tato, dziękuję Ci za wszystko. Dzięki Tobie nauczyłem się
kochać Polskę ponad życie. Tato
ja nigdy Cię nie zdradzę. I przysięgam, że będzie Polska twoich
marzeń”. Wszystkie przemówienia pod linkiem.
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Upamiętnienie
Nie dla dyskryminacji mordu OUN-UPA
Protest przed ambasadą Litwy.

Polaków
na
Litwie.
Redakcja
9 maja podczas pikiety przed ambasadą Litwy zorganizowanej przez
FEDERACJĘ
ORGANIZACJI
KRESOWYCH oraz przez STOWARZYSZENIE
MEMORIAE
FIDELIS
na ręce:
Szanownego Pana Šarunasa Adomavičiusa, Ambasadora Republiki
Litewskiej złożono protest:

Od prawie dwudziestu pięciu
lat niepodległa Litwa podejmuje
działania mające doprowadzić do
programowego, terytorialnego i ilościowego ograniczenia, dynamicznie rozwijającego się na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, polskiego
szkolnictwa na Wileńszczyźnie.
Szczególnie bulwersująca była,
przyjęta w 2011 r. – mimo pisemnego sprzeciwu 60 000 obywateli
Litwy - nowelizację ustawy o oświacie, która istotnie ograniczyła prawa mniejszości narodowych w dziedzinie oświaty w języku ojczystym.
Oczywistym celem tych działań
jest najpierw osłabienie, a w dalszej
perspektywie całkowita lituanizacja, ludności polskiej na Wileńszczyźnie.
Politykę edukacyjną władz litewskich wobec mniejszości narodowych surowo ocenił Komitet
Doradczy Rady Europy w trzeciej
opinii dotyczącej stosowania Konwencji Ramowej o Ochronie
Mniejszości Narodowych, którą Litwa ratyfikowała bez zastrzeżeń 23
marca 2000 r.
W szczególności - jak donosi Europejska Fundacja Praw Człowieka - Komitet wezwał władze Litwy
„do podjęcia natychmiastowych
działań w sferze edukacji”. Powinny one „upewnić się, że szkoły, w
których język mniejszości jest językiem wykładowym, są należycie
przygotowane do wdrożenia ostatniej reformy oświatowej. Komitet
podkreślił, że niedawna reforma,
która ujednoliciła egzamin z języka litewskiego i wycofała egzamin
z języków mniejszości narodowych
z listy egzaminów obowiązkowych, postawiła absolwentów szkół
mniejszości narodowych w niekorzystnej sytuacji, a to jest niezgodne
z Konwencją ramową. (…) Według
Komitetu Litwa powinna podjąć
starania, aby wyposażyć szkoły w
wystarczającą ilość podręczników,
(które we właściwy sposób przedstawiałyby mniejszości narodowe i
ich rolę w tworzeniu historii pań-

na polskich
parlamentariuszach
Edmund Goś

stwa)”.
Mimo tych zaleceń władze Litwy kontynuują, wymierzone w
szkolnictwo polskie, działania. W
ramach tak zwanej reorganizacji
szkół planują degradację statusu
kilkunastu polskich szkół. Część
z nich, prowadząca obecnie nauczanie od 1-szej do 12-tej klasy,
będzie musiała zlikwidować wyższe
oddziały, ograniczając się do kształcenia do poziomu 8-ej, względnie
10-tej klasy. Doprowadzi to, w bliskiej perspektywie do ograniczenia
naboru nowych uczniów, a w dalszej do likwidacji szkoły. Powodem,
a właściwie pretekstem, dla tych
działań jest jakoby niewystarczająca ilość uczniów.
O tym, że jest to tylko pretekst,
dowodzi sytuacja w Wilnie, gdzie
degradacją zagrożone są, liczące
wielu uczniów: Szkoła Średnia
im. Wł. Syrokomli (869 uczniów);
Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego
(403 uczniów); Szkoła Średnia im.
J. Lelewela (462 uczniów), Szkoła
Średnia w Lazdynai (597 uczniów).
Ostatnio samorząd Wilna podjął
uchwałę utrudniającą działanie
Szkoła Średniej im. A. Mickiewicza.
Zagrożone są również szkoły na
obrzeżach Wilna – w rejonach:
wileńskim (np.: w Zujunach - 133
uczniów), solecznickim (np.: w
Dziewieniszkach) i trockim (w Połukniu).
Dla porównania, w Polsce, w
szkole w Sejnach, w klasach 1-12,
z litewskim językiem nauczania,
kształci się 67 uczniów. Szkoła ta
nie jest zagrożona likwidacją.
Szczególnie drastyczna jest sytuacja w rejonie trockim. Szkoła
polska w Południu (89 uczniów)
nie ma zgody na prowadzenie 12
klasy i jest zagrożona likwidacją.
Dysponująca nieznacznie większą

liczbą uczniów szkoła litewska w
tej miejscowości zgodę na otwarcie
12 klasy uzyskała. W razie likwidacji szkoły polskiej rodzice nie będą
mieli innego wyjścia jak posyłać
dzieci do szkoły litewskiej – a jest to
pierwszy krok do lituanizacji.
Wymuszenie na polskich rodzicach by posyłali dzieci do szkół
litewskich, których sieć jest rozwijana, a nie do polskich, które są
likwidowane lub degradowane (co
do statusu) jest oczywistym celem
działań władz litewskich. Ma to doprowadzić, najpierw do osłabienia,
a w dalszej perspektywie, do całkowitej lituanizacji, ludności polskiej
na Wileńszczyźnie.
Rezultaty tej polityki to:
- likwidacja, lub degradacja statusu
do szczebla początkowego, kilkudziesięciu szkół polskich;
- zahamowanie wzrostu, a ostatnio
zmniejszanie się, odsetka polskich
dzieci uczących się w polskich szkołach;
- dyskryminacja uczniów szkół
polskich poprzez ujednolicenie wymogów egzaminów maturalnych
z języka litewskiego nie uwzględniające różnic programowych (w
polskich szkołach program jest
znacznie uboższy - 800 godzin litewskiego mniej).
Wymienione powyżej działania są
sprzeczne z podpisanymi przez Litwę umowami międzynarodowymi:
Traktatem Polsko-Litewskim i Ramową Konwencją (Rady Europy) o
Ochronie Mniejszości Narodowych
oraz ze standardami europejskimi – np.: zakazem podejmowania
działań pogarszających sytuację
mniejszości.
Domagamy się przestrzegania
przez Litwę wymienionych wyżej
umów międzynarodowych i standardów.
Protestujemy przeciw, naruszającemu prawa naszych rodaków,
programowi reorganizacji szkół
polskich.
Protest podpisali:
za PREZYDIUM RADY NACZELNEJ FEDERACJI ORGANIZACJI KRESOWYCH
WICEPRZEWODNICZĄCY
Adam Chajewski
oraz za STOWARZYSZENIE
MEMORIAE FIDELIS
PRZEWODNICZĄCY
Aleksander Szycht

W marcu br. otrzymałem zaproszenie od Społecznego Grona
Miłośników Wołynia
w osobach: Irena Zamościńska,
Maria Małocha, Julian Jamróz,
Eugeniusz Mariański,
Henryk Mariański i Antoni Mariański na dzień 3 maja aby
uczestniczyć na terenie Sanktuarium Matki Bożej Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie w
uroczystościach odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej ku czci Delegatów Polskich zamordowanych
w okrutny sposób (rozerwani
przez konie) przez OUN-UPA
10.07.1943r. w Kustyczach koło
Kowla.
Byli to:
Zygmunt Jan Rumel – Komendant BCH Okręgu Wołyń
Krzysztof Markiewicz – Delegat
Rządu Polskiego
Witold Dobrowolski – woźnica.
Z wielką satysfakcją stwierdzam, że w internecie znajduje
się już znaczna ilość materiałów
poświęconych temu wydarzeniu.
Przykładowo, Salon24 w krótkich słowach wyjaśnia zaistniałą
sytuację:

W lipcu 1943 roku podjęto ostatnią próbę porozumienia się z
Ukraińcami. Delegat rządu Polskiego na Emigracji Kazimierz
Banach wydał rozkaz dwóm oficerom z delegatury BCH na Wołyniu aby udali się z delegacją
do wsi Wołczak, gdzie mieli nawiązać kontakt z dowódca UPA
północ Jurijem Stemaszczukiem.
Razem z Rumlem w drogę wyruszył oficer do zadań specjalnych
Krzysztof Markiewicz. Spotkanie
z Ukraińcami i rozmowy były
przez dowództwo UPA na Wołyniu potwierdzone listownie.
Rumel i Markiewicz nie jechali
więc „na ślepo” bez żadnych
realnych szans na powodzenie. Pierwsze wstępne spotkanie delegaci rządu polskiego
odbyli 7 lipca w okolicach wsi
Świniarzyn, ze strony ukraińskiej wystąpił wtedy najprawdopodobniej oficer nazwiskiem
Szabatura, który po wojnie pod
zmienionym nazwiskiem był komendantem UB w Szprotawie
(dziś Lubuskie). Drugie spotkanie z Ukraińcami miało odbyć
się we wsi Kustycze 9 lipca.
Rumel i Markiewicz pojechali
na nie w pełnym umundurowaniu w towarzystwie wynajętego
woźnicy Witolda Dąbrowskiego.
Wtedy właśnie zamiast rozmów
spotkała ich śmierć. Rozerwano
ich końmi nad jeziorem w Kusty-
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/ ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ks. Kustosz Zbigniew Stanios , ppłk Włodzimierz Wowa
Brodecki

czach i tam pochowano. Mogiła,
w której spoczywają ich szczątki
nie jest oznaczona do dziś.
http://coryllus.salon24.
pl/206793,poeta-rozerwany-konmi
Sposób w jaki zostali potraktowani polscy parlamentariusze,
nie tylko był daleki od wszelkich

zasad honorowych i moralnych,
ale wręcz przykładem potwornego wynaturzenia ludzkiego.
Zygmunt Rumel znany z okresu
międzywojennego ze współpracy z młodzieżą ukraińską, jechał
pełen wiary na porozumienie i zahamowanie fali zbrodni na ludności polskiej. Gorąco propagował
i wcielał w czyn ideę pracy dla
rozwoju Wołynia przy zgodnym

/ Andrzej Karłowicz, Leon Popek, Irena Zamościńska, Eugeniusz Mariański

współżyciu narodów polskiego i
ukraińskiego. Niestety nie docenił siły nienawiści nacjonalistów
ukraińskich z OUN-UPA. Zapłacił najwyższą cenę za swoją
ufność i wiarę w dawnych znajomych i sąsiadów. Zbrodnia ta do
dziś nie została osądzona i potępiona, a ciała pomordowanych
nadal znajdują się w nieznanym
miejscu. Nikt nie chce wskazać
miejsca gdzie zostały pogrzebane.
Zygmunt Rumel zwany „Baczyńskim Kresów” zginął w wieku 28
lat. Był nie tylko żołnierzem ale
bardzo dobrze zapowiadającym
się poetą. Przed kościołem w słonecznej pogodzie zameldowali się
byli żołnierze
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
w osobach: Irena Zamościńska,
Joanna
Zamościńska-Kucała,
Julian Jamróz, Eugeniusz Mariański, Antoni Mariański oraz
wielu potomków żołnierzy 27
WDP AK. Uroczystości zaczęto
w południe mszą świętą koncelebrowaną, w trakcie której piękną
homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Zaraz po mszy
procesja przeszła do Golgoty
Wschodu.. W Kaplicy Wołyńskiej
wartę honorową przed Tablicą
objął ppłk Włodzimierz Wowa
Brodecki. Głos zabrał ks. Isakowicz – Zaleski witając zebranych a w szczególności byłych
żołnierzy 27 WDP AK oraz ich
rodziny. Julian Jamróz z Brzegu
stwierdził, że ma przygotowane
okolicznościowe wystąpienie ale
ks. Isakowicz w swej homilii w
trakcie mszy zawarł wszystko to
co ma napisane na kartce. Dlatego
zrezygnował z odczytania swego
wystąpienia . Tablicę poświęcił
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w
towarzystwie ks. Kustosza Zbigniewa Staniosa a ceremonii odsłonięcia dokonali byli żołnierze
27 WDP AK Irena Zamościńska i

Eugeniusz Mariański. Chwila zadumy ogarnęła zebranych wokół
odsłoniętej Tablicy. Feliks Budzisz w artykule zatytułowanym
„Zygmunt Jan Rumel – żołnierz,
poeta, syn osadnika ” napisał:
Zygmunt Rumel stał się dla
ludności polskiej z Kresów, a
zwłaszcza z Wołynia, symbolem
wielkiego bohaterstwa i poświęcenia dla ratowania Rodaków
przed zagładą. Dlatego Kresowianie zachowują dla Niego
trwałą i wdzięczną pamięć.
Za motto tekstu dodał fragment
wiersza Z. Rumla, który autor napisał w sierpniu 1941 r.:
„Niech tam orły dziobami pieśń
skraszą,
A teorban piosenkę zakwili...
Bo o wolę on naszą i waszą
Śpiewał – zanim spoczął w mogile”
Błyskały lampy błyskowe aparatów fotograficznych, odczytywano po cichu tekst zamieszczony
na Tablicy. Wszystko powinno
pozostać w naszej pamięci. Potem
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organizatorzy zaprosili uczestników uroczystości na obiad w
trakcie którego wymieniano wiele uwag dot. przebiegu spotkania oraz wspomnień z minionych
czasów i zdarzeń. Między innymi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w swej wypowiedzi zawarł
pewną historię dot. Mariańskich.
W trakcie jednego z wykładów
dla alumnów mówiącego o historii i teraźniejszości Wołynia
kilkakrotnie użył zwrotu: bracia
Mariańscy. Jeden z alumnów zaciekawiony zapytał czy to czasem
nie jest jakiś nowy zakon Ci Bracia Mariańscy. Tak nieopatrznie z
braci, aktywnych działaczy upamiętniających historię Wołynia,
w głowach alumnów pojawił się
nowy zakon.
( Mam nadzieję, że nie przeinaczyłem istoty słów ks. Isakowicza
).
Trudno nam było się rozstać, ale
trzeba było wracać do domów w
Krakowie, Lublinie, Brzegu, Dąbrowie Op., Pszczelej Woli a ja do
Sycowa.
Edmund Goś –tekst i zdjęcia

Stowarzyszenie non omnis moriar
- tym razem wsparliśmy harcerzy.
Maciej Prażmo

Podczas grudniowej wizyty w
rejonie solecznickim na Litwie,
tradycyjnie odwiedziliśmy Szkołę
Średnią w Dziewieniszkach. To
wtedy oglądając plansze z działalności placówki wpadłem na
pomysł wsparcia odradzającej się
miejscowej drużyny harcerskiej
„Ptaki”. Zauważyłem, że mimo
dużej aktywności polskiej młodzieży z drużyny, harcerzom brak
jest podstawowej rzeczy – umundurowania. Przyczyn tego stanu
rzeczy jest kilka. Najistotniejsza
to dość trudna sytuacja materialna.
Rodziny 80% uczniów dziewieniskiej szkoły ma kłopoty finansowe.
Zadeklarowałem dyrektor szkoły Pani Danucie Anichowskiej, że
podczas kolejnej wizyty dostarczymy 5 kompletów umundurowania. Umówiliśmy się, że będziemy w kontakcie co do rozmiarów i

szczegółów w tej materii.
Los sprawił (duża ilość różnych
wydarzeń w marcu i kwietniu), że
w tym roku niestety nie mogłem

się wybrać na Litwę w okolicach
Świąt Wielkanocnych. Przełożyliśmy odwiedziny na koniec
kwietnia. W międzyczasie – już

w kraju - okazało się, że zebrane
na akcję fundusze pozwolą na zakup 10 kompletów harcerskiego
umundurowania. Zdecydowali-

śmy, że wsparcie dostanie od nas
5 chłopców i 5 dziewcząt młodej
dziewieniskiej drużyny. Otrzymaliśmy niezbędne do zakupów
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informacje. Dokładne dane pozwoliły na sprawy dobór asortymentu.
Sprzedawca składnicy gratis dorzucił kilkanaście książek i poradników pomocnych w działalności
harcerskiej.
Od rogatywek, poprzez bluzy,
spodenki/spódnice, pasy i getry, po
harcerskie krzyże, sznury i lilijki. Z
zebranych środków starczyło także
na nową gitarę i pokrowiec. Od siebie dołożyłem jeszcze komplet nowych dobrych strun.
Tak zaopatrzeni ruszyliśmy na
umówiony termin, bo czekała nas
jak zawsze wielka gościnność naszych rodaków i opatrzone występami artystycznymi przyjęcie.
Tym razem wraz ze mną jechał
mój syn Filip oraz kolega Wojtek
Orzewski ze swoim synem harcerzem ZHR Bartkiem. Plan był taki,
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że młodzi Polacy z Macierzy przekażą mundury młodym Polakom z
Litwy.
Jechaliśmy nocą z 29 na 30
kwietnia. Trasa przebiegła spokojnie, choć „udało nam się raz zabłądzić jeszcze w Polsce na jednej
z przebudowywanych dróg. Niemniej „tylko” godzinne spóźnienie
do naszego hotelu uznaje za „prawie na czas”.
Zanim pojawiliśmy się w Dziewieniszkach odwiedziliśmy Samorządowy Dom Dziecka w Solecznikach. Tu przyjęła nas jak zawsze
gościnna dyrektor placówki Pani
Oksana Obłoczyńska. Tradycyjnie
zostawiliśmy kilka paczek z art.
szkolnymi, słodyczami, zabawkami, środkami czystości.
W Dziewieniszkach w miejscowym domu kultury na ten dzień
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przewidziano obszerny program.
Występy młodzieży szkolnej, harcerzy, podziękowania, zebranie wyborcze ZPL oddział w Dziewieniszkach, a na koniec uroczysty obiad.
Ja ze swej strony – poza częścią
poświęcona przekazaniu mundurów harcerskich w programie spotkania pokazałem film z lutowego
pochówku żołnierzy III Wileńskiej
Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Orłowie. Konstrukcja filmu ukazywała zarówno
samą ceremonię pogrzebu, jak i
edukowała w temacie – kto to taki
„żołnierze wyklęci”. Film został
zresztą bardzo ciepło przyjęty. To
kolejny przykład łączności Polaków Macierzy i Litwy.
Całość prowadziła starościna
dziewieniska Pani Czesława Marcinkiewicz. Tu otrzymaliśmy upominki od starościny, a także piękne
podziękowania dyplomowe, które
w imieniu mera solecznickiego Pan
Zdzisława Palewicza wręczyła nam
(mi i Wojtkowi) w jego zastępstwie
Pani Beata Pietkiewicz. Nasi chłopcy otrzymali słodkie niespodzianki.
My także przekazaliśmy goscińce.
Po uroczystym obiedzie udaliśmy się w bardzo urokliwe miejsce
w gminie dziewieniskiej. Narwiliszki. Pogoda, przyjazna atmosfera, a w szczególności klimat miejsca sprawił, że i tam przegadaliśmy

jeszcze kilka godzin.
Pożegnaliśmy się z oczywistym
życzeniem kolejnego spotkania.
Być może nawet już w lipcu.
Kolejny dzień – 1 maja – to już
wizyta w Wilnie. Tu poza oficjalnymi wizytami u naszych kombatantów z Armii Krajowej zaplanowaliśmy zwiedzanie. Moi towarzysze podróży w Wilnie byli po raz
pierwszy.
Zaczęliśmy od memoriału z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ze względu na bliskie święto
Konstytucji 3 Maja cmentarz na
Rossie odwiedzała niesamowita
liczba Polaków. Ja tradycyjnie udałem się tam również na grób moich
pradziadków. Mój syn tym samym
odbył pielgrzymkę do miejsca spoczynku swoich przodków. Po Rossie była wizyta u Pana Zygmunta
Olszewskiego kombatanta AK.
Potem Kalwaria Wileńska i miejsce pochówku AK-owócw, którzy
zginęli w bitwie pod Krawczunami. Trochę zmartwiło nas, że tu nie
było Polaków z Macierzy, a mogiła
świeciła dosłownie pustką… Pozostawiliśmy białe i czerwone znicze
z nadzieją, że takie miejsca powinny na stałe być wpisane w programy wycieczek. To także znacząca
część naszej tam historii.

Popołudnie to już zwiedzanie
Wilna. Wrażenie na moich partnerach zrobiła duża ilość zieleni
w mieście. Ostra Brama, Bazylika
archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława, Wzgórze
Giedymina … Na koniec dnia kolejna wizyta u polskiego kombatanta AK i jednocześnie wydawcy
Kuriera Wileńskiego Pana Edwarda Klonowskiego. Tradycyjnie jak
w każdym poprzednim miejscu wymiana upominków. Nie obeszło się
też bez gościny.
Wieczorem sympatyczna biesiada do późnych godzin nocnych w
hotelu Pana Michała Runiewicza
na przedmieściach Wilna. I rozmowy rodaków o sprawach Polaków i
Polski.
Rankiem 2 maja jeszcze zakupy
na wileńskim targowisku. Ciemny
chleb to nieodłączny atrybut tej ziemi.
Ruszamy. Poczucie udanej wizyty i dobrze spełnionego obowiązku
towarzyszy nam w drodze powrotnej. Dzień jest długi. Spokojnie dojeżdżamy do domu. Kolejne wizyty
niebawem. Jest przecież tyle spraw
…
ps. kilka dni po powrocie otrzymaliśmy piękne zdjęcia dziewieniskich harcerzy w mundurach.
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Ukraiński i polski IPN
powołają wspólną
komisję ds.Wołynia
Redakcja

Taki właśnie tytuł ma artykuł zamieszczony na : http://rebelya.pl/
post/8267/ukrainski-i-polski-ipn-powoaja-wspolna-komisje- Opracowany przez; Mad, polskieradio.
pl, rp.pl . Temat jest intrygujący dla
środowisk kresowych i patriotycznych z oczywistych powodów. Już
na samym wstępie czytamy: Do
uzgodnień między prezesem polskiego Instytutu Pamięci Narodowej Łukaszem Kamińskim i ukraińskiego, Wołodymirem Wiatrowiczem doszło w Kijowie, przy okazji
wystawy o zbrodni katyńskiej i
operacji AB, czyli o mordowaniu
polskich elit przez Niemców i Sowietów na początku II wojny światowej. Łukasz Kamiński powiedział
w rozmowie z Polskim Radiem, że
w przeciwieństwie do poprzednich
podobnych inicjatyw, do grupy
będą wchodzili jedynie historycy,
którzy zajmą się najpierw analizą
dokumentów archiwalnych, w tym
także tych, do których dostęp otworzyły niedawno ukraińskie władze.
Wiatrowycz stwierdził, że ograniczenie grupy jedynie do historyków ma służyć spokojnej dyskusji,
ponieważ obecnie najczęściej głos
w tej sprawie zabierają politycy „i
to tacy, którzy nie są zainteresowani, czym był naprawdę ten konflikt,
ani zbliżeniem między Ukraińcami
i Polakami”. Nie wspomnimy w
tym miejscu o poglądach i publikacjach pana Wiatrowicza, ale wszyscy wiemy, że wzbudzają poważne
wątpliwości jako obiektywnego
historyka w temacie „Rzezi Wołyńskiej”. - Po stronie ukraińskiej,
najczęściej dziś spotykanym poglądem, dominującym i niemal oficjalnym, jest twierdzenie, że w latach
1943-1945 na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej doszło do krwawej i
okrutnej wojny pomiędzy Polakami i Ukraińcami, w wyniku której
ucierpiała ludność cywilna obu
narodów. Mieliśmy zatem do czynienia z wojną w której obie strony
popełniły liczne zbrodnie. Z polskiego punktu widzenia, taki opis
zbrodni na Wołyniu jest nie do zaakceptowania. Chciałbym wierzyć,
że moja książka przyczyni się do
przełamania tego impasu. - mówi
Grzegorz Motyka, historyk, członek Rady IPN, autor monografii
„Od rzezi wołyńskiej do akcji «Wisła». Konflikt polsko – ukraiński
1943 – 1947” w rozmowie z „Teologią Polityczną”.( http://rebelya.
pl/post/4428/jak-zrozumiec-woyn-rozmowa-z-grzegorzem-motyka )
Rzeź wołyńska stanowiła początek
końca wspólnej egzystencji Polaków i Ukraińców na południowo-wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. Krwawą i bezwzględną
kulminację, zakończoną śmiercią
dziesiątków tysięcy ludzi i trwałym
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IPN umorzył śledztwo
w sprawie zbrodni
ludobójstwa Polaków
w woj. lwowskim w
latach 1939–1945
Redakcja

wymazaniem polskiej społeczności
z mapy Wołynia. Mimo upływu lat
marginalizowanie masakry i próby
zniekształcenia jej obrazu nadal
stanowią element części ukraińskiej historiografii nastawionej
nacjonalistycznie - pisze Damian
Markowski, historyk, sowietolog,
pracownik Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, autor monografii „Płonące Kresy. Operacja
„Burza” na ziemiach wschodnich II
Rzeczypospolitej”. ( http://rebelya.
pl/post/6642/damian-markowski-rana-woynia ) - Do końca sierpnia
Wołyń był wypalony, pozostały tylko enklawy polskości. Rzezie Polaków zaczęły się wiosną 1943 r., z
chwilą przejścia oddziałów policji
ukraińskiej w służbie niemieckiej
do UPA. Ich liczbę szacuję na 6
tysięcy osób. Mieli doświadczenie w mordowaniu, wymordowali
wcześniej cały naród – 200 tysięcy
Żydów na Wołyniu - mówi dr Leon
Popek, historyk IPN, prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i
Ziemi Podolskiej w Lublinie. (autor książki „Ostrówki. Wołyńskie
ludobójstwo”, która uzyskała tytuł
„Książki Historycznej Roku” w
konkursie organizowanym przez
IPN, TVP i Polskie Radio. ) Wracają do artykułu czytamy: Dzisiaj (
20.05 2015- red) z kolei prezydent
Ukrainy Petro Poroszenko, w rozmowie telefonicznej z prezydentem
Bronisławem Komorowskim, zadeklarował wprowadzenie zmian
w ustawie o statusie bojowników
o niezależność Ukrainy w XX wieku. W sobotę Poroszenko podpisał
ustawę, która uznaje prawny status
uczestników walk o niepodległość
kraju w XX wieku, w tym, oprócz na
przykład ukraińskich dysydentów z
czasów sowieckich, członków Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA). O
czym takie zachowanie świadczy?
Czego możemy się spodziewać po
stronie ukraińskiej? Przypomnijmy kilka faktów. W przemówieniu w ukraińskim parlamencie
prezydent Bronisław Komorowski powiedział między innymi: Dziś Polska podaje rękę Ukrainie
– […] - Polska zrobi wszystko, by
rękę Ukrainie podały inne państwa
i narody Zachodu – Tego samego
dnia Rada Najwyższa przyjęła też
trzy ustawy dotyczące polityki historycznej. Dotyczą one uznania
członków organizacji walczących

o wolność Ukrainy w okresie od
listopada 1917 roku do 24 sierpnia
1991 roku, (np. Ukraińskiej Republiki Ludowej, dysydentów z czasów ZSRS, ale także OUN i UPA
za „bojowników o wolność i niezależność Ukrainy”), nowe prawo
dopuszcza także ukaranie każdej
osoby, która lekceważyłaby weteranów czy negowała celowość ich
walki.( http://rebelya.pl/post/8060/
prezydenci-polski-i-ukrainy-na-obchodach-70-roc )
Ukraiński IPN nie widzi problemu w uchwaleniu ustawy gloryfikującej UPA podczas wizyty
polskiego prezydenta „Nie było
złej woli w tym, że ustawy zostały
przegłosowane w dniu wystąpienia polskiego prezydenta”– twierdzi Wołodymyr Wiatrowycz, szef
ukraińskiego IPN, według którego
pakiet ustaw przeszedł przez wcześniejsze etapy procedury legislacyjnej kilka tygodni temu. „Tak
się złożyło, że w tym samym dniu
prezydent Komorowski wystąpił w
Radzie Najwyższej. Te ustawy były
zapowiedziane, jak mi się wydaje, wcześniej, niż był potwierdzony
przyjazd prezydenta Komorowskiego” – powiedział Wiatrowicz. (tvp.
info / PAP / Kresy.pl)
W końcówce artykułu czytamy: Ustawa
przewiduje możliwość zapewnienia
weteranom i ich rodzinom zniżek i
innych socjalnych gwarancji, uznaje odznaczenia i stopnie wojskowe
walczących o niepodległość, które przyznano im w formacjach, w
jakich służyli. Ustawa zakłada też
karanie wszystkich tych, którzy
okazywaliby lekceważenie dla weteranów, negowali celowość ich
walki. W tym miesiącu ma dojść w
Warszawie do wymiany kopii elektronicznych dokumentów pomiędzy
Instytutem Pamięci Narodowej a
Archiwum Państwowym Służby
Bezpieczeństwa Ukrainy. Do Polski
trafią dokumenty dotyczące represji
wobec Polaków na Wschodzie po
zajęciu Kresów przez Sowietów, a
z Polski na Ukrainę między innymi
materiały dotyczące UPA. (Oprac.
Mad, polskieradio.pl, rp.pl) Czy
to wszystko wymaga komentarza?
Chyba nie, każdy z czytelników
uczyni to dosadnie sam. Zapewne
każdy zadaje sobie pytanie: czy i
ewentualnie kiedy zmieni się polityka zagraniczna naszego kraju?

W komunikacie prasowym IPN
poinformował, że z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa
Oddziałowa Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu we Wrocławiu umorzyła śledztwo dotyczące ludobójstwa Polaków przez ukraińskich nacjonalistów podczas II
wojny światowej. Po 70 latach od
tych wydarzeń, prokuratorom z
Instytutu Pamięci Narodowej nie
udało się odnaleźć osób odpowiedzialnych za bestialskie mordy na
Polakach, bądź też stwierdzono
śmierć sprawców, co było powodem umorzenia śledztwa. Komunikat IPN informuje:
Instytut Pamięci Narodowej –
Oddziałowa Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych,
że prokurator Komisji w dniu 31
grudnia 2014 r. umorzył śledztwo
S 73/02/Zi w sprawie:
1. dopuszczenia się przez nacjonalistów ukraińskich w okresie od
września 1939 r. do grudnia 1945
r. na terenie powiatu Gródek Jagielloński, woj. lwowskie zbrodni
ludobójstwa na osobach narodowości polskiej w celu wyniszczenia polskiej grupy narodowej, w
wyniku czego pozbawiono życia
nie mniej niż 275 osób, usiłowano dokonać zabójstwa nie mniej
niż 32 osób oraz spowodowano
ciężki uszczerbek na zdrowiu 5
osób, skutkujący śmiercią 4 osób,
tj. przestępstwa z art. 118 § 1 kk.
i art. 13 § 1 kk. w zw. z art. 118 §
1 kk. – wobec niewykrycia sprawców przestępstwa (art. 322 § 1
kpk.),
2. dopuszczenia się przez Michajło B., Iwana B. i Wasyla B.,
działających wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w dniu
11 września 1939 r. w Bartatowie
zbrodni ludobójstwa polegającej
na zabójstwie Mariana S. i mężczyzny o nazwisku S., usiłowaniu
zabójstwa Józefa K. i Józefa M.
oraz spowodowaniu ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią Franciszka P., w
celu wyniszczenia polskiej grupy
narodowej, tj. przestępstwa z art.
118 § 1 kk. i art. 13 § 1 kk. w zw.
z art. 118 § 1 kk. – wobec śmierci
sprawców (art. 17§1 pkt 5 kpk.),
3. dopuszczenia się przez Andrzeja M., działającego wspólnie
i w porozumieniu z innymi osobami, latem 1941 r. w Stradczu

zbrodni ludobójstwa polegającej
na zabójstwie 3 mężczyzn narodowości polskiej, w celu wyniszczenia polskiej grupy narodowej,
tj. przestępstwa z art. 118 § 1 kk.
– wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało
prawomocnie zakończone (art. 17
§ 1 pkt 7 kpk.),
4. dopuszczenia się przez Andrzeja M., działającego wspólnie i w
porozumieniu z innymi osobami,
w nocy 5/6 lutego 1944 r. w Jamelnej – przysiółek Mazurówka
zbrodni ludobójstwa polegającej
na zabójstwie Józefa K. i Andrzeja K., w celu wyniszczenia polskiej
grupy narodowej, tj. przestępstwa
z art. 118 § 1 kk. – wobec śmierci
sprawców (art. 17 § 1 pkt 5 kpk.)
W naszym kraju nadal stoi wiele
pomników ku czci Ukraińskiej
Powstańczej Armii (UPA), odpowiedzialnej za śmierć setek tysięcy Polaków, a których usunięciu
sprzeciwia się Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa (jak
np. w Hruszowicach). Na terenie
Ukrainy nie ma natomiast ani jednego pomnika upamiętniającego
pomordowanych Polaków, ich
szczątki leżą zapomniane w ziemi bez grobu, bez krzyża. Tymczasem Instytut Pamięci Narodowej umorzył kolejne śledztwo…
Niestety wszystko wskazuje na
to, że zbrodnia wołyńska nadal
pozostanie przemilczanym ludobójstwem.
Źródło: inf. własna Meritum.pl/
ipn.gov.pl
Opublikowano: 30 sty 2015 na:
http://wmeritum.pl/ipn-umorzyl-sledztwo-w-sprawie-zbrodniludobojstwa-polakow-w-wojlwowskim-w-latach-1939-1945/
Trudno się oprzeć wrażeniu, że
coś w tym kraju nie gra. Wyraźnie pisze o tym Damian Zakrzewski w artykule „Polska w hołdzie
dla UPA” który w tym miejscu
przypominamy.
Powszechne oburzenie wywołuje nazwa „polskie obozy śmierci”, jaką określane są czasem
niemieckie obozy na terenach
okupowanej Polski. Tymczasem
państwo polskie finansuje organizację, która zbrodnię wołyńską przedstawia jako „mordy
Polaków na Ukraińcach”! Do
pomników UPA, które stoją w
Polsce – a których usunięciu
sprzeciwia się Rada Ochrony
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Pamięci Walk i Męczeństwa
(jak np. w Hruszowicach) – dochodzi więc publiczne przekłamywanie zbrodni wołyńskiej.
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Na portalu nadbuhom.pl Związku
Ukraińców Podlasia, organizacji dotowanej przez polski rząd,
można przeczytać taką wersję

zbrodni wołyńskiej: Pierwsze
antyukraińskie
akcje Polaków
miały
miejsce
wiosną 1942 r.
Do obrony ukraińskiej ludności
już w czerwcu
1942 r. utworzono Ukraińską Samoobronę. Szczególne nasilenie
antyukraińskich
działań przypadło na lata 1943
– 1944. Ofiarami polskiego
podziemia była
przede wszystkim
ukraińska inteligencja i duchowieństwo, ale z
upływem czasu
represje dotknęły
pozostałą
ludność.
O sadystycznym wymordowaniu przez Ukraińców
setek tysięcy ich polskich sąsiadów ani słowa. Żaden organ

państwa nie dopatrzył się w tak
bezczelnym opluwaniu bestialsko
pomordowanych
Polaków
i
gloryfikacji ich związanych z
nazistami oprawców żadnej
nieprawidłowości. Organizacja,
wypisująca bezczelnie takie
kłamstwa i oczerniające Polskę,
w ubiegłych roku została za to
„nagrodzona” przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji kwotą
23 tys. zł. Natomiast samorząd
Przemyśla na cmentarz, gdzie
pochowani są mordercy z UPA
i stoi ku ich czci monument,
przeznaczył 1 mln zł. Na tym
samym cmentarzu zdemontowano pomnik ofiar UPA. Jadwiga
Zaremba, emerytowana nauczycielka z Radruża (pow. lubaczowski, gmina Horyniec) dostała
nakaz rozbiórki krzyża ku czci
ofiar nacjonalistów ukraińskich,
jaki sama postawiła. Sprawa trafiła do prokuratury. Instytucjom
państwowym w najmniejszym
stopniu nie przeszkadzał natomiast stojący kilkadziesiąt metrów dalej monument „bohaterów
UPA”, postawiony bez żadnego
zezwolenia. Członkowie Związku
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Ukraińców w Polsce (190 tys. zł
dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w 2013 r.) oraz
Związku Więźniów Politycznych
i Represjonowanych („kombatanci” UPA) – organizacji również dotowanych przez państwo
polskie – przyznają się, iż to oni
stawiają nielegalne pomniki oraz
zapowiadają, że będą stawiać
następne. Natomiast w dotowanej przez Polskę szkole, kilka lat
temu realizowano program „Mój
dziadek był w UPA”, gloryfikujący banderowskich katów. Spełniają się słowa Kazimierza Wóycickiego, publicysty i historyka
(sic!), członka Studium Europy
Wschodniej, który twierdził, że
„Szuchewycz [główny dowódca
UPA odpowiedzialny za rzeź wołyńską – przyp. D.Z] jest i powinien być również dla Polaków postacią o cechach bohatera, nawet
jeśli ma być to bohater z gorzką
skazą współwiny za zbrodnię”.
Za:http://mysl24.pl/aktualnosci/2010-polska-w-holdzie-upa.
html

XII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej
- 6 czerwca 2015r. (Koźle)
Witold Listowski
Stowarzyszenie Kresowian
w Kędzierzynie-Koźlu

ZAPRASZAJĄ NA:

XII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej – 6 czerwca
2015r. (Koźle)
Godz. 10.00
– Msza Święta w Kościele p.w.
św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej
w intencji Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich II
RP.
Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Prezydent Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Godz. 11.00
– Marsz Pamięci do Gimnazjum
Nr 1 im. Orląt Lwowskich uczestników
Mszy Świętej z kompanią honorową i orkiestrą oraz pocztami
sztandarowymi, pod tablicę upamiętniającą dokonane ludobójstwo Polaków na Kresach przy ul.
Piramowicza 30.
- Odczytanie Apelu Pamięci.
- Oddanie salwy honorowej,
- odegranie Hymnu Państwowego
i Roty.
- Złożenie wiązanek kwiatów pod
tablicą pamięci.
Godz. 12.30
- Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa
10
– Międzynarodowa konferencja
naukowo-historyczna poświęcona
tragicznym wydarzeniom na kresach, w której uczestniczyć będą
znani polscy historycy zajmujący
się tymi zagadnieniami jak:

- dr Lucyna Kulińska,
- prof. Czesław Partacz,

ŻEBY PRAWDA BYŁA PRAWDĄ

- prof. Leszek Jankiewicz,
- prof. Leszek Jazownik,
- dr Andrzej Zapałowski
- dr Rafał Sierchuła,
- ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
oraz zagraniczni historycy:
- Alesandr Dyukov,
- Maksim Vilkov,
- Olesya Orlenko.

XII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej – 7 czerwca
2015r. (Kędzierzyn)
Godz. 13.00: Park Pojednania
występy zespołów artystycznych
propagujących tematykę kresową
ponadto prezentacja kuchni kresowej i śląskiej.
UROCZYSTE OBCHODY XII
WOJEWÓDZKICH
DNI KULTURY KRESOWEJ W
KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
POD PATRONATEM:

Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego
i Marszałka Województwa
Opolskiego Andrzeja Buły

OFIAROM – PAMIĘĆ I CZEŚĆ
POLSCE I UKRAINIE – PRZYJAŹŃ I ZGODA
OUN, UPA I SS GALIZIEN – HAŃBA I POTĘPIENIE
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DZIECI KRESÓW OCZEKUJĄ OPOWIEDZI
OD REZYDENTA ELEKTA WSZYSTKICH
POLAKÓW ANDRZEJA DUDY
Sławomir Tomasz Roch 26.05.2015 Watford k. Londynu rycerzniebieski@wp.pl
Witam i pozdrawiam serdecznie.
Kresowianie z Polski i z wielu
miejsc na świecie gratulują seredecznie Panu Andrzejowi Dudzie
zwycięstwa, zarówno w I jak i w II
turze wyborów 2015 w zaciętym
wyścigu do fotela prezydenckiego. Zarazem Dzieci Kresów uratowane z banderowskiego ludobójstwa, pragną przypomnieć, że
zwraciły się oficjalnie z ważnymi
pytaniami do Pana Andrzeja Dudy
przed II turą wyborów prezydenckich. Poniżej i w załączniku List
Stowarzyszenia Upamiętnienia
Polaków Pomordowanych na
Wołyniu, podpisany przez Panią Prezes Janiną Kalinowską
z Zamościa. List wraz z ważnymi treściami i pytaniami, na które
Kresowianie chcieli uzyskać odpowiedzi, ale niestety nie uzyskali
jeszcze przed Niedzielą 24 maja
2015, a zarazem Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego, w którym to dniu przypadły w tym roku
wybory prezydenckie.
Żywiłem nadzieję ja jak i wielu innych, że Pan Andrzej Duda, który
swoją popularność zawdzięcza nie
tylko tezom programowym PiS,
ale także oddolnej, narastającej
od lat w społeczeństwie polskim,
wielkiej potrzebie odnowy naszego życia zarówno społecznego,
gospodarczego, politycznego nie
zmarnuje, tej cennej szansy, lecz
zwróci się z oficjalną odpowiedzią
do Kresowian w Polsce, którzy na
realizację swoich, dobrze znanych
w naszym narodzie postulatów,
czekają już od wielu dziesiątków
lat. Niestety ale po dziś dzień, tak
się nie stało, przynajmniej mi nic
o tym nie wiadomo. Rozumiem,
że kalendarz spotkań z wyborcami, naciągnięty był do granic
możliwości, ale teraz jest dość
sporo czasu, by te kilka tez odnośnie postulatów Kresowian ująć,
streścić i przekazać opinii publicznej. Nie można bowiem uznać,
że dwa przydługie zdania, wypowiedziane w odpowiedzi na
dość przpadkowe pytania dziennikarza są właściwą, miarodajną i adekwatną odpowiedzią na
zadane przez Kresowian pytania, kandydatowi na najwyższy
urząd RP, a obecnie prezydentowi elektowi Andrzejowi Dudzie.
Otóż po haniebnej decyzji ukraińskiego prezydenta Petro Poroszenki, który w piątek wieczorem 15
maja, podpisał ustawę gloryfikującą UPA i inne organizacje nacjonalistyczne jeden z dziennikarzy
zadał Andrzejowi Dudzie, jeszcze
kandydatowi na urząd prezydenta
RP, następujące pytanie: „Panie
Pośle, obecne władze Ukrainy
- władze, z którymi staramy się
utrzymywać przyjazne stosunki jawnie i nader ostentacyjnie gloryfikują zbrodniarzy z UPA. Czy
nie uważa Pan, że Polska - także
w osobie Prezydenta RP - powinna
zająć w tej sprawie dużo bardziej
stanowcze stanowisko?”.
Odpowiedź Pana Andrzeja Dudy

miała brzmieć: „Uważam, że
Polska powinna zająć w tej sprawie stanowcze stanowisko i jeżeli
Ukraina będzie chciała mieć z
nami dobre relacje, dobre relacje
także z polskim społeczeństwem bo jednak głos społeczeństwa jest
niezwykle w tych sprawach istotny
i prezydent powinien o tym pamiętać - to musi prowadzić taką politykę, która prowadzi do pojednania narodów, a nie do pogłębiania
istniejących animozji. Prawda historyczna jest taka, że setki tysięcy
Polaków zostało zamordowanych
na Ukrainie i gloryfikowanie tych,
którzy ich zamordowali, jest absolutnie działaniem, które nie zmierza do poprawy sytuacji z Polską”.
Marek Magierowski publicysta
tygodnika „Do Rzeczy” oraz felietonista miesięcznika „W drodze” i
„Przewodnika katolickiego” pytał
zatem dalej: „Rozumiem, że jako
prezydent podniesie Pan tę kwestię w ewentualnych rozmowach
z prezydentem Poroszenko?”.
Odpowiedź Pana Andrzeja Dudy
brzmiała dość obiecująco: „Oczywiście. Ja uważam, że należy prowadzić uczciwą politykę historyczną, także pomiędzy państwami.
Trzeba zmierzać do pojednania
i trzeba budować dobre relacje.
One są dzisiaj bardzo potrzebne,
także nam. Ale nie w ten sposób,
że my będziemy starali się je budować, a nasi partnerzy będą nam
udowadniali, że to jest niepotrzebne albo że będą oni realizowali
swoją politykę ponad naszymi
interesami. Na tym nie polegają
partnerskie relacje.”. Wzmianki
o tych wypowiedziach zamieścili
na swoich stronach: portal kresy.
pl oraz ks Tadeusz Isakowicz –
Zaleski.
Przypomnijmy, że Rada Najwyższa Ukrainy tydzień wcześniej w ustawie „O upamiętnieniu zwycięstwa nad nazizmem
w czasie II wojny światowej w
latach 1939-1945”, uznała żołnierzy UPA, podłych zbrodniarzy
i ludobójców za „bojowników o
niepodległość Ukrainy”. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko
podpisując 15 maja ustawę, która
oficjalnie uznała UPA za „bojowników o niepodległość Ukrainy”,
przyłożył tym samym rękę do nieludzkiego prawodawstwa, które
wydaje się nie ma odpowiednika
obecnie w całym chrześcijańskim,
cywilizowanym świecie. Można
przekonaać się o tym osobiście na
stronie: www.president.gov.ua
Poroszenko podpisał w piątek
wieczorem cztery ustawy, m.in
zakazującą propagowania komunizmu i nazizmu oraz ich symboli,
W sprawie dostępu do archiwów
reżimu komunistycznego z lat
1917 – 1991, O upamiętnieniu
zwycięstwa nad nazizmem w czasie II wojny światowej w latach
1939-1945, oraz o uczczeniu pamięci bojowników o niepodległość
Ukrainy w XX wieku. Nadęty do
granic możliwości Poroszenko

nie zapomniał przy okazji postarszyć Lachiv! Podpisując te
prawa, prezydent powiedział, że
w najbliższym czasie do Rady
Najwyższej zostanie przedłożony projekt ustawy mający na
celu poprawę przepisów dotyczących odpowiedzialności za
naruszenie statusu bojowników
o niepodległość Ukrainy w XX
wieku. Według ustawy „bojownikami” godnymi upamiętnienia są
wszystkie osoby biorące udział w
walce o niepodległość ukraińskiego państwa. Chodzi więc m.in. o
żołnierzy UPA i OUN.
Póki co jest zatem jasne, że odpowiedzi sensu stricto Pana Andrzeja Dudy na List Otwarty Pani
Janiny Kalinowskiej nie ma i jak
na razie nie widać widoków, by
miała w najbliższym czasie być.
Tymczasem zbliża się wielkimi
krokami 72-ga już rocznica rzezi wołyńskiej i jest to znakomita
okazja, by taka odpowiedź do Kresowian oficjalnie i otwarcie została skierowana! Pan prezydent
elekt Andrzej Duda nie może
bowiem chować się w jakimś
sensie za plecami dziennikarzy w tak niezmiernie ważnych
i fundamentalnych sprawach
dla Polaków, a szczególnie tych
dotkniętych wprost ludobójstwem. Kresowianie oczekują, że
świeżo wybrany prezydent elekt,
będzie autentycznie kandydatem
wszystkich Polaków w tym setek
tysięcy rodowitych Kresowian i
kilku milionów Polaków, mających kresowe korzenie. Dziś nie
ma najmniejszych wątpliwości, że
kilkaset tysięcy głosów oddanych
przez Kresowian i ich rodziny na
kandydata polskiej prawicy, polskiej rodziny, polskiej kultury i
tradycji, walnie przyczyniło się,
że dziś raz jeszcze możemy mieć
wszyscy nadzieję na oddanego
ojczyźnie naszej, uczciwego prezydenta.
Osobiście uważam, że z szeregu
postulatów, zgłaszanych przez
liczne organizacje kresowe od lat,
fumdamentalne znaczenie mają
dwa, podkreślam zarazem odpowiedzialnie, że jest to absolutne
minimum, na co oczekują Kresowianie w Polsce. Po pierwsze:
uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwały, w której rzezie na Wołyniu, Podolu, Polesiu, Pokuciu, w Bieszczadach,
na Zasaniu i na Lubelszczyźnie w
latach 1939 - 1947, uznane i nazwane zostaną wreszcie po imieniu, to znaczy po prostu ludobójstwem. Naturalnie ludobójstwo
sensu stricto miało miejsce na
Wołyniu w roku 1943, niemniej
jednak wszystkie zbrodnie w
wyszczególnionym, kilkuletnim
okresie czasu, mają bezpośredni związek z rzezią wołyńską, po
temu w naturalny sposób łączą się
ze sobą i są przez ogół Kresowian
postrzegane, jako całość martyrologii naszego narodu na Kresach
Południowo-Wschodnich. Ofiar,
poszkodowanych rodzin polskich

i nie tylko nie można dzielić bowiem na lepsze i gorsze. Poza tym
we wszystkich tych przypadkach
mamy doczynienia z tym samym
okrutnym sprawcą, którym jest
barbarzyński w swych metodach
ukraiński nacjonalizm, budzący w
swych początkach nienawiść etniczną, a potem także powołujący
do życia OUN - UPA, organizacje
polityczną i wojskową, shańbione nieludzkimi metodami walki,
jakże często z niewinnymi polskimi kobietami, dziećmi, osobami
w podeszłym wieku, właściwie
z każdym kto był rozpoznawany
jako Polak, Żyd, Ormianin, Rosjanin, Czech.
Po drugie uchwalenie przez Sejm
Rzeczypospoltej Polskiej Uchwały, ustanawiającej 11 lipca Dniem
Pamięci Męczeństwa Kresowian. Ten drugi postulat nabiera
w ostatnich latach i miesiącach
szczególnego znaczenia z uwagi
na naturalny proces odchodzenia
ostatnich świadków hekatomby
naszych rodzin, naszego narodu
na Kresach. Tymczasem jest absolutnie konieczne, by trwała żywa
pamięć o naszych braciach i siostrach, którzy tam zostali już na
wieczną wartę, o Męczennikach
Wołynia i Kresów, także w następnych pokoleniach Polaków.
Z poważaniem
Sławomir Tomasz Roch
A oto poniżej treść Listu Otwartego Pani Janiny Kalinowskiej w
imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Upamiętniania Polaków Pomordowanych Na Wołyniu z siedzibą
w Zamościu oraz w imieniu właściwie wszystkich Kresowian w
Polsce i na całym świecie.
Szanowny Pan Andrzej Duda
kandydat na Prezydenta Rzeczpospolitej
Zarząd StowarzyszeniaUpamiętniania Polaków Pomordowanych
Na Wołyniu. Gratuluje Panu zwycięstwa w pierwszej turze wyborów prezydenckich, chcielibyśmy
jednak zadać Panu kilka pytań
przed nadchodzącą decydującą
fazą głosowania.
Środowisko i ludzie związani
z działalnością naszego Stowarzyszenia w pierwszej turze w
większości oddali swój głos na
pana Pawła Kukiza, który bardzo wyraźnie określił swój stosunek do upamiętnianej przez nas
Zbrodni Wołyńskiej a także do
tego co obecnie dzieje się za naszą wschodnią granicą, zarówno
w kwestii pamięci historycznej
jak i zachowania administracji i
środowisk politycznych naszego
sąsiada.
Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym na poglądy każdego , nie możemy jednak pozwolić na świadome i mamy wrażenie dokładnie
wypracowane próby zakłamywania tego co działo się w woje-

wództwach południowo-wschodniej Polski w czasie drugiej wojny
światowej.
Stosunek obecnego Prezydenta do
Naszej Sprawy zdążyliśmy niestety poznac w czasie całej pięcioletniej kadencji. Nie chcemy jednak
oddawać swojego głosu na kogoś
o kim nie wiemy do końca jaki jest
jego stosunek do naszej działalności . W związku z powyższym
chielibyśmy zadać Panu kilka
pytań, na które mamy nadzieję,
pomimo niewątpliwie napiętego
kampanią kalendarza, zechce Pan
udzielić odpowiedzi.
Czy ma Pan zamiar kontynuować
linię obecnych władz naszej Ojczyzny, które oferują stałą i właściwie nieograniczoną pomoc oligarchom i wyłonionej przez nich
władzy na terenach obecnej Ukrainy, zapominając , że pieniądze te
muszą być każdorazowo odebrane
z naszego wspólnego polskiego
budżetu ? Zabrane matkom , pielęgniarkom czy wojsku.
Czy poprze Pan projekt Uchwały
w sprawie nasilenia się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie zgłoszony do laski marszałkowskiej Druk 3261 Warszawa
17.03.2015r. Sejm RP VII kadencji?
Czy jest Pan zwolennikiem dozbrajania Ukrainy przez Państwo
Polskie?
Czy możemy liczyć na to, że wystąpi Pan do władz obecnej Ukrainy w sprawie likwidacji przynoszących hańbę polskiej pamięci
pomników Suchewycza, Bandery
i zbrodniczej formacji SS Galizien?
Czy wystąpi Pan do władz sąsiadującego obecnie z nami państwa
o ściganie a w pierwszej kolejności uznanie zbrodni ludobójstwa,
której dopuścili się Ukraińcy na
narodzie polskim?
Mamy nadzieję, że możemy liczyć na wyczerpującą odpowiedź
na zadane przez nas pytania. Będziemy wtedy mogli z pełną odpowiedzialnością przekazać wszystkim naszym rozsypanym po całej
Polsce członkom i sympatykom w
ilości sześciu milionów osób wiadomość o tym ,że jest osoba , która
będzie o nas pamiętać i nie pozwoli zapomnieć, a mamy nadzieję ,
że także pomoże w upamiętnieniu
200 tysięcy Polaków pomordowanych na kresach wschodnich przez
bandy ukraińskich nacjonalistów ,
w tym około 70 tysięcy zamęczonych naszych najbliższych na Wołyniu. Na prawdę o ludobójstwie
Polaków na Wołyniu i pozostałych
kresach naszej ojczyzny czekamy
już 72 lata.
Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia Janina Kalinowska
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Z prasy polonijnej
Zlot Zastępów Hufca «Wołyń»
MONITOR WOŁYŃSKI
Majowy Zlot Zastępów Hufca
«Wołyń», «Złączeni węzłem»,
poświęcony zastał Legionom Polskim oraz działaniu brygad legionowych pod czas I wojny światowej pod Kostiuchnówką.
Jak przed każdą ważną imprezą,
tak i tu, ważne były odpowiednie
przygotowania. Oprócz plecaków
z niezbędnymi rzeczami, każdy
zastęp musiał odrobić zadanie
domowe, które w tym roku nawiązywało do historii Legionów
Polskich. Należało przygotować
piosenkę legionową, wykonać kapliczkę polową i przedstawić pokaz musztry. Zabrawszy ze sobą
plecaki i dobry nastrój, wszyscy
harcerze spotkali się 8 maja w
miejscowych parafiach. Nasza
droga prowadziła ze Zdołbunowa
przez Równe. Do Kostiuchnówki
przybyliśmy około godziny 20.
Po przybyciu do Centrum Dialo-

gu Kostiuchnówka, każdy zastęp,
a było ich w tym
roku
dziewięć,
rozlokował się w
pokojach. Tego
wieczora czekał
na harcerzy kominek, podczas
którego
miały
być prezentowane
piosenki legionowe. Wszystkich
powitał gospodarz Centrum druh
harcmistrz Jarosław Górecki.
Każdy zastęp mógł wykorzystać
swoją fantazję przy prezentacji
pieśni. Jedni śpiewali w przygotowanych wcześniej strojach,
drudzy wykorzystali instrumenty
lub podkłady muzyczne, a jeszcze inni wprowadzili elementy
ruchu. Jury, które zostało powołane z drużynowych oraz instruktorów, oceniało starania harcerzy.

WILNOTEKA

Później odbyła się prezentacja
kapliczek. Były one wspaniałe:
od malutkich – do wielkich, od
drewnianych – do plastikowych,
z witrażem i bez. Wszystkie kapliczki były z obrazkami Matki
Bożej, albo patronów drużyn,
albo Jezusa Miłosiernego. Ktoś
nawet i ołtarz zrobił, a ktoś świecę wmontował. Skończyliśmy
ten dzień wspólną modlitwą i
odśpiewaniem «Bratniego słowa».

Ukrainę czeka trzeci Majdan?
KURIER WILEŃSKI
Minął dokladnie rok, od kiedy
wybory prezydenckie na Ukrainie
w pierwszej turze wygrał Petro
Poroszenko. Jego zwycięstwo w
wyborach 25 maja pod hasłem
„Za lepsze życie” napawało głosujących na Poroszenko Ukraińców, że właśnie wybierają to
nowe – lepsze życie.
Dziś Ukraińcy czują się coraz
bardziej zawiedzeni z powodu
tego, że przed rokiem możliwie
dokonali niewłaściwego wyboru.
W społeczeństwie rodzą się więc
myśli o potrzebie kolejnej zmiany
władzy. Czy Ukrainę czeka trzeci
Majdan?
— Po roku prezydentury Petra
Poroszenki Ukraińcy nie do końca są zadowoleni. Sytuacja się
pogarsza, a ludzie nadal nie rozumieją, co i kiedy władze będą
robiły dla poprawy życia swojego
narodu. Reformy samorządowe
i terytorialne niby są przeprowadzane, ale to wszystko idzie
bardzo powoli. Mam wrażenie,
że cały entuzjazm i wysiłek Poroszenki, Jaceniuka i liderów Majdanu poszedł na sam proces walki
i teraz kiedy już mają władzę, to
nie wiedzą co z nią zrobić – mówi
w rozmowie z „Kurierem” Eugeniusz Sało, lwowski dziennikarz
„Kuriera Galicyjskiego”.
I choć ukraińskie społeczeństwo
oraz tamtejsza mniejszość polska
nadal popierają władze kraju wybrane przed rokiem w faktycznie
pierwszych demokratycznych i
niezależnych wyborach, jednak
im dalej, tym więcej pojawia się

wątpliwości, czy przed rokiem
dokonano słusznego wyboru.

Eugeniusz Sało Fot. archiwum
image-72550

— Obecni przywódcy państwa
ukraińskiego nie mają przejrzystego planu reform. Dopiero po
zdobyciu władzy rozpoczęli przygotowywać te reformy, gdy w
przekonaniu społeczeństwa, wybrani musieli już wcześniej mieć
plan konkretnych działań, a nie
tylko hasła wyborcze — tłumaczy
nasz rozmówca i ocenia, że jeśli
obecny rząd nie wyciągnie wniosków i nie poczyni zdecydowanych kroków, to nie wiadomo, czy
nie będzie kolejnego Majdanu.

Eugeniusz Sało Fot. archiwum

Nie tylko jednak Ukraińcy mają
zastrzeżenia wobec władz w Kijowie.
Również Unia Europejska oraz
Stany Zjednoczone, choć nadal
popierają oficjalny Kijów, to jednak coraz częściej temu poparciu
towarzyszy pytanie: „A co z reformami w kraju?”.

Zofia Gulewicz. To już
sto lat...

Jest to też jedynym i podstawowym warunkiem wobec ukraińskich aspiracji do członkostwa
kraju w NATO i Unii Europejskiej. Po roku od obalenia skorumpowanych władzy prezydenta
Wiktora Janukowycza tzw. Zachód coraz bardziej stanowczo
przypomina obecnym ukraińskim
władzom, że ich aspiracje nie
mogą być poparte jedynie hasłami, bo potrzeba też działań. A
tych brak.
Dowodem na wątpliwości Zachodu wobec poczynań ukraińskich władzy może być zbycie
deklaratywną obietnicą ich aspiracji do bezwizowego reżimu z
Unią Europejską, co miało miejsce podczas szczytu Partnerstwa
Wschodniego w Rydze w ubiegłym tygodniu.

Dokładnie sto lat temu,
w maju (wg innych źródeł - lipcu) 1915 r. w
Warszawie przyszła na
świat Zosieńka Wernicka, przyszła solistka Polskiego Baletu
Reprezentacyjnego
i
Teatru Wielkiego. Już
jako Zofia Gulewicz od
1955 r. współtworzyła
w Wilnie polski zespół
pieśni i tańca „Wilia”.
Kierownicy zespołu zmieniali się, przychodzili i odchodzili
chórmistrzowie, kapelmistrzowie, natomiast Ona była niezmienna - nie tylko baletmistrz,
choreograf, ale po prostu druga
matka dla swoich tancerzy, kamień węgielny tego zespołu,
który przez lata napawał i wciąż
napawa dumą wileńskich Polaków. Niezwykle skromna i cicha
kobieta o potężnej sile ducha i
dyscyplinie wewnętrznej, którą
przekazywała też swoim wychowankom, a dla wszystkich
zespolaków - niekwestionowany
autorytet artystyczny i moralny,
którego nie złamała nawet ówczesna, sowiecka rzeczywstość.
Kiedy po raz pierwszy zobaczyła
Wilno? Dziś już chyba tego się
nie dowiemy, ale można przypuszczać, że dopiero w 1936
lub 1937 r., gdy przywiodła ją
tu miłość do Arseniusza Gulewicza. Młody inżynier, Rosjanin z pochodzenia, był wówczas
prawdziwą gwiazdą - kierował

jednym z etapów słynnej wtedy budowy kolejki linowej na
Kasprowy Wierch. Poznali się
właśnie w polskich górach, tak
modnych w środowisku warszawskiej bohemy artystycznej.
Chłopak z Kolonii Wileńskiej,
absolwent warszawskiej Politechniki, także bez pamięci zakochał się w młodej, obiecującej tancerce największych scen
Warszawy, początkującej aktorce i pewnie po hucznym ślubie
osiedliby szczęśliwie w stolicy
lub Krakowie (Arseniusz zakochał się w tym mieście), gdyby
nie wybuch wojny, który też na
krótko rozdzielił młode małżeństwo. Nosząca już wówczas pod
sercem ich pierwsze dziecko
Zofia samotnie, przez kilka dni
przedzierała się w wojennej zawierusze z Krakowa do Wilna,
które miało dać spokój i bezpieczeństwo. Do domu teściów na
przedmieściach Wilna dotarła na
kilka dni przed wkroczeniem tu
Armii Czerwonej...

Michała Mackiewicza
ponownie wybrano na
prezesa ZPL
L24

30 maja odbył się XIV Zjazd
Związku Polaków na Litwie. Na
prezesa ZPL na kolejną kadencję
wybrano jej wieloletniego przewodniczącego Michała Mackiewicza.
M. Mackiewicza delegaci, a na
obrady przybyło ich blisko 400,
wybrali jednogłośnie. M. Mackiewicz na czele ZPL stoi od roku
2002.
Delegaci zjazdu wybrali dzisiaj
również nowy skład rady, komisji
rewizyjnej i statutowej organizacji.
IV Zjazd ZPL za priorytet działalności organizacji na kadencję

2015-2018 uznał szkolnictwo i
edukację dzieci i młodzieży w
ojczystym języku polskim oraz
inne formy inicjatyw upowszechniające język ojczysty. Za zadanie
wielkiej wagi Zjazd uznał pielęgnowanie i wspieranie kultury
polskiej oraz organizowanie imprez kulturalnych, konferencji
naukowych oraz wspieranie środowisk ludzi młodych i ich inicjatyw.
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Uroczystości w
kościele w Dubnie
MONITOR WOŁYŃSKI

W dniu św. Jana
Nepomucena w kościele dubieńskim
odbyło się uroczyste nabożeństwo.
Na
uroczystość,
która wydarzyła się
21 maja, przybyło
wielu gości. Wśród
obecnych
była
Konsul Generalny
RP w Łucku pani
Beata Brzywczy,
goście z Polski,
wielu parafii Wołynia i Lwowszczyzny. Mszę Świętą odprawił ordynariusz diecezji łuckiej, biskup
Witali Skomarowski. W tym dniu w
Kościele odbyły się dwa ważne wydarzenia. Przekazano miejscowym
katolikom bardzo starą drewnianą

figurę św. Jana Nepomucena z poświęconej mu kaplicy od parafian
kościoła św. Piotra i Pawła w Równem i społeczności wsi Iwanicze w
rejonie rówieńskim, gdzie się wcześniej znajdowała, a dla kaplicy wykonano dokładną kopię oryginału.

Polsko-litewskie
relacje czeka nowe
otwarcie?
KURIER WILEŃSKI

www.ksi.kresy.info.pl

Agata Siemaszko z „Mickiewiczówki”
laureatką ogólnopolskiej olimpiady
polonistycznej
WILNOTEKA

Wileńskie szkoły średnie im. Sz.
Konarskiego i w Leszczyniakach
już od września staną się podstawówkami. Podobny los prawdopodobnie może spotkać szkołę
im. J. Lelewela, czyli historyczną
„Piątkę”, ale tu klasy gimnazjalne na razie pozostają i sprawa jest
otwarta. Szkoła im. W. Syrokomli
zachowa 12 klas, czyli status tzw.
„długiego gimnazjum” pod warunkiem, że znajdzie „katolickiego partnera” do założenia szkoły
o „profilu nauczania z elementami chrześcijańskimi”. Gdyby
się udało, będzie to jedyna taka
szkoła w Wilnie. W rejonach wileńskim i solecznickim akredytacja w zasadzie też dobiega końca.
W miejsce niektórych szkół średnich, powstaną tu m.in. takie cudeńka, jak „oddziały” pobliskich

gimnazjów z nauczaniem na poziomie szkoły średniej! Aidas Aldakauskas, który w Ministerstwie
Oświaty i Nauki Litwy kieruje
departamentem zajmującym się
akredytacją szkół, uważa, że w
zasadzie do zakończenia reorganizacji litewskiego systemu oświaty
(a ostatnie kropki powinny być
postawione najdalej do połowy
czerwca) pozostało dopiąć kilka
szczegółów...
Niewiadomych coraz mniej, bo
też i czasu pozostało niewiele.
Ostatnie decyzje muszą zapaść
najpóźniej do połowy czerwca, a
jeszcze w marcu nieznany był los
21 szkół średnich w całej Litwie,
w tym 10 placówek prowadzących nauczanie w języku polskim
w Wilnie, rejonach wileńskim, solecznickim i trockim.

Najwięcej emocji budzi największa szkoła polska w Wilnie, czyli
tzw. „Syrokomlówka”. Społeczność tej szkoły zorganizowała
nawet wiec przed siedzibą resortu
edukacji, by przyspieszyć decyzje
w sprawie przyszłości tej placówki, która od lat walczy o zachowanie dotychczasowego systemu
nauczania, czyli „od 1 do 12 klasy
w jednej szkole”. Reforma oświatowa zakłada likwidację tego typu
szkół, ale powstał też szereg wyjątków, umożliwiających zachowanie tzw. „długiego gimnazjum”
np. w przypadku tzw. nauczania
profilowego.
Szkoła im. Syrokomli postanowiła więc przekształcić się w placówkę z nauczaniem „z elementami chrześcijańskimi”. Wymaga
to zmiany osobowości prawnej i
przekształcenia placówki w tzw.
spółkę użytku publicznego (lit.
viešoji įstaiga), której założycielem i głównym udziałowcem ma
być Samorząd m. Wilna (on też
będzie nadal utrzymywał placówkę), ale przedstawiciele ministerstwa oświaty twierdzą, że
niezbędny jest także drugi „udziałowiec” - jakaś instytucja lub organizacja katolicka, a nawet parafia, która ma być odpowiedzialna
za wspomniane „chrześcijańskie
elementy” w nauczaniu.

Mniejszości narodowe oczami
„litewskiej demokracji”
L24
Wybór na prezydenta Polski Andrzeja Dudy, zdaniem wielu litewskich polityków i politologów,
otwiera nowy rozdział w relacjach
polsko-litewskich, które w opinii
prezydenta-elekta dziś „prowadzą
donikąd”, a Polskę i Litwę „dzieli
przepaść”.
Te oceny, a zwłaszcza zapowiedź
Andrzeja Dudy, że będzie chciał
wrócić do polityki zagranicznej
prowadzonej przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wyraźnie
przypadły do gustu litewskim elitom politycznym.
Prawie nikt w Wilnie nie usłyszał
jednak — przynajmniej otwarcie
— kolejnych deklaracji prezydenta-elekta, że budowa dobrych
stosunków z Litwą nie będzie odbywała się kosztem praw polskiej
mniejszości narodowej.

„Chcę być dobrze zrozumiany,
kwestia mniejszości polskiej na
Litwie przede wszystkim obciąża
konto władz w Wilnie, bo to one
są odpowiedzialne za nieprzestrzeganie europejskich standardów na terytorium własnego państwa, ale świętym obowiązkiem
władz polskich jest takie prowadzenie polityki w regionie i polityki dwustronnej, żeby posiadać
narzędzia oddziaływania na decyzje władz litewskich. (…) Wsparcie Polaków znajdujących się
poza granicami Rzeczypospolitej
stanowi konstytucyjny obowiązek
państwa polskiego, dlatego kwestia praw Polaków na Litwie oraz
respektowania przez rząd litewski
zobowiązań wynikających z umowy polsko-litewskiej i prawodawstwa Unii Europejskiej będzie dla
mnie sprawą fundamentalną” —
mówił Andrzej Duda w niedawnym wywiadzie dla zw.lt.

Sejmowa frakcja Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie podjęła kolejną próbę zwrócenia uwagi społeczeństwa, Sejmu i władz państwowych na możliwość bardziej
aktywnego udziału mniejszości
narodowych w życiu politycznym
kraju oraz w instytucjach władzy.
Starosta frakcji AWPL Rita
Tamašunienė na wtorkowym posiedzeniu przedstawiła projekt
poprawki do art. 89 części 2 Ustawy o Wyborach do Sejmu, uprawniający partie mniejszości narodowych i regionalne do uzyskania
mandatów poselskich (do uczestniczenia w podziale mandatów)
przy zdobyciu 3-procentowego
poparcia w wyborach.
Obecna Ustawa przewiduje dla
wszystkich partii jednakowy
5-procentowy próg wyborczy.
Taki zapis uniemożliwia przedstawicielom mniejszości narodowych i partiom regionalnym
udział w naczelnych instytucjach
władzy państwowej, dlatego interesy mniejszości narodowych nie
są w należyty sposób reprezentowane.
Wnioski i opinia Departamentu Prawnego na temat dążeń
mniejszości narodowych rozśmieszyłyby zapewne nie jedne-

go szeregowego obywatela Unii
Europejskiej, a co dopiero unijne
organizacje. Otóż Litwa jak dotąd
nie określiła kryteriów, na podstawie których można by było ustalić przynależność do tej lub innej
partii mniejszości narodowej,
chociaż wystarczyłyby tu podstawowe dane spisu mieszkańców,
przeprowadzanego przez Departament Statystyki.
Wnioski zawierają tezę, że projekt poprawki prawdopodobnie
narusza zasady równości, braku

dyskryminacji i przywilejów zapisanych w Konstytucji. W jaki
sposób, będąc mniejszością, można czuć się niedyskryminowanym
i równym wśród większości? To
oczywiste, że po to, aby przedstawiciele mniejszości czuli się
obywatelami korzystającymi z
pełni praw, muszą mieć możliwości i mechanizmy prawne pielęgnowania swego języka, kultury i
reprezentowania interesów mniejszości.
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Trecia faza ludobójstwa
Bohdan Piętka

Ludobójstwo jest zbrodnią przeciw ludzkości, która polega na
celowym wyniszczeniu w całości lub części grup etnicznych,
religijnych, rasowych lub społecznych w pierwszej kolejności
przez fizyczne zabójstwa, ale także poprzez wstrzymanie urodzin,
przymusowe odbieranie dzieci
lub stworzenie warunków życia
sprzyjających fizycznej zagładzie. Tak zdefiniował ludobójstwo (genocide) w 1944 roku autor tego pojęcia – polski prawnik
żydowskiego pochodzenia Rafał
Lemkin (1900-1959). W świetle
tej definicji nie ulega wątpliwości, że działania podjęte podczas
drugiej wojny światowej przez
banderowską frakcję Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i
Ukraińską Powstańczą Armię wobec osób narodowości polskiej na
terenie przedwojennych polskich
województw wołyńskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego były ludobójstwem.
Działania te zmierzały bowiem do
fizycznej zagłady tych osób tylko
dlatego, że należały do określonej
grupy etnicznej, która z przyczyn
ideologicznych i politycznych została zdefiniowana przez sprawców jako niepożądana. Taki punkt
widzenia negują historycy ukraińscy, uprawiający propagandę polityczną na rzecz swojego państwa,
a także niektórzy historycy polscy,
którzy wpisują się w polityczną linię ślepego popierania Ukrainy i
obłaskawiania epigonów Stepana
Bandery. Jednakże historycy wolni od obciążeń politycznych – jak
np. Marco Carynnyk, John-Paul
Himka, Lucyna Kulińska, David Marples, Wiktor Poliszczuk,
Grzegorz Rossoliński-Liebe, czy
Per Anders Rudling – nie mają
problemów z zakwalifikowaniem
zbrodni OUN-B i UPA na Polakach jako ludobójstwa.
W kontekście zgodnego ze stanowiskiem nauki zakwalifikowania
tych zbrodni jako ludobójstwa
szczególnego wymiaru nabiera
ustawa o uznaniu statusu prawnego uczestników walk o niepodległość Ukrainy w XX wieku, uchwalona przez ukraiński
parlament 9 kwietnia 2015 roku
– w dniu wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Kijowie. Ustawa ta uznaje członków
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii za bojowników o niepodległość Ukrainy i przewiduje
sankcje karne za okazywanie im
„lekceważącego stosunku”, czyli
przypominanie zbrodniczego i faszystowskiego charakteru formacji, do których należeli. Jeszcze
większej wymowy nabiera fakt, że
inicjatorem uchwalenia tej ustawy był Jurij Szuchewycz – syn
sprawcy ludobójstwa, czyli dowódcy UPA Romana Szuchewycza. Polityczno-prawny wymiar
aktu przyjętego przez parlament
Ukrainy podczas przyjacielskiej
wizyty prezydenta Komorowskie-

go sprowadza się do faktycznej i
formalnej rehabilitacji OUN/UPA
oraz wpisania tradycji i ideologii
OUN w rzeczywistość polityczną
pomajdanowej Ukrainy. Dla tych,
którzy obserwowali wydarzenia
na Ukrainie od początku przewrotu politycznego z przełomu 2013 i
2014 roku nie jest to żadnym zaskoczeniem. Skrajni nacjonaliści
byli motorem tego przewrotu, a
czerwono-czarne flagi OUN jego
wizytówką. Przewrót kijowski
od początku miał oblicze Stepana Bandery i tylko polskie media
i polscy politycy nie chcieli i nie
chcą tego oblicza zauważyć.
Jest jednak jeszcze jeden niezwykle ważny element, na który należy zwrócić uwagę. Ustawa z 9
kwietnia 2015 roku idzie znacznie
dalej niż wcześniej odważył się
pójść prezydent Wiktor Juszczenko, ponieważ poprzez wprowadzenie sankcji karnych uniemożliwia prowadzenie na Ukrainie
badań naukowych i śledztw w
sprawie ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego. Mało tego. Ustawa ta faktycznie neguje fakt tego
ludobójstwa, stawiając pomajdanową Ukrainę na pozycji jego
kontynuatora.
Ludobójstwo ma trzy fazy. Pregenocydalną, kiedy dochodzi do
pierwszych zbrodni, mających z
reguły sprawdzić reakcję ze strony ofiar, możliwości ich obrony
i uzyskania ewentualnej pomocy.
Genocydalną, w której następuje
całkowita lub częściowa zagłada
wybranej kategorii osób oraz rozpoczynającą się równolegle z nią
fazę pogenocydalną, w której ma
miejsce zacieranie śladów zbrodni
i jej negacja.
W przypadku ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego za fazę pregenocydalną uważa się zbrodnie
popełnione przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach i Żydach
we wrześniu 1939 roku, następnie
w lipcu i sierpniu 1941 roku oraz
w 1942 roku. Jednakże można do
tej fazy zaliczyć także terrorystyczną działalność Ukraińskiej
Organizacji Wojskowej i OUN w
okresie międzywojennym, a nawet zbrodnie popełnione na Polakach w latach 1918-1919 przez
Zachodnioukraińską Republikę
Ludową. Perspektywicznym celem tych działań było bowiem
usuniecie Polaków z tzw. Zachodniej Ukrainy, czyli Wołynia
i Małopolski Wschodniej. Faza
genocydalna – zmierzająca do całkowitej depoloniazaji Wołynia i
Małopolski Wschodniej na drodze
brutalnej eksterminacji – miała
miejsce w latach 1943-1944, ale
faktycznie trwała do 1947 roku,
kiedy atakom UPA na ludność
polską położyła ostatecznie kres
operacja „Wisła”. Faza pogenocydalna rozpoczęła się równolegle z
pierwszymi rzeziami na Wołyniu i
polegała – oprócz fizycznego zacierania śladów po wymordowa-

nych lub wypędzonych Polakach
– na przyjęciu specyficznego języka negującego zbrodnię (m.in.
obecna do dzisiaj „akcja antypolska”) oraz niezgodnym z faktami opisie wydarzeń, w tym m.in.
przedstawianiu wyrzynania ludności polskiej jako walk z polską
partyzantką. Ta kłamliwa narracja
była i jest powielana przez ukraińskich historyków z banderowskiej
emigracji w RFN i Kanadzie oraz
historyków na Ukrainie po 1991
roku. Poprzez ustawę z 9 kwietnia
2015 roku pomajdanowa Ukraina
stanęła formalnie na gruncie negacji ludobójstwa, czyli jego kontynuacji w ramach trzeciej, pogenocydalnej fazy.
Celem nacjonalistów ukraińskich
jest narzucenie całej Ukrainie
ich wersji historii XX wieku, a w
szczególności oceny drugiej wojny światowej. Chcą oni wygrać
wojnę, którą przegrali 70 lat temu.
Tę grę podjęli na szerszą skalę już
podczas prezydentury Wiktora
Juszczenki (2005-2010). Jednak
dopiero dzięki przewrotowi kijowskiemu z 2014 roku mogą w
pełni realizować swoją politykę,
a ustawa z 9 kwietnia 2015 roku
stanowi na tej drodze krok milowy. Ten akt prawny jest bulwersujący przede wszystkim z powodu
usankcjonowania szerzenia na
Ukrainie faszyzmu jako ideologii
państwowej oraz zwalczania jej
przeciwników. Zamyka się w ten
sposób możliwość badania banderowskich zbrodni i ich osądzenia.
Żyjący jeszcze członkowie OUN
i UPA zamiast siedzieć na sali
sądowej chodzą w glorii chwały,
wspomagani przez państwo wysokimi dodatkami do emerytur.
Sprawcom ludobójstwa stawia się
pomniki i funduje muzea, podczas
gdy ich ofiary niejednokrotnie nie
mają nawet grobów. Penalizacja
krytyki zbrodniczego charakteru
nacjonalizmu ukraińskiego spowoduje, że na Ukrainie zakazane
też będą wszelkie publikacje mówiące o faszystowskim i ludobójczym charakterze OUN i UPA
oraz zostanie usankcjonowana,
prowadzona już od dawna szczególnie na zachodzie Ukrainy,
indoktrynacja dzieci i młodzieży w duchu banderowskim. Nie
mówiąc już o wszelkich formach
obłędnego kultu zbrodniczej ideologii i formacji, czyli pomnikach
i muzeach poświęconych zbrodniarzom, które teraz będą wyrastać jak grzyby po deszczu już nie
tylko na zachodniej Ukrainie, a
także marszach, uroczystościach i
publikacjach ku ich czci.
Dlatego należy uznać za humorystyczny komunikat z 19 maja o
powołaniu przez polski i ukraiński IPN komisji historyków, która
zajmie się „zbrodnią wołyńską”.
W realiach obecnej polityki historycznej Ukrainy komisja ta będzie
mogła tylko potwierdzić stanowisko szefa ukraińskiego IPN Wołodymyra Wiatrowycza, że żadnego

ludobójstwa nie było, a jedynie jakaś „druga wojna polsko-ukraińska”. Do takiego wniosku skłania
mnie informacja, iż wspomniana
komisja zajmie się „analizą dokumentów” z archiwów ukraińskich.
Polscy dziennikarze oczywiście
nie chcą wiedzieć o tym, że większość dokumentów dotyczących
ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego – wytworzonych głównie
przez radzieckie KGB i MWD
– została albo zniszczona albo
sfałszowana w latach 2008-2010,
kiedy Wiatrowycz był dyrektorem
archiwum Służby Bezpieczeństwa
Ukrainy. Już sama forma przekazania tej informacji w polskich
mediach – z przywołaniem obowiązkowej kłamliwej formułki,
że „w wyniku akcji ukraińskich
nacjonalistów na Wołyniu rozpoczętej w lipcu 1943 roku zginęło
około 100 tysięcy Polaków, a w
wyniku działań odwetowych od
10 do 20 tysięcy Ukraińców” – nie
pozostawia wątpliwości do jakich
ustaleń dojdzie komisja Kamińskiego-Wiatrowycza. Po pierwsze
– nie w lipcu, ale w lutym 1943
roku. Po drugie – nie 100 tysięcy Polaków, ale co najmniej 130
tysięcy. Po trzecie – nie „działań
odwetowych”, ale polskiej samoobrony i nie 10-20 tysięcy Ukraińców, ale maksymalnie 3 tysiące.
Ustawa z 9 kwietnia otwarła drogę do faszyzacji Ukrainy, a najlepszym tego dowodem jest przyjecie
ustawy z 21 maja 2015 roku, w
której parlament ukraiński głosami 249 spośród 450 deputowanych zawiesił do czasu zakończenia działań zbrojnych na wschodzie kraju część zobowiązań wynikających z międzynarodowej
konwencji praw człowieka. Tym
samym na Ukrainie zostało prawnie usankcjonowane mordowanie
przeciwników politycznych oraz
popełnianie zbrodni wojennych.
Uchwalenie ustawy o statusie
prawnym uczestników walk o niepodległość Ukrainy w dniu wizyty państwowej prezydenta Polski
było upokorzeniem narodu polskiego oraz kompromitacją Bronisława Komorowskiego, która najprawdopodobniej zadecydowała
o jego wyborczej porażce. Dalszą
częścią tej kompromitacji były
brak zdecydowanego sprzeciwu
ze strony prezydenta Komorowskiego wobec prawnej gloryfikacji
OUN i UPA oraz antyrosyjska impreza na Westerplatte z 7-8 maja,
podczas której prezydent Petro
Poroszenko wystąpił z wpiętym
do marynarki kotylionem w czerwono-czarnych barwach OUN-B. Dzień później z tym samym
kotylionem w marynarce prezydent Ukrainy przyjął na audiencji
w Kijowie delegację weteranów
UPA. Wreszcie 16 maja Poroszenko ratyfikował ustawę o statusie
prawnym uczestników walk o niepodległość Ukrainy. Ratyfikacja
ta miała miejsce na dzień przed
marszem solidarności z Ukrainą

w Warszawie. Przypuszczalnie
zatem – tak jak w przypadku wizyty Komorowskiego w Kijowie
– data nie została wybrana przez
Poroszenkę przypadkowo. Jest to
jasne postawienie sprawy, kto w
polsko-ukraińskim sojuszu przeciw Rosji jest starszym, a kto
młodszym bratem, kto ma respektować czyją narrację historyczną i
polityczną.
Wspomniany marsz solidarności
z Ukrainą z 17 maja był tylko z
pozoru imprezą kameralną (ok.
300 uczestników). Warto zwrócić uwagę, że oprócz ambasadora
Andrija Deszczycy, delegacji Tatarów krymskich i Ukraińców z
Fundacji Otwarty Dialog, której
różne formy działalności na terenie Polski są co najmniej na granicy z prawem, wzięło w nim udział
wielu reprezentantów nadwiślańskiego lobby proukraińskiego.
W pierwszej kolejności były to
gwiazdy „Gazety Polskiej” i TV
Republika, jak Bartosz Maślankiewicz, Wojciech Mucha, Dawid
Wildstein i Bianca Zalewska, a
także posłanka PiS Małgorzata
Gosiewska.
Zaangażowanie polskich sił politycznych i mediów we wspieranie pomajdanowej Ukrainy w
sytuacji państwowej gloryfikacji
OUN i UPA, bez jasnego sprzeciwu wobec karygodnej ustawy z 9
kwietnia 2015 roku, ma charakter
współuczestnictwa w trzeciej fazie ludobójstwa, czyli jego negacji. Dla każdego obserwatora polityki jest jednak oczywiste, że taką
postawę polskie elity polityczne i
medialne zajmują co najmniej od
pomarańczowej rewolucji w 2004
roku, a nawet od 1990 roku, kiedy
oparły politykę wschodnią na doktrynie Jerzego Giedroycia. Postsolidarnościowe elity polityczne
wypierają z pamięci zbiorowej ludobójstwo wołyńsko-małopolskie
z taką samą zaciekłością, z jaką
komuniści wypierali Katyń. Nie
tylko nie przeszkadza im przekroczenie czerwonej linii, jaką stanowi państwowa gloryfikacja OUN
i UPA. Politykom postsolidarnościowym i ich patronom w UE i
USA nie przeszkadza również
popieranie państwa, które „zawiesiło” ochronę praw człowieka i w
którym popełniane są morderstwa
polityczne (Ołeś Buzyna, Ołeh
Kałasznikow i in.). To bezwarunkowe poparcie dla kryminalnego
i neofaszystowskiego reżimu w
Kijowie jest elementem pełzającej trzeciej wojny światowej
Zachodu przeciw Rosji, w której
Polsce wyznaczono rolę państwa
frontowego i inicjującego wraz z
Ukrainą i Litwą działania antyrosyjskie.
Już latem 2014 roku Kazimierz
Wóycicki – prominentna postać
salonu warszawskiego – po wakacyjnym rajdzie do miejsc pamięci
banderowskiej na zachodzie Ukrainy stwierdził, że Roman Szuche-
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wycz „powinien być również
dla Polaków postacią o cechach
bohatera”. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, zamiast sprzeciwu wobec prawnej
gloryfikacji OUN i UPA, pospieszył z usprawiedliwieniem ustawy o statusie prawnym uczestników walk o niepodległość Ukrainy. „To nie była ze strony Ukraińców prowokacja – stwierdził
– a ta ustawa (…) w żaden sposób
nie była skierowana przeciwko
Polsce. (…) Ukraina szuka swej
historycznej tożsamości i trzeba
próbować to zrozumieć, a zarazem mówić, co nas boli” (gazeta.
pl, 14.04.2015). Zdaniem Schetyny sprzeciw wobec odradzania
się banderowskiego szowinizmu
na Ukrainie jest wpisywaniem się
w „rosyjską narrację”.
Wątpliwości co do tego, że jednak polscy politycy nie będą
mówić Ukrainie co ich we wzajemnych stosunkach boli, bo ich
nic nie boli, nie pozostawił red.
Paweł Wroński. W artykule pod
obłudnym tytułem „Wyplątać historię z polityki” (wyborcza.pl,
29.04.2015) stwierdził, iż „trudno
uznać, że OUN i UPA nie walczyły o wolność i niepodległość
Ukrainy”.
Usprawiedliwiając
ukraińską politykę historyczną
poszedł jeszcze dalej niż minister
Schetyna. Wroński pouczył mianowicie „narodowców” i „zwolenników Korwina-Mikkego”, by
nie rozpalali „ognia nienawiści” i
wprost zbagatelizował fakt państwowej gloryfikacji OUN i UPA
na Ukrainie. Stwierdził, że ustawa o statusie prawnym uczestników walk o niepodległość Ukrainy nie jest antypolska, ale antyrosyjska, a to w jego mniemaniu
ją rozgrzesza. Nie widzi, albo nie
chce widzieć, że ustawa ta umacnia noebanderyzm, który prędzej
czy później stanie się groźny także dla Polski.
Wypowiedzi Schetyny czy Wrońskiego pokazują, że dla zwolenników obsesji ukraińskiej jest
ona dogmatem wiary i żadne racjonalne argumenty do nich nie
dotrą. Niestety nie mam wątpliwości, że nic w tym względzie
nie zmieni następca Bronisława
Komorowskiego, wywodzący się
z obozu politycznego, którego
ideologia jest niemal wyłącznie
oparta na irracjonalnej nienawiści do Rosji i fanatycznej wierze
w koncepcje polityczne Jerzego
Giedroycia. W wywiadzie dla
portalu „Znad Willi” Andrzej
Duda za wzór postawił politykę
litewską Lecha Kaczyńskiego
(kresy.pl, 26.05.2015), fatalną
w skutkach dla położenia mniejszości polskiej na Litwie. Należy
zatem domniemywać, że wzorem
dla niego jest również nie mniej
fatalna polityka ukraińska Lecha
Kaczyńskiego. Główne media
i siły polityczne Polski konsekwentnie tkwią w oparach absurdów „wiary ukrainnej”. Obok
najzwyklejszego wasalstwa wobec USA, UE oraz lobby ukraińskiego mamy tutaj do czynienia z
całkowitym upadkiem myśli politycznej. Chyba najgłębszym w
historii Polski.
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GENERAŁ MARIAN KUKIEL
Aleksander Szumański
Urodził się 15 maja 1885 roku w
Dąbrowie Tarnowskiej, w woj.
krakowskim. Po śmierci ojca zamieszkał z matką w Bolesławiu
pod Tarnowem. W 1903 roku
ukończył gimnazjum klasyczne
w Tarnowie i rozpoczął studia
historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Franciszka Józefa we Lwowie. Od
lat gimnazjalnych zaangażowany w działalność rewolucyjną i
niepodległościową.
Działacz
lwowskiej Organizacji Promienistych i Organizacji Nieprzejednanych.
Marian Kukiel, generał Wojska
Polskiego, historyk i polityk.
Studiował na Uniwersytecie
Lwowskim. Był współzałożycielem Związku Walki Czynnej,
z którego w 1914 roku wyłoniły
się Legiony Polskie.
W Legionach Polskich został
szefem sztabu, a następnie komendantem Lwowskiego Okręgu Organizacji Strzeleckiej.
Brał udział w bitwach Legionów
podczas I wojny światowej. W
1917 roku, już w stopniu majora, objął funkcję komendanta w
Szkole Podchorążych. Koniec
roku 1919 i wiosna 1920 zastały
go na stanowiskach inspektora
szkół wojskowych i zastępcy
szefa oddziału II sztabu.
W rozstrzygających i najcięższych miesiącach wojny z najazdem bolszewickim w 1920
roku pułkownik Kukiel został
najpierw dowódcą 51 Pułku Piechoty, a w czerwcu 1920 roku
dowódcą 24 Brygady Piechoty. Za swoje działania bojowe
otrzymał order Virtuti Militari.
W latach 1925-26 generał Kukiel objął funkcję szefa Wojskowego Biura Historycznego.
Po wypadkach politycznych w
1926 roku, został przeniesiony
w stan spoczynku, który stał się
dla niego otwarciem niezwykle
pracowitego i czynnego okresu
życia. Podjął pracę wykładowcy
historii wojskowości na Uniwersytecie Jagiellońskim.
– Nie byłby sobą, gdyby poświęcając się badaniom historii
Polski, nie oddał się szczególnie
historii wojskowej Polski. W ten
sposób w nauce został nadal żołnierzem – mówił o swoim koledze gen. Władysław Anders.
Po kampanii wrześniowej gen.
Kukiel przedostał się do Francji,
a następnie Anglii. W sierpniu
1940 roku został dowódcą wojsk
polskich w Szkocji, którymi
jako I Korpusem Wojsk Polskich dowodził przez dwa lata.
We wrześniu 1942 roku rozpoczął najtrudniejszy okres w pracy polityczno-wojskowej, kiedy
jako minister obrony narodowej

emigracyjnego rządu w Londynie musiał walczyć z coraz bardziej nam niechętną, polityką
zachodnich sojuszników. Był
jednym z najbliższych współpracowników gen. Sikorskiego.
Od 1946 roku był dyrektorem
Instytutu Historycznego im. Sikorskiego w Londynie.
Napisał wiele prac z zakresu historii i wojskowości, m.in. Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795-1797 (1912), Wojny napoleońskie (1927), Wojna
1812 roku (t. I-III, 1938), Książę
Adam (1950), Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921 (1961),
Generał Sikorski. Żołnierz i mąż
stanu Polski Walczącej (1970)
oraz wydane pośmiertnie Dzieje
polityczne Europy od rewolucji
francuskiej (1992).
– Gen. Marian Kukiel przeciwstawiał się wszelkim próbom
fałszowania naszej przeszłości
przez wrogą propagandę i pozbawioną swobody badań i swobody słowa naukę historii kraju
– mówił płk. Władysław Piekarczyk.
W archiwach Polskiego Radia
zachowało się wiele, przygotowanych i prowadzonych przez
Mariana Kukiela, programów o
kluczowych momentach dziejowych Polski i polskiej emigracji.
Zachowały się też pogadanki radiowe generała o historycznych
postaciach z którymi współpracował.
Brał udział w rewolucji 1905
roku. Pod koniec 1905 został
aresztowany i osadzony w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. W 1907 wstąpił do partii
PPS-Frakcja Rewolucyjna.
W 1908 we Lwowie, wraz z
Mieczysławem Dąbkowskim,
Władysławem Sikorskim, Kazimierzem Sosnkowskim i Józefem Piłsudskim, założył Związek Walki Czynnej, w 1910
współorganizował zaś Związek
Strzelecki „Strzelec”. W tym samym czasie studiował, w 1909
uzyskał tytuł doktora historii
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Franciszka Józefa we
Lwowie, w 1912 złożył egzamin
nauczycielski i rozpoczął pracę
w tym zawodzie.
Po wybuchu I wojny światowej od sierpnia do października
1914 był szefem sztabu, a następnie komendantem Okręgu
Lwowskiego Związku Strzeleckiego, a do stycznia 1915
pracował w stopniu porucznika
w Departamencie Wojskowym
Naczelnego Komitetu Narodowego. Był żołnierzem I Brygady Legionów Polskich i Polskiej
Siły Zbrojnej. Początkowo był
dowódcą kompanii, a później 6

batalionu 1 pułku walcząc z nim
pod Kostiuchnówką nad Styrem. W okresie od 1 lutego do
15 marca 1917 był słuchaczem
Kursu Wojenny Oficerów Sztabu Generalnego w Warszawie, a
od marca był adiutantem II Brygady Legionów[2]. Był pracownikiem Biura Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu
od 27 lipca do 22 sierpnia 1917
roku. 31 sierpnia 1917 został
pierwszym komendantem Szkoły Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej i był nim do grudnia
1918. Na tym stanowisku rozpoczął służbę w Wojsku Polskim.
W grudniu 1918 mianowany był
na zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP. Był również inspektorem szkół piechoty.
W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził od kwietnia 1920
51 Pułkiem Strzelców Kresowych, następnie od czerwca do
września 1920 XXIV Brygadą
Piechoty. Pod koniec września
1920 objął stanowisko zastępcy
szefa Oddziału III Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Podlegały mu: najpierw Sekcja
Historyczno-Operacyjna,
następnie Wydział Historyczno-Operacyjny, które organizował
i nadzorował, odpowiadając za
kierunek prac badawczych. W
następnym roku, po reorganizacji naczelnych władz wojskowych związanych z przejściem
wojska na etaty czasu pokoju, objął szefostwo Oddziału
III Sztabu Generalnego WP. Z
dniem 1 stycznia 1923 przydzielony został na stanowisko szefa
Biura Historycznego Sztabu Generalnego z równoczesnym, czasowym pozostawieniem na stanowisku szefa Oddziału III SG
WP. Z dniem 1 kwietnia 1923 r.
mianowany został dowódcą 13
Dywizji Piechoty w Równem.
Na stanowisku szefa BH SG zastąpił go płk SG Julian Stachiewicz, dotychczasowy dowódca
13 DP.
31 marca 1924 Prezydent RP
Stanisław Wojciechowski na
wniosek Ministra Spraw Wojskowych, gen. dyw. Władysława
Sikorskiego awansował go na
generała brygady ze starszeństwem z 1 lipca 1923 i 10. lokatą
w korpusie generałów. Z dniem
15 stycznia 1925 mianowany
został szefem Biura Historycznego Sztabu Generalnego i kierował jego pracami do przewrotu majowego w 1926, kiedy to
opowiedział się po stronie rządowej. Dowodził wierną rządowi grupą belwederską w czasie
przewrotu majowego.
We wrześniu 1926 przeniesiony
w stan nieczynny, a z dniem 31
stycznia 1930 przeniesiony w

stan spoczynku.
Został osadnikiem wojskowym
w kolonii Orle Gniazdo nr 16
(osada Mołotków, gmina Białozórka, powiat krzemieniecki).
Pracował naukowo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 25
czerwca 1927 przeprowadził
kolokwium habilitacyjne. W
tym czasie był również dyrektorem Muzeum Czartoryskich w
Krakowie. Należał do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1923 członek rzeczywisty) i
Polskiej Akademii Umiejętności
(1932
członek-korespondent,
1937 członek czynny).
W sierpniu 1939 zgłosił się na
ochotnika do wojska, nie uzyskując jednak przydziału służbowego. Po wybuchu II wojny
światowej w okresie kampanii wrześniowej brał udział w
obronie Lwowa. Jesienią 1939
przedostał się do Francji, gdzie
został powołany w październiku przez gen. Sikorskiego na
stanowisko zastępcy ministra
spraw wojskowych. Stanowisko
to zajmował do 26 lipca 1940.
Po ewakuacji Wojska Polskiego
do Wielkiej Brytanii od 27 lipca 1940 pełnił kolejno funkcje
dowódcy Obozów i Oddziałów
Polskich w Szkocji, przemianowanych 28 września na I Korpus
Polski. 24 września 1942 został
ministrem spraw wojskowych, a
od 30 listopada 1942, w związku
ze zmianą nazwy ministerstwa –
ministrem obrony narodowej.
Służbę na tym stanowisku pełnił
do 1949.
Po zakończeniu wojny pozostał
na emigracji, odrzucając wezwanie rektora UJ do powrotu
na stanowisko wykładowcy.
Współzałożyciel Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego, od 1965 prezes Zarządu
Instytutu Polskiego i Muzeum
im. gen. Sikorskiego. Inicjator
i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Polskiego Towarzystwa
Historycznego i Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Został
ranny w wypadku samochodowym. Zmarł 15 sierpnia 1973 w
szpitalu w Mabledon, został pochowany na cmentarzu Kensal
Green w Londynie, u boku żony
Stanisławy.
Źródła:
http://www.polskier a d i o . p l / 3 9 / 1 5 6 /
Artykul/665926,Marian-Kukielsluzyl-ojczyznie-szabla-ipiorem
„Głos Polski” Toronto nr 13
2009
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Wołyń 43 w rosyjskiej stacji RTR ?
Andrzej Łukawski

Tylko dzięki „poczcie pantoflowej” mogłem dowiedzieć się, że
już kolejny dzień (30 maja) rosyjska stacja RTR Planeta emituje
dokument pt. Volyn’-43. Genocid
Vo „Slavu Ukraina „
Zaciekawił mnie ten tytuł i byłem przekonany, że to zapewne
tłumaczenie jakiegoś polskiego
dokumentu dla potrzeb emisyjnych tej stacji tv. Okazało się, że
to całkiem oddzielna produkcja
ale oparta na relacjach polskich
świadków
wołyńsko-małopolskiego ludobójstwa oraz archiwalnych obrazach utrwalonych
na taśmach filmowych.
Pokazany ogrom okrucieństw dokonywanych przez OUN-UPA, w
dalszej części filmu, „przebijany
jest” obrazami współczesnymi
pokazującymi w jaki sposób idee
Dmytro Doncowa propagowane
są w dzisiejszym, zaledwie 25.
letnim państwie.
Biel i czerń materiałów dokumentalnych koresponduje jednak
z kolorami „red & black” których groza potęgowana jest blaskiem pochodni niesionych przez
przesyconych
nacjonalizmem
młodych mieszkańców młodego państwa. Perspektywa jaką
uchwyciły współczesne kamery,
jako żywo przywołuje obrazy dokumentujące dojście Hitlera do

władzy i szkoda, że nie widzimy
tego w polskich stacjach tv.
Ówczesna Europa też nie przywiązywała do takich obrazów
uwagi, ignorowała je, aż w końcu
sama i na własnej skórze przekonała się czym skończyło się dojście nazistów do władzy.
Putin nie mieści się w kategorii
ulubionych przez mnie bajek ale
ten film pokazuje wyraźnie, że z
„wielkich tego świata” on jeden
widzi niebezpieczeństwo odradzającego się na gruzach Doncowa, Bandery czy Szychewycza
nacjonalizmu i czym takie ignorowanie WIELKIEGO problemu
może się zakończyć w XXIw. Europie.
Kto i dlaczego finansował utworzenie OUN?
Dlaczego masakra na Wołyniu
jest systematycznie przemilczana
przez polityków Ukrainy i Polski?
Kto nakazał rzeź całych polskich
rodzin, wsi i osiedli oraz kto
zorganizował czystki etniczne?
Dlaczego brutalnie zabijano bezbronne kobiety i dzieci ?
Dlaczego na Wołyniu, w Tarnopolskim, Lwowskim i Stanisławowskim musiało zginąć wg.
ostrożnych tylko szacunków ponad 200 000 osób?

Takimi oto pytaniami, do obejrzenia filmu zachęca strona internetowa która udostępniła film emitowany przez RTL.
Czy widzowie znajdą odpowiedź
na tak postawione pytania zależy
już od samych oglądających i nie
mam zamiaru niczego sugerować.
Dokument jak wiele innych jakie
już miałem okazję oglądać wiele
razy w internecie,
bo przecież mainstreamowe media
działające czasowo
w polskiej przestrzeni medialnej
dopadła jakaś przedziwna zaraza „poprawności politycznej” i w nich takich
filmów raczej nie
zobaczymy.
Film wart obejrzenia bo holokaust
obywateli II RP to
nadal ściśle chroniona tajemnica.
Dlatego każdy taki
film, nawet robiony
przez niepolskich
dokumentalistów

poszerza nasz horyzont wiedzy i
odkrywa ponad 70. lat przysłanianą prawdę, jak i w pewnym sensie uzupełnia nie zapisane białe
karty historii Polski.
Film aż do bólu obnaża czcicieli
Bandery, Szuchewycza czy nawet
bp. Romana Marię Aleksandra
Szeptyckiego którego stosunek

do 14 Dywizji Grenadierów SS i
UPA znamy doskonale.
Nazistowskich symboli noszonych dzisiaj przez przez siejących
na wschodzie państwa terroryzm
jak chociażby pułk AZOW, nikt
nie raczy nawet zauważyć a szkoda. Podobno „milczenie oznacza
zgodę”.
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JANUSZ KURTYKA
Aleksander Szumański

Janusz Marek Kurtyka (ur. 13
sierpnia 1960 r. w Krakowie, zm.
10 kwietnia 2010 r.(w Smoleńsku)
– polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, w
latach 2005 – 2010 prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Absolwent III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie z 1979
r. W sierpniu 1983 r. ukończył
studia historyczne o specjalności
nauczycielskiej na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując
magisterium na podstawie pracy
zatytułowanej Morawicka linia
Toporczyków w XIII do XV w.
Studium
historyczno-genealogiczne.
Podczas studiów działał w Kole
Naukowym Historyków Studentów UJ (dwie kadencje od 1980
do 1982 był wiceprezesem jego
zarządu), był inicjatorem, współzałożycielem i redaktorem naczelnym „Studenckich Zeszytów
Historycznych”,
wydawanych
przez KNHS UJ, od 1982 do 1983
kierował działem wydawnictw
KNHS UJ.
Jesienią 1980 r. znalazł się wśród
założycieli NZS na WF, brał udział
w organizowanych przez zrzeszenie protestach. Od 1983 prowadził
studia doktoranckie w Instytucie
Historii PAN w Warszawie (od
września 1987 przerwane na rok
z uwagi na konieczność odbycia
zasadniczej służby wojskowej).
W 1989 opublikował w podziemnym obiegu pierwszą wydaną w
Polsce biografię Leopolda Okulickiego. Poza badaniami doktoranckimi współtworzył Słownik
historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu oraz redagował hasła
do Polskiego Słownika Biograficznego, pracował także w redakcji historycznej Wielkiej Encyklopedii PWN.
W 1995 r. obronił doktorat w Polskie Akademii Nauk (temat dysertacji: „Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej
w średniowieczu”; jej promoto-

rem był Antoni Gąsiorowski, recenzentami Feliks Kiryk i Błażej
Śliwiński; praca została wydana w
1997 r.).
Od 1 lipca 1995 r. pracował na
stanowisku adiunkta. W 2000 r.
uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
w zakresie historii średniowiecznej na Wydziale Historii UJ (rozprawa na temat „Latyfundium
tęczyńskie. Dobra i właściciele”
(XIV–XVII wiek); wydana w
1999; jej recenzentami byli Stanisław Szczur, Antoni Gąsiorowski i
Feliks Kiryk).
Specjalizował się w genealogii,
historii nowożytnej, historii średniowiecza oraz naukach pomocniczych historii. Uczestniczył w
mediewistycznych międzynarodowych konferencjach naukowych,
od 1996 r. był współpracownikiem
Department of Medieval Studies
of Central European University
Budapest, w latach 1999–2002 i
2003–2006 był członkiem Rady
Naukowej Instytutu Historii PAN.
Był autorem ponad 140 publikacji
naukowych.
Od 1994 do 2009 był redaktorem
naczelnym „Zeszytów Historycznych WiN”. W 2003 kombatanci
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” wybrali go na prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i
Niezawisłość.
Wykładał na Chrześcijańskim
Uniwersytecie Robotniczym. W
latach1997 - 2001 pracował jako
nauczyciel historii w V Prywatnym Liceum przy ul. Smoleńsk w
Krakowie.
Od lutego 2002 r. był profesorem
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu (od
2006 Państwowej Wyższej Szkole
Wschodnioeuropejskiej; pracował tam jako kierownik Zakładu
Historii Starożytnej i Średniowiecznej, od 2004 r. do 2005 r.
był dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki PWSZ, w latach 2002 - 2010 członek Senatu
PWSZ/PWSW (Państwowa Wyż-

sza Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu).
W latach 2009 - 2010 prowadził
wykłady z zakresu historii ustroju Polski w krakowskiej Wyższej
Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum.
W latach 1989–2000 pełnił funkcję przewodniczącego koła NSZZ
„Solidarność” krakowskich placówek Instytutu Historii PAN. W
1990 wstąpił do Partii Republikańskiej, a w 1991 przystąpił z
nią do Koalicji Republikańskiej.
W 1992 został członkiem Partii
Chrześcijańskich Demokratów.
W wyborach w 1993 kandydował
do Sejmu z 21. miejsca na liście
wyborczej KKW „Ojczyzna” w
okręgu obejmującym województwo krakowskie, otrzymując 235
głosów. Pod koniec lat 90. działał w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym. Od 2008 był
członkiem Stowarzyszenia „NZS
1980”.
Po utworzeniu Instytutu Pamięci
Narodowej został pierwszym dyrektorem oddziału IPN w Krakowie. 21 kwietnia 2005 Kolegium
IPN rekomendowało jego kandydaturę Sejmowi na stanowisko
prezesa tej instytucji.
9 grudnia tego samego roku jego
kandydatura została zaakceptowana przez Sejm (większością 332
głosów), a 22 grudnia zatwierdzona przez Senat. Pięcioletnią
kadencję rozpoczął po złożeniu
przed Sejmem ślubowania w dniu
29 grudnia 2005 r.
Należał do Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego oraz
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w
Przemyślu.
Poległ 10 kwietnia 2010 r. w wyniku katastrofy polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku.
Według niezależnych ekspertów
był to perfekcyjnie przeprowadzony zamach. Na pokładzie samolotu w czasie lotu nastąpiły
wybuchy.
Niezależny dziennikarz „Rzeczypospolitej” Cezary Gmyz potwier-

dził obecność na elementach samolotu materiału wybuchowego
(trotyl). Tekst ów nie spodobał się
współudziałowcom zamachu i decyzją wydawcy „RP” Grzegorza
Marka Hajdarowicza red. Cezary
Gmyz został przez wydawcę wyrzucony z pracy.
15 kwietnia 2010 w Przemyślu
odbył się marsz pamięci ku czci
Janusza Kurtyki. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 kwietnia
2010 r. w Krakowie.
Msza św. żałobna odprawiona została w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie,
następnie Janusz Kurtyka został
pochowany w Alei Zasłużonych
na Cmentarzu Rakowickim.
Kardynał Stanisław Dziwisz zobowiązał się do pochówku prochów
prof. Janusza Kurtyki w krypcie
św. Piotra Skargi w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w
Krakowie, następnie na skutek
nacisków Bronisława Komorowskiego i innych współodpowiedzialnych za zamach haniebnie
wycofał się z przyrzeczenia.
20 marca 2012 na polecenie prokuratora prokuratury wojskowej prowadzącego śledztwo w
sprawie katastrofy w Smoleńsku
przeprowadzono ekshumację jego
ciała.
26 marca 2012 na Cmentarzu Rakowickim odbył się ponowny pogrzeb Janusza Kurtyki.
Syn Stanisława i Stanisławy, brat
Andrzeja. Wychowywał się w Nowej Hucie. Był żonaty z lekarką
Zuzanną Kurtyką. Miał dwóch
synów.
W 2007 r. został odznaczony
ukraińskim Orderem „Za Zasługi”
trzeciego stopnia. 3 kwietnia 2009
r. został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski.
16 kwietnia 2010 r. pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski przez
marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego wykonującego obowiązki prezydenta RP na wniosek
Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w służbie
państwu i społeczeństwu.
Tablica upamiętniająca Janusza
Kurtykę znajduje się na siedzibie
IPN.
Za rozprawę doktorską został
wyróżniony Nagrodą im. Adama Heymowskiego przyznawaną
przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne (1996 r.) i II nagrodą
w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego przyznawaną przez
Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie (1998
r.).
Ponadto otrzymał Nagrodę im.
Joachima Lelewela (2000 r.) oraz
Nagrodę im. Jerzego Łojka (2001
r.).
W 2007 tygodnik „Gazeta Polska”
przyznał mu tytuł „Człowieka
Roku 2006”. 9 czerwca 2010 pośmiertnie uhonorowano go nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej.
Januszowi Kurtyce poświęcono
tablice pamiątkowe:
na Pałacu Konopków w Wieliczce (odsłonięta 13 sierpnia 2010
roku, na elewacji siedziby IPN
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przy ul. Towarowej 28 w Warszawie (odsłonięta 8 października
2010 roku, w kościele św. Kazimierza w Krakowie (odsłonięta 8
kwietnia 2011 roku, w Węgrowie
(odsłonięta 9 kwietnia 2013 roku,
w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w
Krakowie (odsłonięta 14 kwietnia
2013 roku.
8 października 2010 r. Centrum
Edukacyjne IPN Przystanek Historia przy ulicy Marszałkowskiej
21/25 w Warszawie otrzymało
imię Janusza Kurtyki.
14 kwietnia 2011 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu został odsłonięty obelisk
upamiętniający ofiary zbrodni
katyńskiej oraz ofiary katastrofy smoleńskiej, w tym w sposób
szczególny parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich oraz Janusza Kurtykę, byłego profesora
tej uczelni.
Jeszcze za życia Janusza Kurtyki
reżyserka Alina Czerniakowska
rozpoczęła tworzenie filmu dokumentalnego poświęconego prezesowi IPN.
Produkcja filmu „Trwajcie. Janusz
Kurtyka. Instytut Pamięci Narodowej 2005–2010” została ukończona w 2011.
W 2012 portal internetowy poświęcony Januszowi Kurtyce opublikował film pt. „Janusz Kurtyka
– Kustosz Pamięci Narodowej”
Od 2014 r. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznaje Nagrodę im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej.
W roku 2010 nakładem, „Małego
Wydawnictwa” ukazała się książka autorstwa Janusza M. Palucha,
redaktora „Cracovia Leopolis”
„Rozmowy o Kresach i nie tylko”.
W książce autor pomieszcza rozmowę, którą z prof. Januszem
Kurtyką przeprowadził 10 lat
wcześniej – w kwietniu 2000 roku.
Oto wybrane fragmenty tej rozmowy zamieszczonej również w
mojej recenzji tej książki „Lekcja
polskości” :
Szumański „Lekcja polskości”
http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
Rozmowę z Januszem Kurtyką
autor przeprowadził w kwietniu
2000 roku.
Kurtyka w 1995 roku obronił doktorat, a w 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk
historycznych specjalizując się w
genealogii, historii nowożytnej,
historii średniowiecza, oraz nauk
pomocniczych historii.
Zawodowo związany z Instytutem
Historii Polskiej Akademii Nauk
(od 1985) oraz Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską
w Przemyślu, w której objął stanowisko profesora.
Absolwent III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. Ukończył studia historyczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Był pierwszym dyrektorem Kra-
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kowskiego Oddziału Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, od
2005 jego pierwszym prezesem.
Po utworzeniu Instytutu Pamięci
Narodowej został pierwszym dyrektorem jego oddziału w Krakowie. 21 kwietnia 2005 Kolegium
IPN rekomendowało jego kandydaturę Sejmowi na stanowisko
prezesa tej instytucji. 9 grudnia
tego samego roku jego kandydatura została zaakceptowana przez
Sejm (większością 332 głosów),
a 22 grudnia zatwierdzona przez
Senat. Urzędowanie rozpoczął po
złożeniu przed Sejmem ślubowania w dniu 29 grudnia 2005
W pracy swojej „…zawsze walczył niezłomnie o prawdę historyczną i godność ludzi przez historię pokrzywdzonych…” – podaje autor.
Informacyjna Agencja Radiowa
(IAR) – agencja prasowa funkcjonująca od 1992 roku przy Polskim
Radiu, 17 marca 2010 roku podała:
„…prezes IPN uważa, że przy
okazji obchodów rocznicy katyńskiej Rosja próbuje poróżnić polskie elity polityczne. Janusz Kurtyka powiedział w Programie III
Polskiego Radia, że zachowanie
ambasadora Władimira Grinina
przypomina relacje polsko –
rosyjskie w XVIII w.
Prezes Kurtyka przestrzega polskich polityków przed wciągnięciem w grę, która służy tylko interesom naszego sąsiada. Może to
doprowadzić do sytuacji, gdy głos
Rosji będzie rozstrzygał o sprawach wewnętrznych w Polsce –
uważa Kurtyka.
Jak dodał, sprawa obchodów 70
rocznicy mordu katyńskiego może
posłużyć jako precedens.
Janusz Kurtyka podkreśla, że przy
okazji ważnej dla nas rocznicy,
Rosja próbuje pokłócić ze sobą
prezydenta i premiera. Nie można
dopuścić, by najważniejsze osoby w państwie były rozgrywane
przez obce państwo przy okazji
symbolicznej i traumatycznej dla
Polaków rocznicy – dodał prezes
IPN.
Obchody rocznicy mordu katyńskiego budzą wiele emocji w
związku z planowaną wizytą na
grobach polskich żołnierzy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent w przeciwieństwie do premiera Tuska nie został zaproszony
na obchody z udziałem Władimira
Putina, ale mimo to chce odwiedzić w kwietniu polski cmentarz
w Katyniu.
Rosyjska ambasada w ostatnim
czasie kilka razy publicznie informowała, że nie ma oficjalnych informacji o planach Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj MSZ przekazał
informację, że złożono oficjalną
notę dyplomatyczną w sprawie
wizyty prezydenta na grobach w
Katyniu. Wyjazd prezydenta zaplanowano kilka dni po wspólnych uroczystościach z udziałem
premierów Polski i Rosji”.
W udzielonym Januszowi M. Paluchowi wywiadzie Kurtyka odpowiedział szeroko na pytanie:
„…wasza praca będzie polegała
na odkłamywaniu i odtwarzaniu
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prawdziwej historii powojennej
Polski”?
„Tak. Dla mnie, jako historyka,
największym wyzwaniem związanym z pracą w IPN jest fakt, że
staje przed nami wyjątkowa możliwość położenia podwalin nowej
dziedziny badań, którą można
umownie nazwać „historią PRL”,
czy też „historią systemu komunistycznego w Polsce”.
Jest to wyjątkowa szansa na prowadzenie badań naukowych,
ale również na wprowadzenie w
obieg społeczny tych wyników, a
więc szeroko pojmowane oddziaływanie tych wyników na mentalność społeczną i na świadomość
historyczną Polaków.
„To jest niezwykle ważne zadanie, gdyż – obaj chyba się co do
tego zgadzamy – że obecnie system komunistyczny jest okresem
spychanym przez Polaków w podświadomość. Niby nikt chętnie do
tego okresu nie wraca, a z drugiej
strony możemy zaobserwować
swoistą idealizację tego systemu”.
Kurtyka wyjaśniał istotę śledztwa
dotyczącego zbrodni popełnionych na Polakach na terenach zabranych na Kresach, stwierdzając,
iż śledztwa zostały zapoczątkowane kilka lat wcześniej właśnie
w Krakowie przez byłą Komisję
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która pracowała
pod kierownictwem Ryszarda Kotarby.
Z pewnym żalem Kurtyka powiedział, iż śledztwa związane ze
zbrodniami ukraińskimi zostały
przekazane do Wrocławia. Argumentowano to faktem, iż Wrocław
i Dolny Śląsk jest zamieszkiwany
przez znaczna liczbę Kresowiaków i tam łatwiejsze będzie prowadzenie śledztw.
W Krakowie są natomiast prowadzone śledztwa w zakresie deportacji ludności polskiej w okresie
pierwszej okupacji sowieckiej z
obszarów takich jak: Kamionka
Strumiłłowa, Trembowla, Zaleszczyki, Radziechów, Zbaraż, Kopyczyńce, Brody i Brzeżany. Krakowski Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej zajmuje się jeszcze
zbrodniczą działalnością UB w
Krakowie, Olkuszu, Chrzanowie,
Bochni, Brzesku, Limanowej,
Nowym Targu, Zakopanem, Dąbrowie Tarnowskiej, Miechowie,
Tarnowie i Nowym Sączu i działalnością Informacji Wojskowej.
Odnośnie śledztw związanych z
Kresami, trwają one intensywnie,
przesłuchano dużą ilość osób przy
współpracy ze Związkiem Sybiraków. Z punktu widzenia świadomości Polaków ważne aby zidentyfikować sprawców, oczywiście z
problemem osądzenia tych ludzi.
Należałoby spenetrować archiwa
NKWD zarówno na Ukrainie, jak
i w samej Moskwie. Ta identyfikacja jest istotą śledztw identycznie
jak to miało w przypadku zbrodni
katyńskiej. Żaden z tych sprawców nie został przez Rosjan osądzony po zidentyfikowaniu. Wiadomo bowiem kto dowodził i kto
strzelał.
Słusznie też Aleksandra Ziółkowska - Boehm , recenzując książkę
tytułem „ Czuła, wierna pamięć o

Kresach” pomieszczonym w dodatku kulturalnym nowojorskiego
„Nowego Dziennika” uważa, iż
: „wywiad ma dwa życia, jedno
gdy na gorąco jest publikowany,
i drugie, gdy się później po niego
sięga, by zacytować, sięgnąć jako
świadectwo. Po latach może być
ważnym dokumentem historycznym, jak na przykład rozmowa
Melchiora Wańkowicza z Edwardem Rydzem Śmigłym, czy z Józefem Beckiem”.
Za słowami Janusza Kurtyki podążają i czyny, oto dzisiejsza / 4
czerwca 2011 / „Rzeczpospolita”
w tekście Ewy Łosińskiej „Krewni ofiar obławy KGB apelują do
władz” czytamy:
„…pomóżcie nam dotrzeć do
sowieckich archiwów – proszą
prezydenta, premiera i prokuratora generalnego rodziny zamordowanych pod Augustowem…
krewni ofiar są też zainteresowani
domaganiem się od Rosjan podjęcia śledztwa w sprawie obławy z
1945 r. i …szukaniem sprawiedliwości przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka…
Obowiązkiem suwerennego państwa polskiego jest odszukanie
grobów swych obywateli…
Historyk Nikita Pietrow odnalazł dokument potwierdzający, iż
niemal 600 aresztowanych podczas obławy Polaków zostało
zamordowanych przez sowiecki
kontrwywiad…chcą także… by
prowadzący śledztwo w sprawie
obławy białostocki IPN zmienił kwalifikację tego mordu na
zbrodnię przeciwko ludzkości, a
nawet ludobójstwo… wyjaśnienia
obławy wymaga podjęcie przez
państwo polskie takich samych
działań jak w sprawie zbrodni katyńskiej, napisali w apelu do premiera, oraz prokuratora generalnego prezesi organizacji: Związek
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, Klub Historyczny im. Armii
Krajowej w Augustowie, a także
Światowy Związek Żołnierzy AK
i Związek Sybiraków…”
Już rozmowa z Januszem Kurtyką
przeprowadzona zaledwie 11 lat
temu zaświadcza o istniejącym
ważnym historycznym dokumencie, czemu dają również świadectwo pozostałe osoby udzielające
autorowi wywiadów.
Prof. Janusz Kurtyka poległ
śmiercią męczeńska 10 kwietnia
2010 roku w katastrofie polskiego
rządowego samolotu pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości
70 rocznicy zbrodni popełnionej
przez NKWD w Katyniu. Wraz z
nim zginął w tej katastrofie prezydent Rzeczypospolitej prof. Lech
Kaczyński z małżonką Marią.
Źródła”:
Janusz Paluch „Rozmowy o Kresach i nie tylko”
http://aleksanderszumanski.pl/
index.php?option=com_ con-

tent&task=blogcategory&id=1&Itemid=2
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Janusz_Kurtyka
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KSI poleca:

Dzieci Kresów

Dzieci Kresów”(cztery tomy)
– zbiór wspomnień osób, które
jako dzieci lub bardzo młodzi
ludzie przeżyli gehennę ukraińskiego ludobójstwa, będąc często
bezpośrednimi świadkami śmierci swoich najbliższych, krewnych

lub sąsiadów – to wstrząsający
materiał źródłowy, niezastąpiony
w badaniach nad historią eksterminacji narodu polskiego. (...)
Zadaje kłam różnym próbom falsyfikacji niedawnej przeszłości
i...
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Prezydent czyjej wolności?
Bożena Ratter

Równo 80 lat temu, wieczorem 17
maja 1935 roku, pociąg wiozący
ciało Marszałka Piłsudskiego ruszył z Warszawy do Krakowa. Na
tej żałobnej trasie zgromadziły się
tysiące ludzi aby oddać zmarłemu
hołd. W czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu ówczesny
prezydent Ignacy Mościcki mówił:
„Cieniom królewskim przybył
towarzysz wiecznego snu. Skroń
jego nie okalała korona a dłoń nie
dzierży berła a królem był serc
i władcą doli naszej”.(Lwowska
Fala 17.05.2015)
Zdrowy instynkt narodu oddał w
ten sposób należny hołd Józefowi
Piłsudskiemu za to, co uczynił dla
Polski i jej niepodległości. Gdy
wybiła godzina czynu, rzucił w bój
o Polskę te przygotowane przez
siebie w twardej, mozolnej pracy
pierwsze zastępy polskiego żołnierza, stanął na ich czele i powiódł
je na pole chwały, aby w długich,
krwawych walkach wyrąbać mieczem Polsce, wydartą jej gwałtem
i przemocą, niepodległość. Wiekopomne zwycięstwo nad Wisłą w
pamiętnych dniach sierpniowych
1920 roku, uwolniło nie tylko Polskę od najazdu hord bolszewickich, ale uratowało również Europę przed ich zalewem. Po wywalczeniu niepodległości przyjął na
barki trud utrwalenia podstaw bytu
i rozwoju Niepodległego Państwa
Polskiego, celem tych działań było
wielkie i silne Państwo Polskie,
wielkie duchem swych obywateli,
silne jednością myśli i działania
wszystkich w imieniu wspólnego
dobra. ( Józef Piłsudski, Henryk
Cepnik 1933r.)
„Umocnienie granic, ustabilizowana waluta, ujednolicone zabory,
rozwarty dostęp do morza, stworzony eksport, zrównoważony
budżet, korzystne i stabilizujące
pakty polityczne, szybkie kroki ku
uprzemysłowieniu kraju i rozładowanie bezrobocia, wreszcie odzyskanie etnograficznie polskich terytoriów, oto dorobek pierwszych
dwudziestu lat”. (Melchior Wańkowicz, Sztafeta Książka o polskim
pochodzie gospodarczym, wydanie
1939r).
17 maja 2015 roku około godziny
16 Marsz Rotmistrza Pileckiego
wyruszył spod Katedry św. Jana
do tablicy Witolda Pileckiego przy
al. Wojska Polskiego 40. Rotmistrz
Witold Pilecki to jeden z tysięcy
polskich żołnierzy, którzy walczyli
z hordą bolszewicką w 1920 roku.
A później współtworzyli dorobek
II RP. Witold Pilecki był przykładem dla okolicznych właścicieli
ziemskich i osadników wojskowych. Jako obywatel ziemski działał na rzecz innych, starając się
przyciągnąć do pracy społecznej
swoich przyjaciół i sąsiadów. Założył kółko rolnicze i mleczarnię,
której był prezesem. Zajmował się
także opieką społeczną. Oprócz
tych rozlicznych zajęć znajdował
czas na działalność artystyczną;
pisał wiersze i malował. Do dziś
w kościele parafialnym w Krupie

wiszą dwa obrazy pędzla Witolda
Pileckiego. Zachowały się także
baśniowe obrazy i rysunki namalowane dla dzieci: własnych i znajomych. W 1938 r. Witold Pilecki
otrzymał za swoją pracę społeczną
i zaangażowanie społeczne Srebrny Krzyż Zasługi. (IPN, portal).
Został uznany za jednego z najodważniejszych ludzi ruchu oporu
podczas II wojny światowej. W
1940 roku dobrowolnie trafił do
niemieckiego obozu zagłady w
Auschwitz, z którego udało mu
się uciec trzy lata później. Jako
więzień nr 4859 opracował pierwsze raporty o ludobójstwie w Auschwitz-Birkenau (tzw. raporty
Pileckiego). Walczył w Powstaniu
Warszawskim a po jego zakończeniu został wzięty do niewoli i
umieszczony w niemieckim obozie.
18 maja 1944 roku zakończyły się
walki o Monte Cassino. W nocy
Niemcy opuścili klasztor. Do zwycięstwa aliantów znacząco przyczynili się żołnierze 2. Korpusu
Polskiego pod dowództwem gen.
Władysława Andersa. (IPN, portal).
Władysław Anders urodził się 11
sierpnia 1892 w Błoniu koło Kutna
w rodzinie ziemiańskiej. W wieku
18 lat, otrzymał powołanie do armii rosyjskiej, gdzie uczęszczał
do kawaleryjskiej szkoły oficerów
rezerwy. Jako rezerwista ukończył
sześć semestrów na politechnice
w Rydze, a zamiłowanie do kawalerii kultywował uczestnicząc
w licznych międzynarodowych
zawodach. Po wybuchu powstania wielkopolskiego w 1919 roku
został szefem sztabu Armii Wielkopolskiej, zaś rok później uczestniczył w wojnie bolszewickiej. Za
męstwo w 1920 roku otrzymał z
rąk marszałka Piłsudskiego krzyż
kawalerski Virtuti Militari. W 1932
roku był szefem polskiej drużyny
jeździeckiej, która na zawodach
o Puchar Narodów w Nicei zajęła
cztery czołowe miejsca.
Po agresji sowieckiej 17 września
1939r. postrzelony przez bolszewików dostał się do niewoli. 2 lata
przebywał w więzieniu na Łubiance, wielokrotnie przesłuchiwany i
nakłaniany do wstąpienia do Armii
Czerwonej. Po ataku Niemców na
Związek Sowiecki i podpisaniu
układu Sikorski - Majski możliwe
stało się wyprowadzenie z „nieludzkiej ziemi” pozostałych przy
życiu obywateli polskich zsyłanych od 1937 roku do sowieckich
łagrów w ramach zaplanowanej
przez Stalina eksterminacji polskiej inteligencji i wrogów ustroju komunistycznego. Uwolniony
z więzienia Generał Władysław
Anders otrzymał zadanie utworzenia Polskich Sił Zbrojnych. Do
punktów werbunkowych na terenie Związku Sowieckiego masowo
przybywali zarówno żołnierze, jak
i cywile. Łącznie zgłosiło się ok.
115 tysięcy osób. Zawdzięczali życie wspaniałemu wodzowi.

Walczyli na wszystkich frontach
świata a gdy skończyła się wojna
nie mieli dokąd wrócić.
Generał Anders znalazł się na
liście 76 oficerów Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, pozbawionych Obywatelstwa Polskiego uchwałą z datą wsteczną od 6
września 1945 roku wydaną na polecenie Bolesława Bieruta.
Rotmistrz Witold Pilecki uwięziony i katowany w mokotowskim
więzieniu został zabity strzałem w
tył głowy w maju 1948 roku. Ciało
potajemnie pogrzebano prawdopodobnie na tzw. „Łączce” , w kwatera „Ł” cmentarza Powązkowskiego.
W Noc Muzeów IPN zaprosił do
swojej nowej siedziby przy ulicy
Kłobuckiej. Doskonale przygotowani, wspaniali, młodzi pracownicy IPN pokazali zwiedzającym
magazyny z kilometrami dokumentów, przedstawili metody i
narzędzia pracy stosowane przy
konserwacji i digitalizacji dokumentów. W kilku gablotach można
było zobaczyć jako „eksponaty”
wybrane dla zwiedzających dokumenty i przedmioty. W dokumencie UB potwierdzającym śmierć
Rotmistrza Witolda Pileckiego,
napisane było „zmarł”.Był też nakaz rewizji w domu Inki i raport z
niej : torebka damska, szczoteczka
do zębów.
Podczas tegorocznego festiwalu Docs Against Gravity prezentowany był film „Scena ciszy”
(„The Look of Silence”) Joshuy
Oppenheimera. To film o zbrodni
ludobójstwa dokonanej w latach
1965-1967 przez tzw. szwadrony śmierci w Indonezji. Milion
obywateli spośród inteligencji i
rolników uznanych za wrogów,
zamordowanych zostało w okrutny sposób. Zakopanie żywcem w
ziemi czy odcięcie maczetą głowy,
poderżnięcie gardła dla pozyskania krwi, którą oprawcy pili – o
tym opowiadają zabójcy w filmie.
Jeden z nich opisał swoje czyny a
ilustracją w jego książce jest makabryczny mord dokonany na bracie bohatera filmu.
Film otrzymał nagrodę, uzasadnienie jury brzmiało następująco:
„Film pokazuje bolesny obraz bezkarności za potworne zbrodnie popełnione w Indonezji 50 lat temu
i w dyskretny sposób maluje odwagę i wewnętrzną siłę głównego
bohatera, który nie ustaje w odkrywaniu prawdy o zamordowanym
w tym czasie bracie. Bohater w
towarzystwie kamery stawia czoło
ludziom, którzy odpowiadają za te
zbrodnie, a teraz, przez mur milczenia panujący w społeczeństwie,
nie okazują żadnej skruchy”.
Tego filmu nie można oficjalnie
obejrzeć w Indonezji. Ewentualnie w tzw. kinie studyjnym czyli
zorganizowanym potajemnie i
dla zaufanych spotkaniu. Obecny
Przewodniczący
Zgromadzenia
Narodowego Indonezji to były

komendant szwadronów śmierci.
Zapytany o skruchę radzi nie przypominać tamtych wydarzeń bo
„historia może się powtórzyć”.
Tak odmienna kultura, tak odległy
kraj, inna cywilizacja, z punktu widzenia lemingów zapewne zacofana, a jakieś duże podobieństwo,
choćby w straszeniu, przetrzymywaniu w areszcie, kontrolowaniu
autokarów i szerzeniu nienawiści
do uczestników Marszu Niepodległości łącznie z prowokacyjnym
paleniem budki. Ja również uczestniczę w Marszu Niepodległości.
W Ursusie jest ulica Posag 7 Panien. Początki historii tej nazwy
sięgają 1893 roku, kiedy to trzech
inżynierów i czterech przedsiębiorców powołało do życia „Towarzystwo Udziałowe Specyjalnej
Fabryki Armatur”, produkujące
wyposażenie dla przemysłu cukierniczego, spożywczego i gorzelniczego. Na kapitał zakładowy
firmy złożyły się oszczędności
przeznaczone na posagi siedmiu
córek założycieli. Znalazło to odbicie w charakterystycznym znaku
firmowym, na który wybrano symbol „P7P“, powszechnie odczytywany jako Posag 7 Panien. A potem były znane na całym świecie
zakłady Ursus.
Ktoś zaproponował hasło „Prezydent naszej wolności”. Czyjej
wolności? Zapewne bohaterowie
spekulacji w Ursusie mogą powiedzieć o Prezydencie „Prezydent naszej wolności”. To wolność
dla byłych zbrodniarzy, agentów
i sprzedawczyków, spekulantów
i polityków, którzy ograbili nas
z dziedzictwa narodowego, gromadzonego przez wieki przez naszych przodków i przekazanego
nam wszystkim.
Moja wolność jest nader wątpliwa. Dlatego domagam się uwolnienia pamięci o polskiej historii,
o wspaniałych utraconych ziemiach wschodnich z ich światowej klasy zabytkami, z wiodącymi miastami Lwowem i Wilnem,
o zamordowanej przez trzech
oprawców polskiej inteligencji
różnych stanów, która tak wiele
wniosła w spuściznę światową,
dobijanej przez rządzących Polską po II wojnie światowej. Domagam się uwolnienia pamięci o
nich jak i ich szczątków, uwolnienia od obecności katów, choćby w
grobach nad nimi, którzy wciąż
mszczą się na swoich ofiarach.
Domagam się uwolnienia polskiej
nauki, przedsiębiorczości, polskiego rolnictwa a nade wszystko
wolności dla młodego pokolenia,
edukacji nie do wykonywania prac
wyrobniczych lecz do podjęcia takiego wyzwania jak miało to miejsce po odzyskaniu niepodległości
w II RP. Wolności do dobrej pracy
przynoszącej satysfakcję i uposażenie oraz warunki życia na poziomie krajów rozwiniętych.
Domagam się uwolnienia mnie
od nieuzasadnionych roszczeń
diaspory żydowskiej, które grożą

utratą majątku narodowego czyli również mojego. Ich żądania
można skierować we właściwym
kierunku, np. do byłego premiera, który przekaże je na forum UE
przywódcy Niemiec. To Niemcy
wypowiedziały II wojnę światową i zaplanowały eksterminację
ras niższych, a za takie uznały
Żydów, Polaków, Cyganów (według Szymona Wiesenthala, który
skutecznie ścigał zbrodniarzy niemieckich, tych wykluczonych narodowości było 21).
Domagam się również uwolnienia mnie i Polaków od oskarżeń
o udział w eksterminacji diaspory
żydowskiej. Poczuwających się do
winy polityków, członków kartelu
medialnego, naukowców, bardzo
proszę by bili się we własną pierś i
mówili we własnym imieniu.
W podręczniku do historii dla klas
pierwszych w liceach i technikach,
który został napisany przez 2-ch
profesorów z Torunia, nominowanych przez „Prezydent naszej
wolności” w 2014 roku, wojnę
prowadzili naziści (termin rozpowszechniony po wojnie) , którzy
wykluczyli Żydów, lewicę, niepełnosprawnych, homoseksualistów
i chorych . A przecież istotą ideologii Hitlera była teoria rasowa,
podział na rasy niższe i rasę germańską. Nas przeznaczył do kasacji. Szkoda, że profesorowie nie
zapoznali się z dziełem Szymona
Wiesenthala.
Jest w podręczniku rozdział Zagłada Żydów – potworny fałsz.
Tabelka , ofiary holocaustu w podziale na kraje, liczba zamordowanych i liczba ocalałych Żydów.
Wynika z wykresu, iż pod pozycją Polska zamordowanych jest
2 950 000 a ocalałych 350 000,
pod pozycją Niemcy zamordowanych 137 500 a ocalałych 428 500.
Czyżby dyrektor FBI, James Comey czytał ten podręcznik?
W podręczniku nie występuje Zofia Kossak Szczucka, pisarka, która
wraz z Wandą Krahelską utworzyła Radę Pomocy Żydom. Zastępuje
Zofię Kossak pan Władysław Bartoszewski. Jest wiele innych manipulacji i fałszerstw, zaakceptowanych przez MEN, które nadzoruje
edukację. Czas uwolnić młodych
od ciężaru oskarżeń i nauczyć ich
dumy z przeszłości. W SDP odbyła się dyskusja panelowa „Bilans
II wojny światowej dla Polski i
państw środkowo-wschodniej Europy”. Wspaniała, zwięzła analiza
profesora Wojciecha Materskiego,
któremu wtórował profesor Marek
Kornat to doskonały wykład dla
uczniów, studentów, polityków,
dziennikarzy. Zwłaszcza tych, którzy próbują przedstawiać swoją
„wizję” historii zgodnie z hasłem
„co by było gdyby” nie zaglądając do dokumentów. Niestety, jeśli
nie ma wolności dla mądrego słowa to nie czuję „mojej” wolności.
W dyskusji zabrał głos młodszy
przedstawiciel środowiska akademickiego prezentując tezę, iż
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jesteśmy beneficjentami II wojny
światowej ponieważ otrzymaliśmy dobrze zagospodarowane
ziemie zachodnie, staliśmy się
narodem jednorodnym o co walczyło środowisko narodowo- katolickie i na dodatek wiele wydajemy na kształcenie młodych. Nie
zgadzam się z tą tezą zwłaszcza po
zapoznaniu się z historią II RP i
biografiami polskiej inteligencji
doskonale wyedukowanej przed II
wojną światową.
Nie zobaczyłam „mojej wolności”
bezpośrednio na Targach Książki.
W papierowej wersji przewodnika po Targach Książki rozdawanym na Stadionie Narodowym
zapewne chochlik drukarski ukrył
skrzętnie przede mną informację
o spotkaniu w Sali konferencyjnej
Paryż C „Dowód przeciwko eutanazji”. A warto było uczestniczyć,
ks. Henryk Zieliński - red. nacz.
Tygodnika Idziemy i prof. Bogdan
Chazan zaprezentowali stanowisko kościoła wobec manipulowania życiem. Gościem specjalnym
był Pan Tadeusz Dobek , pani dyrektor i opiekunka z Domu Opieki, w którym przyszło mu przeżyć
prawie 50 lat. Tak radosne są spotkania z ludźmi dobrego serca i
wielkiego umysłu.
Domagam się kultury wysokiej(kiedyś odbywały się takie kongresy :-)) czyli uwolnienia kultury spod rządów „funkcjonariuszy
kultury” jak określił pseudo-mecenasów kultury Bronisław Wildstein podczas dyskusji panelowej
„Uwolnić kulturę z opresji” . Bądźmy czujni, jesteśmy świadkami
zamachu na kulturę, jaki dokonuje
lewacka ideologia pod patronatem
polityków. Importowana z Zachodu poprawność polityczna, która
jest znakiem totalitarnych tendencji, umożliwia ekspansję wielu
negatywnych zjawisk w polskiej
kulturze, gdyż dominacja przekazu ideologicznego pozwala na
karierę nie prawdziwym artystom,
tylko wykonawcom ideologiczno-politycznych zadań. Nie wolno nam zaniedbać tego obszaru.
„Człowiek w Polsce przede
wszystkim chce mieć swój osobisty, bezpośredni i sensowny udział
w dziele publicznym. Spełnienie
obowiązku wyborczego jest tutaj
pożywką, lecz nie wystarczającym
pokarmem. W wieku XIX mówiło się o prawach obywatelskich i
o obowiązku pracy. W wieku XX,
który zbył strachów przed absolutyzmem, a nabył wielkiej troski o
chleb powszedni, o zdrowie państwa, o bezpieczeństwo jego granic, należy sprawę odwrócić i mówić o obowiązkach obywatelskich
i o prawie do pracy pożytecznej. Dlatego chciałbym widzieć
ustrój Polski oparty na sprężystej
i skoncentrowanej władzy, której
kontrolowanie będzie naturalnym
obowiązkiem powołanych ku
temu instancji, przede wszystkim
jednak na szerokiej i świadomej
współpracy sensownie użytych
obywateli, mających poczucie, że
ta współpraca jest ich naturalnym
i niezaprzeczalnym, lecz równocześnie szczególnie cennym prawem”. (Melchior Wańkowicz, Sztafeta Książka o polskim pochodzie
gospodarczym, wydanie 1939r.).
Stać nas na to.
Bożena Ratter
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Stosunek władz
Ukrainy i Polski

do problemu OUN-UPA
Wiktor Poliszczuk

Z różnych powodów - władze
Polski, przez niepełną lub (częściej) zafałszowaną informację
naukową ale także na skutek zwyczajnej ignorancji, nierzadko dopuszczają się utożsamiania pojęć
„nacjonalizmu ukraińskiego”, będącego ukraińską odmianą faszyzmu, z patriotyzmem ukraińskim,
zaś obecne władze Ukrainy świadomie stosują to utożsamianie.
Wstępnie trzeba powiedzieć co
następuję: Jakiekolwiek utożsamianie zbrodni OUN- UPA z narodem ukraińskim jest niedopuszczalne, albowiem:
a) OUN-UPA stanowiła formację
liczącą (z uwzględnieniem w niej
fluktuacji) mniej, niż 1% od narodu ukraińskiego;
b) tzw. UPA nie była formacją
narodowowyzwoleńczą narodu
ukraińskiego, bowiem jej skład
nie był ochotniczy, był on tworzony i uzupełniany przez stosowanie
przez OUN Bandery i przez jej
„Służbę Bezpeky” terroru wobec
ludności ukraińskiej Wołynia, Halicji, jak też na tzw. „Zacurzoniu”.
Już w maju 1943 r. skład UPA w
co najmniej 50% pochodził z bezprawnej, prowadzonej przez OUN
Bandery, „mobilizacji”, a pod koniec tego roku „zmobilizowani”
do UPA stanowili około 90% jej
składu (o czym nauka polska absolutnie nic nie wie i, co ważniejsze, wiedzieć nie chce). Nie ma
też usprawiedliwienia utożsamianie stanowiska Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce

co do istoty i działań OUN- UPA z
poglądem na ten problem ukraińskiej mniejszości w Polsce, a nawet większości członków ZUwP.
Zdecydowana większość Ukraińców w Polsce potępia zbrodnie
nacjonalizmu ukraińskiego, ale
jest to większość milcząca.
Interesy narodu ukraińskiego i interesy OUN-UPA nigdy nie były
i nie są zbieżne, ani tym bardziej
tożsame. Niestety, nie rozumieją
tego władze Polski, zaś obecne
władze Ukrainy świadomie idą w
kierunku takiego utożsamiania.
Stosunki polsko-ukraińskie nie
są obciążone innymi zaszłościami, prócz ludobójstwa, jakiego
dopuściła się OUN-UPA. Prócz
struktur integralnego (typu faszystowskiego)
nacjonalizmu
ukraińskiego, nie ma na Ukrainie
innych formacji politycznych lub
społecznych, które by zamącały
te stosunki. Wystarczy wyeliminować z tych stosunków działania
struktur nacjonalizmu ukraińskiego, od jego powstania w latach
1920. i do dnia dzisiejszego, a
okaże się, że do całej reszty narodu ukraińskiego lub jego części
Polacy nie mają jakichkolwiek
zastrzeżeń, jak też nie ma zastrzeżeń wobec Polski co najmniej
95% Ukraińców.
Nie polega na prawdzie twierdzenie, że kto występuje przeciwko
OUN-UPA ten działa przeciwko
narodowi ukraińskiemu. Wprost
przeciwnie - obrona OUN-UPA
szkodzi narodowi ukraińskiemu,

bowiem wtedy odium zbrodni
nacjonalizmu ukraińskiego przechodzi na cały naród ukraiński.
Osobiście przez wiele lat, wskazując na konkretnego sprawcę
ludobójstwa na ludności polskiej
(i ukraińskiej) dążę do oczyszczenia narodu ukraińskiego od
nieuzasadnionego
stereotypu
„Ukraińca-rizuna”. Ilu polityków i ludzi nauki zdolnych jest
to zrozumieć? Jestem pewien,
że rozumieją to dziś tutaj zebrani
weterani 27. Wołyńskiej Dywizji
Piechoty AK.
Uczestnikom dzisiejszego Zjazdu, akowcom wołyńskim, nie
trzeba udowadniać zbrodniczej
istoty nacjonalizmu ukraińskiego.
Jego banderowskie formacje w
postaci UPA „Służby Bezpeky”,
„Polowej Żandarmerii”, „Widdiliw Osobływoho Pryznaczennia”,
„Samoobronnych Kuszczowych
Widdiliw” dopuściły się zbrodni
ludobójstwa, mordując w latach
1943-1944 na Wołyniu i w Halicji
w sposób szczególnie barbarzyński co najmniej 120.000 bezbronnej ludności polskiej i w latach
1941-1950 co najmniej 80.000
ukraińskiej ludności cywilnej.
Melnykowskie pułki policyjne
dopuściły się zbrodni wojennych
przez pacyfikacje polskich wsi,
melnykowski 31. batalion SD
brał udział w tłumieniu Powstania
Warszawskiego.
Wniosek
stad
jednoznaczny: OUN-UPA była formacją
zbrodnicza, która dopuściła się,
nie ulegającej przedawnieniu,
doktrynalnej,
zaplanowanej,
zorganizowanej zbrodni ludobójstwa na ludności polskiej i
ukraińskiej. Oddzialy dywizji
SS-Galizien dopuściły się zbrodni wojennych. Osoby fizyczne
lub prawne reprezentujące pogląd przeciwny, które z powodu takiej kwalifikacji czują się
poniżone, winny autorów takiej
oceny, w tym mnie osobiście, zaskarżyć do sadu.
Tymczasem jak się ma rzeczywistość po upadku Związku Sowieckiego, gdy chodzi o stosunek
władz Ukrainy i Polski, wobec
zbrodniczych struktur nacjonalizmu ukraińskiego?
Władze Ukrainy po uzyskaniu
niepodległości, do 2004 roku
włącznie, nie potępiły, ale też nie
uznały formalnie OUN-UPA za
formację
narodowowyzwoleńczą narodu ukraińskiego, chociaż
dopuściły do działania na terenie
Ukrainy, do tego czasu przebywające na Zachodzie, obie frakcje OUN: OUN Melnyka została

zarejestrowana jako organizacja
społeczna, zaś OUN Bandery
podjęła działania pod nazwą Kongres Ukraińskich Nacjonalistów
(KUN). Obok nich działają legalnie, bardziej lub mniej radykalne,
transformacje i odłamy przedwojennej OUN. Dzięki, między
innymi, blokowi politycznemu
Wiktora Juszczenki, do Rady Najwyższej Ukrainy weszli w charakterze deputowanych, „wódz”
OUN Bandery Jarosława Stecko,
osobisty sekretarz poprzedniego
„wodza” OUN Bandery, Jarosława Stecki - Roman Zwarycz,
otwarty banderowiec Wasyl Czerwonij i inni.
Pierwszy prezydent Ukrainy,
pochodzący z Wołynia Leonid
Krawczuk, wykazywał wyraźne sympatie do omawianej tutaj
formacji. Drugi prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma, „wodzowi”
OUN Bandery, Jarosławie Stecko,
nadał wysokie odznaczenie państwowe, a rząd Ukrainy pod przewodnictwem premiera Wiktora
Janukowycza udzielił, w drodze
uchwały, zezwolenia na pochowanie tejże Jarosławy Stecko na
prestiżowym cmentarzu „Bajkowe” w Kijowie, odpowiedniku
warszawskich Powązek. Wszystko to przy milczącej postawie
władz Polski.
Dotychczas nowe, powstałe w następstwie „pomarańczowej rewolucji”, władze Ukrainy, nie uznały
OUN-UPA de iure, ale stanowisko prezydenta Wiktora Juszczenki oznacza uznanie OUN-UPA de
facto. Mianowicie, przykładowo
tylko:
a) Wiktor Juszczenko lako Prezydent Ukrainy zainicjował publicznie uznanie OUN-UPA za formację narodowowyzwoleńczą narodu ukraińskiego przez wezwanie
weteranów II wojny światowej do
pojednania z „weteranami” OUN-UPA;
b) prezydent Wiktor Juszczenko
desygnował skrajnego działacza
banderowskiego, sekretarza osobistego „wodza” OUN Bandery,
Jarosława Stecki - Romana Zwarycza, na stanowisko ministra
sprawiedliwości w rządzie Ukrainy.
Mimo udowodnionego temu ministrowi sprawiedliwości Ukrainy
kłamstwa co do jego wykształcenia (nie ma ona nawet magisterium, a pisał w życiorysie, że jest
doktorem filozofii i profesorem!),
prez. Juszczenko nie zwolnił
go z tej prestiżowej posady. Na
ten fragment polityki prezydenta Ukrainy zwracam szczególną
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uwagę: ministrem sprawiedliwości Ukrainy jest jawny, zawzięty
banderowiec!!! Oto do czego doszło!
c) Ponadto, prezydent Wiktor
Juszczenko mianował skrajnego
banderowskiego działacza Wasyla Czerwonij a gubernatorem obwodu rówieńskiego, to znaczy na
Wołyniu, tam, gdzie zaczęło się
wyrzynanie ludności polskiej!!!
W bloku politycznym Julii Tymoszenko działają tacy działacze
nacjonalistyczni, jak Łewko Łukianenko, Stepan Chmara, Andrij
Szkil i inni.
Powyższe świadczy o pozytywnym stosunku obecnych władz
Ukrainy, w szczególności prezydenta Wiktora Juszczenki. do
OUN-UPA. Przyczyny tego są
różnorakie:
fakt pobierania nauki przez W.
Juszczenkę w nacjonalistycznym
Tarnopolu, zawarcie związku
małżeńskiego z działaczką banderowską ze Stanów Zjednoczonych, dojście Wiktora Juszczenki
do władzy przy wydatnej pomocy
organizacyjnej i finansowej ukraińskich, powiązanych z zachodnim kapitałem, nacjonalistycznych działaczy i organizacji działających na Ukrainie pod szyldem
pozarządowych organizacji. Stałymi bywalcami domu Juszczenków są, między innymi, Adrian
Karytnyćkyj, który, dysponując
finansami z Zachodu i podległym
mu szerokim aparatem, przez
trzy lata przygotowywał „pomarańczową rewolucję”, a także
„wódz” OUN za granicą Anatol
Kaminśkyj, wieloletni współpracownik Mykoły Łebedia, organizatora mordów wołyńskich.
Powyższe oznacza, że obrona
OUN-UPA stała sie oficjalną polityką władz Ukrainy. Prezydent
Wiktor Juszczenko, usprawiedliwiając OUN-UPA tym samym
rozkłada winę za mord ludobójstwa na ludności polskiej na
cały naród ukraiński. Inicjatywa
Prezydenta Ukrainy w kierunku
uznania OUN-UPA jest w swej
istocie niemoralna, krzywdząca naród ukraiński. Inicjowanie
formalnego uznania OUN-UPA
oznacza przejęcie przez Ukrainę
jako państwo odpowiedzialności
za zbrodnie OUN-UPA. Jest to jakościowa różnica między stanem
dotychczasowym i obecnym pod
władzą Wiktora Juszczenki.
Nasuwa się oczywiste pytanie:
czy władze Polski, czy prezydent
Aleksander Kwaśniewski, wiedzą
o powiedzianym wyżej? Jeżeli
wiedzą, to dlaczego nie reagują na
uznawanie faszymu na Ukrainie?
Wiedzą, nie mogą nie wiedzieć!
Zarzut faszyzmu jest zarzutem
poważnym, z nim trzeba się rozprawić - uznać autora tego twierdzenia za oszczercę, albo uznać
ten zarzut ze wszystkimi wynikającymi stąd wnioskami. Tertium
non datur. Przy okazji powiem:
jeżeli na sali są przedstawiciele
władz Polski czy Ukrainy lub prasa, niech wyciągną z powiedzianego wnioski. Jestem gotów stanąć przed sądem polskim celem
udowodnienia zarzutu faszyzmu
nacjonalizmu ukraińskiego.
Opisanemu stanowi rzeczy sprzy-

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
ja nauka ukraińska: z jednej strony - postsowieccy historycy wciąż
nie są zdolni do odróżnienia różnorakości nacjonalizmów, dla
nich wszystko, co nie jest internacjonalne, jest nacjonalizmem,
stąd ich trudności w kwalifikacji
nacjonalizmu w jego formie organizacyjnej OUN. Z drugiej zaś
strony - dziś na Ukrainie prym
wodzą sprzedajni postsowieccy
historycy w rodzaju Wołodymyra Serhijczuka czy Stanisława
Władysławowycza Kulczyckiego. Ten ostatni jeszcze za czasów
prezydenta Kuczmy stanął na czele komisji d/s oceny OUN-UPA
która uznała, że ona była formacją
narodowowyzwoleńczą narodu
ukraińskiego i dlatego upowców
w zakresie świadczeń socjalnych
należy zrównać z weteranami II
wojny światowej. Projekt uchwały w tej sprawie nie przeszedł
tylko dlatego, że jemu sprzeciwili się lewicowi deputowani. Po
trzecie - trwa intensywny nacisk
na naukę ukraińską ze strony
przybyłych na Ukrainę z Stanów
Zjednoczonych historyków, którzy w rzeczy samej zajmują się
wyłącznie wybielaniem formacji
OUN - tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii, dywizji SS-Galizien i
innych. Z niektórymi z nich zetknąłem się osobiście na Zachodzie: z profesorami - Jarosławem
Pełenśkym, Tarasem Hunczakiem
i dr. Wałentynem Morozem, nadto
działa tam, jak i pozostali, prowadzi wykłady wspomniany już
Anatolij Kaminśkyj, „wódz” tzw.
banderowskich „dwójkarzy”. A
ilu jest tam takich, o których nie
wiem? Istniejący w Monachium
banderowski Wolny Uniwersytet Ukraiński w ciągu jednego
semestru studiów na nim nadaje
magisterium, a w ciągu dwóch semestrów - doktorat. On już „wyprodukował” całą plejadę pseudohistoryków ukraińskich, którzy
kształtują na Ukrainie kłamstwo
o istocie i działaniach OUN i jej
struktur.
Władze Polski nie podejmują
działań w kierunku formalnego
uznania OUN-UPA za formację
narodowowyzwoleńczą narodu
ukraińskiego, ale one nie podejmują też kroków w kierunku potępienia OUN-UPA, i to mimo
takich bezspornych faktów, jak:
a) dopuszczenie się przez OUN-UPA ludobójstwa na ludności
polskiej Wołynia i Halicji;
b) podjęcie po wojnie na nakaz
OUN Bandery działań w kierunku
oderwania od Państwa Polskiego
części jego terytoriów.
W nauce prawa, w etyce chrześcijańskiej i ogólnoludzkiej nie
istnieją przyczyny, które mogłyby usprawiedliwić ludobójstwo, zaś działania w kierunku
oderwania części terytorium od
państwa stanowią nie podlegająca
jakiemukolwiek usprawiedliwieniu zbrodnie przeciwko państwu.
W takim stanie rzeczy władze
Polski moralnie dawno już zobowiązane były potępić OUN-UPA, jednak dotychczas tego
nie uczyniły, a Senat RP nawet
potępił podjętą w stanie wyższej
konieczności „Operację Wisła”.
Istny obłęd!

Przyczyny tego stanu rzeczy są
czytelne, jasne, do nich należy
brutalne, cyniczne zakłamywanie
wydarzeń dotyczących działań
OUN-UPA zapoczątkowane przez
„Kulturę” paryską osobiście przez
Józefa Łobodowskiego i Jerzego Giedroycia. To zakłamywanie
kontynuowane było z motywów
politycznych przez takie, działające w Polsce, finansowane przez
kapitał zachodni (m.m. przez G.
Sorosa), organizacje, jak Fundacja S. Batorego i Ośrodek KARTA. Ośrodek KARTA w 1994
roku zorganizował w Podkowie
Leśnej spotkanie historyków i
działaczy polskich i ukraińskich
nacjonalistycznych, podczas którego, bez uprzednich badań (sic\).
„ustalono”, że OUN-UPA była
formacją narodowowyzwoleńcza
narodu ukraińskiego.
Do przyczyn braku potępienia
przez władze Polski OUN-UPA
zaliczyć należy fałszowanie obrazu wydarzeń na Wołyniu i w
Halicji w latach 1943-1944, dokonywane przez historyków zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej, w szczególności
przez Grzegorza Motykę, Pawła
Machcewicza, Tomasza Stryjka i
innych, którzy nie są przygotowani do poważnych badań takiego
problemu, jakim jest integralny
nacjonalizm ukraiński. W ogóle
zajmująca się problemem stosunków polsko-ukraińskich doby
najnowszej nauka polska, w tym
tacy historycy, jak R. Torzecki,
W. Serczyk, a nawet W. Szota i A.
Szczęśniak, dopuszczają się kardynalnego błędu metodologicznego w badaniach przez pominięcie
w nich zasad ideologicznych i
założeń programowych ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego,
które stanowią punkt wyjścia do
ocen zbrodni ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA i innych
zbrodni formacji zbrojnych OUN.
Za jedną z głównych przyczyn
braku potępienia OUN-UPA przez
władze Polski uważać należy pro
amerykańską politykę Polski po
upadku PRL. Władze Stanów
Zjednoczonych wykorzystują nacjonalistów ukraińskich dla realizacji swych celów politycznych
w Europie Wschodniej, w szczególności zmierzających do odizolowania Ukrainy od Rosji. W
narodzie ukraińskim, prócz OUN
- ani na Zachodzie, ani na Ukrainie, nie ma zorganizowanych,
wyraźnie antyrosyjskich sił ukraińskich. W tej sytuacji OUN (z
jej zbrodniczą przeszłością) stała
się niejako sojusznikiem Stanów
Zjednoczonych, a sojusznika nie
wypada obarczać zarzutem dokonania zbrodni ludobójstwa.
Gdy dyskusyjnym może być opisana tutaj postawa władz Polski
wobec OUN-UPA w kontekście
politycznym, to pod względem
moralnym brak potępienia
przez władze Polski OUN-UPA
nie może być niczym usprawiedliwiony.
Instytut Pamięci Narodowej nie
wchodzi do systemu władz Polski,
ale jest on powołany przez władzę
ustawodawczą (Sejm RP) i przed
nią odpowiedzialny, stąd zasadnym jest ustosunkowanie się do

działań tego Instytutu co do jego
ustaleń dotyczących OUN-UPA.
Wyjść należy z niepodważalnych
faktów sprowadzających się do
tego, że: a) mordu ludobójstwa
na ludności polskiej dopuściła się
znana z nazwy i pochodzenia formacja ideologiczno-polityczno-zbrojna, a była nią OUN-UPA; b)
mordy na ludności polskiej miały
charakter oczywiście ludobójczy
- ludność polska była mordowana
„za przynależność narodowa”.
W tym stanie rzeczy oczywistym
obowiązkiem EPN było sformułowanie opinii, zgodnie z którą
OUN-UPA dopuściła się zbrodni
ludobójstwa na ludności polskiej
i za to ta
formacja winna być potępiona
przez władze Polski - Sejm, Senat, Prezydenta RP. Z taką opinią i z takim wnioskiem IPN nie
wystąpił. Prawdą jest, że oddziały IPN prowadzą jednostkowe
śledztwa o jednostkowym, czysto kryminalnym charakterze,
ale IPN, jego Biuro Edukacji Publicznej (co za dziwny stwór!),
jego pracownicy - historycy,
mimo oczywistych, niepodważalnych dokumentów, świadczących o ludobójczej działalności
OUN-UPA wspomnieć chociażby
dokumenty archiwalne w postaci
„Listów otwartych do Prowodu
OUN Bandery” autorstwa Tarasa
Bulby-Borowca, wręcz fałszują
omawiane wydarzenia i ich przyczyny. Powtórzyć tutaj należy: w
przyrodzie, w świecie nie istnieją przyczyny mogące usprawiedliwić ludobójstwo! W przypadku ludobójstwa nie istnieją
nawet teoretyczne podstawy do
poszukiwania usprawiedliwienia dla genocydu.
Nawet pobieżna analiza działalności IPN prowadzi do wniosku,
że jego pion naukowy uprawia
politykę, a nie obiektywną działalność naukowo-badawczą. Jednym z dowodów powiedzianego
jest wspomniany brak oceny
prawnej istoty i działań formacji nacjonalizmu ukraińskiego
i brak wniosku IPN i jego uzasadnienia co do zadośćuczynienia sprawiedliwości przez potępienie OUN-UPA przez władze
Rzeczypospolitej Polski.
Innym dowodem realizacji przez
IPN polityki jest nieuzasadniony
względami nauki ani moralności
jego wysiłek w kierunku wymuszania na Rosji przyznania, że
mord katyński był ludobójstwem.
Strona polska jest pokrzywdzoną
przez mord katyński i wyłącznie
do niej należy kwalifikacja co do
tego, że ten mord miał wszelkie
znamiona ludobójstwa. Rosja
uznała fakt tego mordu, przekazała stronie polskiej fotokopię
dokumentu - zbrodniczego postanowienia Politbiura WKP(b) z
5 marca 1940 roku z podpisami
Stalina, Mołotowa, Woroszyłowa,
Kalinina i innych co do rozstrzelania polskich oficerów, policjantów, urzędników - bez rozprawy
sądowej, bez przedstawienia im
zarzutów. W wykonaniu tego
zbrodniczego postanowienia w
kwietniu 1940 roku zostali oni
rozstrzelani, wśród nich też mój
Ojciec. W tym stanie rzeczy do-
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maganie się uznania przez Rosję,
że mord katyński był ludobójstwem, jest analogią do wyważania otwartych drzwi.
Innym dowodem uprawiania polityki przez IPN jest jego nadzwyczajne zaangażowanie w sprawie
mordu na ludności żydowskiej w
Jedwabnem, chociaż był to mord
incydentalny, nie nakazany, nie
przyzwolony chociażby przez
władze Polski czy jej struktury
podziemne okresu okupacji hitlerowskiej.
Bardzo aktywne działania EPN w
sprawie nie podlegającego dyskusji ludobójstwa - mordu katyńskiego, i w sprawie incydentalnego mordu w Jedwabnem, w
porównaniu do mizernego wręcz
wysiłku tegoż IPN w sprawie ludobójstwa na ludności polskiej
dokonanego przez OUN-UPA,
są niewspółmierne i świadczą o
braku obiektywizmu w działalności tego organu. Dotychczasowe
wnioski i oceny IPN w sprawie
mordów na ludności polskiej,
dokonanych przez OUN-UPA są
żenująco nienaukowe, prymitywne, polityczne. Są one dostępne,
zawarte w publikacjach IPN, one
wywierają wpływ na utrwalanie
fałszu o ludobójstwie.
Na tle omawianego problemu
wskażę na dwie tylko zaszłości:
po pierwsze, na niedawne wydarzenie w Przemyślu:
Na przełomie maja-czerwca br.
(nie znam dokładnej daty) w
Przemyślu odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kombatantów i Rodzin Kresowych,
sesja naukowa poświęcona 60.
rocznicy ludobójstwa na ludności
polskiej dokonanego przez OUN-UPA. Przeciwko niej wystąpił
ambasador Ukrainy w Polsce,
Ihor Charczenko, nazywając sesję
„skandalicznym
przedsięwzięciem”; prezes Związku Ukraińców w Polsce, Piotr Tyma, przestrzegł, że sesja może zaszkodzić
porozumieniu w sprawie Cmentarza Obrońców Lwowa we Lwowie, przewodnicząca przemyskiego oddziału tego Związku, Maria
Tucka, ubolewała, że sesja „może
zniszczyć to, co dobrego zaczęło się dziać między Polakami a
Ukraińcami”.
Pod naciskiem środowisk banderowskich w Polsce (do których
w stanie obecnym zaliczam ambasadora Ukrainy w Polsce oraz
działaczy Związku Ukraińców w
Polsce, jak też greckokatolickiego arcybiskupa Jana Martyniaka)
sesję musiano przenieść z Klubu
Garnizonowego do Domu Katolickiego Roma, a Muzeum Narodowe w Przemyślu pod naciskiem
Ministerstwa Kultury w ostatniej
chwili odmówiło zorganizowania towarzyszącej sesji wystawy.
Przy okazji należy wskazać, że zarzuty do uczestników sesji są nie
na miejscu, ewentualne pretensje
winny być natury merytorycznej,
a nie personalnej. Zauważyć trzeba, że, na przykład, nie będący
historykiem mgr Szczepan Siekierka, wraz z Henrykiem Komańskim, dokonał, analogicznej
do wysiłku Władysława i Ewy
Siemaszków, ogromnej pracy
faktograficznej w postaci udoku-
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mentowania ofiar OUN-UPA w
województwie tarnopolskim. Czy
nie z tego powodu mają miejsce
usiłowania wyeliminowania go
od udziału w sesjach?
Według działaczy banderowskich,
sesja była „próbą wywołania antyukraińskich nastrojów”. Jest to
kolejne przeinaczanie problemu:
sesja mówiła o zbrodniach OUN-UPA, a nie o zbrodniach Ukraińców. OUN-UPA to niecały 1%
narodu ukraińskiego, utożsamianie OUN-UPA z narodem ukraińskim jest prymitywnym chwytem, na który, jak widać, dają się
nabrać wysokie urzędy w Polsce.
Mówienie o zagrożeniu dla pojednania polsko-ukraińskiego jest
zwykłym nieporozumieniem. Nie
ma (i nie było!) problemu polsko-ukraińskiego, był (i jest) tylko
problem działania struktur nacjonalizmu ukraińskiego w okresie
międzywojennym, podczas wojny (w której OUN wystąpiła po
stronie agresora - Niemiec hitlerowskich) i obecnie. Usiłowania
zniwelowania działań zbrodniczych OUN-UPA z działaniami
obronnymi ludności polskiej,
Polski podziemnej i władz Polski
powojennej, godne są powszechnego potępienia.
Po drugie - otwarcie Cmentarza
Obrońców Lwowa. Trzy razy
trzeba było rezygnować z otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa,
teraz nastąpiło ono 24 czerwca
2005 r. Dobrze się stało, że strona
polska zgodziła się na inskrypcję
analogiczną do tej, która jest w
Warszawie na Grobie Nieznanego Żołnierza’. Jednak towarzyszące porozumieniu uzgodnienia
nie mogą pozostawać bez uwagi.
W toku usiłowania „pogodzenia”
OUN-UPA z weteranami Armii
Sowieckiej, prezydent Wiktor
Juszczenko użył „argumentu”,
zgodnie z którym. „Ukraińcy wybaczyli Polakom akcję Wisła”.
Przykro, że prezydent Ukrainy
mówi w tak prymitywny sposób
(Ukraińcy - Polakom), a jednocześnie w sposób nieuzasadniony. Sprawa operacji „Wisła” jest
sprawą wewnętrzną Państwa Polskiego, dotyczyła ona wyłącznie
obywateli polskich, do niej władze Ukrainy nie mają żadnego
odniesienia, a więc też nie mają
potrzeby „przebaczania Polakom” za nią, zaś ludobójstwo na
ludności polskiej (o mordach na
ludności ukraińskiej, dokonanych
przez „Służbę Bezpeky” OUN
Bandery, na Ukrainie w ogóle nie
mówi się) na Wołyniu i w Halicji
jest sprawą Polski i Polaków, jak
też tych Ukraińców, którzy, wcale
nie pojedyńczy, usiłowali, niekiedy skutecznie, ratować mordowaną ludność polską. Porównywanie podjętej w stanie wyższej
konieczności operacji „Wisła”
(gdyby nie działania OUN-UPA
- nie byłoby przesiedleń ludności
ukraińskiej na ziemie północne i
zachodnie), ze zbrodniczą działalnością OUN-UPA jest nie do
przyjęcia.
Zastrzeżenia budzić powinno
nieujawnianie „na prośbę strony
ukraińskiej” szczegółów porozumienia w sprawie Cmentarza
Obrońców Lwowa, co oznacza,
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że jest w nim coś do ukrycia. Wiadomo, że strona polska zobowiązała się do wzniesienia pomnika
w Pawłokomie, o czym była już
uprzednio wzmianka w prasie, że
skoro powstał pomnik w Porycku
(obecnie Pawliwka), to powinien
powstać też w Pawłokomie.
Nie można odmówić prawa do
upamiętnienia
zamordowanej
ludności ukraińskiej w Pawłokomie, ale nie można porównywać
mordu w Porycku z mordem w
Pawłokomie. Mord w Porycku
był jednym z szeregu popełnionych w toku tzw. „akcji św. Piotra
i Pawła” - 11 lipca 1943 roku, był
to mord doktrynalny, zaplanowany, nakazany przez OUN Bandery. Zaś mord w Pawłokomie 3
marca 1945 roku był mordem incydentalnym, był on następstwem
rozwoju sytuacji sięgającej okresu międzywojennego. Na terenie tzw. Nadsania (na zachód od
Przemyśla do zakola rzeki San),
w przeciwieństwie do Wołynia,
Halicji i nawet Chełmszczyzny
(mimo obłędnego niszczenia w
niej i zamykania cerkwi prawosławnych w przeddzień wybuchu wojny, w 1938 roku), gdzie
współżycie ludności polskiej i
ukraińskiej pozostawało bez zarzutu, w Nadsaniu, w następstwie
rodzenia się nacjonalizmu ukraińskiego (wynik działania gimnazjum ukraińskiego w Przemyślu),
stosunki między ludnością polską
i ukraińską były napięte, a nawet
bardzo napięte. Ten stan pogłębił
się w następstwie działania Ukraińskiego Centralnego Komitetu w
Krakowie, powodującego uprzywilejowane traktowanie przez
władze okupacyjne Generalnej
Guberni ludności ukraińskiej w
porównaniu do ludności polskiej.
Z Pawłokomy w UPA było kilkunastu Ukraińców. Polska ludność
tej wsi w wielu przypadkach była
skoligacona z ludnością ukraińską. Niekiedy Polak (na przykład
prof. Petro Poticznyj z Kanady) na
skutek wychowania przez matkę-Ukrainkę stał się zwolennikiem
nacjonalizmu ukaińskiego, tenże
P. Poticznyj, jako 14. letni podrostek, dobrowolnie wstąpił do UPA
sotni Hromenki, zaś niektórzy
Ukraińcy stawali się polskimi patriotami. W marcu 1945 doszło do
wybuchu napiętej sytuacji, którego bezpośrednią przyczyną było
uprowadzenie przez siły OUN-UPA 11 Polaków z Pawłokomy,
w następstwie czego stała się
tragedia - odwet polski. Lwowski oddział AK wraz z miejscową
ludnością dokonał mordu na 324
Ukraińcach. Im należy się upamiętnienie z napisem: „Ukraińskim ofiarom polsko-ukraińskiej
waśni na tle etnicznym w Pawłokomie”. Mord na ludności ukraińskiej w Pawłokomie był mordem
nieadekwatnym do ilości polskich
ofiar tej miejscowości i nie był
on skierowany na konkretnych
sprawców porwania i zamordowania Polaków, nie znajduje on
więc żadnego usprawiedliwienia.
Ale był to mord spontaniczny, u
jego podłoża leżały emocjonalne
odruchy. Nie był on ani nakazany,
ani usprawiedliwiony przez władze Polski czy dowództwo pol-

skiego podziemia, nie jest więc
on co do przyczyn porównywalny
z mordami OUN-UPA na ludności
polskiej Wołynia i Halicji.
Na tle porozumienia w sprawie
Cmentarza Obrońców Lwowa
minister spraw zagranicznych RP
powiedział: „... porozumienie jest
dowodem, że klimat w stosunkach polsko-ukraińskich zmienił
się definitywnie. Nadal jednak
pozostały do rozstrzygnięcia kwestie sporne, np. sprawa cmentarzy
ukraińskich żołnierzy poległych
w czasie II wojny światowej w
Polsce”. O jakich „żołnierzach”
mówi minister Rotfeld? Czyżby o
upowcach? Chyba ich ma na myśli, bowiem żołnierze sowieccy
ukraińskiej narodowości dawno
zostali upamiętnieni w Polsce.
Minister spraw zagranicznych RP
nie ma prawa mówić o upowcach,
jako o „żołnierzach”. OUN-UPA
była formacją zbrodniczą nie
miała ona od narodu ukraińskiego legitymacji do działania. UPA
nie była ani „armią”, ani „partyzantką”, była to formacja zbrojna
faszystowskiej OUN Bandery, jej
uczestnicy (często terrorem do
niej „zmobilizowani”) nie byli
„żołnierzami” w rozumieniu prawa Ukrainy, prawa Polski i prawa międzynarodowego. UPA nie
została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Kombatantów II
wojny światowej.
Należy więc sformułować pytanie: czy porozumienie wokół
Cmentarza Obrońców Lwowa w
podtekście nie miało w zamierzeniu pochowania problemu
zbrodni OUN-UPA na Wołyniu i
w Halicji? Ceniony przeze mnie
minister Andrzej Przewoźnik, w
odpowiedzi na pytanie dziennikarza co do potrzeby wzniesienia
na terenie Polski pomników „wojakom” UPA miał odpowiedzieć:
„Takich pomników w Polsce nie
trzeba wznosić, bowiem wojacy
UPA w świadomości Polaków
przyjmowani sa negatywnie”.
Czyżby, Panie Ministrze, tylko
dlatego, a nie dlatego, że OUN-UPA (nie tylko sama UPA!) była
formacją oczywiście zbrodniczą
którą należy potępić, a nie czcić
jej bojówkarzy?
Ale niezależnie od wszystkiego
trzeba wyraźnie powiedzieć, że
jakakolwiek zgoda strony polskiej na upamiętnienie poległych uczestników OUN-UPA
na terenie Polski w zamian za
zgodę na otwarcie Cmentarza
Obrońców Lwowa, byłaby niemoralną, byłaby znieważeniem
pamięci wymordowanej przez
tę formację ludności polskiej.
Struktura
ideologiczno-polityczna OUN-UPA na Wołyniu,
w Halicji i na tzw. „Zacurzoniu”
była jedna - była to formacja
zbrodnicza. Taka zgoda strony
polskiej ległaby podwójnym
cieniem banderowskim na narodzie ukraińskim. Podwójnym,
bo cień zbrodniczości już rzucił na naród ukraiński prezydent
Wiktor Juszczenko. Tym, którzy
zginęli w szeregach OUN-UPA,
należy się zwyczajny pochówek,
jak każdemu zmarłemu, nawet
skazanemu i straconemu zbrodniarzowi, z informacją: imię, na-

zwisko, rok urodzenia i śmierci. I
nic więcej.
Do otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa doszło w dniu 24
czerwca 2005 r. Formalnym tłem
uroczystości, w której udział
wzięli prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko i prezydent Polski
Aleksander Kwaśniewski, były
zaszłości z lat 1918-1919: z okresu wojny polsko-halickiej. Oficjalnie uczczono poległych w niej
żołnierzy Ukraińskiej Halickiej
Armii (UHA) oraz polskich żołnierzy i ochotników - obrońców
Lwowa.
Od strony formalnej wszystko,
wydawałoby się, było w porządku, jednakże nie było to rzetelne chrześcijańskie uczczenie
poległych bezpośrednio po zakończeniu I. wojny światowej.
Uroczystości i poprzedzające ją
wydarzenia zdominowała polityka. Na kilka zaledwie dni przed
lwowskimi uroczystościami w
Warszawie miało miejsce „pojednanie polsko-ukraińskie” w
wykonaniu rzymskokatolickich
polskich biskupów i grekokatolickich ukraińskich biskupów.
Kościoły nie reprezentują stanowiska władz Polski i Ukrainy,
ale, jak widać, czasami dokonują działań w wykonaniu, albo w
zgodzie z polityką władz. Oto
przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik
oświadcza nie wiadomo w czyim
imieniu: „Zdaję sobie sprawę, jak
wiele od Ukraińców wycierpieli
Polacy, ale cierpieli też Łemkowie i Ukraińcy. Nie chcemy wołać sędziów, buchalterów ani reporterów, aby liczyć i licytować,
kto bardziej winny, kto zaczął,
kto więcej wycierpiał”. Oczywiście chodziło biskupowi o Ukraińców, którzy „ucierpieli”, naturalnie od Polaków, w okresie II.
wojny światowej, na co wskazuje
wzmianka z uroczystości co do
tego, że „obie strony mają wiele
na sumieniu i pamiętają o swoich
ofiarach. Ukraińcy przypominają
o pacyfikacjach i próbach polonizacji Ukraińców w II RP, o akcji
Wisła1 ... wielu Polaków nie chce
Ukraińcom zapomnieć rzezi wołyńskiej w 1943 r., kiedy korzystając z przyzwolenia Niemców
UPA wymordowała kilkadziesiąt
tysięcy Polaków”.
Co słowo biskupa, to fałsz, co
zdanie, to polityka. W następstwie
„pacyfikacji” z 1930 roku (termin
ukuty przez nacjonalistów ukraińskich) nie zginął ani jeden Ukrainiec. Tę „pacyfikację” autorzy
formuły „Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie” usiłują zrównać z
planowym, doktrynalnym, nakazanym przez OUN Bandery ludobójstwem całkowicie bezbronnej
ludności polskiej, nie tylko na
Wołyniu, gdzie z rąk banderowców padło co najmniej 60.000
ludności polskiej - od niemowlęcia do ponad stuletnich starców,
ale też w Halicji, w której z rąk
tychże banderowców padło co
najmniej kolejnych 60.000 ludności polskiej „za przynależność narodowa”, o czym kierowane środki masowego przekazu powoli zapominają. Komunikat wspomina
o UPA, ale ani słowem nie mówi
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o OUN Bandery, chociaż UPA
była wykonawcą, a przywództwo banderowców nakazodawcą
mordów ludobójstwa. Poza tym
- Niemcy nigdy nie dawali banderowcom przyzwolenia na masowe
mordowanie Polaków, bo to dezorganizowało im pobieranie kontyngentów. Każdemu okupantowi
zależy na utrzymaniu spokoju
na tyłach okupowanego terytorium, a nie na chaosie. I jeszcze
- sprawcy zbrodni ludobójstwa są
znani, znana jest kierującą nimi
ręka, trzeba rzeczy nazywać po
imieniu, a nie uogólniać używając
nazwy „Ukraińcy”. Co najmniej
90% Ukraińców nie utożsamia się
z banderowcami, ich imienia nie
można wykorzystywać w kontekście zbrodni ludobójstwa.
Arcybiksup J. Michalik wzywa.:
„Odstąpmy od nienawiści”. Tak
może mówić człowiek nie znający
realiów: Polacy, ci, którzy cudem
uratowali się od banderowskiej
siekiery, potomkowie tych, którzy
zginęli z rąk banderowskich, nie
odczuwają do sprawców zbrodni nienawiści, oni jedynie chcą
prawdy o niej, chcą jedynie potępienia zbrodni i
zbrodniarzy - organizatorów i wykonawców. Skąd arcb. Michalik
wziął tezę o nienawiści Polaków
do Ukraińców? Na pewno nie od
Polaków.
Można byłoby, kierując się etyką chrześcijańską, przebaczyć
sprawcom i organizatorom ludobójstwa, gdyby oni pokajali się za
swój czyn, tymczasem oni nie tylko nie pokajali się, a wręcz proceder ludobójstwa przedstawiają
jako czyny bohaterskie. Wystarczy wskazać w tym zakresie na
publikacje rówieńskiej gazety
„Wołyń”, na fakty upamiętniania
na Zachodniej Ukrainie Bandery,
Stecki, Szuchewycza, Klaczkiwśkiego, „Rizuna” i innych, przez
stawianie im pomników, nadawanie ulicom, szkołom, wyższym
szkołom nazwisk tych organizatorów mordów masowych, wystarczy wskazać na stanowisko
Związku Ukraińców w Polsce
wobec OUN-UPA.
Czy biskupi polscy pytali o zdanie co do formuły „Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie” tych,
którzy cudem uciekli spod banderowskiej siekiery czy żagwi? Czy
pytali o to potomków tych co najmniej 120.000 Polaków, którzy
zginęli śmiercią męczeńską?
Nie ma analogii między formułą
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” skierowaną przez biskupów polskich do biskupów
niemieckich: władze Niemiec
potępiły zbrodnie hitleryzmu, potępiło je również społeczeństwo
niemieckie, główni zbrodniarze
hitlerowscy zostali skazani. Natomiast władze dzisiejszej Ukrainy
hołubią sprawców zbrodni ludobójstwa.
Podczas otwarcia Cmentarza
Obrońców Lwowa prezydent W.
Juszczenko powiedział: „Niestety,, zabrakło wśród nas papieża
Jana Pawła II - wielkiego Polaka z ukraińskimi korzeniami”.
Wersję o matce-Ukraince Karoła
Wojtyły powtarzają ukraińskie
środki masowego przekazu na Za-
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chodzie. Czyżby prawdą było, że
matka Jana Pawła II była pochodzącą z Halicji Ukrainką? Jeżeli
tak, to wiele to może tłumaczyć,
a jeżeli nie, to na jakiej podstawie
prezydent W. Juszczenko mówi
o „ukraińskiech korzeniach Jana
Pawła II”?
Na Cmentarzu Łyczakowskim
we Lwowie prezydent A. Kwaśniewski oświadcza: „Polacy i
Ukraińcy podają sobie dłonie ponad historią”. To znaczy, że ponad
zbrodnią ludobójstwa banderowskiego też? Bo to przecież też historia, bliższa czasowo i tragiczniejsza, niż wojna polsko-halicka
z lat 1918-1919. W tym samym
duchu mówił prez. W. Juszczenko, o tym, że „niebawem na ziemi
polskiej będzie można uszanować
ukraińskich bohaterów poległych
za Ukrainę”. Kogo miał na myśli W. Juszczenko - żołnierzy
Ukraińskiej Halickiej Armii z lat
1918-1919? Chyba nie tylko, bo
zadeklarował on, że „zajmie się
wszystkimi ukraińskimi cmentarzami w Polsce”, a więc i banderowskimi, tych, którzy zginęli w
trakcie realizacji odrywania od
Polski jej południowowschodnich
terytoriów, co potwierdza też warszawskie „Nasze Słowo”.
Czy stanowisko władz Polski
do OUN-UPA odpowiada uczuciom Polaków i zdecydowanej
większości Ukraińców wobec tej
zbrodniczej formacji nacjonalizmu ukraińskiego? Dotychczasowe stanowisko władz Polski
formalnie jest różne od stanowiska władz Ukrainy, ale co będzie
dalej?.
Źle się stało, że władze Ukrainy
i władze Polski podjęły kroki w
kierunku uznania OUN-UPA Takie uznanie nie leży w interesie
narodu ukraińskiego i narodu
polskiego, takie uznanie byłoby
obrazą moralności chrześcijańskiej i szeroko rozumianej sprawiedliwości, ono ległoby cieniem
banderowskim na stosunkach
polsko-ukraińskich na wiele lat.
Źle się dzieje, gdy władze, czynniki kościelne i środki masowego
przekazu mówią o „pojednaniu
polsko- ukraińskim” mając na
myśli puszczenie w niepamięć
zbrodni ludobójstwa dokonanego
przez mniej jak 1% ludności ukraińskiej na Polakach i Ukraińcach.
Sprawy trzeba stawiać uczciwie,
trzeba mówić o integralnym nacjonalizmie ukraińskim, o jego
strukturach, a nie o Ukraińcach
w ogóle. Przy okazji powiedzieć
należy, że zaszłości z okresu wojny polsko-halickiej (1918- 1919)
dawno poszły w zapomnienie,
świadomość historyczna o nich
nie funkcjonuje ani w narodzie
polskim, ani w narodzie ukraińskim, przegrana w tej wojnie
UHA była jedynie bodźcem do
zrodzenia nacjonalizmu ukraińskiego typu faszystowskiego, nie
jest więc to sprawa „ukraińska”,
nawet nie halicka, tylko jest to
sprawa ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego.
Czy władze Polski i Ukrainy opamiętają się, czy nie zejdą one z
fałszywej drogi dogadzania obcym interesom?
Władze Polski i Ukrainy nie są

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
uwolnione przez demokrację od
przestrzegania
elementarnych
zasad moralności. Świat pamięta
Hiroszimę, w której od wybuchu
bomby atomowej zginęło 80.000
ludności. Polska pamięta mord
katyński, w następstwie którego,
strzałem w potylicę, zostało zamordowanych ponad 25.000 obywateli polskich. Ale władze Polski, jak widać, nie chcą pamiętać
męczeńskiej śmierci co najmniej
120.000 jej obywateli, a władze
Ukrainy nawet nie wspominają o
co najmniej 80.000 jej obywateli
w sposób barbarzyński zamordowanych przez OUN-UPA.
W przededniu otwarcia Cmentarza Orląt po stronie polskiej
wszystko odbywało się zgodnie z
planem, niewątpliwie prezydenckim, wszystko było zorkiestrowane, z krokami podjętymi przez
Episkopat Polski włącznie.
Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski na Cmentarzu
Obrońców Lwowa powtórzył
słowa arcybiskupa J. Michalika: „Przebaczamy i prosimy o
przebaczenie”. Po takim jego
oświadczeniu, korespondującym
z oświadczeniami Prezydenta RP
A. Kwaśniewskiego, musi być
sformułowane pytanie: kto, komu
i za co przebacza? Najważniejszym w tym względzie jest: czy
wołyńscy i haliccy kresowianie
przebaczają banderowcom za
rzeź z lat 1943-1944? Czy Polacy przebaczają żołnierzom
4-go pułku policyjnego dywizji
SS-Galizien za spacyfikowanie
Huty Pieniackiej i innych polskich wsi? Brak twierdzącej odpowiedzi na te pytania od strony
moralnej nie pozwala na występowanie w stosunkach polsko-ukraińskich z formułą „przebaczamy
i prosimy o przebaczenie”. Jeżeli
biskup Michalik chce robić politykę, to niech zgłosi swoją kandydaturę na posła lub senatora.
Stosunki polsko-ukraińskie budowane na fałszu i amoralności nie
mogą być stosunkami ani trwałymi, ani godnymi pochwały. Takie
stanowisko nie ma nic wspólnego
ani z nauką Chrystusa, ani z ogólnoludzkimi wartościami.
To co dziś powiedziałem, pochodzi z mego artykułu, którego nie
chciała opublikować ani polska
prasa prawicowa - „Nasz Dziennik”, ani pismo lewicowe - miesięcznik „Dziś”, ani polska prasa
na Zachodzie. To jest symptom
czasu, czasu upodlenia polskich
elit politycznych, które z ludobójstwa na ponad stu tysiącach obywateli czynią przedmiot politycznego przetargu.
Opisanemu stanowi sprzyja, a nawet pomaga jego kształtowaniu,
mówiąc bardzo delikatnie, daleko
niezadowalający pod względem
rzetelności, a nawet fachowości,
stan nauki polskiej. Władze powołały szereg placówek pseudonaukowych, w istocie politycznych,
stawiając przed nimi określone
zadania - we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i w innych miastach
uniwersyteckich. Rzetelni polscy historycy nie są dopuszczani
do organizowanych poprzez IPN
konferencji naukowych. Tylko
bardzo nieliczni polscy historycy

wystąpili z rzetelnymi referatami
podczas odbytych dziesięciu seminariów historyków polskich i
ukraińskich nacjonalistycznych.
Kierownictwo naukowe, ale też
organizacyjne tych seminariów
ze strony polskiej, nie było przygotowane do ich prowadzenia.
W następstwie tego przez kilka
lat seminaria dyskutowały nad
znanymi i nie wymagającymi
dalszych badań faktami. Sama nazwa seminariów „Polska - Ukraina: trudne pytania” była pozbawiona podstaw: między Polską i
Ukrainą nie ma trudnych pytań,
naród polski nie ma pretensji do
narodu ukraińskiego i odwrotnie.
Istnieje jedynie problem zbrodni
formacji OUN, która ni reprezentuje narodu ukraińskiego. Polskie
kierownictwo naukowe okazało
się nieprzygotowane naukowo do
organizowania tych seminariów:
dopuściło ono do omawiania problemów nie wymagających dyskusji, chodzi o niezaprzeczalny
fakt wymordowania ludności polskiej przez formacje OUN-UPA.
Dziesięć seminariów były tym, co
w języku ukraińskim nazywa się
„towkty wodu w stupi”, w języku
polskim „przelewać z pustego w
próżne”. W wielu referatach omawiano takie problemy, jak brak
otwarcia uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie, tz. „pacyfikacji”
z 1930 roku, niedopuszczanie
Ukraińców do urzędów państwowych, niszczenie cerkwi prawosławnych w 1938 r. w Chełmszczyźnie. Te zaszłości miały niejako usprawiedliwiać ludobójstwo
na ludności polskiej, tymczasem
były one jedynie materiałem wykorzystywanym do rozniecania
przez UWO-OUN nienawiści do
Polaków. W kontekście rzezi wołyńskich, należy to raz jeszcze powtórzyć, nie istnieją przyczyny,
które nawet teoretycznie mogłyby stanowić usprawiedliwienie
ludobójstwa, takie przyczyny
nie istnieją. Kierownictwo naukowe ze strony polskiej okazało
się nieudolne w zakresie metodologii badań takich wydarzeń, jakim było ludobójstwo na ludności
polskiej, czego dowodem był brak
w seminariach tematów ideologii
nacjonalizmu ukraińskiego i jego
programów politycznych, a więc
nie badano, czy nacjonalizm ukraiński ma charakter faszystowski.
Przy okazji powiem, że trzy lata
temu opublikowałem, dotychczas
niezauważony przez polskich historyków, jedyny w literaturze
światowej dowód z dokumentu
autorstwa OUN co do tego, że ta
OUN w okresie międzywojennym
była członkiem międzynarodówki
faszystowskiej. Na seminariach
zabrakło analizy składu i sposobu
tworzenia tzw. UPA, czego następstwem utrwalił się fałszywy
pogląd, że UPA stanowiła formację ochotniczą OUN Bandery, co
nie odpowiada prawdzie. Seminaria nie podjęły problemu „Służby
Bezpeky” OUN Bandery, a to
przecież jej bojówkarze odegrali
główną rolę w mordowaniu ludności polskiej. Seminaria nie podjęły tematu mordów masowych na
ludności ukraińskiej dokonanych
przez „Służbę Bezpeky” OUN

Bandery. Ale przy okazji tych seminariów przemycono do nauki
historii fałszywe elementy rzekomych wydarzeń. Mam na myśli fałszywe twierdzenie o „konflikcie polsko-ukraińskim” czy o
„spirali akcji odwetowych” ludności polskiej na ataki OUN-UPA
mam na myśli fałsz o wpływaniu
Niemców i Sowietów na mordowanie ludności polskiej i inne.
Kierownictwo naukowe tych seminariów, konkretnie - Wojskowy
Instytut Historyczny w Rembertowie - mimo członu nazwy seminariów - „trudne pytania” - nie
potrafiło nawet sformułować pod
adresem ukraińskich nacjonalistycznych historyków „trudnych
pytań”, takich, na przykład, jak:
„kto i w jaki sposób znalazł się w
UPA”?; „czym była ‚Służba Bezpeky’ OUN Bandery”?; „z jakich
przyczyn doszło do wymordowania przez S.B prawie stu tysięcy
ludności ukraińskiej”?: „co było
przedmiotem szkoleń dla esbistów i upowców”? „jakie cele
strategiczne zamierzała osiągnąć
OUN”?; „jaka była reakcja kierownictwa OUN Bandery na listy
otwarte do niego autorstwa Tarasa
Bulby-Borowca”?
Seminaria, o których mówię,
podbudowały nienaukowe stanowisko Biura Edukacji Publicznej
IPN, które wpływa na utrwalanie fałszowania prawdy o zbrodniach formacji OUN. Wystarczy
zapoznać się z materiałami dla
nauczycieli w opracowaniu historyka IPN, Grzegorza Motyki, który wydarzenia tamtych lat widzi
po banderowsku. IPN uczy nauczycieli jak mają w fałszywym
świetle przedstawiać nacjonalizm
ukraiński.
Trwa zakłamanie prawdy. W
Toronto w zeszłym roku żona
musiała skorzystać z usługi polskiego adwokata, chodziło o notarialne poświadczenie podpisu. Po
załatwieniu sprawy około 55-Ietni
adwokat, znając mnie z moich publikacji, zapytał: „Czy to prawda,
że przed wojną Polacy na Wołyniu zaprzęgali Ukraińców do pługa i orali nimi? Tak mi w Calgary
powiedział znajomy Ukrainiec”.
Zapytałem go, czy uwierzył w te
brednie, a on odpowiedział: „Dlaczego miałbym mu nie wierzyć?”
Oto jaki jest stan wiedzy i świadomości wśród niemłodej już Polonii, a co dopiero mówić o polskiej
młodzieży polonijnej. To też jest
następstwo działań władz Polski i
polskiej nauki. To jest skutek wychowania pokolenia.
Czy się temu wszystkiemu, co powiedziałem, dziwić? Analizując
sytuację w świecie, postrzegając
generalny upadek moralności,
wszechwładność pieniądza - dziwu w tym upodleniu nie ma, bo
amoralność stała się regułą życia. Nie dajmy się w to bagno
wciągnąć, róbmy co do nas należy - dążmy do upowszechnienia
wiedzy o winnych ludobójstwa,
nie ulegajmy wpływom zakłamanych władz, zakłamanej nauce, w
rzeczywistości pseudonauce, ani
wpływom zakłamanych środków
masowego przekazu.
Przypisywane św. Augustynowi
hasło brzmi: Fiat iustitia, ruat
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coelum! Sprawiedliwości musi
się stać zadość, choćby niebo
miało runąć!
Miejmy nadzieję, że niebo nie runie, że sprawiedliwości stanie się
zadość!
***
Refleksje na tle referatu
Ze względu na przeznaczony na
referat czas, musiałem w nim pominąć refleksje nad niektórymi
zagadnieniami. Oto one:
Dlaczego tak się dzieje? Gdzie
jest przyczyna tuszowania ludobójstwa przez władze Ukrainy,
Polski, przez Kościół Katolicki
w Polsce i Greckokatolicki na
Ukrainie?
Wiele nad tym myślałem. Dochodzę do następujących wniosków:
- Nieliczni, tylko bardzo nieliczni
pogrobowcy banderowszczyzny,
którzy cichcem żyli w Polsce i w
Związku Radzieckim, i ci, którzy na Zachodzie wysługiwali się
obcym interesom, nie tylko sami
przechowali w swych nieludzkich
sercach nienawiść do wszystkiego, co polskie i rosyjskie, ale też
zaszczepili tę nienawiść swoim
dzieciom. To oni, banderowcy na
Ukrainie, a w Polsce działacze
Z.G. Związku Ukraińców w Polsce, na Zachodzie zorganizowani
w OUN Bandery, OUN Melnyka,
w OUN zagranicą, czynią dziś
jeszcze swą czarną robotę, jeden z
nich w wydanej na Ukrainie książce mówi o zamordowanych Polakach: „sobakam - sobacza smert”!
I zaraz potem idzie do cerkwi, pomodlić się. W Polsce działa probandrowskie Ukraińskie Towarzystwo Historyczne, probanderowscy historycy w Polsce są na
stanowiskach profesorów, pracują
w IPN. Po bandrowsku myślący
ludzie kierują Związkiem Ukraińców w Polsce, mają przeogromne
wpływy na Ukrainie, to oni, jak i
władze Polski oraz Ukrainy, wysługują się Amerykanom. Oni są
aktywni, oni wpływają na tok wydarzeń. Wśród nich jest też grekokatolicki arcybiskup Huzar. Złą
robotę oni robią! Nie w interesie
Ukrainy, nie w interesie narodu
ukraińskiego!
W Polsce, prócz finansowanych z
Zachodu organizacji pozarządowych, działają probanderowskiego ukierunkowania placówki naukowe - w Warszawie, Lublinie,
Wrocławiu, w Przemyślu. Obrona
nacjonalizmu ukraińskiego ma
charakter zorganizowany, jest ona
finansowana przez polskich podatników.
Natomiast ci Polacy, którzy na
Wołyniu i w Halicji zdołali uciec
spod banderowskiej siekiery, w
swej większości ludzie niezamożni, cisi, nie przekazali nienawiści
do banderowców. Tamci mają miliony do dyspozycji, a sekretariat
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK nie ma nawet na kupno
komputera, program dzisiejszych
uroczystości pisany jest na maszynie do piania, relikcie sprzed
co najmniej dziesięciu lat, wołyńscy akowcy nie mają połączenia internetowego!!! Bo nie mają
pieniędzy. Co dziś można zrobić
bez pieniędzy? Opracowałem
na 100 stronach recenzję pracy
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doktorskiej Romana Wysockiego,
założyciela Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce,
wykazałem w niej, że jest to podręcznik nacjonalizmu ukraińskiego i ... na tym się skończyło, nie
było pieniędzy na jej wydanie.
Mój teść, mawiał: kto nie ma miedzi - ten w domu siedzi. Wy, Panie
i Panowie, nie wpoiliście nienawiści do oprawców i ich bliskich.
Dlatego nie ma wśród Was zacietrzewionych antybanderowców.
Dobrze, że nie wpoiliście nienawiści! Po chrześcijańsku postępujecie. Macie czyste sumienie. Ale
nie przebaczyliście oprawcom. I
dobrze zrobiliście, bo nawet prawo międzynarodowe nie przebacza zbrodni ludobójstwa. Bo oni
nie pokajali się. Mało tego - ze
swej zbrodni wykuwają bohaterstwo! Przy milczącym postrzeganiu władz Polski.
Taki wygląda przygnębiający obraz w Polsce, a na Ukrainie jest
o wiele gorzej. Tam bliscy po co
najmniej 80.000 zamordowanych
poprzez banderowców ani słowem się nie odezwą bo tam obecnie panuje duch banderowski.
- W okresie PRL nie podejmowano problemu mordów banderowskich, bo to musiało wiązać się z
historią 27-mej Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, a AK była „zaplutym karłem reakcji”. Ale wtedy
przynajmniej nie dopuszczano nawet myśli o heroizacji OUN-UPA
nie do pomyślenia było potępianie
„Operacji Wisła”, jak to uczynił
Senat RP po upadku PRL.
- Główną przyczyną znanego nam
stanu rzeczy jest, wspomniana już,
służalcza polityka władz Polski po
upadku PRL - zarówno prawicowych, jak i lewicowych rządów,
wobec Stanów Zjednoczonych. W
interesującym nas zakresie ta polityka sprowadza się do izolowania
Ukrainy od Rosji. W tym procederze ze strony narodu ukraińskiego
jedynie nacjonaliści ukraińscy są
pomocnikami Stanów Zjednoczonych, a pomocników, powtarzam
to, nie wypada obarczać zarzutem popełnienia zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych.
Koniunktura polityczna sprzyja
banderowcom, oni ją wykorzystują bez ograniczeń.
- Prawie cała Polska poparła tzw.
„pomarańczową rewolucję”, to
poparcie miało charakter owczego pędu - bez rozeznania sił biorących w niej udział. Na tym tle
przytoczę najnowsze, autorstwa
wcale nie lewicowych działaczy,
oceny tego wydarzenia. Syn nacjonalisty ukraińskiego, Wiaczesława Czomowoła, Taras Czomowił, który broni UPA który był
w samym środku tych wydarzeń,
w wywiadzie z 22 lipca br. powiedział: „Ameryka nacisnęła,
zaczęły się ‚okrągłe stoły’, dogadywanie się w pałacu Mariińskim
... Kwaśniewski co do każdego
punktu kontaktował się telefonicznie w Bushem, uzgadniali co należy robić. Kwaśniewski oficjalnie
w wywiadzie, który następnie
był opublikowany, przedstawił
się jako przedstawiciel Busha ...
Amerykanie swoją grę w stosunku
do Ukrainy zaczęli dawno, zaraz
po upadku ZSRR. Juszczenkę oni
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prowadzili od lat 1990-ch, wszyscy widzieli jak Juszczenko ... jest
kierowany i manipulowany. Jego
ożenili z Amerykanką (banderówką - W.P.) ... wszyscy rozumieli,
że chodzi o rezydenturę A nacjonalistka ukraińska Larysa Skoryk
w wywiadzie opublikowanym 11
sierpnia br. mówi: „Dziś główną
osobą w polityce ukraińskiej jest
Katherine-Clair Chumachenko,
na drugim miejscu jest Roman
Zwarycz ... dopiero za nimi plasują się Juszczenko i Tymoszenko.
Recz polega na tym, że zarówno
Juszczenko, jak i Tymoszenko są
kierowani. Ci, którzy zaszczepiali
‚pomarańczową rewolucję’, wiedzieli kogo oni wysuwają. Soros,
Bierezowskij, Bush, Condoleesa
Rice dokładnie wiedzieli kim są ci
ludzie ...”
Żona Juszczenki jest banderówką
Roman Zwarycz, minister sprawiedliwości Ukrainy, jest zajadłym banderowcem, organizator
„rewolucji pomarańczowej” Adrian Karatnyćkyj, obywatel Stanów Zjednoczonych, przywódca
OUN za granicą Anatol Kaminśkyj, są stałymi bywalcami domu
Juszczenków. Tam się decyduje
o sposobach doprowadzenia do
uznania OUN-UPA. W tym procesie określoną rolę odgrywają też
władze Polski. Poparcie pzez Polskę „rewolucji pomarańczowej”
przeradza się w uznawanie przez
władze Ukrainy OUN-UPA.
- W zakresie zakłamywania historii o zbrodni ludobójstwa nie
obwiniam banderowców, oni mają
prawo bronić się. Winni tego stanu rzeczy są Polacy. Jacy? Wymienię niektórych ich z nazwisk.
Podnoszony pod niebiosa Jerzy
Giedroyć był prekursorem zakłamywania tragicznych wydarzeń
na Wołyniu i ich przyczyn. To on
wespół z takimi nacjonalistami,
jak rzekomy profesor Osadczuk
ukierunkował zakłamanie interesującej nas historii. Do nich dołączyła się „Gazeta Wyborcza” z
Adamem Michnikiem na czele. W
czyim oni dwaj, Jerzy Giedroyć i
Adam Michnik, interesie, organizowali i finansowali dwudniową
konferencję w Kijowie, na którą
mnie, mimo mojej bytności wtedy w Kijowie, nie dopuszczono,
a na której pogłębiano zakłamanie faktów i ich przyczyn? Winna
jest oficjalna nauka polska, która
nie potrafiła ustalić przyczyn ludobójstwa, nie potrafiła nazwać
sprawców tej zbrodni przeciw
ludzkości. Winne są władze Rzeczypospolitej, które tolerują działanie tak zwanych organizacji
pozarządowych, finansowanych
przez kapitał z Zachodu, oczywiście w interesie tego Zachodu, a
jest ich, tych organizacji wiele. Na
odcinku zakłamywania prawdy o
zbrodni ludobójstwa na ludności
polskiej i ukraińskiej aktywnie
działa Fundacja im. Stefana Batorego i jej filia Ośrodek KARTA.
Winien jest Instytut Pamięci Narodowej, o czym wspomniałem
wyżej.
_Nie ma w Polsce woli ujawnienia
prawdy o zbrodni na bezbronnej
ludności polskiej. Taka postawa
jest grzechem. Ale czemu się dzi-

wić, kiedy nawet wieloletni prezes
Światowego Związku Żołnierzy
AK, pan Karolkiewicz, nigdy nie
zrozumiał zakresu i przyczyny ludobójstwa dokonanego przez banderowców na ludności polskiej.
Takie postawy skutkują zjawiskiem całkowitej obojętności na
sprawy zbrodni nacjonalizmu
ukraińskiego wśród Polonii na
Zachodzie, ten temat tam jest
nieobecny, nie interesują się nim
polskie organizacje polonijne.
Podczas gdy prasa ukraińska na
Zachodzie nadal jest pełna zakłamania co do zbrodni OUN-UPA to
prasa polska nie podejmuje tego
tematu w ogóle. Gdy w Stanach
Zjednoczonych i w Kanadzie pracują dziesiątki probanderowskich
historyków, wydają tam książki,
to obecnie nie ma tam ani jednego
polskiego historyka, który by bronił prawdy, nawet prof. Tadeusz
Piotrowski zamilkł. Na ten temat
mógłbym wiele powiedzieć.
Ja, Ukrainiec z Kanady, zostałem zaproszony do wystąpienia
na jubileuszowym zjeździe 27-ej
Wołyńskiej Dywizji AK, mam
więc prawo do niejako osobistych
refleksji. Oto one.
Za 6 tygodni ukończę 80 lat.
Mieszkam w Kanadzie od 24 lat,
ale nie dorobiłem się w niej majątku, żyję z żoną z najniższej
kanadyjskiej emerytury. Ponad
20 lat życia poświęciłem badaniu
nacjonalizmu ukraińskiego, który
jest nacjonalizmem typu faszystowskiego. Moje badania i oparte
na nich publikacje zaowocowały
osiągnięciami naukowymi w postaci doktoratu i habilitacji. Z natury jestem człowiekiem skromnym, mnie nie imponują formalne
zaszczyty, nie zabiegam o jakichkolwiek funkcje czy tytuły. Z drugiej zaś strony moja działalność
badawcza zaowocowała gorzkim
owocem: ja, w przeciwieństwie
do Was wszystkich tutaj obecnych, nie mogę pojechać do swego rodzinnego miasta, do Dubna.
Tam grozi mi niebezpieczeństwo,
groźby pod moim adresem były
formułowane w prasie we Lwowie i powtarzane w gazetach w
Toronto.
Ale nie to jest dla mnie najbardziej przykre. Przykre dla mnie
jest to, że Polacy, wśród nich czołowi działacze 27-mej Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK, nigdy nie
wzięli mnie w obronę. Nie będę
tutaj przestawiać w szczegółach
mego bardzo negatywnego stosunku do dziesięciu, współorganizowanych przez 27-mą Dywizję
AK, seminariów historyków polskich i ukraińskich nacjonalistycznych, powiem tylko, że oni, gdyby
mieli otwarte oczy, mogliby wziąć
do ręki 11 lat temu wydaną przeze mnie książkę „Gorzka prawda:
zbrodniczość OUN-UPA” i na
jej podstawie budować programy
wspomnianych dziesięciu seminariów. Tej książki nie docenili polscy historycy, nie znaleźli w niej
motywów naukowych ani prof.
Andrzej Ajnenkiel, ani prof. Filar.
Szczególnie dr Grzegorz Motyka
z IPN zgłasza zarzuty, że moja
„Gorzka prawda” nie jest książką
naukową. Nigdy tego nie mówiłem, ale napisałem w jej wstępie,

że zawiera ona elementy nauki w
postaci wskazania na takie fakty
zbrodniczości nacjonalizmu ukraińskiego, jak ideologia tego nacjonalizmu, jego programy polityczne, „Służba Bezpeky” OUN Bandery, terrorem budowana UPA.
Wspomniane seminaria nie podjęły tych tematów. Żaden z polskich historyków nie zwrócił na
te najważniejsze elementy uwagi,
chociaż powinni byli to uczynić.
Prawdy w tej książce zawarte były
podważane przez takich historyków polskich, jak Ryszard Torzecki, Zygmunt Mańkowski, a po
wydaniu mojej „Ideologii nacjonalizmu ukraińskiego”, również
Tomasz Stryjek, który do dziś nie
rozróżnia pojęć ideologii, myśli
politycznej, idei narodowej.
Seminaria, o których mówię,
uznać należy za szkodliwe, one
wypaczyły prawdę o zbrodniczości nacjonalizmu ukraińskiego.
One doprowadziły tylko do znanego powszechnie ustalenia, że
OUN-UPA dopuściła się mordów
na ludności polskiej Wołynia i
Halicji. Te fakty były znane chociażby na podstawie opracowania
Władysława i Ewy Siemaszków.
Te seminaria wprowadziły do
obiegu nieprawdziwe, wypaczające obraz wydarzeń, elementy, i to
często z winy ich polskich uczestników. Formułuję zarzut wobec
prof. Władysława Filara, który w
swych referatach operował pojęciem „spirali odwetów” polskich
na działania OUN- UPA. Nie było
takiej spirali! Ale propaganda
banderowska wykorzystuje to, nie
polegające na prawdzie, twierdzenie i wyprowadza z niego wniosek
o „wzajemnym wyrzynaniu się”
Polaków i Ukraińców. Wspomniane seminaria nie doszły nawet do
ustalenia co do tego - kto był inicjatorem i organizatorem wyrzynania ludności polskiej. Na seminariach nie podniesiono problemu
dokonanych przez banderowców
zabójstw masowych na ludności
ukraińskiej. O tych sprawach napisałem w ostatnio wydanej w Kanadzie książce „Gorzka prawda:
cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa”.
Po „Gorzkiej prawdzie” opracowałem i wydałem przy pomocy
przyjaciela, płk. Jana Niewińskiego, 5-tomową serię prac naukowych pt.”Integralny nacjonalizm
ukraiński jako odmiana faszyzmu” , a w niej 3 tomy „Nacjonalizmu ukraińskiego w dokumentach” - 548 dokumentów, w tym
unikalne w skali światowej, na
przykład dokument świadczący o
członkostwie OUN w międzynarodówce faszystowskiej w okresie międzywojennym. Nikt, ani w
Polsce, ani na Ukrainie, ani na Zachodzie, nie odważył się poddać
krytyce tych prac. Zawarte w nich
dowody są niepodważalne. Z tego
powodu moje prace zostały objęte bojkotem, zmową milczenia na
ich temat.
Te prace, te dokumenty zostały
zignorowane przez uczestników
wspomnianych seminariów. Mało
tego, na pierwszym seminarium,
banderowskiej proweniencji profesor Wołodymyr Serhijczuk zastrzegł, że na te prace, „na Polisz-
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czuka powoływać się nie wolno”.
To zastrzeżenie zrobił on w Warszawie, w 1997roku, w obecności
stu zaproszonych obserwatorów. I
nikt spośród polskich uczestników
organizatorów ani uczestników
seminarium nie zaprotestował wobec takiemu bezprecedensowego
stanowiska. W innym miejscu tenże Serhijczuk napisał, że „Poliszczuk nie wie jak się drzwi otwiera
do ukraińskich archiwów”. A w
moich zbiorach jest grubo ponad
10.000 kart dokumentów archiwalnch. Tutaj powiem, iż gotów
byłem przekazać moje zbiory
placówce naukowej w Polsce
pod warunkiem stworzenia katedry, albo przynajmniej pracowni
badań nacjonalizmu ukraińskiego w którymś z uniwersytetów,
byłem gotów poświęcić pół roku
na wprowadzenie doktorantów w
temat, ale na moich propozycjach
się skończyło.
Ale nie skończyło się na wezwaniu W. Serhijczuka do ignorowania moich prac, do niego dostosowali się prawie wszyscy uczestnicy wspomnianych seminariów, w
tym też prof. Władyław Filar, a
gdy dr Zbigniew Palski, z wiadomych przyczyn bez wskazywania
na moje publikacje, zbudował na
ich ustaleniach referat, to prof.
Jarosław Isajewycz natychmiast
zgłosił wniosek o uznanie referatu
za niewygłoszony! Zjawisko bezprecedensowe w nauce!
Na przesłane przeze mnie do IPN
dowody uczestnictwa ukraińskch nacjonalistycznych formacji
zbrojnych w tłumieniu Powstania
Warszawskiego nie było reakcji.
Ten Instytut, szczególnie jego
Biuro Edukacji Publicznej, ukierunkowuje opinię publiczną w
szczególności poprzez materiały
edukacyjne dla nauczycieli, banderowski punkt widzenia na to,
co nazywamy banderowskim ludobójstwem. IPN nigdy nie zainteresował się posiadanymi przeze
mnie dokumentami archiwalnymi,
ale jego pracownicy naukowi formułowali przeciwko mnie nieuzasadnione zarzuty.
Dużo można mówić na podjęty
przeze mnie temat, dużo trzeba
mówić. Aby być w zgodzie ze
swoim sumieniem, nadal jestem
aktywny, mogę poinformować, że
podjąłem pracę nad tłumaczeniem
doktryny Dmytra Doncowa na język polski, po zakończeniu przekładu tekst przekażę profesorowi
Bogumiłowi Grottowi do jego
dyspozycji, on zadecyduje - czy i
kto ma tę rzecz wydać.
Wspomniałem o tym z myślą o
zaapelowaniu do Państwa - nie
poddawajmy się, pracujmy nadal
nad dochodzeniem do prawdy,
donieśmy światu prawdę o zbrodni ludobójstwa dokonanego nie
przez naród ukraiński na ludności
polskiej, a przez jego niewielką,
nie sięgającą 1 %, cząstkę. Róbmy to mimo wątłej nadziei, bo
wiemy jaki jest dziś świat. Jest to,
niestety, świat obłudy, zakłamania, ogólnego upadku moralności
chrześcijańskiej.
Rembertów, 30 sierpnia 2005 r.
Wiktor Poliszczuk
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Aleksander Szumański
Walka z Polską, Polakami i polskością w ostatnim okresie nasiliła się. Do owej walki przyłączyło
się grono nie tylko polskich naukowców planowo prowadzących
kampanię dyskredytacji historycznych prawd. Jest to zjawisko
groźne w swoim bezprecedensowym wewnętrznym wymiarze.
Owe zabiegi popierane również
przez określone koła zewnętrzne
mają na celu nie tylko nieujawnianie prawd historycznych, ale służą poniżaniu Polaków w oczach
światowej opinii, przy równoczesnym fałszowaniu historii.
To nie jeden odosobniony przypadek prof. Krzysztofa Jasiewicza,
który „ośmielił się” w miesięczniku „Focus historia” udzielić
wywiadu na temat bezwzględności Judenratów w gettach żydowskich , czy też bandyckich zachowań Jüdischer Ordnungsdienst Żydowskiej Służbie Porządkowej
podległej radom żydowskim – Judenratom w niemieckich gettach
na terenach okupowanej przez
Niemców Polski.

stworzył mentalność „wszechniemca” , drzemała w narodzie
niemieckim, aby obudzić się w
postaci upiora, jakim okazał się
kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler.
Niepodległość Polski. Mołotow

Policja żydowska, albo tzw. „odmani” kolaborowała z Niemcami
w gettach i niemieckich obozach
koncentracyjnych, wykorzystywana była do rekwizycji majątków, tzw. kontrybucji nakładanych na Żydów przez Niemców,
łapanek, eskortowania Żydów do
niemieckich obozów zagłady i
rozmaitych akcji eksterminacyjnych i deportacyjnych.
Ujawnianie prawd historycznych
przez ludzi nauki spotykane jest z
nagonką innych historyków „poprawnych politycznie”. Ogólnie
znana jest kampania nienawiści
amerykańskich historyków pochodzenia żydowskiego na amerykańskiego historyka Richarda
L. Lukasa za jego tytuł „Zapomniany Holocaust”. Prof. Krzysztof Jasiewicz w swoim wywiadzie
podkreśla: „…ludzi, którzy używają słów „antysemita”, „antysemicki” należy traktować jak ludzi
niegodnych debaty, którzy usiłują
niszczyć innych, gdy brakuje argumentów merytorycznych. To oni
tworzą mowę nienawiści…”.
Niestety, historii nie obce są antypolskie zachowania.
Symbolem nasilających się pogromów Polaków w XIX w. stał
się polakożerca Otto von Bismarck, kanclerz zjednoczonego
cesarstwa niemieckiego, który
powołał m. in. Komisję Kolonizacyjną, powszechnie znaną Hakatę (Hakata — potoczna nazwa
niemieckiej organizacji nacjonalistycznej „Deutscher Ostmarkenverein” (Niemiecki Związek
Marchii Wschodniej), która miała
wykupywać ziemię z rąk Polaków
i osadzać na niej kolonistów niemieckich.
Polityka polakożercy - kanclerza
Otto von Bismarcka, który budował Prusy jako państwo potęgi i
mocy, uczył Niemców kultu przemocy i pogardy dla słabszych,

nazwał ją „potwornym bękartem
traktatu wersalskiego”. Stalin
mówił o niej jako „ o, przepraszam za wyrażenie - państwie”,
a dla J.M. Keynesa, teoretyka
współczesnego kapitalizmu była
„ekonomiczną niemożliwością,
której jedynym przemysłem jest
żydożerstwo”.
Wisława Szymborska de domo
Rottermund, została uhonorowana przez Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego,
najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, nadawanym za
znamienite zasługi dla pożytku
Rzeczypospolitej.
Szymborska z garstką podobnych
jej krakowskich intelektualistów
domagała się przyspieszenia
wykonania wyroków śmierci na
krakowskich księżach, których
komuniści kłamliwie oskarżyli o
pracę dla obcego wywiadu.
Pisała:
„…że w bój poprowadził skrzywdzonych
Lenin nowego człowieczeństwa
Adam…”

jętności Polaków wobec zagłady
Żydów, przecież obywateli polskich. „Antysemityzm” Polaków,
antypolonizm i antykatolicyzm,
jako żywo występuje w wierszach Szymborskiej podobnie jak
polakożerstwo w „historycznej”
twórczości Jana Tomasza Grossa, odznaczonego w 1996 roku
przez Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
I tak pisze Wisława Szymborska o
polskim „antysemityzmie”:
„Syn niech imię słowiańskie ma
Bo tu liczą włosy na głowie
Bo tu dzielą dobro od zła
Wedle imion i kroju powiek”.
„Nic
bardziej
zwierzęcego
niż czyste sumienie”.
Dr

„…Oto Partia - ludzkości wzrok.
Oto Partia - siła ludów i sumienie.
Nic nie pójdzie z jego życia
w
zapomnienie.
Jego partia rozgarnia mrok…”
Wstępującemu do partii
„Partia. Należeć do niej,
z nią działać, z nią marzyć,
z nią w planach nieulękłych,
z nią w trosce bezsennej Wierz mi to najpiękniejsze,
co
się
może
zdarzyć
w czasie naszej młodości
- gwiazdy dwuramiennej”.
Zdumiewa wyrażany przez laureatkę polskiego Nobla w jej
utworach pogląd o rzekomej obo-

Stanisław

Krajski:

Szymborska pisała również wiersze wymierzone w katolicyzm.
Jeden z nich „Budowa nowej
plebanii” opowiada, jak księża
cynicznie zastraszają ludzi, by
wyciągnąć od nich pieniądze.
Czesław Miłosz szydził również
z polskiego katolicyzmu. - Krucyfiks - największą świętość -nazwał
próchnem, pisząc tak: „Krucyfiks
chwalisz, bo tak ci bezpiecznie.
Drewno masz w ręku, a w tym
drewnie próchno. Pacierze mruczysz, ale strachem cuchną” .
Według Czesława Miłosza Matka
Boska jest „pogańską boginią”.
Adam Michnik: „…Polacy są jak
Kościół, a on uczy obłudy, zakłamania, konformizmu, hipokryzji,
…” – jedna z wypowiedzi redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” w czasie promocji antypolskiej książki Jana Tomasza Grossa „Strach”. https://www.youtube.
com/watch?v=QlSsg7QkjrY
„Patriotyzm jest jak rasizm” (Tomasz Żuradzki „Gazeta Wyborcza” nr 191, 17/08/2007 Opinie
str. 19 http://niezalezna.pl/58366-patriotyzm-jest-jak-rasizmwyborcza-z-okazji-defiladywojskowej-z-2007-r
„…Patriotyzm nie ma żadnego
uzasadnienia moralnego. Jest
pozostałością po czasach, gdy
hordy plemienne walczyły o terytorium, żywność i kobiety. W
środę pod moimi oknami przedefilowały setki ludzi wyszkolonych
do zabijania innych ludzi. Przejechały dziesiątki pojazdów skonstruowanych w ten sposób, by
jak najskuteczniej niszczyć inne
pojazdy i eliminować ich kierowców. Przeleciało kilka samolotów
przeznaczonych do walki z innymi
samolotami i zrzucania śmiercionośnych bomb…”
W wywiadzie dla PAP dr Elżbieta Janicka z Polskiej Akademii
Nauk:
„Rudy” i „Zośka”, bohaterowie
książki Aleksandra Kamińskiego

/ Strona tytułowa drugiego okupacyjnego wydania Kamieni na szaniec (1944)

„Kamienie na szaniec”, to geje
i antysemici. Wcześniej Janicka
„odkryła”, że kapliczki podwórkowe stawiane w okupowanej
Warszawie w 1943 roku, to swoiste wota dziękczynne Polaków za
pozbycie się Żydów, a Powstanie
Warszawskie to przede wszystkim cierpienia ludności cywilnej.
Elżbieta Janicka, dekonstruktorka
powstańczych mitów, pisała, że
oddychamy powietrzem, w którym czuje się nienawiść. Paradoksalnie – największa chmura
nienawiści wisi nad jej własnym
biurkiem.
Chyba żadna z postępowych
prowokacji nie wywołała takiej
burzy, jak niedawna, do dziś gorąco komentowana, „genderowa" analiza postaw bohaterów
„Kamieni na szaniec". Elżbieta Janicka, rocznik 70., doktor
nauk humanistycznych, adiunkt
w Instytucie Slawistyki PAN, za
pośrednictwem depeszy PAP postanowiła zdemaskować obraz
młodych powstańców warszawskich, bohaterów kilku pokoleń
czytelników książki Aleksandra
Kamińskiego, czyli Alka, Rudego
i Zośki. Językoznawczyni z PAN
wskazała, że przyjaźń „Rudego" i
„Zośki", uznać trzeba za więź homoseksualną. Zasugerowała przy
tym, że prawdziwym motywem,
dla której oddział Szarych Szeregów zorganizował brawurową
akcję odbicia 25 więźniów z rąk
gestapo, w tym „Rudego", było
owo homoseksualne uczucie.
„Naukowy dowód" Janickiej wywołał – prócz głosów wielkiego
oburzenia – także lawinę kpin z
naukowego warsztatu pani ad-

iunkt z PAN. Publicysta „Do
Rzeczy" Marek Magierowski zaproponował badaczce z PAN listę
bohaterów literackich do analizy.
„Aż się prosi, by Elżbieta Janicka zinterpretowała także na nowo
koncert Wojskiego na rogu tym
razem w kontekście fallicznym.
»Natenczas Wojski chwycił na
taśmie przypięty / Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
/ Jak wąż boa, oburącz do ust
go przycisnął«. Mój Boże, jakżeż mogliśmy być tak ślepi!".
– To jest bardzo niepojący trend –
martwi się prof. Ryszard Legutko,
polityk PiS i były minister oświaty. – Bo namnożyły się te różne
programy genderowe na uczelniach, na to płyną pieniądze państwowe i unijne. Sam Legutko już
ze dwie dekady temu prorokował,
że w „Dziadach" w końcu doczekamy się ks. Piotra w homoparze
z Konradem: – Padło na „Kamienie na szaniec"...
Cóż. To jest taka zaraza, która
niszczy humanistykę, tymczasem to nie jest żadna rewolucja.
To kalki światopoglądowe. Ciekawe, że literaturoznawstwo jest
szczególnie zdegenerowane, bo
spolityzowane strasznie i to w
wersji neomarksistowskiej. Literatura, jak kiedyś, ma być słuszna.
Spełniać wymogi politycznej poprawności. Klucz marksistowski
zawierał w sobie jeden element,
czyli klasę, neomarksizm ma
klasę, rasę i płeć, i tylko tym się
różni. I u nas się to tym kluczem
wyklucza – bo antysemityzm, patriarchat, homofobia. Kiedyś były
masówki, dziś są akcje medialne.
I wskazuje na charakterystyczny
rys warsztatu neomarksistów. –
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To się u nich przejawia poprzez
żargon – język jest pokrętny, hermetyczny, a w gruncie rzeczy niesie prymitywny przekaz, a zasada
jest taka, że im bardziej struktura
mętna, tym myśl bardziej toporna.
Na szyderstwach jednak nie mogło się skończyć. Struny szarpnięte przez Janicką zagrały dla
wielu zbyt perfidnie i zbyt boleśnie. – Zaświadczam, że byli to
normalni, zdrowi, młodzi chłopcy
z żelaznymi zasadami. I wielcy
patrioci – zareagowała na rewelacje Janickiej Katarzyna Nowakowska pseud. Kasia, odznaczona
Krzyżem Walecznych, powstaniec warszawski z 3 batalionu
pancernego „Golski". Nowakowska uznała rewelacje Janickiej za
krzywdzące, niesmaczne i insynuujące rzeczy nieprawdopodobne.
Odezwali się też inni koledzy z AK
i Szarych Szeregów, zaapelowali:
„My, żyjący jeszcze harcerze Szarych Szeregów i Armii Krajowej,
zwracamy się do dziennikarzy,
publicystów, historyków – także z
PAN – o opieranie się w swoich
wypowiedziach o nas na faktach,
nie na piarowskich fantazjach.
Apel tym bardziej zasadny, że na
homoetykietowaniu powstańców
warszawskich Janicka nie kończy.
Autorowi „Kamieni na szaniec"
zarzuca antysemityzm, bo gloryfikując powstańców warszawskich
– pominął milczeniem powstanie
w getcie, choć był łącznikiem
AK z gettem (otrzymał medal
Sprawiedliwego wśród Narodów
Świata). Tych zarzutów Janicka
rzecz jasna też nie poparła dowodami.
Znany publicysta Jan Pospieszalski jeżdżąc po kraju pokusił się
kiedyś o eksperyment – z czego
zdał niedawno relację w tygodniku „Sieci" i na portalu wpolityce.
pl. Zadawał studentom i licealistom pytania o wydarzenia grudniowe.
„Niemal w stu procentach przypadków odpowiedzią było wzruszenie ramion" – wskazuje Pospieszalski, dodając przy tym, że
dla odmiany ponad połowa pytanych wiedziała, co to zbrodnia w
Jedwabnem. Poznański czerwiec
też większości nic nie mówił, w
przeciwieństwie do pogromu kieleckiego, bo o nim wielu słyszało.
I wtedy publicysta zaproponował: „Zróbmy zamianę. Powiedzmy: masakra gdańska i jedwabnieński lipiec. Powiedzmy:
zbrodnia poznańska i kielecki
lipiec". – To robiło na ludziach
wrażenie – skwitował, wskazując, jak za pomocą języka
można manipulować pamięcią.
Pospieszalski nie ma wątpliwości, że to pokazuje, „jak w pewnych przypadkach ktoś zadbał,
żeby ocena moralna wydarzeń
była podkreślana takimi słowami jak zbrodnia czy pogrom, a
w innych – żeby tragiczne wydarzenia eufemistycznie powiązać z nazwami miesięcy".
Ów proceder jest twórczo rozwijany przez postępowe środowiska naukowe, bo najwyraźniej
nie ma takiej granicy, której nie
mogłyby przekroczyć, żeby tylko
rozprawić się z polskimi „antysemitami". Albo „homofobami".
Albo katolikami. Albo patriota-

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
mi i ich narodowymi mitami. A
najlepiej ze wszystkimi naraz.
Dr Janicka ze swoimi „odkryciami” nie jest odosobniona. Pomnik
“Małego Powstańca” to dla Olgi
Lipińskiej “hańba”, a trylogia
Sienkiewicza wychowuje Polaków na “idiotycznych mitach”.
Juliusz Słowacki to przede
wszystkim gej (Jan Zieliński w
książce „Juliusz Słowacki SzatAnioł”), Krzysztof Kamil Baczyński to biseksualista (Monika
Olejnik), Bolesław Prus i Stefan
Wiech-Wiechecki - antysemici
(„Gazeta Wyborcza”), Stefan Żeromski w „Przedwiośniu” także
antysemita, podobnie druh Aleksander Kamiński.
„Oni nienawidzą Polski, nienawidzą wszystkiego co polskie”
- wykrzyczał swój ból na wiecu
w Warszawie, w trzecią rocznicę
zamachu smoleńskiego, Jan Pietrzak. Niestety to prawda. Mamy
do czynienia z wewnętrznym
okupantem, który w swojej okupacyjnej telewizji wtyka w psie
ekskrementy polskie flagi, naśmiewa się z krzyża („krzyż mi
wisi” - poseł Biedroń), nazywa
papieża ordynarnym wyzwiskiem
(Ewa Wójciak - dyrektor teatru w
Poznaniu), wyzywa patriotów od
faszystów (Stefan Bratkowski), a
szefa opozycyjnej partii nazywa
„szalonym siewcą zamętu i inicjatorem wojny” (Waldemar Kuczyński).
Jeszcze nie tak dawno okupant
dopiero się rozkręcał. Było „bydło” Bartoszewskiego; „dożynanie watahy” Sikorskiego; Tuska:
„wyginiecie jak dinozaury” i
„moherowa koalicja”; Palikota:
„uważam prezydenta za chama”;
Lecha Wałęsy: „durnia mamy za
prezydenta”; Kazimierza Kutza: „Kaczyńscy to ostatnia runda
polskiego nacjonalizmu”; Stefana Niesiołowskiego: „mały zakompleksiony człowiek, ujawnił
swoją mściwość, kompromituje
Polskę, siebie, wszystko, czego
dotknie”.
„Przemysł pogardy” rozkręca się
coraz bardziej. Zresztą to chyba jedyny przemysł w Polsce.
Obiektem agresji, kłamstwa i manipulacji jest Polska wolna, myśląca i działająca patriotycznie,
wierna Bogu i Ojczyźnie. Książka
Sławomira Kmiecika „Przemysł
pogardy” ma już kolejne wznowienia. Autor nie dał sobie rady
z zamieszczeniem w jednej tylko
pozycji tak licznych dowodów
hańby narodowej i zapowiada kolejne książki, które będą niezwykle pomocne, gdy przyjdzie czas
na uporanie się z wewnętrznym
okupantem. Każde słowo, tekst,
rysunek, film, artykuł, książka,
wymierzone w Polskę, jej historię, religię, cywilizację, będą dowodem w sprawie przeciwko tym,
co wiatr zasiali, nie pamiętając, że
po nim zawsze przychodzi czas na
zbieranie burzy.
Na pytanie portalu wPolityce.pl:
„Kto dzieli Polaków w sprawie
tragedii smoleńskiej”, prawie
19 tysięcy osób odpowiedziało:
„władza i jej sojusznicy społeczno-medialni”.
Tych, którzy uznają, że Polaków
dzieli opozycja i jej sojusznicy
społeczno- medialni, było 1200.

Nieco więcej, bo 1400 osób jest
zdania, że obie strony winne są w
równym stopniu. Prawicowy portal braci Jacka i Michała Karnowskich jest pod szczególną kontrolą wszelakiej „razwiedki”, ale
proporcje odpowiedzi bliskie są
rzeczywistości. Większość nie ma
problemu z odróżnieniem kłamstwa od prawdy.
Prawdę odbiera zgodnie z powszechnym, utrwalonym przez
wieki odczuciem, że jest wtedy,
gdy jest zgodna z rzeczywistością. Ponadto nie jest dla nich
problemem ocena wiarygodności
tych, którzy rzeczywistość prawdę tę zakłamują. Bo obok samej
prawdomówności równie ważna
jest ocena postawy mówiącego,
jego kultura osobista, słownictwo,
możliwość empatii itd. oraz przeszłość najczęściej komunistyczna.
Pozostaje pytanie: dlaczego dziś,
teraz, znalazło się wśród nas tylu
ludzi mówiących po polsku i żyjących w Polsce, którzy aktywnie
uczestniczą w planie agresji na
własny kraj, polskość, kulturę, jej
historię, literaturę, Kościół katolicki, obyczaje. Na ile robią to z
nienawiści do Polski, będąc z niej
zawsze wyobcowani, traktując
polskość jako „nienormalność”. A
może postanowili przyłączyć się
do tych ze Wschodu i Zachodu,
którzy nie pozbyli się swojej tradycyjnej wobec Polski wrogości.
Bo przecież wśród wymienionych
tu nazwisk „hańby narodowej”
nie ma żadnej osoby, która zaprotestowałaby przeciwko niemieckiemu filmowi „Nasze matki,
nasi ojcowie”, gdzie całą Armię
Krajową ukazano jako antysemitów.
Nie ma ich też wśród tych, którzy
chcą poznać prawdę o Smoleńsku.
Zadowala ich w pełni rosyjska
wersja i prowadzone pod jej dyktando polskie skompromitowane
śledztwo. “Rzygający Katyniem i
Smoleńskiem” to dziś prawdziwi
wrogowie Polski.
Portal Obiektywnie.com.pl - z
Twojego punktu widzenia:
Otrzymaliśmy niedawno maila od
przewodniczącego Klubu Gazety
Polskiej z Opola Pana Ryszarda
Szrama, nakłaniającego do protestowania przeciwko ideologii
gender. Pan Ryszard zachęca do
przyłączenia się do protestu:
Stop szerzeniu pseudonaukowej
ideologii gender na uniwersytetach
http://www.obiektywnie.com.pl/
artykuly/protest-przeciwko-szerzeniu-ideologii-gender.html
Źródła:
http://www.obiektywnie.com.pl/
artykuly/protest-przeciwko-szerzeniu-ideologii-gender.html
h t t p : / / w w w. r p . p l / a r t y kul/1001802.html „Schamienie
na szaniec” Piotr Kobalczyk
„Rzeczpospolita” 20 – 21 kwietnia 2013 str. P 10
Tekst ukazal się w „warszawskiej
Gazecie” 10 maja 2013 r.
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Po drugiej turze
wyborów
Andrzej Łukawski
Wyniki drugiej tury wyborów są
zaskoczeniem nie tylko dla elektoratu który 24 maja udał się do urn
wyborczych, ale także dla obecnej
koalicji rządzącej oraz potulnych
wobec władzy polskojęzycznych
(nie polskich) mediów.
Mniej więcej połowa głosujących
została zaskoczona przegraną Komorowskiego druga zaś, ta która
nieznacznie spowodowała wygraną Dudy jest zadowolona skutecznością oddanych przez siebie
głosów.
Po zmianie gospodarza w Pałacu
Prezydenckim, zapewne niejeden
czytelnik Kresowego Serwisu Informacyjnego zadał już lub zada
pytanie „co wobec zaistniałej sytuacji będzie z pamięcią o Kresach”.
Znamy zdanie Dudy z kampanii
wyborczej który krytycznie ocenił
brak aktywności obecnego prezydenta w UE i dopuścił do tego, by
o naszym sąsiedzie rozmawiano
ponad naszymi głowami.
Pamiętamy też, jak sam lider PiS
i bądź co bądź dość liczne grono
członków tej partii odwiedzało i
nadal dość regularnie odwiedza
majdan oraz walczące z powstańcami formacje, które nawet nie
kryją swojego nacjonalizmu wzorując się na formacjach OUN-UPA.
Rossijskaja Gazieta zauważyła
już pierwszy „zgrzyt” na linii Poroszenko-prezydent elekt Duda.
Oto co piszą w tej sprawie:
„Rossijskaja Gazieta”: pierwszy
zgrzyt w relacji Poroszenki i Dudy
Na stosunkach prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki i nowo wybranego prezydenta Polski Andrzeja Dudy, choć nie zdążyli ich
jeszcze nawiązać, to jednak już
pojawiła się rysa - ocenia rządowa „Rossijskaja Gazieta”.
Petro Poroszenko Petro Poroszenko (WP / Konrad Żelazowski)
„Rossijskaja Gazieta” komentuje przełożenie wizyty Poroszenki
w Polsce, podczas której miał się
on spotkać z Dudą i ustępującym prezydentem Bronisławem
Komorowskim. „Nie trzeba tłumaczyć, że w dyplomacji i w polityce zagranicznej każdy gest ma
swój sens i znaczenie” - zauważa
dziennik, dodając, że „pierwsze
spotkanie z zagranicznym partnerem, pierwsza wizyta oficjalna to
zawsze sygnał, określający priorytety”.
„Sądząc po zachowaniu Dudy,
Bruksela jest dla niego o wiele
ważniejsza od Kijowa, choć jego
kraj więcej niż którykolwiek inny
zainwestował w ‚eurointegrację’
wschodniego sąsiada” - uważa
„RG”. Nie wyklucza przy tym,
że „przy konserwatyście Dudzie
swobodny styl w kontaktach Ki-

jowa i Warszawy ulegnie zmianie;
że między nimi powstanie nacechowany szacunkiem dystans”.

„To też będzie wyraźny sygnał dla
Petra Poroszenki, przy czym - obraźliwy. Wcześniej mile widzianemu gościowi światowych zgromadzeń politycznych po raz pierwszy
wskazano jego prawdziwe miejsce
w światowej hierarchii politycznej. I to wskazali Polacy, uważani
za ‚adwokatów’ Ukrainy; ci, po
których mógł się tego spodziewać
w ostatniej kolejności” - wskazuje
moskiewski dziennik.
Zdaniem „RG” „taki stosunek do
niego Poroszenkę nie powinien
dziwić - problem ten, podobnie jak
wiele innych, stworzył sam”. „W
Polsce przyczyny takiego stosunku się nie ukrywa: zaaprobowana
przez Poroszenkę heroizacja na
szczeblu państwowym bojówkarzy OUN-UPA, przyznanie statusu
bojowników o niepodległość tym,
którzy w 1943 roku z sadystyczną
brutalnością unicestwili na Wołyniu dziesiątki tysięcy polskich
cywilów, w Warszawie została
przyjęta jako ciężka zniewaga” wyjaśnia „Rossijskaja Gazieta”.
Dziennik podkreśla, że „ustawę o
heroizacji banderowców 9 kwietnia bieżącego roku Rada Najwyższa przyjęła bezpośrednio po
tym, jak jej budynek opuścił Bronisław Komorowski, który przez
pół godziny opowiadał ukraińskim deputowanym o ‚niezłomnej
przyjaźni’ i ‚europejskich wartościach’”.
„Okazało się, że Duda, w odróżnieniu od odchodzącego prezydenta Komorowskiego, ma pamięć historyczną i zasady, których
nie zamierza się wyrzekać” - podsumowuje „Rossijskaja Gazieta”.
Według niej „Poroszenko stoi
teraz przed trudnym wyborem:
chcąc utrzymać stosunki z Polską, będzie musiał w jakiś sposób
przekonać ukraińskich nacjonalistów, by przestali kochać Banderę, albo nakłonić Waszyngton, by
pogodził go z Dudą”.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rossijskaja-Gazieta-pier
wszy-zgrzyt-w-relacji-Poroszenk
i-i-Dudy,wid,17583505,wiadomo
sc.html?ticaid=114f6a
Osobiście nie wierze w jakiekolwiek sukces Poroszenki w przekonywaniu swoich obywateli by
przestali kochać Banderę. Ba, nie
jestem pewien, czy Poroszenko
sam siebie przekona, że miłość
do Szuchewycza, Bandery czy
wreszcie samego Dmytro Doncowa doprowadzić może do upadku
tego skorumpowanego sztucznego państwa które ma poważny
problem z samookreśleniem się.
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Stanisław Żurek
1 czerwca

- 1943 roku: We wsi Bodaki pow.
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali kilkunastu Polaków. We
wsi Sochy pow. Zamość esesmani
ukraińscy z Niemcami wymordowali około 200 Polaków, w tym
ponad 30 dzieci w wieku od 3
miesięcy do 15 lat, 55 kobiet i 98
mężczyzn (podawane są liczby
ofiar od 183 do 364 osób).
- 1944 roku we wsi Radelicz
pow. Drohobycz banderowcy
uprowadzili i bestialsko zamordowali nad Dnestrem 4 Polaków, w
tym małżeństwo z małym dzieckiem, oraz 1 Ukrainkę.
- 1945 roku we wsi Kobylany
pow. Krosno Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
- 1946 roku: We wsi Hermanowice pow. Przemyśl upowcy obrabowali gospodarstwa polskie i
zamordowali 7 Polaków. We wsi
Iskań pow. Przemyśl upowcy obrabowali gospodarstwa polskie i
zamordowali 1 Polkę.
2 czerwca
- 1943 roku: We wsi Hurby pow.
Zdołbunów upowcy oraz chłopi
ukraińscy z sąsiednich wsi otoczyli wieś i ze szczególnym okrucieństwem dokonali rzezi około
250 Polaków. We wsi Liniów
pow. Horochów Ukraińcy zamordowali 4 rodziny polskie, tj. 17
Polaków: jedną spalili żywcem,
dwie wrzucili do studni, 3-letniemu chłopcu roztrzaskali głowę o
ścianę domu. W kol. Marianówka
pow. Łuck zamordowali 13 Polaków, w tym 9 osób z 2 rodzin
wiązali po troje drutem kolczastym i przecinali ciała ofiar piłami.
- 1944 roku: We wsi Dąbrowa
pow. Tomaszów Lubelski na skraju lasu znaleziono zmasakrowane ciała 4 Polaków: 2 kobiet i 2
dzieci. „W głębi lasu znajdowały
się dalsze zwłoki pomordowanych
ludzi” (Konieczny..., s. 215). We
wsiach: Dąbrowa, Rzeczyca,
Rzepin pow. Tomaszów Lubelski
w walkach z UPA poległo ponad
100 partyzantów AK.
W nocy z 2 na 3 czerwca
- 1944 roku: We wsi Brzeziec
pow. Rudki banderowcy spalili 12
gospodarstw polskich i zamordowali 10 Polaków. We wsi Rumno
pow. Rudki Ukraińcy z OUN-UPA z sąsiednich wsi obrabowali i spalili gospodarstwa polskie
oraz za pomocą siekier, noży i bagnetów zamordowali 40 Polaków
i 1 Żyda. „Drapała Zofia, lat 25,
torturowana, obcięto jej język i
piersi. Tak samo Wandycz Anna,
lat 23. Wandycz Zofia, lat 25,
miała zmasakrowane piersi. Maria Wandycz, lat 9, wycięli serce i
położyli obok ciała. Pater Józefa,
21 lat, postrzelona, oblana benzyną i żywcem spalona. Puńczyszyn
Maria, 6 lat, rozpruto brzuszek
nożem, skonała w męczarniach.
Kasprzyczak Katarzyna, 30 lat,

zarąbana siekierą. Kasprzyczak
Antoni, 2 lata, syn Katarzyny,
obuchem siekiery roztrzaskano
mu głowę. Dżugaj Maria, 57
lat, ogłuszona obuchem siekiery i wrzucona do ognia spłonęła
żywcem” (Siekierka..., s. 831,
844; lwowskie oraz „Kurier Galicyjski” z 28 czerwca – 16 lipca
2009).
3 czerwca
- 1943 roku we wsi Tynne pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
77-letniego Polaka, wdowca.
- 1944 roku we wsi Pianowice
pow. Sambor banderowcy zamordowali 1 Polaka
4 czerwca
- 1943 roku we wsi Sosnówka
pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: matkę z
9-letnim synem oraz ich furmana,
Ukraińca.
- 1944 roku we wsi Komarniki
pow. Turka banderowcy spalili 6
gospodarstw polskich i zamordowali 11 Polaków, w tym 8 młodych chłopców spalili w stodole.
- 1945 roku we wsi Cieszanów
pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
- 1946 roku w miejscowości
Cieszanów pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
5 czerwca
- 1943 roku (Zielona Sobota)
we wsi Chiniówka pow. Zdołbunów upowcy zaatakowali o 3
rano i w bestialski sposób wymordowali ponad 100 Polaków.
- 1944 roku: We wsi Borchów
pow. Lubaczów Polak odwiedził
swoją żonę Ukrainkę i przy jej
sprawstwie został zamordowany. W przysiółku Misztale pow.
Jarosław upowcy zamordowali 2
Polaków.
- 1945 roku we wsi Sokole pow.
Kamionka Strumiłowa upowcy
zamordowali 16 Polaków z rodzin
polsko-ukraińskich.
- 1946 roku we wsi Kobylnica
Wołoska pow. Jaworów upowcy
zamordowali Polaka, sołtysa.
6 czerwca
- 1943 roku we wsi Omelno pow.
Łuck upowcy zamordowali w bestialski sposób 7-osobową rodzinę polską.
- 1944 roku: W mieście Drohobycz woj. lwowskie Niemcy na
rynku rozstrzelali 19 Polaków, w
tym kobiety, w wyniku oskarżenia przez Ukraińców o przynależność do organizacji podziemnej.
We wsi Machnówek pow. Sokal
banderowcy zamordowali 3 Polaków.
- 1945 roku w pobliżu miasta
Przemyśl woj. rzeszowskie upowcy zamordowali 3 chłopców
polskich: dwóch 16-letnich i

17-letniego.
- 1946 roku we wsi Ropa pow.
Gorlice upowcy obrabowali gospodarstwa polskie oraz zamordowali 1 Polaka, nadleśniczego.
7 czerwca
- 1943 roku we wsi Kamienna
Góra pow. Zdołbunów upowcy
zamordowali co najmniej 10 Polaków.
- 1944 roku: We wsi Krościenko
pow. Lesko miejscowi policjanci
ukraińscy oraz chłopi ukraińscy z
SKW zamordowali 10 Polaków z
2 rodzin: 1 mężczyznę, 3 kobiety i 6 dzieci, w tym 2 chłopców
spalili żywcem. We wsi Machnówek pow. Hrubieszów upowcy
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie, kościół i plebanię oraz po
bestialskich torturach zamordowali 49 Polaków, głównie kobiety
i dzieci.
- 1947 roku: We wsi Dubiecko
pow. Przemyśl upowcy uprowadzili w nocy 7 Polaków - wartowników i zamordowali ich w lesie.
We wsi Śliwnica pow. Przemyśl
zamordowali 8 Polaków.
8 czerwca
- 1943 roku: W kol. Czerteż
pow. Równe upowcy zamordowali 3 Polaków: rodzeństwo Bronowickich: siostry lat 18 (Władysława) i 15 (Helena) oraz ich brata
lat 12 (Henryk), gdy ich rodzice
byli nieobecni w domu. W kol.
Reczyszcze pow. Dubno zamordowali 3 Polaków: 2 kobiety i
8-letniego chłopca.
- 1944 roku we wsi Podmichale
pow. Kałusz upowcy zamordowali 30 Polaków a miejscowi Ukraińcy wywieźli ciała do lasu. „Do
jednego z wozów przywiązali za
ręce postronkami Stefanię Klim,
żonę Franciszka, i kazali jej iść
boso kilka kilometrów za wozem
, na którym leżał jej mąż i dwóch
małoletnich synów. Po przybyciu na miejsce pochówku ofiar,
zamordowano ją i wrzucono na
wierzch stosu trupów” („Na Rubieży” nr 29/1998).
- 1946 roku we wsi Huwniki
pow. Dobromil upowcy spalili
wieś i zamordowali 10 Polaków,
którzy nie opuścili swoich gospodarstw.
9 czerwca
- 1943 roku we wsi Bartkówka
pow. Brzozów upowcy zamordowali 25 Polaków, w tym całe rodziny.
- 1944 roku: we wsi Bereżanka pow. Borszczów: ”Jako osoba
urodzona w m. Bereżanka (nad
Zbruczem) pow. Borszczów zaintrygowało mnie, że moja miejscowość figuruje na tej mapce
jako „biała plama”./.../ Otóż z
relacji moich rodziców Anny i
Michała Tokar, stałych mieszkańców ówczesnej Bereżanki ,
którzy obecnie mimo sędziwego
wieku (ojciec lat 94, matka 88),
dzięki Bogu cieszą się jeszcze

stosunkowo niezłym zdrowiem
fizycznym i dobrą pamięcią,
przytoczę nazwiska tak Polaków
jak i Ukraińców zabitych przez
ukraińskich nacjonalistów. Są to:
1. Żołyńska Anna (żona Albina) lat
40 – 29 wrzesień 1944 - Bereżanka
2. Żołyński Bronisław (szwagier Anny) lat ok. 38 - 9
czerwiec 1944 – Bereżanka
3. Harasym Mikołaj (Ukrainiec, pracownik silrady) lat
ok.40 –rok 1945 – Bereżanka
4. N.N. (Ukrainka - Hucułka, sekretarka silrady) – 9 czerwiec
1944 - Bereżanka” (Jan Tokar,
Wrocław; w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl ). Tego dnia
we wsi Huziejów pow. Dolina
banderowcy zamordowali 6-osobową rodzinę polską z 4 dzieci.
- 1946 roku we wsi Janówka
pow. Włodawa upowcy uprowadzili 1 Polaka o zamordowali w
pobliskim lesie.
10 czerwca
- 1943 roku we wsi Chorostów
pow. Włodzimierz Wołyński
Ukraińcy zamordowali 16-letniego Polaka.
- 1944 roku we wsi Zbadyń (Kutenberg) pow. Gródek Jagielloński banderowcy zamordowali 30
Polaków.
- 1945 roku w kol. Staszic pow.
Hrubieszów upowcy zamordowali 47 Polaków.
11 czerwca
- 1943 roku we wsi Stawki pow.
Równe Ukraińcy zamordowali 2
Polaków: ojca z synem.
- 1944 roku: We wsi Bereść w
folwarku Obliczyn pow. Hrubieszów upowcy zamordowali
5-osobową rodzinę polską właścicieli z 3 córkami, lat 14, 17 i
20. We wsi Byszów pow. Stanisławów banderowcy zamordowali 24 Polaków, w tym matkę z 6
dzieci, matkę z 3 dzieci oraz dwie
matki z 2 dzieci.
- 1945 roku : We wsi Duńkowiczki pow. Przemyśl miejscowi
Ukraińcy zamordowali 1 Polkę.
We wsi Ruska Wieś pow. Przemyśl upowcy zamordowali 1
Polaka. We wsi Wola Obszańska
pow. Biłgoraj zamordowali 1 Polaka.
12 czerwca
- 1943 roku we wsi Jarocin
pow. Nisko Niemcy z policjantami ukraińskimi zamordowali 15
Polaków, w tym proboszcza ks.
Marcina Kędzierskiego, który
był maltretowany, pchnięty nożem i wepchnięty do podpalonej
plebanii. „Nad ranem 12 czerwca, mniej więcej koło godziny 6,
kiedy już ogień objął wszystko i
dym buchał wszystkimi otworami wepchnięto ks. Kanonika w
ogień gorejącej plebanii i sztyletem pchnięto go w plecy. To
samo uczyniono z domownikami
ks. Kanonika, w skład których
wchodziła staruszka gospodyni
Aniela Jędruch i ze wsi dwie sta-

ruszki, przytulone do plebanii z
litości tylko ks. Kanonika: Katarzyna Gagat i Anna Pawłowska.
Wszystkie trzy kobiety podzieliły
los swego duszpasterza”. (http://
gosc.pl/files/old/gosc.pl/zalaczni1142246491/1142246506.pdf).
W okolicach wsi Kiwerce pow.
Łuck w ciągu jednej nocy upowcy zamordowali 150 Polaków
z okolicznych kolonii. We wsi
Oleksiniec Nowy pow. Zborów:
„12.VI.1943. Oleksiniec Nowy
pow. Zborów. Banda ukr. zamordowała Polaka, sekretarza gminy
zbiorowej wraz z całą rodziną.
Służący Ukrainiec na przesłuchaniu stwierdził, że w bandzie byli
Ukraińcy z pobliskich wsi (AAN,
AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 –
174). We wsi Rewuszki pow.
Kowel Ukraińcy zamordowali 8
Polaków z 2 rodzin braci (2 mężczyzn, 1 kobieta i 5 dzieci do lat
15).
- 1944 roku: We wsi Obliczyn
pow. Lubaczów zamordowali
4 Polaków. We wsi Tołszczów
pow. Lwów Ukraińcy na drodze
uprowadzili 3 Polaków, starszego
mężczyznę i 2 młode dziewczyny,
którzy zaginęli bez wieści.
- 1945 roku we wsi Bruchnal
pow. Jaworów banderowcy zamordowali 2 Polaków.
12 i 13 czerwca
- 1944 roku we wsi Momoty
Górne pow. Janów Lubelski esesmani ukraińscy z SS „Galizien
– Hałyczyna” razem z Niemcami
spalili 29 gospodarstw polskich i
zamordowali 19 Polaków.
13 czerwca
- 1942 roku we wsi Majdan Sopocki pow. Biłgoraj Niemcy z
Ukraińcami rozstrzelali 8 Polaków.
- 1943 roku: (Zielone Świątki):
W kol. Głuboczanka (Hłuboczanka) pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali głównie siekierami,
nożami i bagnetami 32 Polaków
oraz 1 Ukrainkę.
W osadzie
Kiwerce pow. Łuck Niemcy nakazali Polakom pochować 150
Polaków zamordowanych przez
Ukraińców w okolicach osady.
W miasteczku Kołki pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali kilku Polaków i ciała wrzucili do studni,
w tym niemowlę. We wsi Romanów pow. Łuck Ukraińcy ze wsi
Chorłupy dopędzili i zamordowali uciekających do Łucka z Chorłup 4 Polaków: matkę z dziećmi
lat 10 i 12 oraz 27-letnią kobietę;
ofiarom wyjęli oczy, obcięli języki i piersi oraz rozpruli brzuchy.
W kol. Stachówka pow. Sarny w
kolejnym napadzie upowcy zamordowali 22 Polaków i kolonię
spalili, natomiast wg sprawozdania UPA podczas tego napadu zabito 60 Polaków, ale pod datą 16
czerwca 1943 r.
- 1944 roku: We wsi Andryjanów pow. Rudki upowcy spalili
pozostałe gospodarstwa polskie i
zamordowali 7 Polaków. We wsi
Hoszany pow. Rudki spalili 45
polskich budynków i zamordo-
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wali 28 Polaków. W miasteczku
Łokacze pow. Horochów zamordowali ponad 20 Polaków. We wsi
Rumno pow. Rudki zamordowali
32 Polaków. We wsi Ujście pow.
Janów Lubelski Ukraińcy z Niemcami spalili wiele gospodarstw
polskich i zabili 28 Polaków.
W nocy z 13 na 14 czerwca
- 1944 roku: We wsi Hnizdyczów
pow. Żydaczów banderowcy zamordowali 2 rodziny polskie, tj.
12 Polaków. We wsi Katarynice
pow. Rudki spalili 210 budynków
i zamordowali 35 Polaków. We
wsi Komarno pow. Rudki zamordowali 50 Polaków: „Białoszczyński Antoni, 80 lat, obcięto mu ręce
i przebito bagnetem piersi”.
12 lub 14 czerwca
- 1943 roku we wsi Woronczyn
pow. Horochów: „Chciałabym
przekazać do Pańskich opracowań informację o zamordowanych
w Woronczynie 12 lub 14 czerwca 1943 roku członkach rodziny
mojej teściowej Haliny Kaliszewskiej z domu Kusik. Zamordowane przez Ukraińców zostały trzy
kobiety: Rozalia Kostecka z domu
Pawelczuk oraz jej dwie dorosłe
córki: Bronislawa Kostecka i Jozefa Kusik, z d. Kostecka, której
córką jest Halina Kaliszewska.
Halina Kaliszewska miała wówczas 2 latka i została oszczędzona
przez Ukraińców. Domyślamy się,
ze wobec tego musiała być córką
Ukraińca Grzegorza Kusika”. (dr
Sylwia Burnicka – Kaliszewska,
21.06.2011; w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl).
14 czerwca
- 1943 roku: We wsi Bystrzyce
pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, w tym 4-osobową rodzinę zakłuli bagnetami.
We wsi Kamienna Góra pow.
Zdołbunów wymordowali ostatnich 5 Polaków, w tym rodzinę z 2
dzieci. W okolicach wsi Łanowce
pow. Krzemieniec zamordowali
uprowadzoną ze wsi Białozorka
Polkę, emerytowaną nauczycielkę. W osadzie Żytyń pow. Równe
zamordowali 57-letnią Polkę.
- 1944 roku we wsi Trzeszczany
pow. Hrubieszów esesmani ukraińscy z SS „Galizien – Hałyczyna’
razem z Niemcami zabili 2 Polaków, w tym sanitariuszkę Marię
Małysz oraz aresztowali 10 Polaków, z których 7 zostało zamordowanych w więzieniu na zamku w
Lublinie.
15 czerwca
- 1943 roku we wsi Kisorycze
pow. Sarny upowcy zamordowali jadących furmanką 3 Polaków: 45-letnią nauczycielkę, jej
80-letnią służącą oraz furmana.
Nauczycielkę powiesili za nogi na
drzewie, odcięli piersi, wydłubali
oczy, wyciągnęli wnętrzności podobnie zginęła służąca i furman
(Siemaszko, s. 764 – 765).
- 1944 roku we wsi Ostrówek
pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy oraz gestapowcy rozstrzelali 15 Polaków przywiezionych z
Hrubieszowa.
- 1946 roku: We wsi Darowice
pow. Przemyśl Ukraińcy zamordowali 1 Polkę. We wsi Hureczko
pow. Przemyśl także zamordowali
1 Polkę.
- 1947 roku we wsi Horyniec
pow. Lubaczów upowcy zamordowali 1 Polaka.
W połowie czerwca

- 1941 roku w miejscowości
Chyrów pow. Dobromil w wyniku donosu Ukraińców NKWD
aresztowało 4 miejscowych polskich nauczycieli i po kilku dniach
rozstrzelało ich, w tym dyrektora
szkoły Lenarta.
- 1944 roku: W miasteczku Bohorodczany pow. Stanisławów
upowcy uprowadzili 3 rodziny
polskie liczące 12 osób i wymordowali je w lesie a ich zagrody
obrabowali miejscowi Ukraińcy i
spalili. We wsi Pacyków pow. Dolina obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali co
najmniej 40 Polaków.
16 czerwca
- 1943 roku: We wsi Dermanka
pow. Kostopol upowcy wymordowali głównie za pomocą różnych
narzędzi ponad 100 Polaków. W
kol. Granne pow. Kostopol zamordowali około 15 Polaków.
- 1944 roku we wsi Zatylce pow.
Tomaszów Lubelski upowcy zatrzymali pociąg osobowy na trasie Bełżec – Lubycza Królewska
– Rawa Ruska i w bestialski sposób wymordowali 73 Polaków, w
tym 14 kobiet (m.in. lat 20, 22, 23)
oraz 5 dzieci (lat 1, 3, 4, 13 i 16)
- wśród morderców byli Ukraińcy
ze wsi Poddębce;
- 1946 roku: We wsi Darowice
pow. Przemyśl upowcy uprowadzili 18-letnią Polkę i po nocy
następnego dnia przyprowadzili
ją pod jej dom i tutaj zastrzelili.
We wsi Łodzinka Górna pow. Dobromil obrabowali gospodarstwa
polskie, spalili 8 budynków i zamordowali 2 Polaków: nauczyciela i jego matkę; oraz 2 Polaków
poranili.
17 czerwca
- 1943 roku: W kol. Frankopol
pow. Kostopol upowcy zamordowali ponad 20 Polaków: 4-osobową rodzinę sołtysa Franciszka
Paszkowskiego (rodziców z córką
i synem, uratowała się 12-letnia
córka Genia z kilkunastoma ranami od ciosów nożem w plecy) oraz
kilkunastu przy moście na rzece
Korczyk („Kurier Galicyjski” z 24
kwietnia – 14 maja 2009).
- 1944 roku we wsi Momoty Dolne pow. Janów Lubelski policjanci
ukraińscy z Niemcami zamordowali 15 Polaków.
- 1945 roku we wsi Pogorzelec
pow. Włodawa upowcy zamordowali na oczach całej rodziny 1
Polaka.
- 1946 roku we wsi Holeszów
pow. Włodawa upowcy zamordowali 1 Polaka, przesiedleńca z
ZSRR.
18 czerwca
- 1943 roku: We wsi Jarosławicze pow. Dubno Ukraińcy wymordowali co najmniej 52 Polaków:. 18-letnią Stasię Jachimek
kilka razy zgwałcili, przywiązali
nagą sznurem za nogi do belki i
zanurzyli głową w dół w studni.
18-letnią Lusię i 30-letnią Jadwigę Przewłockie przed śmiercią
brutalnie wielokrotnie gwałcili na
oczach kilku osób (w tym rodziców) czekających na śmierć. Gdy
jednego Polaka nie udało im się
wkręcić w tryby młyńskiego koła,
zarąbali go siekierami. Większość
rodzin zarąbali siekierami, głównie kobiety i dzieci („Świadkowie
mówią”, s. 10). W kol. Kurdybań
Warkowicki pow. Dubno upowcy
zabili 5-letnią polską dziewczynkę
Irenę Dobłogowską. W kol. Marianówka pow. Łuck zamordowa-

li 3 starszych Polaków: Józefowi
Dąbrowskiemu obcięli rękę, jego
żonie piersi, związali ich drutem
kolczastym i powiesili w studni
głowami w dół oraz innemu mężczyźnie wydłubali oczy, wycięli
język i przywiązali do drzewa
głową w dół. We wsi Nowosiółki
pow. Zdołbunów zamordowali 45
Polaków.
- 1945 roku: We wsi Cewków
- Buda Czerniakowa pow. Lubaczów upowcy zamordowali 4
Polaków, w tym 3 kobiety, lat 23,
26 (ich ciał nie odnaleziono) oraz
30. We wsi Ruska Wieś pow. Przemyśl zamordowali 2 Polki.
- 1946 roku we wsi Cewków
pow. Lubaczów upowcy zamordowali 4 Polaków, w tym 3 kobiety
lat 23, 26 i 30.
W nocy z 18 na 19 czerwca
- 1943 roku we wsi Uhrynów
pow. Łuck upowcy oraz miejscowi chłopi ukraińscy wymordowali
w majątku ziemskim co najmniej
20 Polaków oraz ranili 15 osób, z
czego 2 zmarły; matce poderżnęli gardło i zadali wiele ran kłutych, jej 15-letniej córce rozpruli
brzuch.
19 czerwca
- 1943 roku: W kol. Jeziorany
Szlacheckie pow. Łuck upowcy
oraz chłopi ukraińscy obrabowali i spalili polskie gospodarstwa
oraz zamordowali co najmniej 49
Polaków: starsze małżeństwo przy
muzyce i tańcach spalili w stogu
siana , 59-letniemu Józefowi Butkiewiczowi wbili w czoło gwóźdź
i pozostawili kartkę „Win mene
chlibom kornyw, a ja joho za to
ubyw” - zrobił to służący Ukrainiec, którego Polak traktował jak
syna, m.in. wyprawił mu huczne
wesele (Siemaszko... s. 539). W
kol. Szklin pow. Łuck Ukraińcy
zamordowali 10 Polaków.
- 1944 roku we wsi Starzawa
pow. Mościska banderowcy zamordowali 3 Polaków.
- 1945 roku na drodze ze wsi Bircza pow. Przemyśl do Przemyśla
upowcy uprowadzili Polkę, matkę 6-ga dzieci, która zaginęła bez
wieści.
- 1946 roku: We wsi Maćkowce
pow. Przemyśl upowcy obrabowali gospodarstwa polskie oraz zamordowali 6 Polaków. We wsi Olszany pow. Przemyśl obrabowali i
spalili wieś oraz zamordowali 12
Polaków. We wsi Ujkowce pow.
Przemyśl obrabowali gospodarstwa polskie oraz zamordowali 9
Polaków.
W nocy z 19 na 20 czerwca

dzono także dokładne rewizje osobiste” – pisał dalej Bielaszewski.
Zatrzymanych wyprowadzono na
plac przed więzieniem. /.../ Później wraz z 20 innymi więźniami
został zaprowadzony za bramę,
gdzie czekały już dwie ciężarówki
i dwa samochody osobowe. Konwojowali ich niemieccy żołnierze
i ukraińscy milicjanci. Z relacji
Bielaszewskiego wynika, że zostali
zawiezieni na ul. Kowelską, gdzie
kazano im wysiąść z ciężarówek.
„Zaprowadzono nas w pole zarośnięte dość wysoką już pszenicą. W środku zboża spostrzegłem
dwa duże leje od bomb. Wpędzono
nas do jednego z lejów i kazano
się rozbierać do bielizny. Lej ten
był otoczony przez esesmanów i
ukraińskich milicjantów”. /.../ Po
egzekucji ostatniej czwórki zaczął
padać ulewny deszcz. Auta odjechały po nowy transport, przy
czym usłyszałem, jak milicjanci
ukraińscy wołali, aby przywieźć
szpadle do zakopania zwłok”.
Ulewny deszcz, przed którym kaci
schowali się do auta, wykorzystał
Franciszek Bielaszewski, który
został tylko ranny, do ucieczki.
O tej zbrodni Bielaszewski poinformował polską prokuraturę w
1945 roku, następni w 1969 roku
Główną Komisję Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce. Bezskutecznie. Zmarł w 2006 roku, a w
roku następnym jego córka Teresa
Wasiak złożyła spisaną dokładnie
relację ojca do radomskiej delegatury IPN (Piotr Kutkowski:
„Człowiek, który przeżył własną
śmierć”; w: „Dziennik Wschodni”
z 22 sierpnia 2008). W 2009 roku
odkryto istnienie masowych grobów na peryferiach Włodzimierza
Wołyńskiego, ale strona ukraińska
nie dopuściła do prac przy ekshumacji polskich ekspertów.
20 czerwca
- 1943 roku: W kol. Dąbrowa
pow. Łuck Ukraińcy zamordowali
5 Polaków: matkę z 3 dzieci oraz
17-letnią dziewczynę po dokonaniu zbiorowego gwałtu. W majątku i wsi Chocin pow. Równe obrabowali i spalili polskie gospodarstwa, liczba ofiar nie jest znana.
W osadzie Szklińskie Budki pow.
Łuck zamordowali 5 osób: Polaka
i jego żonę Bułgarkę, nadmłynarza z ciężarną żoną oraz uprowadzili ich 17-letnią córkę, po której
ślad zaginął.
- 1944 roku: we wsi Kamienobród pow. Gródek Jagielloński
podczas nocnego napadu banderowcy spalili wszystkie gospodarstwa polskie na osiedlu Granica i
zamordowali 12 Polaków.
- 1945 roku we wsi Batycze pow.
Przemyśl Ukraińcy uprowadzili i
zamordowali 3 Polaków: mężczyznę i 2 kobiety, w tym 22-letnią.

- 1944 roku we wsi Łachodów
pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 7 Polaków, którzy po
przejściu frontu wrócili na swoje
gospodarstwa.

- 1946 roku w miasteczku Lesko
woj. rzeszowskie Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.

- 1946 roku: We wsi Orzechowce pow. Przemyśl obrabowali i
spalili wieś oraz zamordowali 15
Polaków, w tym kobiety.

- 1944 roku: W miasteczku Halicz pow. Stanisławów banderowcy w nocy wrzucili dwa granaty
do polskiego domu zabijając 4
Polaków. W kol. Płoszcza Łomanowska pow. Łuck zarąbali siekierami 12 Polaków, uciekinierów z
sąsiednich wsi.

19 lub 20 czerwca
- 1942 roku w mieście Włodzimierz Wołyński esesmani i ukraińscy policjanci rozstrzelali około
320 Polaków. „Byli to wszystko
wojskowi, polscy oficerowie i podoficerowie. W komendanturze odebrano im wszystkie dokumenty, zaś
w wiezieniu naczelnik Ob. Kryszczuk, Ukrainiec, odebrał nam
zegarki, kosztowności, pieniądze
oraz paski i szelki. Przeprowa-

21 czerwca

- 1945 roku: We wsi Mokre pow.
Sanok upowcy zastrzelili 1 Polaka. We wsi Wola Michowa pow.
Sanok (Bieszczady) zamordowali
1 Polaka.
22 czerwca
-

1941 roku: W miejscowości
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Łaszczów pow. Tomaszów Lubelski Ukraińcy zamordowali 30
Polaków oraz spalili ich gospodarstwa. We wsi Załuże pow. Lubaczów w wyniku fałszywego donosu Ukraińców Wehrmacht zamordował 33 Polaków (w tym całe
rodziny) i spalił ich gospodarstwa.
- 1943 roku: W kol. Adamówka
pow. Dubno Ukraińcy okaleczyli
i wrzucili żywcem do ognia małżeństwo polskie, lat 70 i 75. W
kol. Czajków pow. Sarny upowcy
otoczyli i podpalili domy polskie,
uciekających mordowali siekierami i bagnetami – co najmniej 6 rodzin polskich, natomiast wg oceny
partyzantów sowieckich cała ludność kolonii została wymordowana, w tym przybyła z Wydymeru.
We wsi Górka Połonka pow. Łuck
upowcy napadli na kolumnę uciekinierów z Jezioran Szlacheckich i
zamordowali co najmniej 12 Polaków, w tym 1 dorosłego mężczyznę, młode małżeństwo (lat 18 i
24), 3 dziewczynki i 2 chłopców.
We wsi Myślina pow. Kowel podstępnie pojmali 2 Polaków: komendanta samoobrony (zastrzelili
go, gdy podjął ucieczkę) oraz jego
zastępcę, którego zamęczyli w
nadleśnictwie w Obłapach (znaleziono jego zwłoki bez nóg i rąk,
miał wyrwany język i wypalone
oczy) a w kilka dni później zamordowali jego żonę i siostrę, oraz
młynarza.
- 1945 roku we wsi Babica nad
Sanem pow. Przemyśl Ukraińcy
zamordowali 3 Polaków.
- 1946 roku: We wsi Zalesie
pow. Przemyśl obrabowali gospodarstwa polskie oraz zamordowali
4 Polaków.
23 czerwca
- 1941 roku: W osadzie wojskowej Podrudzie pow. Włodzimierz
Wołyński Ukraińcy zamordowali osadnika wojskowego Józefa
Bartosika, który od września 1939
roku do 22 czerwca 1941 roku
przebywał w więzieniu NKWD w
Włodzimierzu Wołyńskim i uniknął masakry więźniów 22 czerwca - zamordowali go Ukraińcy,
którzy zagarnęli jego gospodarstwo. W osadzie wojskowej Grabina pow. Włodzimierz Wołyński
Ukraińcy zamordowali oficera
WP Jana Buwaja, który uratował
się z masakry więźniów dokonanej przez NKWD 22 czerwca w
więzieniu w Włodzimierzu Wołyńskim i powrócił do domu - był
on aresztowany we wrześniu 1939
roku na skutek denuncjacji Ukraińców.
- 1943 roku: w kol. Jeziorany
Szlacheckie pow. Łuck Ukraińcy z sąsiedniej wsi zamordowali
4 Polaków, w tym 3 kobiety. W
osadzie leśnej Małuszka pow. Kostopol zamordowali 5 Polaków, w
tym 13 i 15-letnich chłopców.
- 1944 roku: we wsi Frankamionka pow. Hrubieszów upowcy
pojmali na drodze i zamordowali
19-letnią sanitariuszkę AK Wandę
Cisek: przybili ją gwoździami do
stodoły, skonała w męczarniach
(Konieczny..., s. 218). We wsi
Karczunek pow. Stryj spalili dwa
polskie domy i zamordowali 3 Polaków, w tym 19-letnią dziewczynę i partyzanta AK.
- 1945 roku we wsi Grabowo
pow. Kamionka Strumiłowa upowcy zamordowali 9 Polaków (w
tym 8-letniego sierotę), oraz 2
osoby z rodziny polsko-ukraińskiej;
- 1946 roku w miasteczku Lubaczów woj. rzeszowskie upowcy
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zamordowali 1 Polkę i powiesili 1
Ukrainkę.
Nocą z 23 na 24 czerwca 1943
roku na Zamojszczyźnie Niemcy
z udziałem policji ukraińskiej, esesmanów ukraińskich ze szkoły w
Trawnikach oraz innych formacji
ukraińskich rozpoczęli akcję „Wehrwolf” polegającą na wysiedlaniu Polaków i zasiedlaniu w ich
miejsce Niemców i Ukraińców.
Akcja ta objęła 99 polskich wsi w
pow. Biłgoraj, 44 wsie w pow. Tomaszów Lubelski, 30 wsi w pow.
Zamość, 8 wsi w pow. Hrubieszów (pozostałe wsie w tym powiecie były wysiedlone podczas
wcześniejszej akcji „Ukrainerakction”) i dotknęła około 60 tysięcy
Polaków.
24 czerwca
- 1941 roku: We wsi Trzcieniec
pow. Mościska Ukraińcy z batalionu „Nachtigall” zamordowali
10 Polaków. We wsi Lacka Wola
pow. Mościska ci sami oprawcy
wchodzili kilkuosobowymi grupami do polskich domów i zabijali
mężczyzn – zastrzelili 48 Polaków
i 1 Żyda.
- 1942 roku we wsi Lipsko pow.
Lubaczów Ukraińcy zamordowali
1 Polaka.
- 1943 roku: We wsi Górka Połonka pow. Łuck upowcy ostrzelali uciekinierów ze wsi Sienkiewiczówka zabijając 3 Polaków i
kilku raniąc. W kol. Nierucze pow.
Łuck zamordowali 3 Polaków.
- 1944 roku: We wsi Bortków
pow. Złoczów banderowcy zamordowali 6 Polaków. We wsi Wólka
Żmijowska pow. Lubaczów zastrzelili 2 Polaków koszących trawę na łąkach.
- 1945 roku: We wsi Hłomcza
pow. Sanok upowcy uprowadzili i
zamordowali Piotra Strózewskiego, a w walce obok wsi poległo
2 żołnierzy WP. We wsi Mrzygłód
pow. Sanok zamordowali 1 Polaka.
- 1946 roku we wsi Kupna pow.
Przemyśl upowcy zamordowali 1
żołnierza WP.
W nocy z 24 na 25 czerwca
1944 roku we wsi Wownia pow.
Stryj upowcy zamordowali 8 Polaków: matkę z 7 dzieci.
25 czerwca
- 1942 roku w miejscowości Łabuńki pow. Zamość gestapowcy z
policjantami ukraińskimi rozstrzelali 9 Polaków; egzekucji dokonali
Ukraińcy.
- 1943 roku: W miejscowości
Aleksandrów pow. Biłgoraj policjanci ukraińscy z Niemcami zastrzelili nie ustaloną liczbę Polaków oraz większość wywieźli do
obozów w Zwierzyńcu, Zamościu
i na Majdanku, na miejscu pozostawili 5 dziewcząt „do usług”,
które gwałcili. We wsi Majdan
Nowy pow. Biłgoraj policjanci
ukraińscy z Niemcami podczas
wysiedlania zamordowali 36 Polaków i spalili 58 gospodarstw.
- 1944 roku we wsi Obłażnica
pow. Żydaczów banderowcy zamordowali 4 młodych Polaków lat
21 – 24, rodzeństwo i braci.
- 1945 roku we wsi Sośnica pow.
Jarosław upowcy zamordowali 1
Polaka, milicjanta.
26 czerwca
- 1941 roku w kolonii Olganów-

ka Stara pow. Łuck grupa marszowa OUN zamordowała 1 Polaka,
rolnika.
- 1942 roku we wsi Stare Oleszyce pow. Lubaczów policja
ukraińska zabiła 1 partyzanta AK
zadenuncjowanego przez sąsiada
– Ukraińca.
- 1943 roku: W kol. Jeziorany
Szlacheckie pow. Łuck Ukraińcy
z tej wsi zamordowali w sposób
bestialski 5-osobową rodzinę polską, rodziców i córki lat 9, 16 i 18.
W kol. Marianówka pow. Łuck
upowcy zamordowali 18 Polaków.
We wsi Poddębce pow. Łuck zamordowali 10 Polaków.
- 1944 roku w mieście Kałusz
woj. stanisławowskie banderowcy
na przedmieściu spalili 2 domy i
zamordowali 7 Polaków.
- 1945 roku we wsi Dobra Szlachecka pow. Sanok Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
27 czerwca
- 1941 roku w kolonii Olganówka Stara grupa marszowa OUN
zamordowała Polkę (lat 35) oraz
jej małe dziecko. We wsi Ryków pow. Złoczów na podstawie
fałszywego donosu Ukraińców
NKWD aresztowała proboszcza
ks. Jana Szewczyka, którego zamordowała 2 lub 3 lipca, razem z
5 innymi Polakami.
- 1943 roku we wsi Dzików Stary
pow. Lubaczów policjanci ukraińscy po torturach zamordowali 2
Polaków.
- 1944 roku we wsi Oleszyce Stare pow. Lubaczów upowcy uprowadzili i zamordowali w lesie 5
Polaków
- 1946 roku: W lasach Brylińce
– Koniusza pow. Przemyśl w zasadzce UPA zginęło 26 żołnierzy
WP. We wsi Dobra Szlachecka
pow. Sanok upowcy zamordowali
4 Polaków
- 1947 roku we wsi Dzików Stary pow. Lubaczów banderowcy
zamordowali 2 Polaków: matkę,
którą powiesili na żurawie studziennym oraz jej syna.
28 czerwca
- 1941 roku we wsi Olganówka
Nowa pow. Łuck grupa rszowa
OUN zamordowała 4 Polaków,
mieszkańców Olganówki Starej:
Annę Paszkiewicz lat 80, jej córkę Ewę Wilk lat 50, jej wnuczkę
Genowefę Wilk lat 17 oraz wnuczka Czesława Wilk lat 6. Ofiary
mordu pozwolili pochować dopiero 6 lipca, bez trumien, na poniemieckim cmentarzu.
- 1943 roku: We wsi Iwańczyce
Nowe pow. Łuck upowcy zamordowali 11 Polaków: 2 starsze małżeństwa, rodziców z synem i jego
18-letnią żonę w ciąży, którą torturowali przez 2 dni oraz 2 małych
dzieci (rodzeństwo ww. syna). W
kol. Świszczów pow. Dubno zamordowali co najmniej 13 Polaków, w tym 18-letnią dziewczynę.
W nocy z 28 na 29 czerwca
- 1943 roku: „W nocy z 28 na
29.VI.1943, na kolonii Dychta,
wieś Szuparka pow. Borszczów
dokonano morderstwa na osobach
Chyły Jana i jego żony Weroni8ki. Oboje narodowości polskiej.
Pomordowani pozostawili dwoje
nieletnich dzieci w wieku 2 i 5 lat.
Morderstwa dokonali: Kyryluk
Michał, Bodnarczuk Yeodozy, Borys Jan, Masyk Michał, wszyscy

Ukraińcy z Szuparki” (AAN, AK,
sygn. 203 /XV/ 9, k. 170 – 174).
- 1944 roku we wsi Balicze Podróżne pow. Żydaczów banderowcy zamordowali 2 Polaków,
rodziców ks. Jana Przytockiego ze
Stanisławowa
- 1946 roku we wsi Silca pow.
Przemyśl upowcy zamordowali na
drodze 6 Polaków, w tym 3 milicjantów.
29 czerwca
- 1941 roku: W mieście Równe woj. wołyńskie zamordowany
został przez bojówkę OUN ks.
Franciszek Stańko (pracował w
Tarnawce Piątkowej. We wsi Kobylnica Wołoska pow. Jaworów
samozwańczy „policjanci” ukraińscy zamordowali 10 osób, w tym 4
Polaków, 4 Żydów i 2 Ukraińców.
- 1943 roku: W kol. Andrzejówka pow. Łuck upowcy z kol. Krasny Sad zamordowali 10 Polaków,
23-letnią dziewczynę uprowadzili
do lasu i przed zamordowaniem
zgwałcili. W osadzie Konstantynów pow. Równe zamordowali
28 Polaków. We wsi Koszów i futorze Pasieka pow. Łuck zamordowali siekierami, widłami, torturując, co najmniej 31 Polaków,
w większości kobiety i dzieci . W
kol. Mikołajowka pow. Równe
upowcy wracający z nocnego napadu na Kobylnię wymordowali
bagnetami co najmniej 14 Polaków, w większości kobiety i dzieci, w tym 16 i 17-letnie dziewczęta
oraz 20-letnią w ciąży. We wsi Milatyn pow. Włodzimierz Wołyński
upowcy zamordowali 9 Polaków,
w tym 4-osobową rodzinę z 2
synami: półrocznym i 12-letnim
oraz 3-osobową z 8-letnią córką.
Na stacji kolejowej Nieświcz pow.
Łuck zamordowali 9 Polaków
oraz 1 Węgra, nieznane są losy 7
rodzin polskich. We wsi Sadów
pow. Łuck zamordowali kilkudziesięciu Polaków. W kol. Zastawie pow. Kostopol zamordowali
bestialsko co najmniej 83 Polaków, ograbili i spalili 115 domów
polskich.
- 1944 roku: We wsi Moszczenica pow. Lubaczów miejscowy
Ukrainiec oskarżył do Niemców
Polaka o posiadanie broni, w wyniku czego Polak został zamordowany.
- 1945 roku we wsi Dobra Szlachecka pow. Sanok Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
30 czerwca
- 1943 roku: W kol. Rafałówka pow. Sarny podczas nocnego
napadu Ukraińcy zamordowali
kilkudziesięciu Polaków mieszkających na obrzeżach kolonii. We
wsi Rzeczki pow. Równe zamordowali 3 Polaków: braci lat 3 i 5
(13 lipca zamordują ich trzeciego,
4-letniego brata) oraz 59-letnią
kobietę. We wsi Tomachów pow.
Równe zamordowali 4-osobową
rodzinę polską, rodziców i córki
lat 19 i 29.
- 1944 roku: We wsi Prusie pow.
Lubaczów upowcy zamordowali 4 Polaków, w tym dziewczyny
lat 14 i 20. We wsi Radróż pow.
Rawa Ruska zamordowali 5-osobową rodzinę polską z córkami lat
13, 14 i 17.
- 1946 roku we wsi Bircza pow.
Przemyśl upowcy uprowadzili Polaka, który zaginął.
20 – 30 czerwca 1940 roku,
w trzeciej deportacji na Sybir Sowieci wywieźli około 400 tysięcy

Polaków.
W czerwcu 1941 roku w
czwartej deportacji na Sybir Sowieci wywieźli około 280 tysięcy
Polaków.
W okresie luty - czerwiec
1944 roku we wsi Iwanikówka
pow. Stanisławów upowcy zamordowali 10 Polaków oraz we wsi
Meducha pow. Stanisławów 53
Polaków.
W okresie kwiecień – czerwiec
- 1943 roku w miasteczku Ostróg
nad Horyniem pow. Zdołbunów:
Jak podaje o. Remigiusz Kranc,
na przestrzeni 3 miesięcy 1943 r.
(najprawdopodobniej w drugim
kwartale) pochował na cmentarzu rzymskokatolickim w Ostrogu
ofiary napadu w 154 skrzyniach
zawierających po 3-4 zwłoki, tj.
około 560 osób, zarąbanych bądź
spalonych, pochodzących ze wsi,
kolonii i futorów parafii Ostróg
(Siemaszko..., s. 986). Zwieziono
tylko niewielką część zwłok.
W okresie maj - czerwiec
- 1943 roku: Podczas napadów
UPA na majątki w pow. Horochów: Brany, Bużany, Dmitrówka,
Haliczany, Kozłów, Łobaczówka,
Nowosiółki Ruskie, Peremyl, Pieczychwosty, Rudka, Strzelcze,
Wola, Zajęczyce, Zboryszów Stary zostały one ograbione i spalone
a ludność polska została wymordowana. Liczba ofiar nie została
ustalona, zapewne sięgała ona od
15 do ponad 100 Polaków w każdym majątku. W majątku Błudów
pow. pow. Horochów upowcy zamordowali co najmniej 15 Polaków. W futorze Kościelny Futor
pow. Kostopol zamordowali 2
polskie rodziny liczące 15 osób.
W kol. Lidawka pow. Równe zamordowali 9 Polaków: 2 rodziny
4-osobowe i kobietę, W kol. Ludwiszyn pow. Łuck zamordowali
nie ustaloną liczbę Polaków. W
kol. Majdan Komarski pow. Łuck
upowcy z Sytnicy zamordowali
7-osobową rodzinę polską: ojca,
dwie babcie oraz 4 dzieci do lat
12. We wsi Medwedówka pow.
Kostopol Ukrainiec zarąbał siekierą 14-letniego polskiego chłopca Franciszka Bronowickiego. W
kolonii Sienkiewicze pow. Krzemieniec upowcy wymordowali
całą ludność polska, nie ocalała
ani jedna osoba, liczby ofiar nie
ustalono – ponad 100 (?) Polaków.
- 1945 roku na Rzeszowszczyźnie z rąk ukraińskich zginęli Polacy we wsiach: Bachów – 2 osoby , Barycz – 1 osoba, Batycze
– 3 osoby, Brzeżawa – 18 osób,
Brzuska – 1 osoba, Duńkowiczki
– 1 repatriantka, Iskań – 3 osoby,
Lipa – 15 osób, Malawa – 5 osób,
Polhowa – 1 osoba, Roztoka – 2
osoby (w tym jednotygodniowe
dziecko), Ruska Wieś – 1 osoba,
Wola Krzywiecka – 1 osoba.
- 1946 roku we wsi Sąsiadowice
pow. Sambor upowcy zamordowali 6 Polaków oraz 3 Łemków
przesiedlonych z Polski.
W czerwcu (świadkowie nie
podali dnia mordu)
- 1941 roku: We wsi Borchów
pow. Lubaczów ukraińscy policjanci zatrzymali i przekazali
Niemcom 5 Polaków i 1 Żydówkę – osoby te zostały zamordowane. We wsi Budomierz pow.
Lubaczów Ukraińcy zamordowali
3 Polaków. We wsi Wołczkowce
pow. Śniatyn Ukraińcy wymordowali 3 rodziny polskie liczące
8 osób.
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- 1942 roku: We wsiach: Niegowce, Nowe Kopanki i Pniaki
pow. Kałusz Ukraińcy wymordowali mieszkających tutaj Polaków,
ograbili i spalili ich gospodarstwa;
ilość ofiar nie została ustalona
(Jastrzębski, s. 154, stanisławowskie). We wsi Stydyń Wielki pow.
Kostopol policjanci ukraińscy
aresztowali 4 Polaków pod fałszywym zarzutem kradzieży, bili ich i
torturowali aż do uśmiercenia. We
wsi Tynne pow. Sarny Ukraińcy
zamordowali 2 Polaków: jednemu
wbili w ciało kozioł do rznięcia
drewna (kołki w kształcie litery
„X”), drugiemu odcięli głowę.
- 1943 roku: W kol. Bielczakowska pow. Kostopol spalili żywcem
10 Polaków, w tym rodziców z 4
dzieci , rodziców z 1 dzieckiem
oraz kobietę. W kol. Chinocze
pow. Sarny spalili tą polską kolonię i zamordowali nie ustaloną
liczbę Polaków, natomiast we wsi
Chinocze pow. Sarny zamordowali 3-osobową rodzinę polską
gajowego: rodziców przerżnęli
piłą a 4-letniemu synowi obcięli
obie nóżki (Siemaszko..., s. 798).
W kol. Dębowa Karczma pow.
Łuck zamordowali 15 Polaków
pracujących na polu. W kol. Grabowiec pow. Łuck wymordowali
wszystkich Polaków z tej polskiej
kolonii, liczba ofiar nie została
ustalona. We wsi Horodyszcze
pow. Łuck upowcy zamordowali
3 - 4 polskie rodziny, około 15 Polaków. We wsi Iserna pow. Krzemieniec upowcy podczas walki z
partyzantami sowieckimi mordowali ukrywających się w lesie Polaków, wiadomo o 33 ofiarach, ale
było ich znacznie więcej. W kol.
Karolówka pow. Łuck upowcy
oraz miejscowi Ukraińcy zamordowali około 40 Polaków. W kol.
Koleśnia pow. Równe upowcy
ograbili i spalili kolonię oraz zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków. W miasteczku Kołki pow.
Łuck tuż po 13 czerwca Ukraińcy
zgromadzili w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Polaków i podpalili, żywcem spłonęło około 40
Polaków i 1 Ukrainiec, mąż Polki.
We wsi Kozaki pow. Równe wymordowali wszystkich Polaków,
kilka rodzin. W kol. Łomsk pow.
Sarny spalili polską kolonię i wymordowali Polaków, liczby ofiar
nie ustalono. W osadzie Maczkowce pow. Łuck upowcy ze wsi
Ramomyśl zamordowali około
50 Polaków; staruszkę wyprowadzili na próg jej domu, obłożyli
słomą i podpalili; studnia na podwórku tej staruszki do połowy
wypełniona była zwłokami dzieci
(Siemaszko...., s. 600). We wsi i
majątku Mokrzec pow. Włodzimierz Wołyński upowcy spalili
majątek i wymordowali ludność
polską, co najmniej 57 Polaków:
małżeństwu odcięli głowy (Adam
Czarnecki z żoną); Aleksander
Funa, lat 40, został przecięty piłą.
Z 15 rodzin uratowała się tylko
15-letnia Czarnecka, uderzona
w głowę szpadlem była nieprzytomna, potem natrafiła na grupę
Polaków (Siemaszko..., s. 928).
„A tam, pod lasem, 120 osób jeszcze leży. To była wieś Mokrzec.
Tam też trzeba by postawić krzyż”
(Leszek Wójtowicz: „Krzyże pamięci”, w: „Dziennik Lubelski” z
25 października 2005; cytuje on
słowa świadka, Franciszki Prus z
Włodzimierza Wołyńskiego). W
majątku Nowomalin pow. Zdołbunów w budynkach folwarku chłopi ukraińscy otoczyli i spalili żywcem około 40 Polaków. We wsi
Oszczów pow. Horochów upowcy
zarąbali siekierami 25 Polaków, w
tym 2 rodziny 5-osobowe i 2 rodziny nauczycielskie. W majątku
Płoska pow. Zdołbunów spalili
majątek i zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków, natomiast we
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wsi Połonka zamordowali około
10 Polaków. W majątku Pustomyty pow. Równe zamordowali
co najmniej 32 Polaków. We wsi
Puzów pow. Włodzimierz Wołyński miejscowi upowcy związali
drutem kolczastym uprowadzonego z kol. Worczyn nauczyciela
Wincentego Sułka, torturowali
go przez dwa dni aż do zgonu. W
kol. Radków pow. Dubno upowcy
wymordowali całą polską kolonię,
liczba ofiar nie została ustalona.
We wsi Radomyśl pow. Łuck zamordowali około 12 Polaków, którzy pozostali we wsi. W powiecie
Równe upowcy dokonali napadu
na majątki ziemskie, które po obrabowaniu spalili oraz wymordowali mieszkającą tam ludność polską, liczby ofiar nie zostały ustalone. Były to majątki: Hruszwica,
Humienniki, Józefów, Krzywicze,
Nowosiółki, Tudorów, Wołoszki , Woskodawy. W kol. Rudnia
Kniaźsielska pow. Kostopol policjanci ukraińscy z Niemcami podczas pacyfikacji zamordowali wg
W. i E. Siemaszków 7 Polaków,
natomiast Czesław Piotrowski w
książce Przez Wołyń i Polesie na
Podlasie (Warszawa 1998) na s.
29 pisze, że oddział AK „Bomby” spotkał 13 sierpnia 1943 roku
spaloną wieś z tabliczką „Rudnia
Kniaźsielska” oraz wysoki dębowy krzyż na wysokim nasypie z
napisem: „Tu spoczywa 280 ciał
narodu polskiego wymordowanego przez żandarmerię niemiecką”.

Spotkał też część mieszkańców
ukrywających się w lesie, za bagnami. W kol. Teklówka pow. Horochów wymordowali kilkanaście
rodzin polskich. Koło miasteczka
Torczyn pow. Łuck upowcy złapali 14-letnią dziewczynkę polską
(Liszycka) i zamordowali ją przez
przybicie do ziemi kołkiem przez
brzuch (Siemaszko..., s. 644). W
majątku Watyn pow. Łuck wymordowali nie ustaloną liczbę
Polaków, obrabowali i spalili ich
gospodarstwa, natomiast we wsi
Watyn bestialsko zamordowali
21-letnią Zofię Morawską, łączniczkę AK, która wybrała się z
Torczyna na wieś po żywność. W
kol. Wielkie pow. Włodzimierz
Wołyński Ukraińcy w nocy uprowadzali do lasu młodych Polaków
„na przesłuchanie”, z którego kilkunastu już nie wróciło. W majątku Wierzchy pow. Łuck upowcy
obrabowali majątek (160 sztuk
bydła, 60 koni), spalili i zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków.
W majątku Woronów pow. Sarny
obrabowali i spalili majątek oraz
zamordowali nie ustaloną liczbę
Polaków; 30 upowców zbiorowo
zgwałciło córkę zarządcy majątku (Siemaszko...., s. 722). W kol.
Worotniów pow. Łuck zamordowali 7-osobową rodzinę polską:
50-letnią Zofię Kwiatkowską i jej
6 dzieci w wieku 2 – 18 lat. W majątku Wujkowice pow. Horochów
bojówkarze SB-OUN zamordowali 80 – 100 Polaków. W kol.

Zagaje pow. Łuck zamordowali
16 Polaków, w tym 11-osobową
rodzinę; 80-letnia kobieta musiała
przed zamordowaniem wykopać
sobie grób. W kol. Zahadka pow.
Włodzimierz Wołyński miejscowy Ukrainiec podjął się doprowadzenia do Włodzimierza młodej
Polki Reginy Garczyńskiej, która
odwiedziła rodzinę i wiozła z powrotem żywność. W okolicach
wsi Mohylno wydał ją w ręce
upowców, którzy przywiązali ją
rozebraną do drzewa i gwałcili; rozpalili ognisko i następnie
wkładali ofierze w narządy rodne
rozpalone żelazo (Siemaszko...., s.
949, 959).
- 1944 roku: We wsi Germakówka pow. Borszczów „Kilku młodych miejscowych Ukraińców, na
czele z Dmytrem Husakiem, uprowadziło z drogi w pobliżu stacji
kolejowej 5 młodych dziewcząt –
Polek, które, po zbiorowym gwałcie i torturach zostały przez nich
zamordowane” : 3 dziewczyny
15-letnie, jedna 17-letnia i jedna 18-letnia (Komański..., s. 37).
Nastia Burdajna, staniczna UPA,
opowiadała po latach, że pięć polskich dziewcząt „zaprowadzono
do lasu i tam były gwałcone przez
kilka dni, następnie spuszczono z
nich krew i wbito kołki drewniane
w narządy rodne. Pogrzebano je
w okopach pod lasem na Glince”
(jw., s. 543). We wsi Hoczew pow.
Lesko upowcy wrzucili podczas

mszy do kościoła granaty zabijając 10 Polaków. We wsi Koniuszki
Tuligłowskie pow. Rudki obrabowali i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 22 Polaków.
We wsi Nowa Wieś pow. Rudki
obrabowali gospodarstwa polskie
i zamordowali 40 Polaków. We
wsi Pacyków pow. Stanisławów
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 30 Polaków (Siekierka..., s. 496; stanisławowskie). We wsi we wsi Poluchów Mały pow. Przemyślany
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 15 Polaków. We wsi Poluchów Wielki
pow. Przemyślany obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali 20 Polaków. We wsi
Susłów pow. Rudki obrabowali i
spalili gospodarstwa polskie oraz
zamordowali 25 Polaków. We wsi
Synowódzko Wyżsne pow. Stryj
zamordowali 42 Polaków, którzy
nie opuścili swoich gospodarstw.
We wsi Żulice pow. Złoczów zamordowali 15 Polaków, w tym 2
rodziny.
- 1945 roku: We wsi Iskań pow.
Przemyśl w bestialski sposób zamordowali rodzinę nauczycieli:
Polaka, jego żonę Ukrainkę, jej
matkę (teściową Polaka), którą
powiesili głową do dołu „za zdradę narodu ukraińskiego”. Ponadto
zamordowali jeszcze 1 Polaka.

1 czerwca 2015 - strona 27
Łącznie zginęło 2 Polaków i 2
Ukrainki. Prawdopodobnie mordu
dokonali synowie księdza unickiego Michajło Huka. We wsi Liczkowce pow. Kopyczyńce zamordowali 6 Polaków, w tym 17-letnią dziewczynę oraz 2 chłopców
17-letnich, którzy zostali związani
drutem kolczastym i wrzuceni do
rzeki Zbrucz. Ofiary miały też ślady gwoździ wbitych w palce u rąk
i nóg. We wsi Przemysłów pow.
Sokal zamordowali 5-osobową rodzinę polską z 3 dzieci.
- 1946 roku: We wsi Dylągowa
pow. Brzozów upowcy zamordowali 2 Polaków: małżeństwo,
które osierociło 8-ro małoletnich
dzieci. We wsi Stare Sioło pow.
Lubaczów zamordowali 3-osobową rodzinę polską, która przyszła
obejrzeć swoje opuszczone wcześniej gospodarstwo.
P/w tekst jest w wersji skróconej.
Wszystkich
zainteresowanych
zapraszam na portale kresowe:
„Wołyń wczoraj i dziś” -http://
wolyn.org/ i „Kresy nasze Kresy”- http://kresy.info.pl/ , gdzie
zostanie opublikowany po 1
czerwca w pełnej wersji łącznie z
bibliografią.

PRZEDSIONEK PIEKŁA
- CZERWIEC 1943 ROKU
NA WOŁYNIU
Bogusław Szarwiło
Tego nie można zapomnieć piszą
i mówią świadkowie wydarzeń
jakie miały miejsce na Wołyniu w
tragicznym dla Polaków 1943 r.
Poniżej relacje o zbrodniach
OUN-UPA tylko w czerwcu.
Anna Kownacka Góral :W
pierwszych dniach czerwca 1943
r. duży oddział samoobrony z
Przebraża zorganizował transport dla ludności polskiej mieszkającej jeszcze w Kołkach i pobliskich koloniach. Wszystkich
zabrano na Przebraże. Zostali
tylko ci, którzy z jakiś powodów
nie chcieli opuszczać swoich domów. Kilka dni później wszystkich
Polaków, którzy zostali jeszcze w
Kołkach, banderowcy spędzili do
polskiego kościoła i spalili żywcem. Z naszej kolonii prawie
wszyscy dołączyli do transportu
na Przebraże. Zostały tylko trzy
rodziny, w tym nasza. Na drugi
dzień rano, nasza jedyna sąsiadka
Ukrainka przybiegła przerażona i
ostrzegła nas abyśmy natychmiast
uciekali, ponieważ w ich domu 15
banderowców szykuje się nas zamordować. Narażała życie, bo
gdyby odkryli, ze poszła nas
ostrzec, zabiliby ją i całą jej ro-

dzinę. W ciągu kilku minut byliśmy gotowi do drogi. Tylko z tobołkami w dłoni i psem Żukiem na
smyczy, uciekliśmy przez pobliski
lasek, bocznymi ścieżkami na
Chmielówkę. Była to polska kolonia w pobliżu Przebraża. Trzeba
było tylko przejść przez las. Tam
zamieszkaliśmy u naszego kuzyna
Stanisława Drzewińskiego. [1]
Irena Gajowczyk : 2 czerwca
1943 miejscem zbrodni była wieś
Hurby położona w powiecie zdołbunowskim . W jej wyniku zginęło
około 250 Polaków. Z domu nazywam się Ostaszewska, córka
Jana i Marii (z domu Zielińskiej).
[…] Byłam zbyt mała, aby się
bronić i zbyt duża, żeby zapomnieć tragiczny dzień 2 czerwca
1943 roku. Wieczorem tego krytycznego dnia, mama całą piątkę
dzieci przygotowywała do snu.
Byliśmy w samych koszulkach
(dla porządku podaję imiona i
wiek mojego rodzeństwa: najstarszy brat, Marcel - 12 lat, siostra
Lodzia - 10 lat, Irena - 6,5 roku,
siostra Stasia - 4 lata, brat Tadzio
- 1,5 roku). Mieszkaliśmy dość
daleko od innych gospodarstw i
tego dnia ktoś nas powiadomił, że

wiele domów pali się i że banderowcy napadli na Hurby. Wtedy
ojciec zdecydował, aby mama z
dziećmi uciekła do pobliskiego
lasu. Tak też się stało. Marcel
wziął na plecy Stasię, Mama najmłodsze z dzieci na ręce, ja zaś
trzymając się sukienki Mamy i Lodzia - uciekałyśmy. Dołączyło do
nas wielu sąsiadów, wszyscy biegli w kierunku lasu. Ojciec został
w domu, aby wynieść cenniejsze
rzeczy i trochę żywności. Uszliśmy może ze 150 metrów, kiedy
Mama zauważyła kilku młodych
mężczyzn wychodzących z lasu.
Każdy miał w ręku siekierę.
Mama zaczęła krzyczeć przeraźliwie, abyśmy się chowali. Rozbiegliśmy się wszyscy w zboże na tyle
już duże, że pozwalało nam ukryć
się. Brat Marcel z siostrą Stasią
odbiegł od nas, siostrę Lodzię pociągnęła za sobą jedna z naszych
sąsiadek, a ja zostałam z Mamą.
Rozpoczęła się rzeź. Banderowcy
uderzali na oślep siekierami i nożami kogo dopadli. Kilku z nich
nadjechało na koniach i tratując
w poszukiwaniu ofiar zboże - mordowali znalezionych. Kilku banderowców podbiegło do mojej

mamy i jeden z nich uderzył ją w
głowę siekierą. Mama upadła i
wypuściła z rąk brata Tadzia, a ja
z przerażenia krzyczałam. Na całym polu był ogromny wrzask i
lament, ludzie błagali swoich
oprawców o darowanie życia, no
bo przecież ich znali. Oprawcy
byli jednak bezwzględni. Mama
czołgając się, przygarnęła do siebie płaczącego Tadzia i zakrwawionemu dała pierś. Po niedługiej chwili banderowcy ponownie
dobiegli do mojej Mamy i podcięli jej gardło. Jeszcze żyła kiedy
zdarli z niej szaty i poodcinali
piersi. Ja leżałam przytulona do
ziemi, chyba ze strachu nawet nie
oddychałam. Mama i Tadzio
strasznie się męczyli, Mama powyrywała sobie długie włosy z
głowy, była strasznie zmieniona,
bałam się jej, prosiła o wodę. Jak
trochę się uspokoiło pobiegłam
na nasz ogród i na listku kapusty
przyniosłam trochę wody, ale nie
podałam bo już nie jęczała i bałam się jej. W pewnym momencie
zobaczyłam straszny ogień i wycie zwierząt, to paliły się nasze
zabudowania, bydło i konie chodziły po ogrodzie, a trzoda i drób

paliły się razem z budynkami.
Przerażona przesiedziałam do
rana przy zwłokach Mamy i brata. Zobaczyłam też inne trupy,
bardzo się bałam, było mi zimno,
byłam tylko w koszulce. Rano postanowiłam pójść do swojej cioci
- Marii Terlickiej - myśląc w swej
naiwności, że to tylko nas
spotkało takie nieszczęście. Jej
budynek, nowy, murowany, kryty
blachą stał niezniszczony. Na
podwórku było dużo koni, ale
kiedy usłyszałam głośne rozmowy
po ukraińsku uciekłam stamtąd
do mojej koleżanki, Stasi Materkowskiej. Jej budynek, nowy, też
nie był spalony, a na podwórku
także zobaczyłam dużo koni. Weszłam na ganek i chciałam wejść
do mieszkania, gdy nagle usłyszałam pijackie krzyki, a jeden z
Ukraińców krzyknął: mała Laszka! Strylaj! Wybiegłam do dobrze
znanego mi ogródka i weszłam w
krzak jaśminu. Siedziałam cichutko i obserwowałam, jak pijani
banderowcy wybiegli na podwórko. Nie szukali mnie, powsiadali
na konie i ze śpiewem odjechali.
Długo siedziałam w tym krzaku,
płakałam i bawiłam się lalką, gał-
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gankową, którą zabrałam ze sobą.
Było bardzo gorące południe co
zmusiło mnie, by wyjść szukać
wody i ludzi. Bałam się wracać do
domu, którego już nie było. Wyszłam na drogę i w pewnym momencie zauważyła mnie moja ciocia, Helena Ostaszewska, która
zaopiekowała się płaczącym
dzieckiem. Opowiedziałam jej, co
przeżyłam przez ostatnią noc. Powoli ze zboża i innych kryjówek
zaczęli wychodzić mieszkańcy
Hurbów. Znalazła się moja siostra Lodzia, która też została
przygarnięta przez ciocię. Stojąc
w grupie zauważyliśmy, że z lasu
biegnie jakiś mężczyzna. Zaczęliśmy się chować - każdy myślał, że
to banderowiec - a to był mój Ojciec. Opowiedział, jak całą noc
uciekał przed banderowcami.
Uciekł z płonącego domu przez
okno i ukrył się pod jakimś mostkiem w lesie. Bardzo rozpaczał na
miejscu kaźni Mamy i brata, niedaleko leżał nieżywy brat Marcel i
ciężko ranna siostra Stasia. Miała
ona dwie dziury w głowie oraz
dwie, kłute nożem, dziury w brzuchu. Było widać jelita, jęczała i
wołała Mamusię. Pozostali mieszkańcy Hurbów zaczęli grzebać
zwłoki najbliższych w miejscu ich
śmierci. Ojciec pogrzebał Mamę,
dwóch braci i sąsiada w naszym
ogrodzie. Mężczyźni połapali
swoje konie, było tez kilka wozów
i bryczek, które się nie spaliły i zaczęliśmy się szykować do ucieczki, do Mizocza. Na naszym dużym
wozie jechał Ojciec, Lodzia, opatulona ranna Stasia, oraz sąsiadka Wasylkowska z dziećmi. Wyjechało kilka furmanek w godzinach
wczesnego popołudnia. Ojciec
ciągle nas uspokajał, abyśmy nie
płakały bo w lesie mogą być banderowcy. Po przebyciu przez nas
kilku kilometrów, leśną drogę zastąpili banderowcy krzycząc:
«Siuda jidut Lachy». Padły strzały, Tatuś krzyknął abyśmy uciekały, lecz sam nie mógł zejść z wozu,
był chyba ranny. Wszyscy rozbiegli się po lesie, ja też usiłowałam
biec za siostrą Lodzią i innymi
ludźmi, ciągle płacząc i potykając
się o gałęzie, które były zbyt duże
(a może ja byłam zbyt mała), aby
podołać w przerażeniu walce o
ocalenie. Zgubiłam uciekających
ale w zasięgu moich oczu były
wozy z końmi, do których zbiegli
się banderowcy, i ja pobiegłam do
Tatusia i widziałam, jak go strasznie bili, a ja stałam przy krzaku i
niemiłosiernie krzyczałam. Widziałam jak naszej sąsiadce Wasylkowskiej odrąbywali na pieńku
głowę. Mój krzyk był tak przerażający, że jeden z banderowców
podbiegł do mnie i z rozmachem
wbił mi nóż troszeczkę poniżej
gardła, a ja dalej krzyczałam i ze
strachu nie mogłam się ruszyć z
miejsca. Banderowcy byli zajęci
mężczyznami i dobytkiem, krzyczeli po imieniu do Ojca, Ojciec
też po imieniu błagał Iwana, aby
darował mu życie. Ja też znałam
tego Iwana, bo ciągle przychodził
do naszego Tatusia jako przyjaciel. Ojca bili po głowie i twarzy,
zdarli z niego ubranie, a kiedy
mnie po raz drugi ujrzeli, posta-
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nowili skończyć ze mną raniąc
prawą dłoń nożem i przebijając ją
na wylot, a lewą rękę raniąc przed
łokciem dwa razy. Upadłam. Jeden z banderowców chwycił mnie
za skórę na plecach, tak jak się
łapie kota, i tyle ile miał w garści
odciął nożem, potem jeszcze dwa
razy ugodził mnie nożem w łopatki i wrzucił w ogromny kopiec
mrówek. Chyba straciłam przytomność, jak się ocknęłam był
dzień, bardzo byłam obolała, a
mrówki tak mnie pogryzły, że byłam bardzo opuchnięta a mrówki
były w buzi, w nosie i w tych
okropnych ranach. Wyczołgałam
się z tego mrowiska, chciało mi
się pić. Czołgając się zrywałam
zielone jeszcze jagody i tak doczołgałam się do drogi i z przerażeniem zobaczyłam obdartego ze
skóry, przywiązanego do drzewa
człowieka, a to był mój Ojciec.
Odrąbana, i leżąca obok głowa
sąsiadki Wasylkowskiej pokryta
była mrówkami. Po jakimś czasie
usłyszałam nadjeżdżające furmanki, bałam się, ale nie miałam
siły aby się ukryć. Leżałam przy
drodze. Pamiętam jak podniósł
mnie żołnierz (niemiecki) a ja
prosiłam, żeby mnie nie zabijał.
Coś mówił, ale nie rozumiałam.
Po chwili zobaczyłam przy mnie
mojego wujka Aleksandra Warnawskiego, który tłumaczył Niemcom, że mnie zna, bo wcześniej
poznali na drzewie mojego Ojca.
Niemcy zaopiekowali się mną
układając na wozie i pojąc bardzo
słodką kawą, której smak będę
pamiętać zawsze. Opowiadano
mi, że mieszkańcy którzy się uratowali, uciekli do Mizocza i po
trzech dniach wraz z wojskiem
niemieckim, postanowili pojechać
do Hurby aby zobaczyć co tam się
stało. Tak więc się okazało, że
przeleżałam w lesie trzy doby. Na
miejscu w Hurbach odnalazła się
moja siostra Lodzia, której udało
się uciec z lasu. Muszę dodać, że
nikt nie zabierał pomordowanych,
nie było jak i nie było czasu.
Niemcy wyznaczyli bardzo mało
czasu na pobyt w naszej wiosce w
obawie przed banderowcami.
Zwłoki wielu mieszkańców Hurbów były przez Ukrainców ponownie wygrzebane i porozrzucane po polach i ogrodach. Wujek
Aleksander Warnawski był mężem
siostry mojego Ojca. Mnie i siostrę Lodzię wzięli na wychowanie,
ja trafiłam do niemieckiego szpitala w Mizoczu. Długo się leczyłam, rany bardzo ropiały. Mam
siedem blizn na ciele, które z biegiem lat przestały mi przeszkadzać, jednak okaleczona psychika
daje mi znać o sobie przez całe
życie. [2]
Feliks Jasiński :
Mieszkańcy wsi Hurby byli ludźmi
inteligentnymi i uczciwymi, ale w
krytycznych dniach nie potrafili
zjednoczyć się i bronić się wspólnie. Mieli trochę broni, lecz kryli
się z nią do tego stopnia, że najbliżsi sąsiedzi nic o niej nie wiedzieli. Usprawiedliwiają się tym,
że wśród nich zdrajca, który doniósł żandarmerii niemieckiej o
tym, że jeden ze Stankiewiczów
miał rewolwer. Przyjechał żandarm, zagroził Stankiewiczowi,

ten się przyznał i rewolwer wydał,
a żandarm z miejsca zastrzelił go.
To nie była jedyna przyczyna krycia się z bronią. Druga to ta, że
dość często odwiedzali ich folksdojcze Greber i Ignatowicz, z pochodzenia Niemcy. Wykryli oni
kryjówkę kilku Żydów w uroczysku „Bednarka” i tam ich zabili.
Warunki przechowywania broni
były trudne. W okresie międzywojennym istniało w Hurbach
„Przysposobienie
Wojskowe”
prowadzone przez D. Łapińskiego, a więc obchodzenie się z bronią nie było im nieznane. Pomimo
wymordowania przez UPA pobliskich wiosek, jak Balarni, Majdańskiej Huty i Starej Huty, większość mieszkańców Hurb nie
wierzyła, że ich mogą wymordować. (….) Doczekali się 5 czerwca ogólnego napadu, w którym
zginęło około 80 osób z dziećmi i
nauczycielem Hruszowcem. Jeszcze wcześniej , w połowie maja,
kilku banderowców weszło do
domu Adama Krasickiego, wyprowadzili jego żonę z rocznym
dzieckiem za dom do dołu po
ziemniakach i tam ich zastrzelili.
Dwóch synów Adama przedtem
skryło się w życie i śmierć swych
rodziców widziało z bliska. Druga
rodzina Krasickich, uciekając
furmanką do Mizocza, zabrała ze
sobą dwie sieroty po zamordowanej rodzinie Jana Ostaszewskiego. W drodze zostali napadnięci.
Krasickich pomordowano, a jedną dziewczynkę, Leokadię sierotę
pokaleczono i rzucono do mrowiska. Druga pięcioletnia sierota
zeskoczyła z wozu, pędem pobiegła w las i ocalała. Nazajutrz druga większa grupa, jadąc tą samą
drogą zabrała je ze sobą. W rozległych ranach miała mnóstwo
mrówek. Została wyleczona. Trzeciego dnia po napadzie, z Mizocza
wyjechało 27 furmanek z żandarmerią i mężczyznami Polakami.
Trupy pogrzebali na miejscu padnięcia, a ocalałych zabrali ze
sobą do Mizocza. Do tego Miasteczka uciekli mieszkańcy Chiniówki, Kurdynia, Mostów II,
część ze Starej Huty, Zielonego
Dębu i tam ulokowali się w pustych żydowskich domach. Była
tam cukrownia „Mizocz” i przy
niej żandarmi niemieccy. Niebawem, wieczorem, duża banda
banderowców napadła na Mizocz.
Wymordowano wielu Polaków. Z
Hurb zginęło tam około dwudziestu osób i wiele z innych wsi, lecz
nie jest możliwością ustalenie dokładnej liczby ofiar. Żandarmeria
broniła się w blokhausie i nie robiła żadnych wypadów w celu
obrony ludności. [3] 13 czerwca
1943 r. (Zielone Święta) podczas
trzeciego napadu ukraińskiego na
Stachówkę. kolonia zaalarmowała samoobronę w kolonii Poroda
(gm. Włodzimierzec), z której natychmiast przybyły posiłki w liczbie 30 ludzi. Cała kolonia była
otoczona przez upowców, którzy z
dwóch karabinów maszynowych
prowadzili po kolonii ogień. Jeden karabin maszynowy był
umieszczony na drzewie, drugi na
wyschniętej studni. Równocześnie
Ukraińcy atakowali przy pomocy

bagnetów osadzonych na kijach,
siekierami i widłami. Miejscowa
samoobrona odpierała ataki.
Cała wieś płonęła. Przybyła pomoc z Porody zlikwidowała oba
stanowiska karabinów maszynowych i zaskakując napastników
od tyłu, ujęła pięciu oraz kilku zastrzeliła. Rano do Stachówki
przyjechały z Włodzimicrca wozy
pancerne z wojskiem niemieckim,
co spowodowało paniczną ucieczkę napastników. Ujętych przez samoobronę pięciu napastników
Niemcy rozstrzelali, przy czym
trzem z nich, którzy nic chcieli
przyznać się do udziału w napadzie, obcięli wcześniej palce. Kolonia spłonęła całkowicie. Zginęły 22 osoby, które ludność
pochowała we wspólnej mogile.
Część mieszkańców Niemcy zabrali do Włodimierca. Po trzech
tygodniach nękania napadami,
spaleniu domostw, wobec tego, że
siły malały i amunicja się skończyła, zdecydowano się opuścić
Stachówkę. 50 rodzin przeniosło
się do kolonii Wydymer i Parośla
II (obie w gm. Antonówka), część
do Porody, Prurwy (obie w gm.
Włodzimierzec) i do Włodzimierca. Po drodze poniesiono jeszcze
znaczne ofiary w zabitych i rannych (liczba nie ustalona). Następnie ludność Stachówki ewakuowała się do San. Po przybyciu
do Sarn Niemcy z miejsca oddzielili mężczyzn zdolnych do pracy
od kobiet i dzieci i w różnych terminach wysłali transportami na
roboty do Niemiec. Łącznie w różnych okolicznościach w Stachówce zginęło 85 osób (w tym polegli
w walkach). Liczba ofiar zbrodni
nacjonalistów ukraińskich: ~ 78
Polaków. Liczba poległych w walce: 7 Polaków, ~ 21 Ukraińców.
[4] Bronisława Murawska-Zygadło : Tragedia wydarzyła się
nagle i niespodziewanie. Były
akurat Zielone Świątki, w niedzielę, kiedy grupa banderowskich
zbirów otoczyła ze wszystkich
stron małą kolonię Głuboczankę
(gm. Ludwipol, pow. Kostopol) .
Byliśmy wszyscy w domu -- ojciec
,Antoni, brat Marian -- lat 16,
brat Adam -- lat 9, siostra Barbara -- lat 2. Mama Antonina w tym
czasie wyszła do sąsiada, brata
ojca -- Aleksandra Murawskicgo.
Bandyci spotkali ojca na podwórku, wprowadzili go do kuchni i
kazali położyć się na podłodze.
Pamiętam wyraźnie bladą twarz
ojca. Powiedział cicho do nas:
„Kładziemy się dzieci, oni będą
teraz nas rąbać”. W tej sekundzie
słyszałam straszliwy huk wystrzału karabinowego --trzymałam na
ręku małą Basię. Skaczę w jednej
chwili do uchylonego okna, Basia
wypadła mi z rąk, słyszę za sobą
dalej kilka wystrzałów karabinowych. Wybiegam na podwórze,
wpadam w zboże. Uciekam, nie
wiem w jakim kierunku, ale byle
dalej od bandytów. Za mną skoczył do okna brat Marian. Trafiły
go jednak dwie kule bandytów
--jedna w plecy obok łopatki, druga rozpryskowa urwała mu dolną
lewą żuchwę. Padł do tyłu z powrotem do wewnątrz i zawisł na
kołysce, na biegunach, stojącej
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tuż przy oknie. Marian zapamiętał
tylko dwa słowa bandyty, który w
tym momencie podszedł do kołyski i złapawszy go za włosy zwisającej w dół głowy, powiedział
„Konać Lachu”! Nie-przytomna
ze strachu parłam przed siebie zupełnie na ślepo aż do zupełnego
wyczerpania sił. W bezpiecznej,
jak mi się wydawało odległości od
zagrody, gdzie grasowali banderowskie zbiry, usiadłam straszliwie zmęczona, pełna najgorszych
przeczuć i myśli o pozostałych
członkach rodziny. Po pewnej
chwili zauważyłam zdążającego w
moim kierunku znajomego Ukraińca, byt to Misza Uniszczuk. Rozdygotanym głosem zawiadomiłam
go o mojej tragedii rodzinnej. Stał
obok mnie i współczująco patrzał,
słuchając, co mówię o wybiciu całej mojej rodziny. Miał on dla
mnie nową informację, twierdząc
że widział brata Mariana rannego, leżącego pod krzakiem leszczyny, tuż nad rowem koło naszego domu. Nie pamiętam już ile
czasu upłynęło, zanim wróciłam
na podwórze. Przed progiem w
kałuży krwi leżał ojciec, dalej
zmasakrowany młodszy brat
Adam. Basia w kuchni była przebita kilkakrotnie bagnetami i wyrzucona przez okno na podwórze.
W pobliżu, w zagrodzie stryja
Aleksandra, leżała zabita mama,
miała głowę rozciętą, nieżywa
[też ] babcia Bronisława, ojca
matka. Dalej leżały zwłoki całej
rodziny stryja Aleksandra i on
sam, w ilości trzech osób. W głowie czuję zamęt, ogarnia mnie zupełna niemoc, oglądając straszliwą masakrę najbliższych mi ludzi.
Ocaleni mieszkańcy wsi, klucząc
w zbożu i krzakach, powoli zbliżają się do centrum [kolonii]. Wzajemnie, jeden drugiego cichym
głosem, informują o zabitych.
Podbiegam pod krzak, gdzie leży
brat Marian. Widzę okropną ranę
na twarzy, urwana dolna żuchwa,
a z piersi bucha spieniona krew.
Daje znaki ręką, by podać coś do
pisania i papier, gdyż nic może zupełnie mówić. Pisze na podstawionej kartce, abym szybko uciekała stąd i ratowała swoje życie,
gdyż on wnet umrze. Garstka ocalonych ludzi w straszliwej trwodze
szuka swych bliskich na polach i
podwórkach. Zbliża się mrok.
Przygarnia mnie do siebie rodzina Jadowskich. Nocujemy w zbożu bez nadziei, że uda się nam wyrwać z tego pieklą. Starsi mają
zamiar przedostać się do dużej
wsi ukraińskiej nad Stuczą w kierunku północnym -- do Bystrzyc
[gm. Lu-dwipoll. Stacjonują tam
Niemcy. Bardziej odważni zaczynają ściągać trupy w jedno miejsce. Po pewnym czasie powstaje
nowa panika. Kto żyw ucieka w
różne strony. Zbliża się ponownie
kolumna furmanek. Najpewniej to
banderowcy. Brata Mariana, w
dniu mordu pod wieczór, znajomy
Ukrainiec Tychon załadował na
wóz i powiózł do Bystrzyc w nadziei, że lekarz niemiecki poradzi
coś z rannym. Jednak stało się
inaczej. W takim stanie nie zostaje przyjęty do leczenia w Bystrzycach. Powrócił z rannym i zosta-
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wił brata tam, gdzie i ja
przebywałam -- w rodzinie Jadowskich. Wkrótce nadjechali
Niemcy. Przeglądnęli straszliwe
ofiary mordu, po czym kazali się
pośpieszyć z grzebaniem rozkładających się już ciał. Obawiali
się najpewniej epidemii jakiejś
choroby. […] Prosiłam dowódcę
hitlerowskiego oddziału, by ponownie zabrał brata do jakiegoś
lekarza. Ten oglądnął pobieżnie
rannego i kazał żołnierzom zwolnić jedną podwodę, na którą złożono półprzytomnego chłopca.
Jechali razem do Bystrzyc w kolumnie wojskowej. [5] Henryk
Redzik ; Po ucieczce z Czajkowa
mieszkaliśmy niecały miesiąc w
Stachówce. Moja rodzina schroniła się tu w nadziei, że będzie
bezpieczniej. Niestety, los tak pokierował, że po napadzie band
UPA na Stachówkę, część naszej
rodziny, cudem ocalona, została
zmuszona do dalszej ucieczki. 13
czerwca 1943 r. przeżyłem napad
band UPA na Stachówkę. Pamiętam jak upowcy uzbrojeni w broń
maszynową i karabiny okrążyli
całą kolonię ze wszystkich stron.
Razem z nimi było wielu Ukraińców z okolicznych wsi, uzbrojonych w widły i siekiery. Napastników było kilkuset. Najpierw
ostrzelali wieś z broni maszynowej i karabinów, niektóre zabudowania zaczęły płonąć od zapalających kul. Nieliczna i słabo
uzbrojona polska samoobrona
próbowała stawiać opór. Upowcy
z wrzaskiem „hurrra” i krzykiem
„rizat’ Lachiw” wtargnęli w
trzech miejscach między domy
kolonii. Mordowali każdego kogo
napotkali, przy użyciu wideł, siekier i bagnetów. Do uciekających
strzelali. Jedni mordowali, drudzy rabowali dobytek i podpalali
budynki. Podczas tego napadu
została zamordowana moja
mama Franciszka Redzik (40 lat).
Zmarła od ran kłutych bagnetem
po całym ciele. Mój stryjeczny
brat Henryk Redzik (22 lata) został zamordowany w okrutny sposób. Najpierw wyłamano mu ręce
z ramion. Słyszałem jak on głośno krzyczał z bólu. Leżałem w
łóżku kilka metrów od niego. Po
chwili usłyszałem strzał, którym
banderowiec zakończył jego życie. W zbożu banderowiec odnalazł mnie, ale żałował dla mnie
kuli, zostałem zdzielony kolbą karabinu i szczęśliwie przeżyłem.
Zginęły wówczas 22 osoby. Liczba ofiar prawdopodobnie byłaby
znacznie większa, gdyby nie pomoc żołnierzy niemieckich z garnizonu we Włodzimiercu, którzy z
zaskoczenia ostrzelali z broni
maszynowej upowców, zabijając
lub raniąc kilkunastu. Nasza samoobrona schwytała z bronią w
ręku 16 upowców, z których 10 na
rozkaz Niemców rozstrzelała, a 6
Niemcy powiesili na rynku we
Włodzimiercu. Pod ich ochroną
pochowano
zamordowanych
mieszkańców Stachówki. Z tego
napadu z rodziny ocaleli: mój ojciec Wacław Redzik. bracia Janek i Tadek, którzy byli w samoobronie w okopach Stachówki.
Cudem ocalała też moja 12-letnia
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siostra Kazimiera i ja - autor tej
relacji. Ocalała też moja stryjenka z pięcioma córkami i synem
Czesławem. ukryta w centralnym
schronie w środku Stachówki, dokąd nie dotarli napastnicy. Ze
Stachówki schroniliśmy się we
wsi Prurwa, również w gm. Włodzimierzec. [6] Kazimierz Panów : Resztki Polaków pilnujących jeszcze swoich sadyb, szybko
zabrały się do miasta. Okoliczni
banderowcy zorientowali się, że
Polacy w tym rejonie uciekli im
spod noża, spowodowali prowokację we wsi Kopytków. W tej
wiosce m.in. mieszkały trzy rodziny moich kuzynów ze strony matki: Kowalacy, Glińscy oraz Kralowie. W kilka dni po wyjeździe
ich i innych Polaków do Zdołbunowa, banderowcy wywiesili odezwy do Polaków nawołujące do
powrotu. Mówiono w nich, że
tego rodzaju ekscesy były wielkim
nieporozumieniem, że Polacy
mogą wracać do swoich domostw, że nie grozi im ze strony
Ukraińców żadne niebezpieczeństwo. Niektórzy dali się na tę akcję prowokacyjną nabrać, w tym
również ciotka Glińska, jej dorosła córka z mężem i dwoje dzieci
nieco młodszych ode mnie. Na
szczęście głowa domu, wujek Kowalak i ich najstarsza córka Wikta pozostali u nas. Drugiej czy
trzeciej nocy (17 czerwca 1943
-red) stało się nieszczęście. Wymordowano wszystkich powyżej
lat 12, dlatego też moi najmłodsi
kuzyni ocaleli. Z ich relacji znamy przebieg tej strasznej nocy.
Późną nocą obudził domowników
łoskot wyłamywanych drzwi.
Banderowcy wdarłszy się do
środka poprzykrywali czy też kazali się przykryć pierzynami. Dorosłych, tj. ciotkę i jej zamężną
córkę, położyli na podłodze, po
czym do leżących zaczęto strzelać. Należy nadmienić, że młoda
mężatka była w ostatnim miesiącu ciąży. Po oddaniu strzałów zaczęto dobijać leżących bagnetami
mówiąc przy rym „mech i ja
umoczę bagnet w polskiej krwi”.
Męża ciotecznej siostry usiłowano zamordować w nieco inny
sposób. Morderca odwróciwszy
go do siebie tyłem strzelił w kierunku głowy z najbliższej odległości. Na szczęście nie trafił dobrze, pocisk przeszedł rozrywając
policzek powodując duże krwawienie, dawało to pozory strzału
śmiertelnego. Wychodząc z domu
mordercy podpalili domostwo.
Cioteczny szwagier, o którym
mowa, pomimo krwawienia nie
stracił przytomności i wyczołgał
się za strefę ognia. To samo zrobiły dzieci. Nie pamiętam, w jaki
sposób dowiedzieliśmy się o tym,
co się stało. W każdym razie przy
pomocy wojsk węgierskich, chyba w tym samym czasie sprowadziliśmy do Zdołbunowa szczątki
popalonych ofiar i zorganizowaliśmy im katolicki pogrzeb. […]
W kilka dni po omawianym pogrzebie kuzyn z tej samej wsi Kopytków – Kazik Gliński, nie bacząc
na
grożące
niebezpieczeństwo, wybrał się na
wieś ze swoją koleżanką, bo coś

im trzeba było przynieść ze wsi.
Poszli i nie wrócili, wszelki ślad
po nich zaginął. Do dzisiaj nie
wiadomo w jakich okolicznościach zostali zamordowani. [7]
Tadeusz Filipczak ( urodzony w
1928 r. w miejscowości Czaruków pow. Łuck): Wszystko zaczęło się 17-18 czerwca mówi
Mieszkałem z rodzicami w kol.
Chrobrów gmina Czaruków. Od
wiosny wszyscy mieszkańcy naszej wsi nie spali już w swoich
domach, po krzakach, w polu a
niektórzy w wykonanych przez
siebie schronach. Niepokojące
wieści o mordach ukraińskich
band dochodziły ze wszystkich
stron. Wspomnianego czerwcowego dnia mordu dokonano i u
nas. Napadnięty został Jan Michałek z dziewczyną. Jego zamordowano a ona zdołała uciec na
stację kolejową w miejscowości
Nieświt, gdzie znajdował się wojskowy posterunek niemiecki. Od
tej pory rodzina moja jeździła na
noc do kościoła położonego właśnie w tej miejscowości. Napad
na naszą miejscowość był przygotowany przez UPA na 19
czerwca. O tym fakcie powiadomił nas ukraiński sąsiad Siańko
Klepiec w chwili kiedy paliły się
już Jeziorany Szlacheckie. Tata w
tym czasie był u Michałka pomagał przy wykonaniu trumny. Ja
razem z mamą uciekliśmy do stryja Edwarda Filipczaka skąd już
razem z nim do Budek Osieckich
gdzie mieszkał stryjenki brat Bolesław Konopko. Stamtąd wszyscy razem uciekliśmy do Torczyna.
W
czasie
napadu
zamordowano 13 Polaków, jedną
Czeszkę, 2 Rosjan i Ukraińca
Siańko Klepca za to, że uprzedził
Polaków o napadzie. W Torczynie
przebywaliśmy koło miesiąca
skąd pod eskortą Niemców kolumna ocalałych z rzezi Polaków
została przeprowadzona do Łucka. W czasie żniw jednak rodzina
moja postanowiła wrócić po
zbiory. W grupie osób które wyruszyły był również mój dziadek z
babcią. Jak wszyscy zbierali się
do powrotu oboje pozostali na
trochę by skończyć zbiór. Banderowcy zaskoczyli ich w czasie
opóźnionego powrotu. Dziadka
wrzucili jak kłodę drewna na wóz
siadając na nim a babcie przywiązali do wozu. Jak dojechali do
gospodarstwa oboje wrzucili do
studni. [8] . Regina Falkowska:
W czerwcu 1943 doszło do pierwszego większego napadu na miasto Bereźne, w wyniku którego
zginęło kilkunastu jego polskich
mieszkańców. Miasto to od wiosny było schronieniem dla polskich uchodźców z rzezi wołyńskiej. Od kwietnia 1943 w mieście
stacjonowała tu 2. kompania
202. Batalionu Schutzmannschaft, która odpierała ustawiczne ataki UPA. Wskutek tych napadów w Bereznem zginęło łącznie
96 Polaków. Wydarzenie to skłoniło wielu mieszkańców do
ucieczki do Równego, Saren lub
Kostopola. Jest 26 czerwca 1943
r. późne popołudnie. Górna kolonia, gmina Ludwipol, pow. Kostopol. Regina Falkowska ,

14-letnia dziewczynka, bawi się
w ogrodzie za domem. Rodzice i
jej rodzeństwo odpoczywają w
środku. Cały tydzień pracowali
na polu. Są właścicielami niewielkiego gospodarstwa rolnego.
Często przy pracy pomagają im
znajomi z okolicznych ukraińskich wiosek. Regina mieszka tutaj od urodzenia jak jej rodzice.
Wspomina; Kiedy usłyszałam
strzały i przerażające krzyki ludzi, nie wiedziałam, gdzie mam
iść i co robić, przez chwilę stanęłam i patrzyłam, co się działo.
Wszystkie podwórka były gęsto
zapełnione banderowcami :bili,
rąbali siekierami, nożami, mordowali w okrutny sposób. Szli gęstym pasem, żywej duszy po sobie
nic zostawiali, wszystko palili.
Naraz usłyszałam głos mego
stryjka, który wołał swego syna,
żeby uciekał za nim, ale ten syn
już nie zdążył uciec. Wtedy ja
szybko podbiegłam do stryjka
[Jana Wojdata], a było to w polu
i wtedy ze stryjkiem uciekaliśmy
przez pola, żeby gdzieś się można
było skryć. Ale już nie było takiego miejsca, gdzie można się było
skryć. Oni byli wszędzie. Poszliśmy do rzeki, była to rzeka Słucz,
dość głęboka. Chcieliśmy przejść
na drugą stronę rzeki, kiedy wyszliśmy na pół rzeki, a woda się-gała mi do brody, wtedy padł
strzał z drugiej strony rzeki , widziałam jak zza krzaka [banderowiec] kierował do nas karabin.
Naraz strzelił, ale strzał nie był
trafny, kula chlupnę ta obok nas.
Wyszliśmy z tej rzeki, udaliśmy
się w kierunku skał i głębokich
jarów, uważaliśmy, że ich tam nie
ma. Kiedy wchodziliśmy do takiego jaru, naraz widzimy, może
około 15 metrów przed nami, staje banderowiec, lufa karabinu
skierowana do nas. I to już był
dla nas koniec, nie było czasu do
namysłu. Ja w tym momencie
skręciłam w bok, zrobiłam takie
jakby półkole, weszłam między
kamienie, skuliłam się, oczy zamknęłam, żeby nie widzieć tego,
co będzie w pierwszej chwili robić ze mną, żeby nie widzieć noża
albo siekiery. W tym momencie
strzelił do stryjka, naraz stryjek
upadł, jeszcze chwilę jęczał i po
chwili skonał, było to tuż koło
mnie. Wszystko słyszałam, ale
oczy nadal miałam zamknięte,
naraz słyszę, że chodzi wkoło
mnie, a byt to już zmrok, a z tamtej strony rzeki banderowiec widział, gdzie ja weszłam i woła na
tego, który mnie szuka, i kieruje
go gdzie ma iść, i [ten] tak nadal
chodzi wkoło mnie. Słyszę wyraźnie jego chodzenie. I do dziś wierzę tylko w to, że to było przeznaczenie, że to była mocna ręka, że
mu oczy zasłoniła, bo przecież
chodził wkoło mnie i szukał. Ja w
tej skale przesiedziałam całą noc,
bo oni tam byli całą noc, i następny dzień, i ja nie mogłam wyjść z
tej kryjówki. A następnego dnia,
gdzieś koło południa, wyskoczyłam z tej skaty i przybiegłam do
swego domu, i co zobaczyłam:
dom spalony i wszystkie budynki.
I nie spotkałam ani jednej żywej
osoby, tylko pomordowani leżeli
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jak snopy po polu. I stanęłam
przerażona pod gołym niebem
bez rodziny, bez dachu nad głową. Wtedy ogarnął mnie jeszcze
bardziej przeraźliwy strach. Nie
wiedziałam, co mam z sobą zrobić, i pobiegłam w pole między
zboża, i w tym polu siedziałam do
wieczora. Szukałam swojej rodziny i nigdzie nie znalazłam. Tylko
spotkałam sąsiada i sąsiadkę, i
przyłączyłam się do nich. W nocy
wyszliśmy, [aby] iść w kierunku
Starej Huty [gm. Ludwipol]. Szliśmy przez las całą noc, następnego dnia, a właściwie to już trzeciego dnia [od napadu], byliśmy
w Starej Hucie. W tym czasie w
Starej Hucie stacjonował oddział
samoobrony. Kiedy doszliśmy,
partyzanci mieli już przygotowane wozy, kazali siadać i jechać z
nimi na Górną kolonię i odnaleźć
[kogoś], może jeszcze ktoś żyje i
pochować pomordowanych. Niełatwe to było zadanie, bo było zaledwie kilkunastu żołnierzy, a w
każdej chwili można się było spodziewać lawiny banderowców.
Nic udało nam się pochować
wszystkich w jednej mogile, tylko
część została złożona do jednego
dołka, a reszta [tam], gdzie kto
leżał zabity, tam go przygrzebali
piaskiem i tak to pozostało do
dziś, i do dziś te kości leżą porozrzucane po polu. Okropny szok
przeżyłam, kiedy odnalazłam
swoją rodzinę pomordowaną.
Przerażający to był widok dla
mnie, kiedy zobaczyłam, jak moi
Rodzice, Siostra i Brat leżą pomordowani, a Siostra żywcem
spalona w stodole. Nie mogłam
się z tym pogodzić, za co ich zamordowano. To się nie da opisać,
jak ja przeżywałam. To było
straszne. Rodzice w tym czasie,
kiedy nastąpiło morderstwo,
schowali się do piwnicy, ale kiedy
zaczęło się palić mieszkanie, oni
wyszli z piwnicy i uciekali do
lasu, ale nie zdążyli się skryć, zostali pomordowani. Opowiadał
mi o Rodzicach naoczny świadek
Wilczyński Jan, który byt razem z
moimi Rodzicami i on ocalał. A ja
zostałam sierotą (w wieku lat 14),
bez Rodziców i Rodzeństwa, bez
dachu nad głową, i bez jakichkolwiek środków do życia. I nadal
tak pozostałam w Starej Hucie.
Chodziłam jak obłąkana, chociaż
ludzie dali mi co mieli do zjedzenia, ale ubrać się nie miałam w
co, bo wszystko zostało spalone.
Po kilku dniach mego pobytu w
Starej Hucie zjawił się oddział
partyzancki, którym dowodził
Władysław Kochański, ps. Bomba który stacjonował w Starej
Hucie. Spotykałam kilka razy
wielu znajomych, którzy byli w tej
partyzantce i proponowali mi, żebym wstąpiła do tej partyzantki.
Co miałam robić i gdzie iść, zgodziłam na to. Przyjęto mnie do
plutonu gospodarczego, w którym
dowódcą był Pawełczak Franciszek. Ja w tym plutonie naprawiałam odzież i pomagałam w
kuchni. W czasie większych walk
opiekowałam się rannymi. Ja w
tym oddziale „Bomba” byłam od
lipca 1943 r. do grudnia 1943 r.
W grudniu 1943 r. podczas prze-
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noszenia mojego plutonu w inną
miejscowość, musiałam pozostać
w Starej Hucie, ponieważ zachorowałam na tyfus. Długo i ciężko
chorowałam, bo nie było lekarstw, nie było lekarzy, ani jeść
nie było co, nie było żadnych
środków do prania, panował
świerzb i wszawica. Niełatwe to
było życie do końca wojny. Walki
trwały nadal. Byliśmy bardzo
często atakowani przez Niemców,
a najczęściej przez bandy UPA,
bez żywności i leków zmożeni
ciężkimi chorobami. W tym też
czasie odnalazł mnie mój Wujek,
z którym przyjechałam na Ziemie
Odzyskane.[9]
Pierwsza połowa 1943 roku pochłonęła wiele ludzkich istnień
na tych terenów, ale kulminacja
rzezi miała dopiero nadejść. Badacze piszą, że do lipca na Wołyniu zamordowano co najmniej
15 tys. Polaków. Ale to był jednak dopiero przedsionek piekła,
a prawdziwe piekło przypadło
na okres lata. Wtedy cały Wołyń
stanął nie tylko w płomieniach
ale i spłynął krwią niewinnych
dzieci, kobiet i starców. Niespotykane do tej pory wynaturzenie
niedawnych sąsiadów osiągnęło
apogeum.
1] Fragment relacji bezpośredniej
świadka.
2] Fragment wspomnień opublikowany w: „Głos Kresowian” nr 11, maj-czerwiec 2003.
3] Fragment z: opracowania pt. :
„Kronika Losy Polaków Parafii
Kąty Powiatu Krzemienieckiego, Województwa Wołyńskiego
W latach 1939-1945” autorstwa:
Feliksa Jasińskiego.
4] Fragment opracowania dotyczący kol. Stachówki : ” Zygmunta Bukowskiego: wydane we
Wrocławiu w 2008 r. pod tytułem
„Poroda”.
5] Fragmenty; „Wspomnień
wczesnej młodości i lat okupacji
1943-1944 ” Bronisławy Murawskiej - Zygadło, byłej mieszkanki
kolonii Głuboczanka (gm. Ludwipol, pow. Kostopol).
http://slowicki.republika.pl/kosto-pol.htm
6] Fragment wspomnień : Byłem
świadkiem - Henryk Redzik, Jelenia Góra 2002 r. http://wolyn.
freehost.pl/wspomnienia/zygmunt_bukowski_poroda6-7.html
7] Fragment: Kazimierz Panów,
Zdołbunowskie
wspomnienia.
Spowiedź bez konfesjonału .
Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, 2001 Tom 4
8] Fragment relacji bezpośredniej świadka.
9] Relacja Reginy Falkowskiej z
d. Wojdat, byłej mieszkanki kolonii Górnej (gm. Ludwipol, pow.
Kostopol), datowana 20 stycznia
1994 r. http://slowicki.republika.
pl/kosto-pol.htm
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ŻOŁNIERZE WYKLĘCI Z KRESÓW
POŁUDNIOWO- WSCHODNICH
Redakcja

Aby ta skromna cząstka historii walki kresowych patriotów o
niepodległość Polski nie została
zapomniana. Pozwalamy sobie
przypomnieć tekst jaki został opublikowany na stronie: http://www.
muzeum-ak.pl/newsysn/UserFiles/File/2014-03-18-biuletyn.pdf
zatytułowany:
„ŻOŁNIERZE
WYKLĘCI NA KRESACH II RP
PAMIĘĆ I SIŁA
PRZECIW OKUPACJI SOWIECKIEJ ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
NA KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH PO 1944 R.”
Tekst: Orzeł Biały nr 1 styczeń
2014
Zarówno Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, gen. Kazimierz Sosnkowski, jak i dowódca
AK, gen. Tadeusz Komorowski
„Bór” liczyli się z możliwością, że
do chwili wkroczenia wojsk sowieckich na tereny Polski nie zostaną jeszcze nawiązane stosunki
dyplomatyczne z ZSSR. Obawiali
się również, że stosunek Rosjan do
ujawniających się w ramach Akcji
„Burza” oddziałów AK może być
wrogi. Dlatego już w końcu 1943
r. przewidywali konieczność
wcześniejszego utworzenia nowej
tajnej organizacji, której odrębna
struktura dowódcza pozostałaby w
ukryciu. Na jej komendanta w Obszarze III Południowo-Wschodnim, został wyznaczony dotychczasowy szef sztabu Komendy
Obszaru, ppłk dypl. Feliks Janson.
Nie ujawnił się on podczas akcji
„Burza”, a po objęciu dowództwa
Komendy Obszaru używał pseudonimu „Rajgras”. Nową organizację nazwano „Niepodległość”,
w skrócie „Nie”. W pierwszych
dniach sierpnia 1944 r. ppłk E.
Janson - jeszcze jako szef sztabu
wydał rozkazy likwidujące strukturę sztabu Komendy Obszaru
AK, już uszczuplonego m.in.
przez aresztowanie szefów wywiadu (ppłk dypl. Henryk Pohoski) i kontrwywiadu (ppor. Jerzy
Polaczek). Przestały się ukazywać
drukowane czasopisma; jedynie
Okręgowa Delegatura Rządu wydawała jeszcze do początku 1945
r. powielaną gazetkę dzienną. Do
połowy roku działała jednak łączność radiowa z Londynem; szefem
oddziału łączności operacyjnej został ppor. Julian Stefan Wiktor, a
dowódcą oddziału radiowego
ppor. R. Wiszniowski. Komendę
Okręgu Lwów - po wyjeździe do
Żytomierza ppłk dypl. Stefan
Czerwińskiego - objął jego zastępca ppłk Franciszek Rekucki „Bak”,
który w organizacji „Nie” przyjął
pseudonim „Topór”, a szefem
sztabu po aresztowanym poprzedniku został mjr dypl. Bolesław Tomaszewski „Warta”. Obaj byli już
znani kontrwywiadowi sowieckiemu, więc w uzgodnieniu z ppłk.
Jansonem wyjechali w końcu
sierpnia 1944 r. na Rzeszowszczy-

znę, przenosząc tam ośrodek dowodzenia oddziałami leśnymi
Okręgu, które licznie przechodziły
na ten teren. Obaj też formalnie
zatrzymali swoje stanowiska, a na
ich miejsce wyznaczono mjr. Anatola Sawickiego „Młota” jako p.o.
Komendanta, poprzednio Komendanta Inspektoratu Bóbrka, a jako
p.o. szefa sztabu - mjr. Alfonsa Jabłońskiego „Radcę”. Zmieniono
też strukturę sztabu, w którego
skład wchodziły teraz trzy oddziały. W samym Lwowie zorganizowano cztery Dzielnice (zamiast
dotychczasowych pięciu), a poza
Lwowem - dwa Inspektoraty (Bóbrka i Gródek Jagielloński). Do
końca 1944 r. BIP Okręgu Lwów
wydawała tygodnik „Lwowski Informator”, w postaci maszynopisów. Ze składu Komendy Okręgu
Stanisławów „Nie” działał do
aresztowania w lutym 1945 r. Komendant kpt. doc. dr inż. Władysław Herman „Globus”, „Kudak”,
oraz początkowo trzy Inspektoraty: Stryj, Kołomyja i najsilniejszy
Drohobycz, a zwłaszcza Obwód
Sambor. Przez krótki czas, nieregularnie, ukazywały się cztery
czasopisma, wydawane we Lwowie, Drohobyczu i Samborze.
Choć Komenda Okręgu Tarnopol
„Nie” istniała do końca 1945 r.,
niewiele o niej wiadomo. Komendantami Okręgu byli: mjr Bronisław Zawadzki „Soroka” do aresztowania w grudniu 1944 r., a po
nim kpt. Bronisław Zeglin „Ordon”. Wydawano tu w 1945 r. trzy
czasopisma, ale niestety nie zachował się żaden egzemplarz.
Działająca w zasadzie w ramach
„Nie” Narodowa Organizacja
Wojskowa, po akcji „Burza” była
strukturą o dużej autonomii, choć
komendant jej Okręgu Małopolska
Wschodnia, por. inż. Bernard
Grzywacz „Marek” pełnił funkcję
kierownika referatu organizacyjnego w sztabie Okręgu Lwów
„Nie”. Sztab Komendy Okręgu
NOW już od dawna nie istniał, został bowiem rozbity aresztowaniami w końcu maja 1943 r. Jedynym,
który wówczas uniknął aresztowania, był kierownik propagandy,
mgr Zbigniew Nowosad, jednak
tuż po akcji „Burza” wyjechał do
Jarosławia z zadaniem nawiązania
kontaktu z centralnym kierownictwem Stronnictwa Narodowego i
NOW. Jego miejsce we Lwowie
zajął Jerzy Wojdyła „Górniak”,
któremu udało się odtworzyć aktywne struktury działu i uruchomić kontynuację organu prasowego SN-NOW „Słowo Polskie”.
Nieregularnie wychodził też satyryczny „Sowizdrzał”, a na początku 1945 r. „Żołnierz Wielkiej Polski”. W końcu stycznia 1945 r.
grupa żołnierzy NOW pod dowództwem por. B. Grzywacza
„Marka”, wobec braku środków
finansowych dla potrzeb organizacji, przeprowadziła udaną akcję na
sklep „Gastronom” we Lwowie,

ale wśród jej uczestników znalazł
się agent NKWD i później wszyscy zostali aresztowani. Na początku marca 1945 r. NOW poniosła dotkliwą stratę, obława sowiecka otoczyła oddział leśny pod
Brzozdowcami, na południe od
Lwowa. W walce zginęli niemal
wszyscy; dwóch ujęto, a tylko jeden z żołnierzy zdołał się przebić i
ocalał. Żołnierze z Okręgu XIV
Południowo-Wschodniego NSZ w
większości przeszli do AK w maju
1943 r. o działalności pozostałych,
jak również o losach ich dowódcy,
którym był por. mjr NSZ Wojciech
Stefankiewicz „Gromski”, brak
wiadomości. Spośród innych organizacji wojskowych działała we
Lwowie pod „drugą” okupacją sowiecką szczątkowa grupa Konwentu Organizacji Niepodległościowych (KON) ppłk. dypl. Jana
Sokołowskiego „Trzaski”, pozostająca poza strukturami AK-”Nie”. J. Sokołowski jednak
szybko opuścił Lwów, a grupa ta
nie przejawiała żadnej działalności poza wydawaniem do połowy
1945 r. (dwa razy na tydzień) „Komunikatu”, redagowanego przez
Jadwigę Tokarzewską „Teresę”.
Żołnierze KON, podobnie jak oddziały NSZ, nie wzięli udziału w
akcji „Burza”. Od momentu wkroczenia Sowietów na teren Małopolski Wschodniej sowiecki
kontrwywiad (Smiersz) i NKWD
rozpoczęły przy pomocy agentur
tropienie żołnierzy AK-”Nie”. Po
krótkich procesach wywożono ich
następnie do obozów w głąb
ZSSR. W okresie od 31 lipca 1944
r. do końca 1945 r. kontrwywiad
aresztował około 130 oficerów i
szeregowych AK i „Nie”, prawie
wszystkich w samym Lwowie, w
tym dowódców aresztowanych w
Żytomierzu. Zostali osadzeni w
obozach internowanych w Charkowie, Riazaniu, Diagilewie i innych mniejszych obozach i pozostali tam do lat 1947-1948. Z tej
130-osobowej grupy jeszcze we
Lwowie udało się uciec ppłk. H.
Pohoskiemu i zastępcy dowódcy
oddziałów leśnych 14. p.uł. AK,
Serbowi kpt. Draganowi Sotirovićowi „Draży”. Wśród ogółu internowanych lwowiacy ci stanowili
mniejszość. Potem część żołnierzy
lwowskich, ujętych głównie na
Rzeszowszczyżnie, znalazła się
także w obozach internowania w
Borowiczach i Stalinogorsku.
Równolegle (od 31 lipca 1944 r. aż
do końca 1948 r.) aresztowania
żołnierzy AK-”Nie” na całym terenie Obszaru III przeprowadzało
NKWD. Między innymi w lutym
1945 r. został aresztowany Komendant Obszaru, ppłk Feliks Janson; jego miejsce zajął ppłk Jan
Władysław Władyka. Aresztowani
byli sądzeni niejednokrotnie w dużych grupach (do 40 osób), przez
Wojenne
Trybunały
Wojsk
NKWD (lub Kolejowego Oddziału NKWD), głównie we Lwowie,

Drohobyczu i Czortkowie, ale także w innych miejscowościach.
Pierwszy taki zbiorowy proces odbył się we Lwowie 21 stycznia
1945 r. i dotyczył dwudziestu
członków Okręgowej Delegatury
Rządu. Spośród innych, m.in. 20
sierpnia sądzono kilkunastoosobową grupę żołnierzy Kedywu Okręgu Lwów. Z Sambora 40 osób sądzono we Lwowie 23 sierpnia, a
22 września w dwóch grupach postawiono
przed Trybunałem
NKWD-owskim
trzydziestu
aresztowanych w związku z wykryciem w czerwcu 1945 r. pod
Lwowem radiostacji Komendy
Obszaru. Innych sądzono w mniejszych grupach. W stosunku do niektórych wyroki zapadały zaocznie,
podejmowane przez tzw. „trójki
sędziowskie” (Osoboje Sowieszczanije). Zasądzone kary wahały
się od 6-7 do 10 lat obozów poprawczo-roboczych dla kobiet i
małoletnich (Isprawitelno-Trudowoj Lagier), a dla mężczyzn do
15-20 lat katorgi, później aż do 25
lat. Zapadały też wyroki śmierci,
jednak niemal z reguły zamieniane
były na katorgę. Znane są tylko
dwie wykonane egzekucje, obydwie na żołnierzach „Nie” ze
Lwowa. Znaczna część skazanych
została zwolniona w latach 194748 (przeważnie kobiety), ale wielu
pozostało w obozach lub na zasądzonych im administracyjnie „dożywotnich” zesłaniach do końca
1955 r. i dłużej. Od połowy maja
1945 r. prokuratorzy sowieccy
rozpoczęli przeprowadzanie w
więzieniach rozmów mających na
celu wyselekcjonowanie tych spośród więźniów oskarżonych o
udział w AK (o „Nie” raczej nie
mówiono), którzy mogliby nadać
się na świadków w przygotowywanym procesie „szesnastu” z
gen.
Leopoldem
Okulickim
„Niedźwiadkiem”. 25 maja 1945 r.
kilkanaście wybranych osób przewieziono do Moskwy na Łubiankę
i do Butyrek i tam podjęto nad
nimi „pracę”, mającą przygotować
ich do składania odpowiednich zeznań. Z Obszaru III zgodziło się
zeznawać według sowieckiego
scenariusza pięciu. Ci, którzy wystąpili na procesie, otrzymali niskie wyroki: ppłk Feliks Janson - 5
lat, a kpt. W Herman oraz Komendant Inspektoratu Stryj, kpt. Zdzisław Kuźmiński (Pacak) - po 3
lata, ale zostali zwolnieni po roku.
Natomiast ci, którzy nie zgodzili
się i odmówili realizacji narzuconych im ról, otrzymali aż do kary
śmierci włącznie (por. Grzywacz).
Wszyscy skazani we Lwowie,
przed wywiezieniem do obozów
byli przetrzymywani w obozie
przejściowym (pieresyłka) przy ul.
Pełtewnej. Wiosną i latem struktury konspiracyjne AK zaczęły przygotowywać masową ucieczkę z
tego obozu przez kanały W mieście zorganizowano „meliny” i dokumenty Do ucieczki doszło 14
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listopada 1945 r. Zdołało zbiec 16
lub 18 więźniów, raczej przypadkowych. Ostatni utknął w studzience włazu do kanału i został
zaskoczony przez dozorcę. W trzy
dni potem zbiegło, też przez kanały, jeszcze trzech więźniów wyprowadzonych do pracy w mieście. W styczniu 1945 r. we Lwowie, a nieco wcześniej w powiatach drohobyckim, samborskim i
gródeckim, NKWD przeprowadziło według wcześniej przygotowanych spisów masowe aresztowania w ramach akcji „państwowej weryfikacji” (gosprowierka),
czyli przeglądu pod względem
politycznej lojalności osób, które
przeżyły okupację niemiecką. W
tej licznej grupie znaleźli się także
żołnierze AK-”Nie”; nie posiadano przeciwko nim dowodów, a jedynie podejrzenie o działalność
konspiracyjną. Kilka tysięcy podejrzanych o „nielojalność” osób
wywieziono do obozu sprawdzająco - filtrującego (Prowieroczno-Filtracyonnyj Łagier) w Krasnodonie, a aresztowanych poza Lwowem do Kamieńska i Szacht w
Donbasie. Były to najgorsze z
obozów: ciężka praca w prymitywnych, mokrych kopalniach węgla kamiennego przy równocześnie prowadzonych śledztwach
spowodowała w ciągu niewiele
ponad pół roku śmierć z chorób
lub w wypadkach do 20% więźniów mniej więcej taki był procent
strat wśród przebywających w
obozach w ciągu 10 lat pobytu.
Aresztowania byłych żołnierzy
AK-”Nie” z Obszaru III miały
miejsce także po ich powrocie do
Polski, przy czym niektórych
przekazywano władzom sowieckim i sądzono w ZSSR. Odrębną
była sprawa oficera lwowskiego
Kedywu, mjr. Piotra Szewczyka,
kuriera zagranicznego „Nie”
aresztowanego w Warszawie w listopadzie 1945 r. Społeczeństwo
polskie, zwłaszcza mieszkańcy
wsi, a w tym i żołnierze „Nie”, ponosiło też straty z powodu napadów UPA, o czym była mowa
wcześniej. W okresie tzw. drugiej
okupacji sowieckiej szczególnie
ucierpiały wsie województwa tarnopolskiego, przede wszystkim w
pierwszych miesiącach 1945 r.
Młodych mężczyzn wcielano tam
do „ludowego” Wojska Polskiego
(Berlinga), Ukraińcy zaś przed poborem do Armii Czerwonej uciekali w szeregi UPA. W efekcie
polskie wsie zostały prawie bezbronne, a UPA wzmocniona. Tylko
w lutym 1945 r. na terenie Tarnopolszczyzny zamordowano okrutnie ponad tysiąc Polaków, a liczba
spalonych wsi przekroczyła 50.
Jednak już od stycznia 1945 r. polscy mieszkańcy tych terenów, zaczęli organizować obronę. W Lataczu w pow. borszczowskim 16
stycznia zginęły wprawdzie 74
osoby, a 60 odniosło rany , ale poważne straty ponieśli też napastnicy. W lutym także doszło do walk
obronnych: z 5 na 6 tego miesiąca
w napadzie 600-osobowego oddziału UPA na Barysz w pow. buczackim. Tracąc ponad 100 zabitych i 100 rannych w obronie centrum wsi, zabito kilkudziesięciu
napastników. W tym samym czasie na Czerwonogród w pow. zaleszczyckim napadł 800-osobowy
oddział UPA; walka trwała 10 godzin, Polacy zorganizowani przez
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dowódcę kompanii „Nie”, Bronisława Stachurskiego, stracili 48
zabitych i 24 rannych, ale straty
UPA wyniosły około 100 zabitych
i rannych. Równocześnie w Hleszczawie w pow. trembowelskim,
napadniętej przez 500-osobowy
oddział UPA, zginęło 48 osób i 36
zostało rannych, ale padło też 20
napastników Ginęli także sprzyjający Polakom Ukraińcy W Boryczówce w tym samym powiecie
również walczono około 10 godzin; tu Polaków wsparł oddział
sowiecki. Na Młyniska w pow.
trembowelskim, gdzie samoobrona była dobrze zorganizowana, napadł 600-osobowy oddział UPA z
ckm-ami; Polacy stracili 70 zabitych i 100 rannych, ale Ukraińcy
50 do 60. W napadach tych zginęło
pięciu księży rzymskokatolickich.
Polaków przed śmiercią poddawano okrutnym i wymyślnym torturom. (...) Broniąc się przed UPA,
Polacy wstępowali do tzw. istrebitielnych batalionów, dowodzonych wprawdzie przez oficerów
sowieckich, ale jednak dostarczających broń do walki. Bataliony te
wzięły udział w obronie wielu wsi.
Oddziały leśne, które z terenu
Okręgu Lwów przeszły w pierwszej połowie sierpnia za San kompanie: kpt. Zenona Kubskiego
„Lecha” i por. Tomasza Matyszewskiego „Ćwikły”, ze zgrupowania w Mościskach, oraz 1. kompania samborska chor. Adama
Ekierta „Pogardy”, pod ogólnym
dowództwem kpt. Witolda Szredzkiego „Sulimy”, razem 200-300
żołnierzy, na wezwanie gen. T.
Komorowskiego „Bora” wyruszyły 16 sierpnia na odsiecz Warszawie. Oddziały te dotarły jednak
tylko do Sarzyny i Rudnika nad
Sanem, gdzie zostały otoczone
przez wojska sowieckie, które zażądały ich rozbrojenia. Większości
żołnierzy udało się wymknąć, wynosząc nawet broń, ale zostali
aresztowani oficerowie z 6 kompanii 26 p.p. oraz chor. Adam Ekiert,
których następnie internowano.
Osobno z Mościsk wyruszyła grupa ppor. Mieczysława Szymańskiego „Paproci”, która doszła aż
pod Kock, a ze Lwowa 1 kompania 26 p.p. por. Józefa Bissa „Wacława”, która będąc już pod Lublinem dowiedziała się o upadku Powstania Warszawskiego i powróciła na Rzeszowszczyznę. Tymczasem w pierwszych dniach września 1944 r. przybyli ze Lwowa do
Jarosławia ppłk Rekucki „Topór”,
Komendant Okręgu Lwów „Nie”,
oraz mjr Tomaszewski, szef sztabu
Okręgu, i w uzgodnieniu z komendantem Obszaru, ppłk. Jansonem
„Carmenem”, zaczęli organizować zgrupowanie lwowskich oddziałów leśnych „Warta” na Rzeszowszczyźnie. Formowano cztery bataliony: „A” pod dowództwem por. Ludwika Kurtycza
„Mazurkiewicza”, poprzednio komendanta obwodu Mościska; „B”
-kpt. Juliana Bistronia „Godziemby”, Komendanta Obwodu Lubaczów; „C” - kpt. W Szredzkiego
„Sulimy” i „D” rtm. Włodzimierza
Białoszewicza „Dana”. Wobec
ciągłego napływu zza Sanu zarówno całych oddziałów leśnych jak i
pojedynczych żołnierzy, oddziały
„Warta” szybko osiągnęły stan do
1500 żołnierzy Wszyscy kwaterowali po wsiach polskich w czworoboku między Leżajskiem, Rze-

szowem, Brzozowem a rzeką San,
często zmieniając miejsca kwaterowania. Na skutek reorganizacji
Batalion „B” został wkrótce przekształcony w Obwód „L” (Lubaczów) „Nie”, podporządkowany
bezpośrednio dowództwu „Warty”; jego komendantami byli ppor.
Tadeusz Żelechowski „Ring”, cichociemny, a po nim kpt. Edward
Baszniak „Robert”, „Orlicz”. Po
reorganizacji z batalionu pozostały
tylko dwie kompanie. W Obwodzie
wydawano
czasopismo
„Iskierki”. Żołnierze obwodu „L”
obsadzali w powiecie posterunki
Milicji Obywatelskiej aż do czasu
ujawnienia się. Zgrupowanie
„Warta” było w zasadzie przygotowane do ewentualnego pójścia
na odsiecz Lwowa, gdyby miasto
to ostatecznie zostało przyznane
Polsce (ciągle łudzono się, że tak
będzie) a Ukraińcy mimo wszystko próbowali je opanować. Ochraniano też wsie polskie przed UPA,
staczając także utarczki z oddziałami sowieckimi. Do większych
walk jednak nie doszło. 15 grudnia
1944 r. żołnierze kompanii „D14”
pod dowództwem wachm. Feliksa
Maziarskiego „Szofera” przeprowadzili śmiałą i udaną akcję odbicia z więzienia w Brzozowie kilkunastu osadzonych tam miejscowych żołnierzy „Nie”, w tym Komendanta Obwodu, mjr. Andrzeja
Wanica. Akcję przeprowadzono
bez strat własnych. 5 marca 1945 r.
w Ujazdach został przypadkowo
ujęty przez sowieckich żołnierzy
dowódca kompanii „D14”, kpt.
Dragan Sotirović „Draża”, gdy
skacząc przez okno z otoczonego
domu doznał urazu nogi. Nierozpoznanego i podającego się za
francuskiego oficera, uwolnili ze
szpitala w Rzeszowie miejscowi
żołnierze „Nie”. W marcu 1945 r.
przybył do oddziałów „spalony”
we Lwowie ppor. czasu wojny
Władysław Sledzinski „Nemo” ze
sztabu Komendy Okręgu Lwów
„Nie” i stanął na czele oddziału
wywiadu i propagandy „Warty”.
Zaczął od wydawania „Raportów
Informacyjnych” dla Komendy
„Warty”, potem także pod jego
kierunkiem wychodziło czasopismo „Serwis Informacyjno-Propagandowy „. 15 kwietnia 1945 r. płk
Jan Rzepecki, Komendant „Nie”
po aresztowaniu gen. Leopolda
Okulickiego, zwrócił się do Naczelnego Wodza z wnioskiem o
rozwiązanie „Nie” i utworzenie na
jej miejsce nowej organizacji - Delegatury Sił Zbrojnych - i 7 maja
uzyskał dla tej inicjatywy akceptację. Zapewne w związku z tym
ppłk „Topór”, przebywający w
Krakowie, otrzymawszy instrukcję od płk. Rzepeckiego, zwołał
odprawę dowódców baonów
„Warty”, na której zapowiedział i
polecił przygotować rozwiązanie
oddziałów „Warty”. Doszło do
tego 1 lipca 1945 r. i z tą właśnie
datą podpisano rozkazy i wnioski
awansowo i odznaczeniowe oraz
podziękowania za służbę zasłużonym żołnierzom „Warty”, a osobom cywilnym za współpracę.
Pod koniec sierpnia 1945 r. zakopano archiwum „Warty” w jednym
z domów w Gniewczynie Łańcuckiej. Tam też odnaleziono je w
roku 1995, gdy jeszcze żył ostatni
z uczestników tej akcji. We Lwowie organizacja „Nie” jeszcze istniała, ale i tam ppłk „Topór” prze-

kazał 20 maja 1945 r. otrzymane
od płk. Jana Rzepeckiego polecenie likwidacji „Nie”. We wrześniu
rozkaz taki wydał ppłk J.W Władyka, Komendant Obszaru po
aresztowaniu ppłk. E Jansona. Dowódcy lwowscy, a wraz z nimi
żołnierze „Nie” zaczęli opuszczać
Lwów i Małopolskę Wschodnią,
ale trwało to jeszcze do listopada-grudnia 1945 r. Żołnierze oddziałów „Warty” po rozwiązaniu tej
struktury zaczęli grupkami przenosić się na zachodnie tereny Dolnego Śląska. Płk Franciszek Rekucki przebywał nadal w Krakowie i zamierzał wycofać się z pracy konspiracyjnej. Na Dolny Śląsk
do Karpacza przybył ppłk Bolesław Tomaszewski, a za nim większość oficerów „Warty”. Delegatura Sił Zbrojnych została właśnie
rozwiązana, ale 2 września 1945 r.
zaczęto organizować w Warszawie
nową organizację „Wolność i Niezawisłość” (WiN), której postawiono przede wszystkim cele polityczno-społeczno-wychowawcze.
Wiadomość o tym dotarła w Jeleniogórskie i we wrześniu zaczęto
tu tworzyć Okręg WiN-u z siedzibą w Jeleniej Górze, wchodzący w
skład Obszaru Południowego
WiN; kierownictwo Okręgu było
złożone z oficerów „Warty”. Po
wycofaniu się w październiku płk.
Franciszka Rekuckiego, prezesem
Okręgu został ppłk Bolesław Tomaszewski, a do kierownictwa należeli: mjr Włodzimierz Białoszewicz jako kierownik wydziału organizacyjnego i informacyjnego
oraz ppor. Władysław Śledziński,
kierujący wydziałem propagandy
Zorganizowano trzy Rejony: Południowy w Jeleniej Górze (mjr Witold Szredzki, potem kpt. Ludwik
Kurtycz), Środkowy w Legnicy
(mjr Edward Baszniak) i Północny
w Żarach (kpt. Jan Lewicki, potem
mjr Szredzki). W Okręgu prowadzono działalność skierowaną zarówno na zewnątrz - o charakterze
propagandowo-uświadamiającym,
jak i dla potrzeb samej
organizacji - informacyjno-wywiadowczą; działalność zbrojna
miała zakres minimalny Wydawano dwutygodnik „Wolność”,
powielany w nakładzie 600-800
egzemplarzy. W czerwcu 1946 r.
na skutek umieszczenia agenta w
otoczeniu mjr. Szredzkiego UB
aresztowało 62 osoby, działające w Okręgu lub w kontakcie z
nim, całkowicie rozbijając na tym
terenie struktury WiN-u. Wielu
z tych, którzy uniknęli aresztowania w czerwcu 1946 r., zostało
ujętych trzy lata później. Aresztowanych, w tym ppłk. Bolesława
Tomaszewskiego, przewieziono
do Wrocławia do Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie poddano ich przesłuchaniom; na śledztwo przyjechał
sam Józef Różański. W dniach 2-3
stycznia 1947 r. odbył się przed
Wojskowym Sądem Rejonowym
we Wrocławiu proces głównych
oskarżonych. Ppłk B. Tomaszewski i mjr W Szredzki zostali skazani na karę śmierci, zamienioną na
15 lat więzienia; pozostali na 8 do
12 lat. Tymczasem od pierwszych
dni listopada do połowy grudnia
1945 r. przybywali zza Sanu oficerowie zlikwidowanego Okręgu
Lwów „Nie”, nie tracąc między
sobą łączności. Wśród nich był
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mjr Anatol Sawicki, p.o. Komendanta Okręgu Lwów, i kpt. Marian Jędrzejewski, nieformalnie
komendant miasta. Nawiązawszy
kontakt z kierownictwem Obszaru
Południowego WiN, a być może
z Zarządem Głównym, otrzymali
zgodę na organizowanie Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego
WiN. Komendę Okręgu objął mjr
Anatol Sawicki „Młot”, „Cybulski”, „Kowalski”, organizując 7-8
osobowy sztab. Podlegało mu
„Miasto” (lub „Garnizon”) i dwa
Inspektoraty: „Bóbrka” i „Gródek
Jagielloński”. Taka struktura organizacyjna wynikała z potrzeby zachowania tożsamości. Bez względu na obecne miejsce zamieszkania, w nowej organizacji chciano
skupić ludzi w takich samych jednostkach, w jakich byli poprzednio w AK i „Nie”. Było to także
pewnym zabezpieczeniem przed
przeniknięciem w organizacyjne
szeregi podstawionych przez UB
agentów, a jednocześnie wzmacniało wzajemne zaufanie ludzi,
znających się z poprzedniej działalności. W „Mieście”, którego
komendę objął kpt. Marian Jędrzejewski, utworzono trzy lub cztery
Dzielnice: Północ „Gdynia” z
Komendantem kpt. Franciszkiem
Garwolem „Karasiem”, „Tarnopolskim” i z pięcioma Rejonami;
Wschód „Kluczbork” z Komendantem „Dwójką” (być może był
to nieznany z AK pchor. Stanisław
Kruszelnicki?) i z czteroma Rejonami, w tym dwa „wiejskie”; Południe „Zakopane” z Komendantem por. Zygfrydem Szynalskim
„Trykiem”, „Kulasem”. Nie jest
jasna sprawa Dzielnicy Zachód.
Ogólny stan liczebny „Miasta”
wynosił około 1000 ludzi, a cały
Eksterytorialny Okręg mógł liczyć
nawet do 3 tysięcy. W styczniu
i lutym 1946 r. zaczęto zbierać
wnioski awansowe i odznaczeniowe, przy czym awanse i odznaczenia przyznano z datą wsteczną 15
grudnia 1945 r., podpisując je 20
marca 1946 r. Rozkazy awansowe i odznaczeniowe podpisywał
ostatni komendant Obszaru Południowo-Wschodniego „Nie”, płk
Władyka; nie wiadomo, czy był
członkiem WiN-u, z pewnością
nie należał do struktur Okręgu
Eksterytorialnego. Przyjechał on
do Krakowa w październiku 1945
roku z kilkoma współpracownikami z lwowskiej „Nie”, przede
wszystkim była z nim kierowniczka konspiracyjnej łączności, Emilia Maleczyńska, która wiozła archiwum lwowskie, potem wobec
zagrożenia aresztowaniami spalone. Okręg Eksterytorialny miał
bardziej wojskowy charakter, niż
Okręg Jeleniogórski; do zadań organizacji należało między innymi
gromadzenie broni. Aresztowania
członków Eksterytorialnego Okręgu rozpoczęły się od października
1947 r. i trwały do kwietnia roku
następnego. Pod koniec 1948 r.
dosięgły oficerów z Komendy
Obszaru: W kilku procesach, na
rozprawach odbywających się od
listopada 1948 r. do lutego l950 r.
zapadło we Wrocławiu i w Warszawie kilka wyroków śmierci,
zamienianych następnie na wieloletnie więzienie -w przypadku
Mariana Jędrzejewskiego - pierwotnie na dożywocie. W czasie
śledztwa zginął tragicznie ppłk
Anatol Sawicki.
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Pod okupacją niemiecką
Mieczysław Walków
Witanie „wyzwolicieli” przez
społeczność ukraińską. Na
skrzyżowaniu
Szulhanówki
i drogi głównej (CzortkówBorszczów), Ukraińcy wybudowali bramę powitalną. Umaili
zielonymi brzózkami. Po środku umieścili swoje barwy– żółty
i niebieski i herb – tryzub, czyli
trójząb Neptuna. Obok bramy
ustawili stoły z białymi obrusami. Na stołach pojawiły się kołacze, ciasta i różne napoje. Drogę
od bramy, aż do Kozaczyzny
(około 2 km) pokryli kwiatami i
zielem. Spodziewali się, że Niemcy wkroczą wieczorem i dlatego
wyznaczony komitet powitalny,
odświętnie ubrany ćwiczył mowy
powitalne. Okazało się, że Niemcy zjawili się dopiero na drugi dzień rano. Kto żyw biegł do
bramy, aby powitać właściwych
wyzwolicieli. Polaków tam nie
było. Najwyżej ciekawskie dzieci. Byłem i ja i postaram się opowiedzieć wiernie co widziałem.
Pierwszym samochodem osobowym odkrytym, takim, jakie były
na wyposażeniu armii niemieckiej
( produkowanym w Szczecinie w
fabryce, w której los mi wskazał
pracę po wojnie!) podjechało kilku oficerów. Wtedy po raz pierwszy widziałem niemieckiego oficera, w charakterystycznej czapce
z jakimś dziwnie rozdeptanym
ptakiem jak mówiliśmy. Taki sam
był też na mundurze. Oficer kazał
zatrzymać samochód przed samą
bramą. Powstał z siedzenia. Tymczasem podbiegł do niego szef
komitetu powitalnego –wąsaty
Ukrainiec. Znałem go dobrze. Był
ojcem krawca, do którego chodziłem z rodzicami. Uniżenie zaczął
zapraszać panów oficerów do stołów na poczęstunek. Oficer nie
zwracał na niego uwagi. Wskazując na bramę i wywieszone godła
zapytał po polsku:
–Co, to jest?
Widziałem, że witający zawahał
się. Nie spodziewał się języka
polskiego. Oficer zapytał po raz
drugi, ale znacznie głośniej:
– Co znaczą te kolory i ten znak?!
Po chwili z lękiem w głosie tenże,
odważny kozak z sumiastym wąsem, zaczął tłumaczyć, że:
–To nasze, to są ukraińskie znaki.
Oficer kazał mu milczeć i powiedział głośno, tak aby słyszeli
wszyscy:
–Mówicie, że to wasze znaki? I
słyszę coś o Ukrainie? A Ukraina
będzie „tu”, i wskazał podnosząc
kciukiem brodę.
Rozkazał jechać dalej.
Kozak zbladł i coś powiedział do
najbliżej stojących.

Zrobił się tumult. Słyszałem, że
nie takich oczekiwali przyjaciół.
-Zabierajmy wszystko do domów
- powtarzali i w pośpiechu uprzątnięto ze stołów. Zabierano i odnoszono nawet stoły. Ludzie grupami opuszczali skrzyżowanie.
Wojsko niemieckie w dalszym
ciągu jechało przez bramę, której
gospodarze nie mogli rozebrać.
Dzieci, w tym i ja, nadal tkwiły
przy bramie. Oglądaliśmy nowoczesny sprzęt i zdyscyplinowane,
roześmiane wojsko. Było inne niż
nasze– polskie, ale jakże różne od
wojska radzieckiego. Żołnierze
czasem rzucali nam– dzieciom
słodycze. Jakimi rzeczywiście
mieli być Niemcy, doświadczyliśmy już w niedługim czasie.
Nowe władze wprowadzały nowy
porządek. Powstała administracja
niemiecka natychmiast nałożyła
na mieszkańców wsi odpowiednie podatki i obowiązkowe kontyngenty. Były one nie lżejsze od
poprzednich– sowieckich. Obowiązkowe dostawy były oparte na
zapisach majątkowych przedwojennych. Z tego powodu powstawały spory wynikłe z różnicy pomiędzy tym co gospodarze posiadali, a zapisem. Sowiecki system
naruszył wiele własności. Za czasów radzieckich sporą część ogrodu i sadu dziadka przywłaszczył
sobie sąsiad, który przywłaszczył
także dom i zabudowania gospodarcze wujka Władysława. Od
władz niemieckich otrzymał nakaz zwrotu. Ponieważ było to w
połowie roku, nakazano mu odstawić znaczną część zboża i mięsa. Pamiętam, że przyszedł do
dziadka i prosił, aby dziadek ujął
się za nim. On bihme (przysięgał)–mówił będzie pomagał w
żniwach jedynie za wyżywienie.
Dziadek z oferty nie skorzystał.
Podróż do Stanisławowa. Pod koniec sierpnia 1941 roku pojechałem z tatą do stryjka Stefana do
Stanisławowa. Dojechaliśmy pociągiem za most na rzece Strypie i
tam kazali nam wysiadać. Pociąg
dalej nie pojedzie oznajmili konduktorzy. Rosjanie, którzy się wycofywali zniszczyli tunel. Do stacji musieliśmy iść z walizkami
przez górę. Było to w nocy i widziałem mało. Do Stanisławowa
przyjechaliśmy raniutko. Powitał
nas stryjek Stefan i zawiózł dorożką do ludzi, u których wynajmował pokój. W drodze mówił
tacie, że u nich jest mu dobrze i
traktuje gospodarzy jak drugą rodzinę. Odpoczywaliśmy po trudach podróży, a stryjek poszedł
do pracy. Chłopak gospodarzy
Staszek powiedział mi, że jeżeli
chcę to zaprowadzi mnie tam
gdzie stryjek pracuje. Tata wyraził zgodę. Staszek był dużo starszy ode mnie. Pobiegliśmy przez
miasto i doszliśmy do dworca.
Powiedziałem, że tu już byłem.
Staszek na to: –Właśnie tutaj twój

stryjek pracuje, ale na poczcie.
Po chwili byliśmy w kolejowym
urzędzie pocztowym. Stefan zdziwił się, zobaczywszy tylko mnie.
Staszek się schował. Nie był zadowolony i nazwał mnie tak jak
kiedyś, kiedy droczył się ze mną:
–Co ty Mykieto tu robisz? Byłem
oburzony i chciałem uciec. Stryj
złapał mnie za rękę i zaraz pokazał się Staszek. Skończyło się na
przeprosinach. Od Stefana otrzymaliśmy po sporej paczuszce rodzynek. Do domu wracaliśmy powoli jedząc słodkie owoce. Staszek pełnił rolę przewodnika po
Stanisławowie. Wróciliśmy akurat w porze obiadowej. Wtedy z
żywnością w mieście było kiepsko. Gospodarze cieszyli się z
przyjazdu taty. Przywiózł to, czego oni nie mieli. Obiad był jednak
bardziej niż skromny. Zupa, ziemniaki z sosem i buraczki pokrojone w paseczki z cebulką i octem.
W życiu czegoś takiego nie jadłem. Jadłem jedynie buraki tarte
z chrzanem, tak zwaną ćwikłę.
Podobno skrzywiłem się tak niemiłosiernie, jakbym miał jeść coś
bardzo ohydnego. Wszyscy wybuchli gromkim śmiechem, a pan
domu skwitował: –Jedz chłopcze,
bo to dobre. Zobaczysz, że w życiu tego specjału zjesz sporo. Pomyślałem, że kpi albo zwariował.
Ja tego nigdy nie będę jadł. Niech
to je krowa, albo świnka. Powrót
do domu był za dnia. Zobaczyłem
nie tylko Stanisławów z okna wagonu, ale i Buczacz. Znowu szliśmy przez górę do czekającego na
torze pociągu. Widziałem zakole
Strypy i wielki most i kolejne stacje. Do Teresina dojechaliśmy po
południu. Cały czas oglądałem
zmieniające się krajobrazy i marzyłem o podróżach. Tych, o których wcześniej czytał mi tata albo
stryjek. Jako dziecko byłem
wdzięcznym słuchaczem i pochłaniałem wszystko jak gąbka.
Prosiłem często tatę, rzadziej
mamę, aby czytali Serce Amicisa.
Za każdym razem byłem dzielny
jak Precossi lub wesoły jak Coretti. Podziwiałem olbrzyma Garonne. Kiedy umiałem sam czytać,
czytałem wszystko co mi wpadło
w ręce. Później w Borszczowie
próbowałem czytać Platona w gabinecie pana Budrewicza. Nic z
tego nie rozumiałem. Albo bardzo, bardzo mało! Wracając do
stryjka Stefana to muszę wyznać,
że byłem jego utrapieniem. Stryjek, jeszcze przed pójściem do
wojska, zajmował się ogrodnictwem i koniecznie chciał razem z
moim tatą założyć nowoczesny
ogród pod Lwowem. Zaczął zagłębiać się w najnowszą, na ten
czas, literaturę. Kupował lub prenumerował kolorowe wydawnictwa ogrodnicze. Te najbardziej
sobie upodobałem i oczywiście
dokładnie przeglądałem. Nie darłem, bo od dziecka czułem szacu-

nek do słowa pisanego. Ale książki i katalogi musiały być przy
mnie. Nawet wtedy kiedy spałem.
Kiedy ich nie było lub brakowało
choćby jednej robiłem niezłą
awanturę. Stryjek miał tylko jedyny sposób na obronę, przed moją
okupacją jego własności. Śpiewał
mi piosenkę przedrzeźniającą
moje imię. Oczywiście po ukraińsku, co mnie jeszcze bardziej
gniewało: – Mykieto, czy ty to?
Ne ja to, mij tato! (Mykieto, czy
to ty jesteś? Nie, to mój tata).
Wtedy potrafiłem pogniewać się
na niego na cały dzień. Literatura
wówczas była wolna i można
było z niej korzystać. Szkoły.
Podczas okupacji niemieckiej posłano mnie do szkoły ukraińskiej.
Innej nie było. W klasie było nas–
polskich dzieci– kilkanaścioro.
Na lekcje religii przychodził pop
Huniowśkij. Teraz tak się nazywał, z ukraińska. Przed wojną nazywał się– Huniowski i podobno
pochodził z polskiej rodziny(?).
Dzieci polskie stały się jego
oczkiem w głowie. Postanowił
nauczyć nas Polaczków, jak się
wyrażał o nas, modlić się po ukraińsku. Oczywiście nie szczędził
nam razów giętką rózgą za każdą
popełnioną pomyłkę. Pastwienie
się popa nad nami bawiło dzieci
ukraińskie. Podobnie było na lekcjach języka ukraińskiego. Wykładano wyłącznie w języku ukraińskim. Do domu przychodziliśmy obici i zapłakani. Często byliśmy umorusani, bo dzieci ukraińskie nie dawały nam spokoju na
przerwach i przy powrocie do
domu. Wtedy nauczyłem się bić,
chociaż tego nie lubiłem. Musiałem się bronić. Nad niedolą polskich dzieci ubolewał Władysław
Rogowski, Człowiek wykształcony, mądry i majętny, znający doskonale język niemiecki. Podobno na początku państwowości II
RP był nauczycielem. Z nieznanych mi przyczyn zakupił duże
połacie ziemi na ternie Starej Wsi
w Łanowcach, pobudował okazały dworek i założył wzorcową hodowlę pszczół. Prowadził badania
nad ich doborem na terenach południowego Podola. Miał pasiekę
składającą się z wielkiej ilości uli,
które wykonywał własnoręcznie i
wypróbowywał najlepsze rozwiązania. Prócz tego, był kierownikiem, inspicjentem, dekoratorem
i reżyserem w jednej osobie, teatru amatorskiego w Łanowcach.
Teatr działał w Polskim Domu na
Szlachcie. Moja mama i jej rodzeństwo brali w tej działalności
żywy udział. Pamiętam, że nieomal od urodzenia byłem w teatrze. Nie tylko podczas prób, ale
i w czasie przedstawień. I jak
opowiadano, żywo reagowałem,
czasem bardzo zabawnie kiedy
odkrywałem, że pod strojem scenicznym kryje się moja mama.
Teatr Rogowskiego wystawiał

różne sztuki. Nawet takie, które
były grane przez teatry zawodowe. Dlatego teatr amatorski z Łanowców był znany aż po Lwów
(tak twierdzono). Wracając do
niedoli polskich dzieci w ukraińskiej szkole, to muszę powiedzieć, że czyn tego Pana zasługuje na zapisanie Go złotymi zgłoskami w dziejach małej Ojczyzny.
Po kilku miesiącach udręki,
wszystkie polskie dzieci zostały
oficjalnym zarządzeniem władz
General Guovernement, przeniesione do Szkoły Polskiej, w budynku po starej Gminie. Jedynym
nauczycielem był Pan Rogowski.
Chodziłem wówczas do klasy
trzeciej. Szkoła miała specjalny
program. Obejmował on jedynie
przedmioty potrzebne przyszłemu
robotnikowi Rzeszy: arytmetykę,
naukę o przyrodzie, rysunek,
śpiew i język polski. Wykłady
były w języku polskim. Mimo tak
skromnego programu, pan Rogowski przemycał wiele wiadomości z geografii i historii. Religii
nie mieliśmy. Szkoła była zobowiązana zbierać, suszyć i odstawiać specjalnie wyznaczone zioła
lecznicze. Mieliśmy przy tej okazji lekcje z przyrody w plenerze.
Były to najciekawsze lekcje. Wtedy pan Rogowski opowiadał nam
o historii naszej Ojczyzny i cudownie wędrował razem z nami
po kontynentach i krajach świata.
W ten sposób uczył nas geografii.
Jedynym mankamentem tej szkoły było to, że wszystkie roczniki
miały lekcje w tym samym czasie.
Nie pamiętam, ale wydaje mi się,
że starsi byli w drugim pomieszczeniu. Pewnego dnia, a było to
przed wakacjami i otrzymaniem
cenzurki, ze zwykłej ciekawości
wszedłem na strych gdzie były
suszone zioła. Schodów na strych
nie było. Drabiny też nie. Po prostu przysunąłem stół i postawiłem
dwa krzesła i hajda do góry. Byłem sprawny i przy niewielkim
wysiłku byłem na strychu. Strych
byłby zupełnie pusty, gdyby nie
wysuszone na wiór liście podbiału, krwawniki, piołuny i inne zioła. W tym samym czasie, kiedy
penetrowałem wzrokiem strych,
nadszedł pan Rogowski. Zauważył, że na środku korytarza stoi
piramida sprzętów. Od razu wiedział, że jakiś nicpoń jest na górze, a właśnie dzisiaj on, kierownik szkoły, ma odstawić zioła do
Jezierzan. Zaczął krzyczeć, że
tego, i tu wymienił największego
łobuza wyrzuci ze szkoły. I nie
wyda mu świadectwa. Przeraziłem się i chciałem skoczyć z tej
wysokości na ogród, ale nie mogłem otworzyć okienka. Było zabite gwoździem. Zrezygnowany
czekałem na nauczyciela. Był
człowiekiem dobrym, ale bardzo
zasadniczym i wymagającym.
Znałem go dużo lepiej niż inni.
Często bywałem w jego domu.
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Byliśmy z mamą zapraszani przez
starszą panią- matkę p. Rogowskiego. Były u niej kanarki. Cudownie śpiewały. Mnie p. Rogowski zadawał więcej zadań niż
innym. Wiedział, że lubię rysować i majsterkować. Musiałem
wykonywać różne pomoce naukowe. Mogłem liczyć na taryfę
ulgową, ale tym razem miałem
podwójnego pietra. Wiedziałem,
że kara mnie nie minie, a do tego
pan Rogowski powie mamie.
Świadectwa nie otrzymam, bo
słyszałem czym groził temu baciarowi na strychu. Wiedziałem,
że jest konsekwentny. Wyobrażam sobie, że musiałem być potwornie przestraszony, bo kiedy
stanął na stół i krzesło był prawie
na strychu i zobaczył przestraszonego dzieciaka. Do tego takiego,
którego nigdy by nie posądził o
samowolne naruszenie zakazanego terytorium. Powiedział tylko:
A, to ty? Po co ty tu wszedłeś?
Mogłeś spaść i musiałbym się tłumaczyć twojej mamie. Złaź. I pomógł mi zejść. –Poczekaj na
mnie, zaraz zrobię porządek.
Wszedł na górę załadował worki i
postawił na stole. Cierpliwie czekałem. Inni też czekali, bo byli
ciekawi, co zrobi pan Rogowski
ze mną. Pan kazał wszystkim iść
do domu. Zrobiłem ruch jakbym i
ja chciał odejść. –Nie, ty pozostań, powiedział. Z tobą jeszcze
nie skończyłem. Bura była spokojna, ale bardzo pouczająca. Na
zakończenie powiedział, abym
przyznał się tylko mamie i powtórzył: –Masz powiedzieć tylko mamie, że świadectwa nie wydam
dopóki nie przyjdzie do mnie na
rozmowę. Pan Rogowski wiedział, że nie mogę mówić tacie.
Tata był zbyt surowy. Świadectwo
otrzymałem, ale musiałem na niego zapracować. Przez cały miesiąc zbierałem różne zioła i byłem
zmuszony opisywać, gdzie je
zbierałem i obok jakich roślin rosły. Śmierć Mateusza. Miło jest
mieć wakacje. Nawet w takim
okresie jak okupacja. Nie można
jednak zapomnieć traumy przeżytej wcześniej. Pod koniec lutego
1942 przyjechała siostra wujka
Dominika z Głęboczka, z tragiczną wiadomością. Brat Mateusz
(Kwiczak) został zastrzelony
przez kolegę Ukraińca. Mateusza
znałem i bardzo lubiłem. Miał dopiero około 20 lat. Był młodzieńcem wysokim, muskularnym o
miłej aparycji. Często bywał w
naszym domu. Odwiedzał brata,
bratową i malutką bratanicę Zdzisię, którą uwielbiał. Był mężczyzną silnym i odważnym i miał
wielkie powodzenie u dziewczyn.
Serce oddał tylko jednej, najpiękniejszej, która nie zwracała uwagi
na konkurentów. Zabójca tłumaczył się później, że zabił Mateusza z zazdrości. Oddał strzał z
broni myśliwskiej w porze południowej na oczach wielu ludzi.
Opowiadano, że Mateusz mimo
postrzału w serce, przebiegł kilkadziesiąt kroków i padł na progu
domu swojego przyjaciela. Zdążył jeszcze wymienić nazwisko
zabójcy. Pogrzeb, na którym byłem odbył się w Głęboczku, wsi,
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która słynęła z tego, że w niej nie
było wyraźnych podziałów narodowościowych. Liczył się zawsze
dobry gospodarz i przyjazny człowiek. Tej zasady trzymali się Polacy. Po tym ohydnym zabójstwie,
coś się jednak zmieniło. Ukraińcy
dość wyraźnie zaczęli mówić, że
jest to dopiero początek czystki
Ukrainy z niechcianych elementów. Najważniejszymi byli Polacy. Rzeź Polaków w Głęboczku
przez Banderowców powtórzona
była dwukrotnie. W październiku
1944 i styczniu 1945 roku. Żarna
Dominika. Jak już nadmieniałem
Niemcy zabierali wszystko, co
miało dla nich wartość strategiczną. Ludność zarówno w mieście
jak i na wsiach zaczęła głodować.
Rolnicy mieli wielkie trudności w
zasiewie pól. W latach 1942 i
1943, wioski zostały pozbawione
wszelkiego ziarna. Administracja
niemiecka brutalnie zabierała
wszystkie zapasy zboża. Jeżeli
ktoś zdołał ukryć chociażby garść
zboża, musiał je zemleć. Mielono
ukradkiem w żarnach. Chłopi robili je własnoręcznie. Żarna były
zakazane przez władze niemieckie. Przy każdej kontroli (odbywały się często) w najlepszym
przypadku żarna rozbijano. Bywało, że oprócz niszczenia żaren
karano znacznie srożej np. wybijano zęby. Albo poważnie okaleczano. Ludność ukraińska na tę
okoliczność układała różne piosenki. Niestety, zapamiętałem tylko jedną: –Taj nadjichaw Lanwerh hrubyj, taj za żorna wybiw
zuby (nie jestem pewien, czy zachowałem ukraiński język literacki). Wiele było takich piosenek.
Wszystkie ośmieszały Niemców–
przyjaciół samostijnej Ukrainy.
Na przednówku roku 1943 głodowaliśmy i my. Mama zrobiła
nam placki z niedojrzałego zboża. Jeden jedyny raz, ale smak
tego placka pamiętałem długo.
Był ohydny. Jadłem go, bo byłem
głodny. Nie radziłbym próbować.
Pamiętam, że jakimś tylko sobie
znanym sposobem, zdobyła kilka
garści kaszki kukurydzianej i ugotowała kuleszę (mamałygę), była
pyszniejsza niż wszystkie przysmaki świata. W tamtym czasie
nawet małe dzieci wiedziały, co
to jest głód. Moja kuzynka mająca trzy i pół roku Zdzisia modliła
się w kościele słowami: Boziu daj
nam chleba, bo wszystko nam zabrali Niemcy. Ciocia Franciszkamama Zdzisi rozpłakała się. Podszedł do niej ówczesny proboszcz
ks. Michalski i zapytał o powód
płaczu. A kiedy się dowiedział,
obiecał mszę do św. Antoniego w
intencji prośby dziecka. Po niedługim czasie Dominik, tata Zdzisi zaczął coś rysować. Na ciągłe
pytania żony– co rysujesz? Odpowiadał –powiem jak skończę.
Na podstawie tych rysunków Dominik przy pomocy mojego taty i
kowala Adamowskiego wykonali
mały młyn do mielenia mąki. Napęd tego urządzenia był ręczny i
musiały przy nim pracować dwie
osoby. Wydajność mielenia była
znacznie większa od najlepszych
żaren jednoręcznych, a jakość

mielonej mąki była zbliżona do
mąki z młyna. Żarna Dominika
posiadały różne sita, które sortowały zmieloną mąkę. Byliśmy
pewni, że z chwilą, kiedy odkryją
to Niemcy, będą wielkie kłopoty,
a Dominikowi grozić będą surowe konsekwencje. Pierwsze mielenie mąki, czyli pierwsze próby
młyna, mogły być przeprowadzone dopiero po żniwach. W niedługim czasie, po wprowadzeniu
kilku poprawek uruchomiono powszechne mielenie zboża. Prawdziwy młyn rzeczny na Szlachcie
nadal był zamknięty przez Niemców. Widocznie wieści o pracujących żarnach Dominika rozeszły
się szybko, bo w niedługim czasie na podwórko wjechały dwa
samochody Niemców. Przewidywaliśmy najgorsze, bo właśnie w
tym czasie w warsztacie dziadka
odbywał się przemiał. Niemcy
weszli, stanęli i przyglądali się jak
pracowały żarna. Mielący dopiero
po dłuższej chwili zorientowali
się, że zostali złapani na gorącym
uczynku. Pracę przerwali i oczekiwali na konsekwencje. Niemcy
natomiast okazali duże zainteresowanie urządzeniem. Szczególnie interesował się rozwiązaniem
urządzenia Niemiec(grubas) pełniący funkcje starosty powiatu.
Oglądał dotykał, interesował się
szczegółami rozwiązań technicznych, badał palcami miałkość
mąki i stale powtarzał: –Oh, gut.
Sehr gut. Na zakończenie tej wizyty orzekł– Od dzisiaj urządzenie jest własnością niemiecką.
Skonfiskował wszystko, co zostało zmielone i Niemcy odjechali, a mały młyn pracował nadal.
Na jakiej zasadzie trwał proces
mielenia tego nie wiem. Przez
kilkanaście dni przyjeżdżali różni Niemcy: wojskowi i cywilni.
Robili pomiary i szkice, a także
fotografowali. Potem kazali urządzenie rozebrać i przetransportować do Borszczowa. Dominikowi
wymierzyli dotkliwy „sztraf” za
łamanie prawa. Widocznie Niemcy nie mogli wyjść z podziwu,
że oto jakiś podolski wieśniak
okazał się tak zdolnym konstruktorem. Ukończył tylko wiejską
szkołę i nie miał wykształcenia
zawodowego. Takiego, jeśli nie
podziwiać, to przynajmniej należy zachować. Jak było naprawdę
nie mam pojęcia. Przez jakiś czas
młyn Dominika pracował dzień
i noc. Może dlatego później nie
brakowało nam mąki z kukurydzy. Pierwsze wiadomości o Katyniu. Rok 1943 odsłonił wielką
tragedię dla rodzin czekających
na wiadomość o bliskich, którzy
poszli na wojnę. Byłem z mamą
w mieście (Borszczowie) i jakaś
znajoma mamy powiedziała, że
w dzisiejszym Kurierze ukazał
się ogromny artykuł o masowym
morderstwie polskich oficerów
na terenach rosyjskich. Niemcy
odkryli ogromne groby pomordowanych przez Rosjan Polaków
w lesie pod Katyniem. Drukują
listy pomordowanych. Wymieniła
nazwisko znajomej, która powiedziała, że to właśnie jej brat jest
na tej liście. Od tego dnia codziennie Kurier opisywał zbrod-

nię katyńską. Z drukowanych list
rodzice wyczytali wiele znajomych nazwisk ludzi z Borszczowa, Jezierzan i Czortkowa. Nie
wierzyliśmy Niemcom, ale w
tym przypadku byliśmy pewni,
że zbrodni dopuścili się Rosjanie. Mieliśmy doświadczenie z
poprzedniego okresu. I znaliśmy
system sowiecki. Żydzi i ich los.
Okres okupacji był okrutny dla
Żydów. Wszystkie żydowskie
rodziny ze wsi zostały przeniesione do getta w Borszczowie.
W Łanowcach mieszkało wiele
Żydów, którzy zajmowali się handlem lub usługami. Niektórzy żyli
w skrajnej nędzy. Znałem taką
rodzinę. Byłem u nich z babcią
tuż przed wojną. Mieszkali nędznie, a dzieci były tak brudne, że
babcia nalała wody do cebrzyka
i myła je po kolei i wycierała jakąś szmatką, która tylko trochę
przypominała ręcznik. Ich mama
leżała w barłogu i karmiła piersią
nowo narodzone kolejne dziecko. Był to widok, który na mnie
zrobił wówczas ogromnie przykre wrażenie. Ojciec tej licznej
rodziny naprawiał garnki. W dobie dzisiejszej, naprawa garnków
jest nie do pomyślenia. W tamtym
okresie była na porządku dziennym. Stalowe garnki, emaliowane często przeciekały ze starości.
Powodem tego mogło być obicie
polewy i przepalenie. Naprawa
polegała na nitowaniu otworu.
Naczynia gliniane wypalane składano i oplatano siatką drucianą,
czyli drutowano. Taka naprawa
była powszechna, a wynikała z
oszczędności. Naprawa była tańsza od kupna nowego naczynia.
Bywało, że Żyd, który zajmował
się skupem odpadków wtórnych
chętnie zatrzymywał przed naszą
bramą swój wózek i krzyczał najgłośniej jak tylko potrafił:
– Szmaty kupuję, stare garnki kupuję.
Słowo kupuję było na wyrost.
On najczęściej prowadził handel
wymienny. Wymieniał na towary.
Za jakiś fant np. starą miednicę
otrzymywałem glinianego kogucika lub okarynę. Ten handlarz
chętnie zabierał pęknięte garnki
gliniane. Rodzin żydowskich w
Łanowcach i Kozaczyźnie musiało być dużo, skoro mieli swoją
synagogę. Dzieci żydowskie chodziły do szkoły razem z nami. W
mojej klasie-w szkole ukraińskiej
(za okupacji radzieckiej) było
dwóch chłopców. Wyróżniali się
tym, że należeli do Pionierów i
pilnie się uczyli. Wracając do getta, w którym władze niemieckie
zgromadziły Żydów z całego powiatu, był niesamowity tłok. Ludzie w getcie żyli w opłakanych
warunkach. Widziałem to na własne oczy. Bywałem tam z mamą.
Nosiliśmy żywność dla ojca Zosi,
który okazał się być Żydem. Było
to możliwe do czasu pogromu.
Zosia, po śmierci mamy ( zmarła
nagle na początku okupacji niemieckiej) została zabrana przez
ciotkę, siostrę mamy (katoliczkę)
i wywieziona do innego miasta.
Podobno gdzieś pod Lublin. Potem już nigdy nie widziałem Zosi.
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Latem 1943r. mama i ja byliśmy
świadkami pierwszego oczyszczania lub przerzedzania getta. Po
naszym wyjściu z getta poszliśmy
do małego sklepiku znajomej po
drugiej stronie ulicy i wtedy nadjechały samochody z wojskiem.
Otoczyli getto. Usłyszeliśmy
krzyki i strzały. Widzieliśmy jak
do stojących samochodów ładowano ludzi. Mężczyzn, kobiety,
młodych i starszych. Wszystkich,
którzy samodzielnie wspinali się
na skrzynie samochodów. Niedołężnych brutalnie odrzucano i
brutalnie przepędzano. Po załadowaniu ludzi samochody natychmiast ruszały w kierunku szpitala.
Ludzie z targowiska zaczęli uciekać na dolną część miasta. My też
uciekliśmy do znajomych mieszkających przy cerkwi. Z okien na
poddaszu mogłem obserwować,
co dzieje się w getcie. Niemcy
do samochodów ładowali kolejne
grupy ludzi i wywozili. Widocznie gromadzono ich w jakimś
miejscu niezbyt odległym od miasta, bo powracały dość szybko. W
getcie panował lament i rozpaczliwy płacz kobiet i dzieci. Niemcy
(jak później mówiono Ukraińcy w
niemieckich mundurach -SS Galizien) wprost szaleli. Zabijali bez
pardonu wszystkich, którzy im
przeszkadzali w akcji. Najczęściej
zabijano starców i dzieci. Akcja trwała kilka godzin. Dopiero
późnym popołudniem mogliśmy
wracać do Łanowców. Musieliśmy przechodzić obok getta i iść
w kierunku szpitala. Wiało zgrozą, a w getcie słychać było płacz
i lamentowanie. Nikt nie wiedział
co działo się z ludźmi wiezionymi
samochodami? Do domu zabrał
nas znajomy. Przez całą drogę
nie wypowiedziałem ani jednego
słowa. Cały czas myślałem o tym,
co widziałem i co przeżyłem.
Byłem przerażony i było mi bardzo smutno. W nocy nie mogłem
spać. Powracały tragiczne obrazy
dnia. Wtedy byłem już zahartowany. Jawnie nie płakałem albo
bardzo rzadko. A jeżeli już płakałem to najczęściej z bezradności.
Jak się później okazało, Żydów z
getta wożono na kirkut. Świadkowie mówili, że ofiary same sobie
kopały wspólny, głęboki grób. Po
przerzedzeniu getta nadal do niego ściągano Żydów. Widziałem
jak w okresie żniw jeden niemiecki żołnierz prowadził do miasta
tłumek ludzi( Żydów) z rabinem
na czele. Pytałem rodziców: Jak
to się dzieje, że jeden człowiek
z karabinem prowadzi tylu, a oni
nie uciekają? Mogliby go nawet
zabić zanim by on zabił wszystkich. Słyszałem odpowiedź.
– Gdzie mogą się ukryć ci ludzie,
skoro na nich tylu poluje?
Po żniwach tata pracował w lesie.
Ścinał z innymi drzewa do tartaku. Mama niosła posiłek dla taty,
a ja prowadziłem małego Zbyszka. Droga była daleka przez pola.
Szliśmy powoli. Było gorąco i
maluch marudził. Przechodząc
obok byłego gospodarstwa kolonisty, usiedliśmy w cieniu jakiegoś krzewu. Na miejscu dawnych zabudowań rosły burzany,
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pokrzywy i krzewy. Kolonistów
zabrano na Sybir, a zabudowania
spalił nowy radziecki właściciel
uciekający przed Niemcami. Już
mieliśmy iść dalej kiedy nadeszły
znajome Ukrainki. Szły od lasu.
– Marijko–zwróciły się do mamy
po ukraińsku. Tam za tymi krzakami siedzi goły Żyd, strasznie
klnie i śpiewa piosenkę.
Biut’ biut’ Żidiw
Po tom budut Polakiw
A na końcu ukraińskich bajstrukiw ( zabijają, zabijają Żydów.
Po tym będą Polaków, a na końcu
ukraińskich bastardów).-Idziemy
do wsi i zaraz zameldujemy tam
gdzie trzeba. Nie będzie parcha
obrażał Ukraińców–oświadczyły. Mama zaczęła ich prosić, aby
tego nie robiły. Ten człowiek z
pewnością jest chory na umyśle. One tylko się roześmiały i
poszły. Myśmy tego nieszczęśliwego człowieka nie spotkali.
Później słyszeliśmy, że w tym

obszarze policja ukraińska organizowała obławę. Po pierwszym
pogromie Żydów, getto zostało
zamknięte. Ludziom z zewnątrz
można było wejść wyłącznie za
okazaniem przepustki. W getcie
porządku pilnowała policja żydowska, która według samych
Żydów uchodziła za brutalną i nazbyt gorliwą. Tata Zosi przeżył to
brutalne rozgęszczanie getta. Po
przyjściu Rosjan mama mówiła,
że wielu ludzi było zaangażowanych w uwolnienie taty Zosi, ale
się nie udało. W 1943 roku getto
opustoszało. Wywieziono wszystkich do obozów. Getto zrównano
z ziemią. Uroczystość i obuwie.
Nie sposób pominąć faktu, że
mimo terroru okupanta, życie w
miarę możliwości toczyło się wg
ustalonych reguł. Po miesięcznym uczęszczaniu na nauki (chodziłem z wieloma dziećmi z Łanowców do Borszczowa) w lipcu
przystępowałem do Pierwszej
Komunii Świętej. Rodziców nie

było stać na odświętne garniturki
czy sukienki. Byliśmy ubrani różnie. Niektóre dzieci były bose, ale
uroczystość była podniosła. Mój
strój pamiętam doskonale. Protestowałem. Nie chciałem go wkładać. Mówiłem mamie, że tylko
dziewczyny mogą w takim występować. Wprawdzie był uszyty dla
chłopca, ale jak mi się wydawało,
był z materiału dla dziewczyn, ze
sztucznego jedwabiu. Najzabawniejsze były moje sandały. Trzewiki wg mnie absolutnie nie pasowały do bluzy i krótkich spodenek. Szewc nie podejmował się
wykonania sandałów. Postanowiłem, że ja sam sobie wykonam
sandały. Wyciąłem elementy podeszew z grubej sklejki. Pamiętając o tym, że podeszwa musi się
zginać, przeciąłem każdą. W tym
miejscu, małymi gwoździkami
przybiłem kawałki skórki. Górną
powierzchnię podeszwy okryłem
grubszą skórą, do której przedtem
przyszyłem odpowiednie paski i

rzemyki. Aby drewno nie stukało
o posadzkę kościoła, przybiłem
grubsze kawałki skóry. Sandały
wyglądały jak z fabryki. Byłem
dumny z takiej roboty i prezentowałem się w nich elegancko. Tata
chwalił pomysł, ale nie był pewny
czy sandały wytrzymają. Poprawiał tam gdzie krzywo wbijałem
gwoździe. Zakładałem, że sandały miały służyć wyłącznie w kościele. Włożyłem je dopiero przed
wejściem. Szedłem miękko. Byłem zadowolony, bo wydawało
mi się, że wszyscy je podziwiają.
Podczas podniesienia musieliśmy
podejść do ołtarza. Do ołtarza doszedłem bez przeszkód. Od ołtarza do ławki również bez awarii.
Ale, kiedy miałem przystąpić do
Sakramentu, zamarłem. Jeden
sandał dawał znać, że idę. Najpierw stukałem lekko, a później
coraz głośniej. Byłem załamany
i było mi wstyd. W ławce nawet
chciałem zdjąć sandały i zostawić
je pod ławką, ale nie wypadało.
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Postanowiłem stąpać tak, aby nie
stukać głośno. Było to prawie nie
możliwe. Droga wyjścia z kościoła była dla mnie najdłuższą w
życiu. Pan Warga, nasz organista,
tak pięknie grał utwór J. S. Bacha,
a ja mu przeszkadzałem przeklętym sandałem. Cały urok uroczystości prysł jak bańka mydlana.
Humor odzyskałem dopiero w
lodziarni. Tylko, że lody już nie
były takie jak przed wojną. Takie
sandały robiłem i później. Były
coraz lepsze i wytrzymalsze. Nieudolny szewc, o którym pisałem,
podpatrzył moje rozwiązania i
później szył podobne sandały na
podeszwie z opon samochodowych. Z tego wynika, że byłem
wynalazcą –bez patentu. Po zlikwidowaniu getta i wyburzeniu
wielu domów, centrum miasteczka wyglądało jak po jakimś kataklizmie. Sterczały tylko te domy,
które były solidniejsze i nie uległy zagładzie. Stały samotnie na
dość znacznym pustym obszarze.

KOMPANIA PRZEPRAWOWA
„MAŁEGO” 27 WDP AK
Bogusław Szarwiło
Po zachodniej stronie rzeki Bug, w
Dubience, konspiracja zaczęła się
dosyć wcześnie, ale represje niemieckie i działania policji ukraińskiej poważnie utrudniały powstawanie zorganizowanych struktur
Podziemnego Państwa Polskiego.
Po wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim nastąpił rozwój
dubienieckiej organizacji ZWZ.
Przyjmowano nowych członków
zarówno w samej Dubience, jak
też w poszczególnych miejscowościach na terenie gmin Dubienka i
Białopole. Szczególna rozbudowa
szeregów konspiracji nastąpiła w
1942 i 1943 roku. W 1942 roku
w miesiącu lutym Związek Walki
Zbrojnej przemianowano w Armię Krajową. W 1943 r. kolejnym
komendantem komórki konspiracyjnej w Dubience został Stanisław Witamborski ps. „Mały”. W
tym miejscu należy wspomnieć,
że placówka dubieniecka dowodzona przez ppor. „Małego ”szła z
jak najdalej idącą pomocą ludności, która przybywała do Dubienki
i jej okolic uciekając przed bandami ukraińskimi po wschodniej
stronie Buga. Niesiono pomoc
przede wszystkim w zakwaterowaniu tych ludzi. Z czasem została również utworzona drużyna
dywersyjna , która w miesiącach
od sierpnia do października 1943
r. dokonywała wypraw na tereny
położone na prawym brzegu Bugu
w celu prowadzenia walki wspólnie z oddziałami partyzanckimi
Wołynia .Działał tam oddział por.
„Korda” – Filipowicza, działający
w okolicy Lubomla. Jesienią 1943
r. oddział ten liczył już około180
ludzi. „Mały” upodobał sobie natomiast Bindugę, gdzie powstała
jego placówka. Te wspólne walki ukazywały, że ludność polska
tych terenów nie jest pozostawiona sama sobie i że nie można jej
bezkarnie niszczyć. Ta postawa

żołnierzy placówki „Małego”,
a przede wszystkim „Korda” na
tamtych terenach powstrzymywała UPA od bezkarnych mordów ludności polskiej. W czasie
kolejnej wyprawy za Bug w drugiej połowie października 1943
r. połowa drużyny dywersyjnej”
Małego” została w Bindudze i tu
należy szukać zaczątków jego oddziału partyzanckiego. Binduga
była miejscowością leżącą po prawej stronie Bugu naprzeciw Dubienki. Żołnierze Ci przychodzili
nieraz na kilka dni do Dubienki i
ponownie wracali do Bindugi. W
skład oddziału „ Małego” wchodzili przeważni e żołnierze z Dubienki, a także z niektórych wsi
gminy Dubienka oraz z Bindugi
i Bystrak. Oddział ten administracyjni e podlegał Komendzie
Obwodu Hrubieszowskiego AK.
Komendantem w tym czasie był
cichociemny kpt. Marian Gołębiwski ps. „Korab”, „Irka . W czasie działań na Wołyniu taktycznie
był podporządkowany „Kordowi”
dowódcy batalionu stacjonującego w Zamłyniu. W batalionie
Korda znajdowała się również
jedna z drużyn oddelegowana do
Zamłynia przez por. „Małego”.
Józef Turowski ps. „Ziuk” „ w
swoich zapiskach odnotował: „W
listopadzie 1943 r. na wschodnią
stronę Bugu przeszedł z obwodu
hrubieszowskiego oddział ppor.
Stanisława Witamborskiego „Małego”, który taktycznie został podporządkowany oddziałowi „Korda”. Kwaterujący w Bindudze, obsługiwał on przeprawy na Bugu”
Rozkaz dzienny Nr.99
(Książka rozkazów batalionu
„Korda”(odpis)
OWPP,mp.2/
II.44)
Pkt.2.

Połączenie

OWP-

P>>Bug<< z oddziałem >>Zemsty<<.
Z dniem dzisiejszym Oddział >>
Zemsta<< ppor .”Małego” przechodzi pod rozkazy d-cy OWPP
>>Bug<<
Dla zadań specjalnych przenoszę
na pobyt czasowy z oddziału „Zemsty” druż. 2-gą do obozu OWPP
„Bug”. Jednocześnie 9-tą drużynę pod dowództwem „Korzenia”
przenoszę na miejsce dr.2-ej pod
rozkazu ob. .ppor. „Małego”
Pod koniec listopada i w miesiącu
grudni u placówka ta rozrosła się
do rozmiarów dużej drużyny, zaś
w początkach miesiąca stycznia
1944 r. przybył do Bindugi ppor.
„ Mały” z większą grupą żołnierzy. Oddział w miesiącu styczni u
liczył około 40-tu ludzi. W połowie stycznia 1944 roku wydzielona drużyna oddziału „Małego”
bierze udział w wyprawie na wieś
Wydźgów koło Oleska wspólnie
z oddziałem „Korda”. Z chwilą
powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty oddział „Małego”
wchodzi w skład Batalionu „Korda”- Filipowicza (1/43) . Działalność oddziału partyzanckiego
„Małego” miała 2 zasadnicze cele.
Cel pierwszy to pomoc oddziałowi Korda w walkach z bandami
UPA i ochrona przed nimi ludności polskiej mieszkającej na
terenie południowo-wschodniej
części pow. lubomelskiego i północno-wschodniej części pow.
włodzimierskiego oraz walka z
Niemcami na tych terenach. Drugi cel to organizowanie przerzutu
łączników i kurierów kursujących
między Komendą Główną AK
a dowództwem 27 Wołyńskiej
Dywizji Piechoty AK oraz organizowanie przerzutu oddziałów
większych lub mniejszych z jed-

nej strony Bugu na drugą,- nadal
strzeżonego przez „Grenzschutz”.
Obecność tego oddziału również
działała hamująco na mundurową policję ukraińską, której posterunki mieściły się w Dubience
i Białopolu, a także na tak zwaną
samoobronę ukraińską wyposażoną przez Niemców w broń, której
ostrze skierowane było przeciwko
Polakom. Oddział „Małego” w
lutym i marcu 1944 roku miał w
swoich szeregach sześćdziesięciu
kilku ludzi. W miesiącu lutym istniały już trzy pełne drużyny bojowe i został zorganizowany zwiad
konny. Ludzie oddziału „Małego
” doskonale znali teren zarówno z
lewej jak i prawej strony granicznej rzeki Bug. . Odkomenderowana drużyna z oddziału Małego
do oddziału Korda brała udział w
ostatnich dniach stycznia 1944 r.
w Rakowcu w walce z Niemcami.
Uzbrojenie oddziału w miesiącu
styczniu i jeszcze w miesiącu lutym było stosunkowo słabe. Był
bowiem jeden ręczny karabin maszynowy typu „Brovning” i kilkanaście karabinów typu „Mauser”,
kilka karabinów radzieckich, a nawet karabiny francuskie z okresu
początków tworzenia się Wojska
Polskiego po pierwszej wojnie
światowej. Było też w oddziale
kilka pistoletów i trochę granatów.
Gorzej było z amunicją do karabinów francuskich /po kilkanaście
sztuk na jeden karabin/. Jednakże
uzbrojenie wzrastało w miarę zdobywania go w walkach zarówno z
UFA, Niemcami i ukraińską policją. Oddział „Małego” z czasem
opanował po wschodniej stronie
Bugu obszar od Husynnego do
Korytnicy, a dysponując doskonałymi przewodnikami wykorzystywany był do przerzutów kurierów,
emisariuszy konspiracyjnych czy
cenniejszych przesyłek z Warszawy na Wołyń i odwrotnie.

Nocą z 8 na 9 marca przy pomocy
oddziału „Małego” przeprawiono
na wschodnią stronę Bugu oddział
AK przybyły z Warszawy, zwany
później „Kompanią Warszawską”.
W Bindudze partyzanci „Małego” zakwaterowali kompanię i
dostarczyli żywność. Andrzej
Żupański ( kompania warszawska) wspomina : przemarsz etapami nad Bug w okolicę Dubienki.
Samą przeprawą kompanii „warszawskiej” zajęła się kompania
„przeprawowa” dywizji, utrzymująca łączność między dowództwem dywizji a Komendą Główną
Armii Krajowej. Przeprawa przez
Bug trwała ona około trzech godzin. Użyto do niej zwykłych łodzi
wiosłowych. W Bindudze zostaliśmy zakwaterowani i nakarmieni.
Żołnierze z kompanii przeprawowej, którą dowodził por. „Mały”
patrzyli na nas z zazdrością,
podziwiając nasze uzbrojenie i
umundurowanie. Nasz oddział od
początku był nazywany „kompanią warszawską”. Określano go
też kompanią „Piotra”. W Bindudze oprócz „kompanii przeprawowej” stała jeszcze kompania por.
„Motyla”, należąca do batalionu
„Sokoła”.
Zbigniew Ścibor-Rylski, ps.
„Motyl” wspomina: „Za mjr Kiwerskim do dywizji dotarła w nocy
z 8 na 9 marca, przekraczając Bug
koło Dubienki, „kompania warszawska” por. „Piotra”, Zdzisława Zołocińskiego, którą zakwaterowano w Bindudze. Już 12 marca
„warszawiacy” z por. „Sokołem”,
kompanią „Motyla” oraz patrolem ppor. „Małego” wzięli udział
w akcji na Korytnicę” W tej akcji
z oddziału „Małego” ciężko ranny został kpr „Makolągwa”- NN,
który później zmarł w punkcie
sanitarnym na Zamłyniu. Kompania przeprawowa „Małego” brała
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udział w marcu w wielu innych
akcjach oczyszczających teren z
band nacjonalistów ukraińskich
i oddziałów UPA. Od początku
roku 1944 oddziały partyzantki
radzieckiej przenikały ze wschodu na Lubelszczyznę. Jednym
z takich oddziałów był oddział
specjalny pod dowództwem mjr.
Nikołaja Fiodorowa który na początku marca, rozpoznając możliwości przeprawy przez Bug,
zetknął się z żołnierzami 27 WDP
AK. Oddział ten prosił o pomoc
w przeprawie. Kompania „Małego” dysponowała trzema łodziami, kilkoma tratwami i posiadała
sprzęt saperski. Por. „Sokół”,
por. „Mohort” i ppor. „Mały” na
spotkaniu, w miejscu postoju pod
Bindugą, oddziału Sidorowa ustalili miejsce i sposób przeprawy. W
efekcie zbudowano most na Bugu
którym przejechało 50 zaprzęgów
konnych oraz przeszło 300 pieszych niosących bale z których
żołnierze „Małego” zbudowali
następny most na Wełniance. Oddział Fiodorowa przeprawił się
na teren powiatu chełmskiego,
prowadzony przez przewodników
z kompanii ppor. „Małego”. 30
marca ponownie pojawili się partyzanci radzieccy prosząc o ułatwienie przeprawy. Było to ugrupowanie partyzanckie im. Aleksandra Newskiego dowodzone
przez kpt. Wiktora Karasimowa.
Chodziło o przeprawienie 600
ludzi, 50 wozów konnych i około
100 koni wierzchowych. Uzgodniono ogólny plan przeprawy w
oparciu o sprzęt jakim dysponowała kompania przeprawowa
ppor. „Małego” stacjonującego w
Bindudze. Do pomocy „Małemu”
skierowano pluton saperów pułkowych pod dowództwem ppor.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Stanisława Grabowskiego „Junoszy”. Wybrano dogodne miejsce
na wysokości miejscowości Wysock, naprzeciw wsi Uchanka na
zachodnim brzegu. W dzień i w
nocy pracowali bez wytchnienia
ludzie „Małego” i „Junoszy” rozbierając zabudowania opuszczonej wsi Wysock, budując most.
Przeprawę zaplanowano na 4/5
kwietnia. Forsowanie przeprawy
odbywało się bojem z wojskami niemieckimi. Znaczna część
oddziału Karasiowa zdołała się
przeprawić, ale most pogrążył
się w wodzie i część oddziału nie
zdołała przejść, tym bardziej o
świcie kiedy niemieckie samoloty
zaczęły bombardowanie i ostrzał
z broni pokładowej. Pływający
most został całkowicie rozbity
a resztki batalionu radzieckiego
wycofały się do lasów zamłyńskich. Kompania „Małego” jednak pozostała na służbie. Dysponując łodziami, zbudowała nowe
tratwy i nadal pełniła swoje zadania przeprawowe. Ponieważ
Binduga została zniszczona w
wyniku bombardowania przez samoloty niemieckie, ppor. „Mały”
zadecydował o przeniesieniu się
oddziału do bazy w lesie znajdującej się za uroczyskiem „Pohulanka”. Bazę tę stanowił budynek
postawiony o wiele wcześniej.
Dostęp do niego był swobodny
tylko od strony zachodniej, zaś z
pozostałych trzech stron enklawę tę otaczały bagna .Dywizja
Wołyńska toczyła krwawe walki
z oddziałami frontowymi wojsk
niemieckich i przybywało coraz
więcej rannych. Dywizja znalazła się w ciężkiej sytuacji. Jej
oddziały mimo podejmowanych
walk były spychane do lasów mosursko- morawskich. Kompania

Małego swoją bazę odstąpiła dla
celów szpitalnych . Partyzanci
oddziału „Małego” przenieśli się
do szałasów na wysepkach tworzących enklawy w bagnach za
budynkiem bazy. Główna część
szpitala przebywała w lesie morawskim.
20 kwietnia
pod wieczór szpital 27 WDP AK
został odciągnięty na bagna w
stronę północną pod Murawy, zaopatrzony w żywność, zaczął żyć
swoim życiem. Na wojskowego
dowódcę wyznaczono: por. Mikołaja Bałysza ps. „Zagłoba” a
na ochronę szpitala wyznaczono
kompanię ppor. „Małego”, ta jednak nie dotarła w porę na miejsce.
23 kwietnia szpital dostał się w
ręce wojsk węgierskich i ostatecznie przez Ziemlice , Luboml trafił
do Chełma. W lasach pozostali
jednak uciekinierzy ze szpitala
dywizyjnego, którzy uciekli przy
pierwszym ataku Węgrów, biorąc
ich za Niemców. To oni dotarli do
szpitalika plut. Bolesława Sobiepana „Szpaka” z oddziału ppor.
„Małego”, jak również ranni żołnierze 27 Dywizji podczas przeprawy przez tory kolejowe pod
Jagodzinem. Żołnierze „Małego” w zaroślach obok polany na
Pohulance przenieśli chatę wiejską, urządzając izbę szpitalną,
gdzie leczono rannych żołnierzy
przebywających w bazie kompanii. W niedługim czasie baza ta
została przez Niemców odkryta i
30 kwietnia zaatakowana dużymi
siłami przez Wermacht. Kompania „Małego” podjęła walkę z
jednostkami niemieckimi, a służba sanitarna dokonywała ewakuacji rannych. Okazało się jednak,
że Niemcy atakują nie tylko od
strony zachodniej, ale również od
południa i północy przedostawszy

się przez bagna w pobliże bazy.
Nie ustępowali mimo użycia ze
strony kompanii „Małego” granatników i broni maszynowej,
której obecnie oddział posiadał
więcej niż dawniej. Pod naporem
przewagi sił niemieckich oddział
wycofał się w bagna. W czasie
walki zostali ranni: Czesław Kański ps.”GiI ” i Marian Dąbrowski „DS. „. Oddziałowi brakowało
żywności. Nie było chleba, mięsa,
ziemniaków. Żołnierze otrzymali
żelazne porcje w postaci niemałych kawałków słoniny. W tej sytuacji por. „Mały” zarządził przeprawę oddziału przez Bug między
Bystrakami a Kładniowem na
wysokości Rutki koło Dubienki.
Szpital mały /tak go nazywano
/ miał pozostać pod opieką Bolesława Sobiepana ps. „Szpak”.
Przeprawa okazała się w tym
miejscu niemożliwa, ponieważ
łęgi nadbużańskie były tu jeszcze
zalane wodą. Trzeba było wracać.
W następnych dniach/część osób
przeprawiła się na własną rękę w
rejonie Uchańki a reszta oddziału
przeszła na teren gminy Dubienka
do wsi Stanisławówka, w nocy 4
maja 1944 r. Po przeprawi e oddziału na lewy brzeg Bugu część
żołnierzy przede wszystkim posiadających rodziny za zgodą por.
„Małego” wróciła do domów.
Przed ich odejściem dowódca podziękował im za dotychczasową
służbę i zapowiedział, że otrzymają wezwani a, gdy zajdzie tego
potrzeba. Młodzi wiekiem żołnierze, a przede wszystkim wolnego stanu pozostali w oddziale.
Większość ich z plutonowym
„Skałą” dotychczasowym szefem
kompanii przez lasy strzelecki e
udała się do wsi Liski w gminie
Horodło, gdzie otrzymali kwate-
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ry przydzielone im przez kwatermistrza rejonu /batalionu/ leśniczego ps. „Giewont” . Porucznik
„Mały” i część żołnierzy pozostała pewien czas na terenie gminy
Dubienka. Trzeba było przecież
zorganizować przeprawę pozostawionego pod opieką „Szpaka”
części szpitala. Chodziło o 26
rannych i ich opiekuna Bolesława
Sobiepana. Wyprawa po szpital
mały /tak go nazywano/ została
zorganizowana przez por. „Małego” w ostatnich dniach maja
1944 r., a konkretnie wieczorem
31 maja. Ppor. „Mały” z dwoma
partyzantami i odszukał szpital plut. „Szpaka”. Przyniósł ze
sobą trochę żywności i lekarstw,
Następnej nocy, grupa rannych
została przetransportowana za
Bug. Pośród rannych byli, między
innymi, Zygmunt Wilczyński i
Piotrowski z Korytnicy . To było
ostatnie zadanie oddziału „Małego” związane z Wołyniem i 27
WDP AK.
Źródła:
1)J. Turowski - POŻOGA WALKI 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI
AK
2) Łabędzki Jan, Dubienka w
okresie okupacji 1939 - 1944 r.
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/plain-content?id=10171
3) Biuletyn Informacyjny OW
Nr.2 (82)IV_VI. 2004.r.
4) Biografie powstańców generał brygady Zbigniew Ścibor-Rylski ps. „Motyl” http://www.
sppw1944.org/index.html?http://
www.sppw1944.org/biografie/
scibor.html

„RIEZALI” I JAK TRZEBA BĘDZIE,
TO ZNÓW MOGĄ RIEZAĆ POLAKÓW …

Redakcja

W 1948 r., czyli rok po moim
urodzeniu, ojciec postanowił, że
trzeba z Kazachstanu uciekać, bo
inaczej wszyscy zginiemy. Za łapówkę udało mu się dostać zgodę
na wyjazd. Przez Moskwę wróciliśmy na Ukrainę. Nasza rodzina
składała się wtedy z rodziców i
pięciorga dzieci; miałam jeszcze
brata i trzy siostry. Nie mogliśmy
wrócić w swoje rodzinne strony,
do Wielkiej Radogoszczy; nasz
dom został rozebrany. Osiedliliśmy się tuż za dawną granicą, w
Ostrogu. Zrobiło to bardzo dużo
„kazachstańców”, czyli Polaków
z sowieckiej części Wołynia, którym władze zabroniły powrotu na
dawne miejsce zamieszkania. Zajęli oni przede wszystkim domy
po Polakach, którzy po tragedii
rzezi wołyńskiej postanowili wyjechać do Polski. UPA chciała
ich wyrżnąć i gdyby nie szybkie
wkroczenie Armii Czerwonej
do Ostroga, to pewnie by tego
dokonali. Niemieckie oddziały
wycofały się z miasta i polska
samoobrona w klasztorze kapucynów, zorganizowana przez ojca
Remigiusza Kranca, była uzbrojona za słabo, żeby odeprzeć atak

UPA. Oddział AK, który działał w
rejonie Ostroga, odszedł bowiem
na mobilizację 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. UPA już od 1943
r. mordowała Polaków w okolicy
Ostroga. Wśród jej ofiar, o czym
dowiedziałam się już wiele lat po
wojnie, był też mój wuj, Konarzewski, mieszkający niedaleko
Ostroga, w Chorowie. Współżycie Polaków i Ukraińców w tej
miejscowości układało się wzorowo i wujek uważał, że nic im się
nie stanie, bo nigdy Ukraińcom
nie zrobił nic złego. Okazało się,
że źle ocenił sytuację. Nie zdecydował się na ucieczkę do Ostroga
nawet wtedy, gdy sąsiedzi Ukraińcy ostrzegali go, mówiąc: Pan
Konarzewski, uciekaj z rodziną,
bo was wymordują! Pewnej nocy
upowska bojówka wdarła się do
domu wuja. Jej członkowie nakazali wujostwu w jednym z pokojów rozpalić wszystkie świece,
które były w domu. Później w
jednym z kątów ustawili wuja, a
w drugim ciocię z dziećmi. Rozebrali wuja do naga i na oczach
najbliższych porąbali go na kawałki. W pewnym momencie
coś ich przestraszyło i wybiegli

na podwórko. Ciocia z dziećmi,
wykorzystując zamieszanie, wyskoczyła do ogrodu i schroniła
się na polu z kapustą. Przeleżeli tam całą noc. Banderowcy na
szczęście już ich nie szukali, nie
splądrowali domu i uciekli, kontentując się bestialskim zamordowaniem wuja. Można tylko sobie
wyobrazić, jakie wrażenie ich
zezwierzęcenie zrobiło na cioci i
jej dzieciach, tym bardziej, że nie
uciekli oni z Chorowa, ale zostali
do rana i postanowili wuja pochować… Grabiami zgarnęli jego porąbane szczątki na prześcieradło,
włożyli je do jakiejś skrzyni, zaprzęgli konia do wozu i pojechali
do Ostroga, by pogrzebać go na
cmentarzu.fot. ioh.pl
Wuj nie był oczywiście jedyną
ofiarą terroru UPA. Ze wspomnień ojca Remigiusza Kranca
wynika, że tylko na przestrzeni
trzech miesięcy 1943 r. pochował
on na cmentarzu rzymskokatolickim w Ostrogu ofiary ukraińskich
napadów w stu pięćdziesięciu
dziewięciu skrzyniach, zawierających po trzy lub cztery zwłoki,
to jest około pięćset sześćdzie-

siąt osób porąbanych na kawałki,
pochodzących z gmin Chorów,
Nowomalin i Sijańce. Jeszcze po
przejściu pierwszych oddziałów
sowieckich przez Ostróg oddział
UPA wpadł do miasta, mordując
dwadzieścia pięć osób. Spalił też
szkołę, aptekę i dziesięć innych
budynków. Wkrótce jednak Sowieci opanowali sytuację. Wiosną
1944 r. powiesili na rynku jednego z przywódców UPA. Został
skazany za to, że zarąbał żonę
Polkę i wspólne dzieci. Sprawy
związane z mordami UPA na Polakach wychodziły jeszcze wiele
lat po wojnie. Pamiętam odbywający się w Domu Kultury „narodnyj sud” nad członkiem UPA,
który po wieloletnim pobycie w
łagrze po powrocie w rodzinne
strony, do Ostroga, został aresztowany. Jedna z kobiet, będąca
świadkiem popełnionych przez
niego zbrodni, rozpoznała go na
ulicy i najpierw poszła za nim, a
gdy zobaczyła, gdzie mieszka, na
milicję. Został aresztowany i był
jeszcze raz sądzony. Okazało się,
że do łagru trafił nie za morderstwo, ale za samą przynależność
do UPA. W trakcie procesu szyb-

ko się okazało, że ma na sumieniu
wiele mordów. Znaleźli się i inni
świadkowie, którzy to potwierdzili. Skazano go na karę śmierci.
Nie wszyscy świadkowie zbrodni UPA mieli odwagę zeznawać
przeciwko mordercom. Gdy moja
ciocia już jako staruszka przyjechała w 1989 r. do Ostroga, by
odwiedzić grób męża, strasznie
się zdenerwowała. Na ulicy rozpoznała jednego z jego morderców, którego twarz i wzrok zapamiętała na całe życie. Jak się okazało, mieszkał tu, niedaleko mnie,
na sąsiedniej ulicy. Niedawno
zmarła starsza kobieta, która znała wielu morderców z UPA. Nie
chciała nigdy o tym rozmawiać z
polskimi dziennikarzami. Mówiła
mi: Ja już stoję nad grobem i nie
muszę się bać. Mam jednak dzieci i wnuki, a po Ostrogu chodzą
ludzie, którzy chwalą się, że „riezali” i jak trzeba będzie, to znów
mogą „riezać” Polaków, jeżeli ci
za bardzo będą podnosić głowy.
Fragment z książki „Wołyń. Prześladowania Polaków na sowieckiej Ukrainie. Część 2. Marka A.
Koprowskiego.
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Markowscy zmarli w stalinowskich kazamatach, uratował się
tylko Bronek Skrzypnik.

– Stanisław Skrzypnik cz.3
Eugeniusz Szewczuk

/ (Od lewej) Teodor Woźniak i ojciec Stanisława -Antoni Skrzypnik

W barakach osady Polanczyt
przetrwaliśmy jeszcze srogą
zimę 1942/43roku. 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.
Ojciec pracujący przy spływie
drewna zmuszony został do pozostania. Co jakiś czas z traktorowej bazy ciągnik z olbrzymimi
20 metrowymi saniami wyjeżdżał po paliwo. Razem z innymi

zabraliśmy się do oddalonego o
60 kilometrów kołchozu. Niestety nie chcieli nas przyjąć, twierdząc „rabota jest, chleba niet”.
Zmuszeni byliśmy iść dalej. W
następnej wsi Szełajewo znalazłem pracę w kołchozie ,chętnie
mnie przyjęli, bo przybyła kolejna para rąk do pracy, a mężczyzn brakowało, wszyscy byli
na froncie. Było już tu kilkanaście polskich rodzin. Niestety
mama chorowała, brat musiał
dalej chodzić do ruskiej szkoły, a
ja pracowałem w kołchozie. Do-

/ Roszkowice 1949r.Stanisław z bratem i kuzynami

stałem parę koni, orałem, siałem,
woziłem drewno z tajgi, siano z
łąk. Pole na którym miała być
zasiana ozimina, całe lato odpoczywało. Jednak by zasiać trzeba było olbrzymie hektary latem
zaorać, to była najgorsza robota.
Nie ze względu na samą orkę,
ale przez muszki i komary, które
nam i koniom nie dawały spokoju. Jedynym wyjściem było wysmarowanie twarzy i koni specjalną miksturą olejem dziegciu.
Dziegieć to lepka, ciemnobrązowa ciecz, powstała w wyniku
rozkładowej suchej destylacji
kory brzozowej. Proces wytapiania dziegciu trwał wiele godzin,
a powstała substancja spływała
do glinianego naczynia umieszczonego na dnie dołu. Dziegieć
ma swoje niezwykłe właściwości
oraz niepowtarzalny zapach, posiada właściwości antyseptyczne
i bakteriobójcze. Niegdyś był
bardzo rozpowszechniony i stosowany jako lek w chorobach
skóry. Smarowaliśmy nim siebie
i konie i tak trwaliśmy. Była to
substancja mocno klejąca, muszki do niej lgnęły i dawały nam
spokój. Pracowaliśmy od rana do
wieczora, aby to było możliwe
to spaliśmy w prowizorycznych
barakach na polu. Rano skoro
świt wstawaliśmy i oraliśmy do
godziny 8, 9. Potem ze względu
na muszki przerwa, po południu
dalej aż do wieczora. Końmi
opiekował się koniuch, którego
zadaniem było nakarmienie i
napojenie koni w przerwach pomiędzy orkami, my odpoczywaliśmy, albo szliśmy na ryby. Była
to jedna z form zdobycia letniego pożywienia dla całej rodziny.
Na zakrętach w miejscu płycizn,
szerokiej i głębokiej syberyjskiej
rzeki Czuna, stawialiśmy specjalne kosze pułapki – kałamarze. Było dużo leszczy i płoci, od
czasu do czasu w ten sposób złowiliśmy szczupaka. Mama gotowała z nich na mleku wspaniałe
zupy rybne. Skąd mleko ? Otóż
mieszkaliśmy w jednym domu
z ruską gospodynią. Miała troje
małych dzieci i krowę, stąd mleko. Razem gotowaliśmy i spaliśmy w jednym pomieszczeniu.
W Szełajewie musieliśmy się
zameldować, dostaliśmy przez
to kartki żywnościowe. 300 gramów chleba na osobę, 500 na
robotnika, niewielką ilość mąki i
coś tam jeszcze. Zebrane w ciągu
kilki dni dawało większą ilość i
można było już upiec jakiś placek
na ogniu. Jedliśmy najczęściej
to co darmo dawała nam matka
natura, jagody, kalarepę, lebiodę
zbieraną w polu czy też grzyby
i wspomniane ryby. Najgorzej
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było na przednówku, kiedy nic
nie można było przynieść z pola
lub z tajgi. Potem mama już mogła zgotować wodną kartoflankę,
szczawiową lub najzdrowszą pokrzywową. Mieliśmy swój kąt u
ruskiej gospodyni, mama pomagała jej w rożnych pracach, gdyż
ona także pracowała w kołchozie. Jedną czwartą naszego pomieszczenia zajmował olbrzymi piec, gdzie zimą mieliśmy
najcieplejsze miejsce do spania.
Latem spaliśmy na podłodze,
prowizoryczne łóżko dookoła
obłożone było chwastami, a te
polewane były wodą, by w nocy
nie dochodziły do nas dokuczliwe pluskwy. Gospodyni w kołchozie mogła raz w roku kupić
u nich prosiaka. Karmiliśmy go
czym się tylko dało, najczęściej
rano był wypuszczany z maleńkiego chlewika, szedł na łąkę i
tam się pasł. Od czasu do czasu
zaglądała za nim mama. Nie czekali długo, gdy urósł do około 60
kilogramów zapadła decyzja by
go zjeść. Teść kobiety pożyczył
z kołchozu strzelbę i pozbyto
się prosiaka, przy okazji i nasza rodzina skorzystała. Potem
dostaliśmy kawałeczek działki,
mogliśmy posadzić kapustę i
ziemniaki, inne to już było życie. Ciągle jednak myśleliśmy o
powrocie do domu rodzinnego.
Znaleźliśmy wolne mieszkanie
i wyprowadziliśmy się, bo uznaliśmy, że było nam za ciasno u
tej kobiety, chociaż źle nie mieliśmy. Sześciu mężczyzn, trzech
Skrzypników, Frej i dwóch Markowskich, którzy pracowali przy
spływie drewna w tajdze uciekli, przedostali się do nas chcąc
pracować w kołchozie, chętnie
ich tam przyjęli. Po tygodniu w
kołchozie zjawił się prokurator
z sędzią. Na miejscu odbyła się
rozprawa wspomnianych. Zaproponowano dobrowolny powrót
do pracy w tajdze lub 6 miesięcy więzienia. Dwóch Skrzypników powróciło do lasu, pozostali
poszli siedzieć, z których Frej i

„W styczniu 1943roku uchylone
zostały zasady określania obywatelstwa polskiego na podstawie
przynależności narodowej, co
stanowiło podstawę zastosowania amnestii. W marcu i kwietniu
po wykryciu grobów w Katyniu
– o czym Polacy przebywający
na zesłaniu dowiedzieli się na
ogół dopiero po powrocie do
Polski, znów odebrano Polakom
prawo do ich obywatelstwa. Odbywało się zgodnie z sowieckimi
obyczajami, zawsze pod pozorem prawa i dobrowolności. Do
NKWD byli wzywani wszyscy
Polacy powyżej 16 roku życia i
musieli „dobrowolnie” podpisać
zgodę na przyjęcie obywatelstwa
sowieckiego. W przeciwnym razie straszono – grozi kara wieloletniego więzienia i łagrów.
Podpisywały ten dokument wyłącznie matki małych dzieci, nie
chcąc ich zostawić na pastwę
losu, jednocześnie ryzykując, że
już nigdy nie będą miały podstaw
prawnych, by starać się o powrót
do Polski. Pozostali istotnie szli
do więzień i łagrów z bardzo
różnymi wyrokami. Niektórzy z
nich zostali wypuszczeni dopiero po roku 1956. W latach 1943
- 45 formowała się najpierw polska dywizja, potem armia pod
dowództwem W. Wasilewskiej i
gen. Berlinga. Powstał Związek
Patriotów Polskich całkowicie
podporządkowany władzy sowieckiej. Werbunek był sprawny,
już nie ochotniczy, lecz obowiązkowy. Powoływano do wojska
wszystkich mężczyzn od 18 do
60 roku życia i kobiety w wieku
20-30 lat. Wśród nich był uratowany z więzienia Bronek i mój
tato Antoni Skrzypnik. Przeszli
krótkie wojskowe przeszkolenie,
15 lipca 1943roku w rocznicę
bitwy pod Grunwaldem, złożyli przysięgę wojskową. Chrzest
bojowy przeszli w bitwie pod
Lenino, na Białorusi. Podczas
zaciętych walk z Niemcami ojciec został ranny, dostał się do
niemieckiej niewoli. Do matki,
do Szełajewa, pocztą polową
przyszło pismo, że tato zginął
na froncie w bitwie pod Lenino. W domu niesamowity płacz,
lament, mama jeszcze bardziej
się rozchorowała. Od tego momentu już bliżej trzymaliśmy się
rodziny stryja Kaliksta, przedwojennego austriackiego ułana,
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tylko oni nam pozostali. Ciężko
nam było przeżyć, bowiem siły
i zapasy odzieży, które tylko
nadawały się do wymiany, były
już dawno wyczerpane. Nie tylko myśmy głodowali, głodował
cały Związek Sowiecki już od
ponad roku i chyba wtedy najwięcej ludzi umarło z głodu. W
dużej mierze pomogły nam paczki z UNRY, organizacji która powstała w celu udzielenia pomocy
ludności w Europie oraz Azji.
Organizacja ta zyskała sobie żartobliwe określenie „ciocia UNRRA i wuj SAM”. Około 70 %
świadczeń na rzecz UNRRA, pochodziło z USA, więc żartowano
też czyli USA - Ubijem Sukinsyna Adolfa. W paczkach otrzymaliśmy prześcieradła, angielskie
ubrania, mleko w proszku, konserwy – popularne „tuszonki”,
to pomagało przeżyć. W marcu
1944 roku mnie, brata i kuzyna
powołano do przysposobienia
wojskowego. Sowieci szykowali się do wojny z Japonią na
Dalekim Wschodzie, potrzebni
były nowe siły wojskowe. Skoszarowali nas miejscowej szkole
w Szełajewie. Wystrugano nam
karabiny z drzewa, ćwiczyliśmy
musztrę. Któregoś marcowego
dnia 1944 roku mówię do stryja może byśmy wyjechali do jakiegoś miasta, bliżej linii kolejowej,
łatwiej nam będzie stamtąd wrócić do Polski. Od czasu do czasu
do leżącego w środkowej Syberii
powiatowego miasta Tajszet wyjeżdża z naszego kołchozu kilkanaście furmanek ze zbożem.
Odstawiają zboże w mieście i
wracają, po drodze mają zapewnione noclegi w mijanych osadach, może i my skorzystamy?
Jako, że pracowaliśmy w kołchozie nie było problemu z załatwieniem wyjazdu. Zabrali się
- mama z bratem, stryj z rodziną,
rodzina Grzechułki i dwie rodziny Olszańskich. Kuzyna i mnie
niestety nie puszczono, gdyż
byliśmy skoszarowani i podlegaliśmy rygorom wojskowym.
Kołchoźnicy znali adres dokąd
odstawiali zboże, nie było więc
problemu z ewentualnym odnalezieniem naszych rodzin. Uknuliśmy z kuzynem plan ucieczki
czyniąc przygotowania poprzez
gromadzenie zapasów jedzenia,
przede wszystkim chleba. Po
dwóch dniach skoro świt uciekliśmy, pieszo ruszając w prawie
180 kilometrową drogę. Nie mogliśmy korzystać z przygodnych
środków transportowych, by nie
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narażać się w przypadku ewentualnych poszukiwań zbiegów.
Szliśmy od wsi do wsi, unikając
dużych skupisk ludzkich, nocowaliśmy najczęściej u samotnych
ludzi na skraju osady. Ciężka to
była dla nas przeprawa, nogi
otarte z pęcherzami, o dwóch
kijach i niewielkim tobołkiem.
Przed zmierzchem siódmego
dnia marszu na widnokręgu zobaczyliśmy duże miasto – Tajszet „(Тайшет), miasto w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie
irkuckim, nad rzeką Biriusą (jest
to dorzecze Angary). Tajszet jest
nazwą dopływu Biriusy i w języku ketyjskim oznacza zimną
rzekę. Miasto zostało założone w
1897, a prawa miejskie otrzymało w 1938. Stacja kolei transsyberyjskiej. Ma tu swój początek
kolej bajkalsko-amurska.
W latach 1943-1946 centrum
Tajszetłagu”. Powoli, ale już z
błyskiem w oczach doszliśmy do
pierwszej ulicy. Stanęliśmy przy
pierwszym domu z zamiarem
zapytania jak dojść do znanego
nam adresu. Nagle mieszkaniec
domu odzywa się po polsku, „a
wy skąd tutaj?”, my idziemy z
kołchozu Szełajewo, szukamy
naszych rodzin, którzy mieli
dotrzeć do ulicy Komsomolskiej. Bez wahania zaprosił nas
do środka. Pani Madej zaparzyła prawdziwej mocnej herbaty,
gospodarz poczęstował kawałkiem kiełbasy, pracował bowiem w miejscowych zakładach
mięsnych. Czy zdaje sobie ktoś
sprawę jak nam po 4 latach smakował ten malutki kawałeczek
kiełbasy? Miałem wtedy 18 lat,
rozpłakałem się, po mnie kuzyn
i na koniec Madejowie. Opowiedzieliśmy jak było i jak uciekliśmy z kołchozu. To dobrze,
mówił pan Madej, dojdziecie do
ulicy Kirowa potem na Komsomolską i tam znajdziecie swoich,
rzeczywiście tak było. To samo
co poprzednio, okrzyki i radość
z zobaczenia bliskich. Spaliśmy
na podłodze, trzeba było szukać większego mieszkania. Nie
trwało to długo, na drugi dzień
przenieśliśmy się do mieszkania
rosyjskiej wdowy, dodatkowo
musieliśmy opiekować się kozą
pani domu. Mieszkanie stało
wolne, mąż właścicielki zginął
na froncie, a dzieci tragicznie w
tym mieszkaniu, wznieciły ogień
i zaczadziły się skryte pod kufajką. Wdowa miała swój kąt w
miejscowym hotelu, gdzie pra-

cowała. W miejskim magistracie
zameldowaliśmy się i otrzymaliśmy kartki żywnościowe. Mieszkanie znalazła też rodzina stryja.
Znalazłem pracę w przedsiębiorstwie handlowym „Trabałtorg”.
Rozwoziłem koniem rożne artykuły z przedsiębiorstwa i piekarni po sklepach w miasteczku.
Zakład w którym pracowałem
posiadał 5 sklepów i restaurację.
Warzywa potrzebne restauracji
dostarczał zatrudniony w firmie
ogrodnik, który wiosną siał co
się dało, a jesienią zbierał plony,
robiąc zapasy na zimę, m.in. w
beczkach kisił kapustę. Dobrze
żyłem z ogrodnikiem - Mongołem, nieraz przywoziłem do
domu trochę warzyw na zupę,
byłem też u niego karmiony. Z
piekarni woziłem też po sklepach chleb, wcześniej robiła to
starsza kobieta, lecz zachorowała. Typowych koni nie było,
gdyż już dawno zostały zabrane
na front, zastępowały je konie
mongolskie. Gdy przyszła zima
nie przyzwyczajone do siarczystych 40 stopniowych mrozów,
wyzdychały. Chleb zacząłem
wozić dorodnym czerwonym
bykiem. Z początku oporny, powoli przyzwyczajał się do swojej
roli, najgorzej było zimą, kiedy
niespodziewanie kładł mi się
na ulicy. Musiałem wstawać do
pracy o godzinie piątej, nakarmić byka, załadować chleb na
specjalny wóz, zimą na sanie i
zdążyć dowieźć do sklepów, by
rano idący do pracy mogli go
sobie kupić. Dyspozytorem w
piekarni był pan Żurawski. W
znany tylko mnie sposób potrafiłem dodatkowo wygospodarować dorodny bochenek chleba,
by nie głodować. Brat przed
pójściem do szkoły, czekał zawsze obok pierwszego sklepu
do którego dostarczałem chleb,
krótkie przekazanie i po sprawie.
Na Syberii zimą świtało dopiero około godziny 8, słońce zachodziło 14,30. W domu ciężko
było, mama ciągle chorowała, w
dodatku właścicielka mieszkania
wróciła na swoje i musieliśmy
szukać innego droższego lokum.
Nie było już też mleka od kozy.
Zarabiałem 225 rubli, na targowisku wszystko było drogie.
Chleb kosztował 200 rubli, wiadro ziemniaków 60, kilo mąki
70 rubli. W zakładzie w którym
pracowałem była też wydzielona
stołówka, niedostępna dla ogółu.
Korzystali z niej tylko partyjni
którzy mieli też swój wydzielony
sklep, a w nim tanią mąkę, ryż,
polską kiełbasę i wiele innych
niedostępnych dla nas smakołyków. Z drugiej strony budynku
istniała stołówka dostępna dla
wszystkich. Przywożono do niej
wódkę w beczkach, potem rozlewano ją do szklanych butli, a ja
rozwoziłem ją po sklepach. Litr
wódki w sklepie kosztował 400
rubli, jako pracownik mogłem
kupić już po 115 rubli. Gdy przywoziłem do sklepu, od czasu do
czasu sklepowa częstowała mnie,
wlewając pól szklanki. Z początku piłem, ale pomyślałem sobie,
przecież większa ilość może się
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przydać, można nawet dobrze
sprzedać. Kupiłem zwykły termofor, przyszyłem wewnątrz do
kurtki i tak setka po setce, uzbierał się 1 litr. W niedzielę przychodzili koledzy i można było
już ich czymś ugościć.
1 marca 1943 został w ZSRR
powołany przez komunistów
polskich - Związek Patriotów
Polskich, uważany czasami za
narzędzie polityki Związku Radzieckiego w sprawie polskiej.
ZPP pełną działalność rozwinął
po zerwaniu przez władze ZSRR
(kwiecień 1943) stosunków dyplomatycznych z Rządem RP
na uchodźstwie. ZPP prowadził
propagandę (organ prasowy
„Wolna Polska”), opiekę społeczną (przejął polskie sierocińce, domy inwalidów i starców),
pracę
oświatowo-kulturalną.
Przy placówce ZPP powstała
oddzielna stołówka, w której
każdy Polak mógł zjeść pół litra
zupy. Rozdzielano też żywność,
ubrania, pościel i koce otrzymane z USA i Wielkiej Brytanii
w ramach UNRY. Założono 4
klasową szkołę w której uczyło
2 polskich nauczycieli. Działalność prowadził chór młodzieżowy, który śpiewając polskie
i rosyjskie piosenki, zebrane
datki przeznaczał na zapomogi dla samotnych staruszków,
nie mający znikąd pomocy.
Przychodzę z pracy, na stole leży
wezwanie do stawienia się w Waikomatie (военном штабе), celem rejestracji wojskowej. Trzeba iść do wojska, na front. Co tu
uczynić? Brat chodzi jeszcze do
szkoły, mama bardzo chora, kto
się nimi zaopiekuje? Doradzono
mi, idź i pogadaj, do placówki
Związku Patriotów Polskich,
prezesem której jest białostocczanin Jaskulski. Przedstawiłem
sprawę, dobrze mówi, żadnych
przecież śladów nie ma kiedy
się urodziłeś, jakby co jesteś
rocznik 1928. Wydał dokument,
opieczętował, poszedłem do
sztabu.Все в порядке, идти домой – wszystko w porządku, idź
do domu i tak zostało. W mieście
dobrze działała rosyjska propaganda, w każdym domu zamontowane były głośniki radiowe,
popularne „kołchoźniki”. Z nich
otrzymywaliśmy
najświeższe
informacje o trwającej wojnie,
gdzie aktualnie jest linia frontu,
jakie zwycięskie bitwy stoczono.
Słyszeliśmy, że Armia Czerwo-

na zajęła nasze Podole, ciężkie
walki toczyły się o Czortków,
Zaleszczyki, że oswobodzono
naszą Burakówkę. Niewiele się
namyślając, piszę i wysyłam
pocztą polową list do naszej cioci, która nie została wywieziona
i jest dalej w Burakówce. Napisałem gdzie jesteśmy, że otrzymaliśmy informację frontową o
śmierci ojca w bitwie pod Lenino. Niebawem przychodzi odpowiedź od cioci - ojciec żyje, jest
w niemieckiej niewoli. Przysyła
do Burakówki kartki z informacjami o swoim życiu. Trudno
sobie wyobrazić naszą radość,
mama prawie wyzdrowiała.
Pewnej majowej niedzieli
1945roku wychodzę spacerkiem
na miasto. Patrzę, hurma ludzi
wali w kierunki miejskiego Rynku. Nadciąga ruskie wojsko, zaczynają strzelać na wiwat, krzyki ,niesamowity tumult, potem
tańce i płacz. Nieznani ludzie
rzucają się sobie w objęcia, olbrzymia radość. Koniec wojny !
Dzień Zwycięstwa! Przychodzę
do domu, opowiadam mamie i
bratu, tę radosną nowinę przekazuję też stryjowi Kalikstowi.
Wszyscy ci którzy mieli przyjemność oglądania w ostatnim
czasie polskiego filmu pt. „Syberiada polska” w reżyserii Janusz Zaorskiego, zobaczyli jaką
była dla przesiedleńców długa
walka o przetrwanie, o polskość.
Odyseja w skrajnych warunkach
naturalnych, bezustanna walka
o przetrwanie w obliczu inwigilacji NKWD i szerzących się
chorób zmuszają każdego do
przewartościowania
swojego
życia. Nadszedł czas wyrabiania dokumentów, czas wracać do
Polski. NKWD nie jest skora od
razu takie dokumenty wydać, namawiają do przyjęcia rosyjskich
paszportów, obiecując jednocześnie przyśpieszenie procedury
wyjazdowej. Piętrzą trudności,
wymyślają różne kruczki by takiego dokumentu nie wydać. W
naszym przypadku wymyślili,
aby zezwolenie otrzymać, potrzebny jest polski dokument
obywatelstwa z okrągłą pieczątką i orłem w koronie. My
nie mamy, skąd taki dokument
teraz wziąć? Z pomocą przyszedł stryjek Kalikst. Miał przy
sobie przedwojenny wojskowy
dokument, a w nim zapis, że w
przypadku wybuchu wojny, posiadany przez właściciela tego
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dokumentu koń, zostanie zarekwirowany na potrzeby wojska.
Dokument opatrzony był okrągłą
pieczęcią z godłem Polski. To
nas uratowało. Najpierw dokumenty wyrobiła rodzina stryja i
przekazali koński dokument mojej mamie. W sowieckiej Delegaturze patrzą, nazwisko Skrzypnik
jest, pieczątka okrągła jest - все
в порядке.
Dokumenty wyjazdowe wydali i
nam.18 marca 1946 roku wszystkich powiadomili, że mamy
zgłosić się na stację kolejową
celem wyjazdu do Polski. Spakowaliśmy na drogę parę tobołków i w drogę. Załadowano nas
do 70 takich samych wagonów
jak przyjechaliśmy na Syberię 6
lat temu. Na drogę otrzymaliśmy
chleb, trochę konserw rybnych
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i mięsnych, parę deko kiełbasy. Jeden z wagonów był pusty,
prawdopodobnie przewidywali
go na tzw. trupiarnię. Zbierała
się w nim młodzież śpiewając
polskie piosenki. Jechaliśmy w
kierunku Moskwy przez Swierdłowsk, Perm, Kirow i Gorki. W
Moskwie zostaliśmy zagonieni
do łaźni, obowiązkowa dezynfekcja i dalej w drogę. Przy odjeździe dostaliśmy też po 6 latach
pierwszy biały pszenny chleb i
parę amerykańskich konserw.
Niestety w Moskwie zmarła jedna z naszych sybiraczek, matka
pięciorga dzieci. Rodzina nie
wyraziła zgody na pochowanie
zmarłej na obcej, ruskiej ziemi.
Trumnę ze zwłokami złożono w
pustym wagonie i tak dojechaliśmy do Brześcia. Tam przeładowano nas na polskie wagony

i w Terespolu przekroczyliśmy
granicę. Transport zatrzymał się
i wszyscy jadący udali się na
pogrzeb zmarłej kresowianki.
Uroczystość pogrzebową zorganizowało polskie wojsko i Czerwony Krzyż. Kondukt ruszył do
kościoła gdzie odprawiono mszę
świętą. Na cmentarzu ksiądz wygłosił kazanie i trumnę złożono
w grobie, w rzędzie obok pomordowanych Polaków. Ruszyliśmy
dalej, po drodze widzieliśmy
zgliszcza spalonej Warszawy i
innych polskich miejscowości.
W Poznaniu Urząd Repatriacyjny kierował wszystkie transporty w różnych kierunkach, nas
transport kierowali do Stargardu
Gdańskiego.
Dowiedzieliśmy
się, że w Nasalach koło Byczyny na Śląsku zamieszkały trzy
nasze ciotki; 2 siostry ojca i
siostra mamy. Postanowiliśmy,
że jedziemy do nich. Na miejscu
okazało się, że tato zdążył już
powrócić z niemieckiej niewoli, ostatnio byli w obozie przesiedleńczym k. Frankfurtu n/
Menem. Zgrupowani w obozie
mieli możliwość wyboru, wyjechać do Stanów Zjednoczonych i Kanady lub powrócić do
Polski. Tato wybrał to drugie,
powrócił i zamieszkał z siostrą
w pegerowskim bloku mieszkalnym. Przyjechaliśmy do Nasali
przed świętami wielkanocnymi
dokładnie w Wielki Czwartek
18 kwietnia 1946 roku. Nie bez
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trudu odnaleźliśmy rodzinę, by
następnego dnia pójść do urzędu
w Łowkowicach celem zameldowania. Niestety odmówiono
nam z powodu braku mieszkań,
a przede wszystkim pracy na tym
terenie. Po powrocie z obozu,
tato zdążył już nawiązać kontakt
z mieszkającym już w Roszkowicach koło Brzegu, stryjem
Skrzypnikiem
ożenionionego
z ciocią Żymańczyk, może tam
coś znajdziemy. Po Wielkanocy pojechaliśmy, stryj Kalikst
pierwszy znalazł wolne gospodarstwo. Musieliśmy trochę poczekać, gdyż nikt nie opuszczał
wsi, zresztą i tak nie mieliśmy
się gdzie podziać. Po pewnym
czasie przychodzi do nas jeden
z mieszkańców wsi - Ślązak i
mówi. Ja Polak, żona Niemka i
nie chce tu zostać, muszę z nią
wyjechać, zostawiam wam gospodarkę, idźcie na nasze miejsce. Tak zaczęliśmy nowe życie
w Roszkowicach, ciągle mając
nadzieję, że za miesiąc, za rok
wyjedziemy w nasze rodzinne
strony, na ukochane Podole. Już
po wojnie dowiedzieliśmy się,
że największe szczęście mieli ci
których Sowieci wywieźli na Sybir, tam dużo ludzi zmarło, większość jednak przeżyła, czego nie
można powiedzieć o mieszkańcach Burakówki i pobliskich
osad. Tym którym nie udało się
ze wsi uciec, zostali wymordowani przez banderowców, zaś
ciała zostały wrzucone do miejscowej studni, która istnieje po
dziś dzień. W Roszkowicach zaczęliśmy oboje z tatą pracować
w lesie, potem znalazłem pracę
w tartaku w Tarnowcu. Lepiej
płacili w Opolu, to jeździłem z
innymi mieszkańcami wsi do
Opola, pracując w tekstylnym
przedsiębiorstwie handlowym.
Ostrzeżony przez dobrych ludzi,
dosłownie uciekłem z tej firmy
bojąc się aresztowania przez
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W tamtych ciężkich stalinowskich czasach każda niesubordynacja mogła doprowadzić
do długoletniego więzienia lub
kary śmierci, a podstawa była,
gdyż zakładowy magazynier
dopuścił się na wielką skalę
malwersacji. W 1949 roku otrzymałem powołanie do odbycia
zasadniczej służby wojskowej.
Służyłem w jednostkach obrony
przeciwlotniczej w Poznaniu,

Koszalinie i Gdańsku.
Do domu powróciłem dopiero
w 1952 roku, gdyż ze względów
politycznych - apogeum „zimnej
wojny”, ciągle przedłużano nam
pobyt. Po służbie wojskowej
pracowałem jeszcze w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Mąkoszycach,
SOK w Opolu, Jelczańskich
Zakładach Samochodowych w
Jelczu i PZGS Brzeg. W 1963
zawarłem związek małżeński z
Józefą Garbiec, mieszkanką Raciszowa. Wkrótce urodziły się
nasze dzieci – Mariusz, Anna,
Ireneusz i Barbara. Pracując w
GS „SCh” w Popielowie, w 1990
roku przeszedłem na zasłużoną
emeryturę.17 stycznia 2013 roku
wspólnie z żoną, dziećmi ,wnukami i prawnukami obchodziliśmy 50 - lecie naszego szczęśliwego małżeństwa. Mieszkamy w
uroczej okolicy, pod lasem, spokojnej, chociaż może niekiedy
i zapomnianej wsi Roszkowice
gm. Lubsza. Wiele przeszedłem
w swoim życiu. Dramat, którego
z rodzicami i bratem nie zdołalibyśmy przeżyć, gdyby nie wielokrotnie zaznana przez każdego z nas Opieka Boska, która w
sposób cudowny pozwoliła nam,
wydostać się z takich opresji, że
do dziś nam samym trudno pojąć jak to się stało. Przetrwać
pozwoliła nam nadzieja i modlitwa, o których wierni Bogu i Ojczyźnie nie zapomnieliśmy pomimo wyśmiewania się naszych
prześladowców z naszej wiary i
naszego patriotyzmu. Największy hołd po latach należy się
naszym wspaniałym Matkom,
które potrafiły przez te okrutne
lata przeprowadzić dzieci swoje
tak, że nie tylko nie zapomniały
języka ojczystego i nie straciły
wiary, ale wróciły umocnione i
przeświadczone, że nic złego nie
może się stać człowiekowi bez
Woli Bożej, a każdy terror musi
mieć swój kres.
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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Rogata dusza - opowieść o księciu
Samuelu Koreckim
Elżbieta Gizela Erban
Ubóstwiali go Kozacy, kochali
żołnierze, był hardy, nieposłuszny, szalenie odważny. Stał się
jedną z najbarwniejszych postaci
w bogatej historii Rzeczypospolitej XVII wieku. Awanturniczym charakterem i niezdyscyplinowaniem, przyprawiał o
siwiznę swoich dowódców-hetmanów, a nieprzyjaciół wprawiał
w zdumienie i budził szacunek.
Śpiewano i nim dumki, pisano
wiersze. Kim był kniaź Samuel
Korecki? Pochodził ze znakomitego rodu książąt litewsko-ruskich, jego herbem była Pogoń,
znak rodowy panujących władców Litwy i Rusi. Dokładna data
jego urodzenia nie jest znana.
Przyszedł na świat w 1586 roku.
Jego ojcem był książę Joachim
Korecki, matką Anna z Chodkiewiczów. Nie był ciemnym
i zacofanych szlachciurą, lecz
człowiekiem wykształconym na
zagranicznych uniwersytetach,
światłym i bardzo inteligentnym.
Cechowała go duma rodowa i
wielka odwaga cywilna. Urodzony żołnierz, od młodych lat
walczył pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego
w wojskach koronnych, biorąc
udział w wielkich bataliach. W
czasie sławnej bitwy pod Kłuszynem, bardzo się zasłużył.
Walczył z taką zaciętością, że
zabito pod nim dwa konie! Korecki był typem stepowego junaka, zabijaki i jednocześnie
udzielnego magnata kresowego,
nie liczącego się z niczym i z nikim. Przypominał czasami znaną
wszystkim postać pana Andrzeja
Kmicica z Sienkiewiczowskiego
„Potopu”. W czasie wojny polsko-rosyjskiej trwającej od 1609
do 1618 roku, Korecki uczestniczył w wyprawie na Moskwę,
służąc pod rozkazami hetmana
Żółkiewskiego. Okrył się wielką
sławą, gdy w grudniu 1611 roku,
wraz z 500 śmiałkami przedarł się
przez placówki wojsk rosyjskich
i dostarczył żywność oblężonej
polskiej załodze w Moskwie na
Kremlu. Broniący się tam Polacy cierpieli tak straszny głód, że
dochodziło do wypadków kanibalizmu! Korecki zdobył miłość
kozaków, gromiąc wielkie i małe
czambuły tatarskie, nawiedzające kresy wschodnie i zagarniające niemal co roku w jasyr tysiące
i dziesiątki tysięcy młodych kobiet, mężczyzn i dzieci, sprzedawanych potem na Krymie i w
Turcji. Te najazdy wyludniały
wspaniale urodzajne ziemie Podola, Wołynia, Pokucia, sięgając czasami aż pod sam Lwów.

Jedną z takich porwanych w jasyr dziewcząt była Aleksandra
Lisowska, późniejsza sułtanka
Roksolana-Hǘrrem, znana nam
z serialu „Wspaniałe stulecie”,
matka przyszłego sułtana Selima. W owym czasie Mołdawia i
jej władcy byli kością niezgody
pomiędzy Rzecząpospolitą a Imperium Otomańskim, czyli Turcją. Sułtan turecki (padyszach)
osadzał swego kandydata na tronie Mołdawii, a magnaci kresowi zrzucali go z tronu i osadzali na nim własnego hospodara.
Ta zabawa kończyła się często
wojną polsko-turecką, do której
Rzeczpospolita była mimo woli
wciągana.
Tak było również
w wypadku księcia Koreckiego.
Zaczęło się od tego, że kanclerz
wielki koronny Jan Zamoyski,
w 1595 roku osadził na tronie
Mołdawii Jeremiego Mohyłę,
czyniąc go niejako wasalem
Polski. Kiedy hospodar zmarł w
1606 roku, pozostawiając żonę
Elżbietę i kilkoro nieletnich
dzieci, na tron wstąpił młodszy
brat Jeremiego Szymon, ale i ten
prędko przeniósł się do wieczności. Podejrzewano, że otruła go
Elżbieta w nadziei, iż zostanie
regentką. Tymczasem na tronie
zasiadł syn Szymona Michał. To
doprowadziło do bratobójczych
walk o tron Mołdawii w rodze
Mohyłów. Żeby umocnić się na
tronie Elżbieta, postanowiła wydać swoje urodziwe córki za magnatów polskich. Z księżniczką
zwaną w Polsce Reginą, ożenił
się książę Michał Wiśniowiecki,
drugą Marię, wziął Stefan Potocki. Rządy Michała popierał hetman Żółkiewski, ale energiczna
Elżbieta postanowiła czym prędzej wezwać na pomoc swoich
potężnych polskich zięciów.
Prywatne wojska Wiśniowieckiego i Potockiego wdarły się do
Mołdawii i pokonały Michała,
osadzając na tronie syna Elżbiety, Konstantego Mohyłę. To
zuchwalstwo nie spodobało się
młodemu sułtanowi Ahmedowi
I, (to on zbudował słynny Błękitny Meczet w Stambule) i w 1611
roku, hospodar Konstanty został
przez niego zdetronizowany. Na
jego miejsce sułtan przysłał swego hospodara Stefana Tomszę.
Książę Samuel Korecki
Wtedy wkroczył do akcji książę
Korecki, trafiony strzałą Amora.
Prawdopodobnie na dworze Michała Wiśniowieckiego poznał
on trzecią pannę Mohylankę,
prześliczną Katarzynę. Zakochany w księżniczce, Samuel bez

wahania włączył się do krwawych wojen mołdawskich. Razem z księciem Michałem Wiśniowieckim uderzył na wojska
Stefana Tomszy, w 1615 roku,
rozbijając jego armię w Jassach,
stolicy Mołdawii. Ponieważ
hospodar Konstanty utonął w
czasie przeprawy przez Dniepr,
Elżbieta natychmiast osadziła na
tronie młodszego syna dwunastoletniego Aleksandra. Wkrótce
potem odbył się z przepychem
ślub Samuela z piękną Katarzyną.
Sułtan postanowił pozbyć się raz na zawsze Mohyłów
i rozkazał podległemu sobie hospodarowi Wołoszczyzny, przepędzić ich z Jassy. Elżbieta ponownie wezwała na pomoc zięcia
Potockiego, lecz jego wyprawa
zakończyła się klęską, a sam Potocki dostał się do tureckiej niewoli. Korecki z Wiśniowieckim
wkroczyli do Mołdawii, ale akcja się nie powiodła, a książę Wiśniowiecki został otruty. Korecki
pozostał sam z niewielkim oddziałem. Lecz nie zamierzał się
poddawać i ze zwerbowanymi
w Polsce żołnierzami, ponownie
wkroczył do Mołdawii. Młodociany hospodar Aleksander znowu zasiadł na tronie. Tym razem
Turcy mieli dosyć wtrącania się
magnatów polskich do polityki
mołdawskiej. Zagrozili wojną i
wysłali do Mołdawii dużą armię.
Rzeczpospolita odcięła się od interwencji królewiąt kresowych,
nie chcąc konfliktu z potężnym
państwem otomańskim. Wojska
Koreckiego zostały rozgromione, Aleksander zrzucony z tronu, na którym zasiadł hospodar
Wołoszczyzny. Samuel Korecki
dostał się do tureckiej niewoli. Zawleczony w kajdanach do
Stambułu, na rozkaz padyszacha
osadzono go w strasznej wieży Jedykule. Próby wykupienia
Samuela przez jego brata, spełzły na niczym, bowiem Turcy
uważali go za groźnego nieprzyjaciela. Podobno proponowano mu uwolnienie w zamian za
przyjęcie islamu. Według historii
opowiadanej potem przez samego Koreckiego, wysłannik sułtana kilkakrotnie odwiedzał go w
wieży, proponując mu przyjęcie
wiary mahometańskiej. Książę
nie wytrzymał nerwowo i dał mu
po pysku ślubując, że jeśli jakimś
cudem wydostanie się z niewoli,
przyjmie wiarę katolicką (książę był prawosławnym) i uda się
z pielgrzymką do Loreto. Złoto
jest kluczem do więzień. Katarzyna Korecka przekupiła greckich strażników w Jedykule, a ci

dostarczyli Koreckiemu sznur,
po którym spuścił się z wieży.
Przez jakiś czas ukrywał się u
greckiego duchownego, potem
w przebraniu mnicha, z fałszywymi dokumentami udał się do
Włoch i do Rzymu, gdzie przyjął do papież Paweł V. Samuel
dotrzymał słowa i odbył pielgrzymkę do Loreto. W Wiedniu
audiencji udzielił mu sam cesarz,
a brawurowa ucieczka Polaka
stała się sławna w całej Europie.
W 1618 roku Korecki nareszcie
powrócił do ukochanej siedziby
rodowej w Korcu. Ale to jeszcze
nie koniec jego przygód z Turkami. W 1620 roku, książę ruszył
z hetmanem Żółkiewskim pod
Cecorę. Po raz pierwszy opuścił
go hart ducha i dał się unieść panice, próbując ucieczki z oblężonego obozu i chcąc przepłynąć
przez rzekę Prut. Lecz ogarnięty wstydem, zawrócił do obozu.
Trafił na moment, kiedy hetman
Żółkiewski z krzyżem w ręku,
przysięgał na Ewangelię, że raczej padnie, a obozu sam nie
opuści. „Tchórze uszli – mówił
– lecz ja z wami i przy was dokonam żywota.” Korecki dosłyszał
te słowa i dotknięty do żywego
zapytał: „Kogo to wasza miłość
tchórzem zowie?” „Ano nie tych,
co suknie suche mają”. - odparł
stary hetman, patrząc na księcia, z którego spływała woda. Po
straszliwej klęsce pod Cecorą,
Korecki ponownie dostał się do
niewoli i w Stambule osadzono

go znowu w wieży Jedykule.
Tym razem był dobrze strzeżony przez Turków. W następnym
roku 1621, Rzeczpospolita pokonała armię turecką sułtana
Osmana I pod Chocimiem i obie
strony zawarły układ o wymianie
jeńców wojennych. Lecz Korecki za bardzo naraził się Turkom,
skompromitowawszy ich swoją
słynną ucieczką. Tego mu nie
darowano. Kiedy do Stambułu
przybył wielki poseł Rzeczypospolitej, książę Zbaraski z misją
wykupienia księcia, Turcy nie
chcieli go wydać i postanowili jeńca zgładzić. Jeszcze przed
śmiercią książę walczył, gołymi
rękami zabijając kilku swoich
oprawców, zanim go pokonano i
uduszono. Żył 38 lat. Służący zamordowanego nocą, po kryjomu
wykopał pochowane już zwłoki swego pana, które ukryto w
trumnie, pomiędzy rzeczami posła polskiego. Ciało Koreckiego
po przywiezieniu do Korca, uroczyście pochowano. Przetrwała
anonimowa pieśń sławiąca jego
czyny.
Którzyście kiedyś znali Koreckiego
Książęciem rodem i męstwem
wielkiego,
Tego świat późnym opowiadać
wszędzie
Potomkom będzie........

1 czerwca 2015 - strona 40

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

www.ksi.kresy.info.pl

WROCŁAW I LWÓW BRATNIE
MIASTA - CZ.V - Nastrój i klimat
tych miast w powieściach
Krajewskiego.
Anna Małgorzata Budzińska

„- Znim cóś byłu nie ten tegu, pani aspiarnci. Ta nakirany
nie był, ali na nogach nie ustał. ... Rychał trochu i do putni
narzygał. A potym kimał jak dzicina. O burmyło jakiś zatylipany.” Takimi słowami odpowiadał panu aspirantowi
lwowski batiar. Zaklinał się też policjantowi:
„-Bih me, że ni wim!”
Nie są to cytaty z książki wspomnieniowej o Lwowie. To
kryminał.

pominania dziejów naszego narodu. Jednak fabuła jest
przerażająca i pełna ohydy. To nie jest pogodna historyjka.
Na początku trylogii jesteśmy w przedwojennym Lwowie a
wstawki o Wrocławiu wybiegają w przyszłość. Natomiast
w ostatniej części jesteśmy w polskim już Wrocławiu a
fragmenty dotyczące Lwowa przenoszą nas w przeszłość.
Zbrodnia oczywiście tu jest i to okrutne przypadki- bo cóżby to był za kryminał bez tego! Wielbiciele zagadek kryminalnych się nie zawiodą, zaś tacy odmieńcy jak ja zachwycą się klimatem miast w tych powieściach.
Wrocław to moje rodzinne miasto, a ze Lwowa przyjechała moja mama i babcia. Ich wojenne losy były tragiczne a
ich tułaczka skończyła się wreszcie we Wrocławiu. Jakże
więc mogłabym nie interesować się tymi miastami? Jakże
by mogły być mi obojętne kresy Rzeczypospolitej – i te
wschodnie - Kresy, i te zachodnie- nasz Dolny Śląsk ?

Zdj.1 Lwowskie batiary
Tym razem zaprowadzę Was, Czytelnicy w mroczne krainy półświatka przedwojennego Lwowa i Wrocławia tuż
po wojnie. Nie, nie będę opisywać zbrodni, choć posłużę
się powieściami kryminalnymi Marka Krajewskiego. To
bardzo znany wrocławski pisarz kryminałów. Większość
czytelników kojarzy go przede wszystkim z kryminałami
dziejącymi się w przedwojennym Wrocławiu, w niemieckim Breslau. Jednak miłośnicy jego twórczości wiedzą, że
nie tylko o tym mieście napisał.
Czytałam ostatnio cykl jego powieści, w których splata się
historia przedwojennego Lwowa z powojennym Wrocławiem. „Erynie” , „Liczby Charona” i „Rzeki Hadesu”
to lwowska trylogia Marka Krajewskiego.
Prawdę mówiąc w dziwny sposób czytałam te książki. Nie
za bardzo interesowało mnie to co najważniejsze w kryminałach- nie czekałam z niecierpliwością na odpowiedź
„Kto zabił?”
Fascynowała mnie podróż sentymentalna do Lwowa i dawnego Wrocławia.
Zachłannie czytałam opisy ulic, domów, knajp. Wczytywałam się w opisy zwyczajów. Wynotowywałam sobie
fragmenty pisane bałakiem lwowskim. Porównywałam też
Wrocław roku 1946 z tym późniejszym, który znam od
dzieciństwa.

Krajewski w „Eryniach” pisze : „Lwowianie byli tradycjonalistami i wykazywali się zawsze całkowitą obojętnością
na wszelkie nazewnicze innowacje wprowadzane przez
władze miejskie. Park Kościuszki określali uparcie starym
mianem „Ogrodu Jezuickiego”, a Więzienie Karno- Śledcze wciąż nazywali „ Brygidkami”, choć podłużny, ponury
dawny budynek klasztorny przy ulicy Kazimierzowskiej cesarz Józef odebrał siostrom brygidkom ponad półtora wieku
wcześniej i od razu przeznaczył do celów penitencjarnych.”
Podobnie było we Wrocławiu i to dwukrotnie w ciągu mojego życia. Po wojnie dziadek z babcią chodzili na ulicę
Stalina po zakupy, bo tylko w tej części miasta zachowało
się najwięcej niezburzonych budynków. Potem ulicę Stalina przemianowano na Jedności Narodowej, ale pamiętam,
że mój dziadek dalej zawsze chodził „ na Stalina”. Drugim
razem, przy okazji zmian ustrojowych było więcej przemianowanych ulic. Tym razem to moje dzieci śmiały się
ze mnie gdy mówiłam, że idę na Świerczewskiego, gdy ta
ulica była już Piłsudskiego, a plac PKWN stał się Placem
Legionów.
A co robili lwowianie po pracy? - „A po ruboci przychodzili
tu i w karty pugrali, i wcinali precli, i hary też troszku pupili. Ali to wszystku z fasonym.”

zowisko- nie zgadzam się z takim podejściem! Jak można
porównywać przedwojenne, sielskie miasto dostatku ze
zburzonym przez wojnę miastem pełnym ludzi- tułaczy,
którzy chcieli tu zacząć nowe życie? Nie. Krajewski nie
porównuje- kontrast to zamierzony efekt.
Więziona we Wrocławiu kuzynka Edwarda Popielskiego
marzyła i wspominała:
„Leokadia pomyślała o jesiennym Ogrodzie Jezuickim. O
secesyjnej restauracji w stylu zakopiańskim w jego centrum, gdzie podawano najlepsze lwowskie lody. O dębach
Grottgera w najwyższej części parku. Była pewna, że
wydałaby swego kuzyna bez wahania gdyby propozycja
oprawców brzmiała: powiedz nam gdzie on jest a w nagrodę pojedziesz do Lwowa i będziesz mogła patrzeć na żółte
jesienne liście Ogrodu Jezuickiego.”

Zdj.3 Ogród Jezuicki
Gdzie indziej tak opisywała Lwów:
„Lwów to metropolia europejska a jednocześnie swojska i
przytulna. To miasto pełne życia a jednocześnie skłaniające
do refleksji i namysłu.”
A Wrocław?
„ Na tle szaro- różowego koloru nieba odcinały się ruiny
miasta- podziurawione pociskami fasady domów, wypalone okna, urwane w połowie spirale schodów i kikuty belek
stropowych nad rumowiskiem

A we Wrocławiu jak było?
„Po śniadaniu w więzieniu na Kleczkowskiej panował taki
smród, ze rozprzestrzeniał się na okoliczne ulice. Wtedy to
bowiem więźniowie opróżniali wiadra z nieczystościami.
Mieszkańcy okolicznych kamienic nie przeklinali, ani nie
zatykali nosów. Ci twardzi ludzie z polskich Kresów, którzy
niedawno przybyli nad Odrę i zajęli kleczkowskie kamienice, byli przyzwyczajeni nie do takich niedogodności. ...”

W tych książkach nie ma obrazków ani fotografii, jak w
większości opracowań wspomnieniowych o Lwowie.
Tam Lwów po prostu się dzieje, żyje swoim życiem a obrazki ze Lwowa maluje słowem Marek Krajewski. Wszystko
jakby mimochodem, a jednak łykamy sporą porcję wiedzy,
a przede wszystkim klimatu starego Lwowa i Wrocławia.
Znam takich, którzy wiele napisali w bałaku lwowskim,
nawet wiersze w tej gwarze tworzyli. Tutaj Krajewski nie
wtrąca natrętnie bałaku gdzie się da. Dozuje nam takie zdania, żebyśmy się mogli w nich rozsmakować, żebyśmy tylko poczuli nastrój chwili, żebyśmy się mogli przenieść na
moment do tamtego Lwowa.
Magiczne pisanie, magiczny sposób uczenia historii, przy-

Zdj.4 Ruiny Wrocławia
Pośród tych dymiących tu i ówdzie ruin, zepchniętych dla
umożliwienia ruchu na pobocze ulic, zdarzały się budynki i
dzielnice, których rany były tylko powierzchowne.
Zdj.2 Bruki Kleczkowskiej, które przemierzał Popielski
Tak, u Krajewskiego wszystko co było we Lwowie to piękne i z fasonem, zaś Wrocław to wstrętne, śmierdzące gru-

Tak było właśnie w północnej dzielnicy Kleczków. Tutaj
światło poranka przesuwało się po ocalałych kamienicach,
w których teraz budziki podrywały na równe nogi ludzi
ściśniętych na żelaznych łóżkach i zapluskwionych siennikach.”- tyle Krajewski.
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Ja natomiast pamiętam już późniejsze lata i opowieści
babci i mamy. Rzeczywiście- w ocalałych domach pełno
było pluskiew, a w piwnicach szczurów. Babcia zamieszkała przy ulicy Worcella. Ładne, dwupokojowe mieszkanko,
choć bez wygód. Niby Niemcy mają opinię takich porządnickich, lubiących ład i porządek. „Ordnung muss sein”
– porządek musi być- podobno ta zasada rządzi narodem
niemieckim, ale jest to złudny porządek, powierzchowny.
Na Worcella ściany były wyklejone wieloma warstwami tapet, z wierzchu ładnie, ale pomiędzy tapetami roiły się pluskwy. To był koszmar. Dopiero zdarcie tego paskudztwa,
dezynfekcja i pomalowanie ścian oczyściło mieszkanie.
Chyba lepsze skromne, pobielone wapnem po kresowemu
ściany, niż zapluskwione, piękne tapety poniemieckie!
Wróćmy do Kleczkowa i okolic. Rzeczywiście ta część
miasta najmniej ucierpiała i właśnie tam osiedlali się ludzie. „O świcie rozpoczął się poranny ruch. Ludzie tłoczący
się przy przystanku tramwajowym na Trzebnickiej, robotnicy pierwszej zmiany śpieszący się do pracy w elektrowni na
Łowieckiej, handlarze wynurzający się ze swoimi wózkami
z ulic okalających „mały szaberplac” przy Dworcu Nadodrze- wszyscy oni szykowali się do codziennego znoju.
Pragnęli, aby trwała noc i by mogli jeszcze spać- nie chcieli
dać się miażdżyć w przepełnionych tramwajach, zapuszczać w kaniony rumowisk, wdychać śmierdzącego dymu
wijącego się nad ziemią i trupiej woni piwnic.”- jakże makabryczny obraz miasta i mieszkańców! To prawda, tak
było, ale ci znużeni ludzie jednak zabrali się do odbudowy
miasta i właściwie stworzyli je sobie na nowo. Cieszyli się
i byli dumni, a Popielski?
„Nie odczuwał oficjalnie zadekretowanej radości z szybkiego i spontanicznego rozwoju miasta, ponieważ w tej
pieśni o podnoszeniu z gruzów pobrzmiewała fałszywa
nuta o bratniej pomocy, jakiej w odbudowie i codziennych
troskach udzielały mieszkańcom wojska radzieckie. Ta propagandowa i natrętna radość wywoływała u Popielskiego
reakcje gwałtowne.
- Łaski nam Moskale nie robią! – mówił wściekły sam do
siebie podczas lektury codziennych gazet. – Zabrali nasz
Lwów, a to wyniszczone miasto rzucili nam jak ochłap! A
my mamy się radować pomocą tych kacapów! A zresztą
jaka pomocą?!- Tym, że rabują i wywożą wszystko do Rosji? Od framug okien po całe linie produkcyjne!” - niby
racja, tak było… Jednak tego nie dało się zmienić. Doceniam, szanuję i podziwiam tych ludzi, którzy nie poddali
się nastrojom nostalgii i zniechęcenia jak Popielski. To oni
wydźwignęli z ruin miasto i nadali mu swój, kresowy charakter.

Przed wojną był to znamienity lokal. Przeczytajmy czym
się tam zajadano:
„Najpierw
spożywali
faszerowane jaja na ciepło, pokryte chrupiącą panierką.
Popijali je wódką czystą Pierre’a Smirnoffa. ...
Przy stoliku zjawił się kelner z nową dwustugramowa karafka wódki oraz wazą zupy rakowej w zaparzanym cieście.
... Popielski rozgryzł gorące ciasto i jego usta napełnił móżdżek cielęcy. Odrobina zupy nadała tej kombinacji słonawy
posmak. Zamknął oczy. Od dwóch lat nie jadł niczego co by
dorównywało temu specjałowi.”
Jednak Popielski bywał i w spelunkach.
„Edward Popielski siedział w podłym szynku Bombacha
na ulicy Bernsteina... Wypił pół stopki wódki i dźgał łyżką
maź kapusty w poszukiwaniu skwarków i podsmażanych
plasterków kiełbasy.”
Batiary śpiewały nawet o tej knajpie:
„U Bombacha fajna wiara, wcina precli, ćmi cygara.
A
kto
z
nami
trzyma
sztamy,
Temu lepij jak u mamy.”
Komisarz usłyszał też:
„Ja si tu bardzu częstu katulam, pani władzuchnu, ali ostatniu trochi ten tegu- Uderzył się kantem dłoni w szyję...”
Bywało nawet jeszcze gorzej:
„Obraz jaki ujrzał w knajpie Pod Śledzikiem na placu Unii
Brzeskiej nie mieścił się w żadnych kryteriach- ani logicznych, ani emocjonalnych. (…) To co widział tutaj nazwałby zaślubinami Wenery i Gruźlicy.”
A we Wrocławiu komisarz też był bywalcem różnych lokali:
„Przypomniał sobie wypadki poprzedniego wieczoru.
Grę w pokera w tajnym prywatnym kasynie przy Dworcu Głównym, dwie setki w Savoyu wypite pod śledzika,
swoje nieudane zaloty do jakiejś młodej, lecz biednie ubranej dziewczyny, która podpierała ścianę na potańcówce w
Kolorowej. Był to najzwyklejszy wieczór zamożnego wrocławskiego adwokata...”- Wrocław 1950
Ja pamiętam dobrze Savoy z lat 60. Mieszkałam w pobliżu.
To była wtedy knajpa milicyjna i dla różnych ważnych osobistości- nie tylko z Polski. Na parkingu zatrzymywały się
tam czarne, lśniące lakierem i srebrem wołgi- samochody
notabli radzieckich. Dzisiaj to już zwykła restauracja- na
szczęście!

Kobiety płynęły między kioskami w przewiewnych letnich
galanteriach, dzieci opędzały się od os, które zuchwale atakowały ich lody i cukrowe waty, a mężczyźni zsuwali kapelusze na tył głowy i rozglądali się za „piwem z kotwiczką”,
jak powszechnie nazywano pienisty produkt Browarów
Lwowskich. „
Istna sielanka… Jest do czego tęsknić…

Zdj.8 Park Stryjski we Lwowie przed wojną

Zdj.9 Brama do parku Stryjskiego widziana w stronę ul. Pułaskiego, dzisiaj ulica Parkowa
Kocham Wrocław a moja babcia kochała Lwów.

Zdj.5 Odgruzowywanie Wrocławia
We Lwowie przed wojną natomiast komisarz Popielski chadzał do różnych restauracji i knajp. „Restauracja „Louvre”
mieściła się na rogu Kościuszki i Trzeciego Maja, w przepięknej kamienicy Rohatyna.” – teraz jest tam restauracja
sieci „Puzata Chata”.

Zdj.7

Restauracja

Savoy

na

placu

Kościuszki

Tak właśnie splata się Lwów i Wrocław w powieściach
Krajewskiego. Lwów z roku 1933 i Wrocław z 1946 dzielą
rzeki Hadesu - cierpienia, zapomnienia i lamentu.

Zdj.10 Tylko we Lwowi

Popielski tęskni za Lwowem i idealizuje go w myślach,
a nie cierpi Wrocławia. Jednak przecież okropieństwo i
zgnilizna zbrodni, którą chce rozwikłać nie zaczęła się w
zaszczurzonych piwnicach Wrocławia. Jej początki miały
miejsce w tym złocistym, pięknym Lwowie.
Poczytajmy jeszcze o tym mieście:

Zdj.6 Kamienica Rohatyna

„We Lwowie w 1933 roku było piękne lato. Mimo porannej
pory w niedzielę 11 czerwca, w czasie kulminacji lwowskich Targów Wschodnich, w Parku Stryjeńskim panował
ogromny tłok. Ludzie cisnęli się wokół Pałacu Sztuki, gdzie
pod gołym niebem maestro Leon Boruński grał utwory
lżejszego kalibru. Spragnieni mocnych trunków pielgrzymowali do pawilonu Baczewskiego i wypijając gratisowy
kieliszek, podziwiali słynną wieżę, zbudowaną z butelek
wypełnionych różnokolorowymi likierami. Rodziny, pokrzepione duchowo na porannych mszach, podziwiały
prezentowane w pawilonie rolniczym wystawy kwiatów.
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Zdj.11 Kocham Wrocław
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Rodem
z Wołynia

Jeszcze przejdźmy się śladami Popielskiego. Zrobiłam sobie taki spacer z aparatem w ręku:
„Szedł ulicą Kleczkowską, w stronę Reymonta. Przeszedł
obok ponurej bramy z judaszem, obok ceglanego muru
zwieńczonego budkami strażników, skręcił w lewo i zatrzymał się na przystanku tramwajowym. ...” Wrocław 1949
Nadal jest tam ponure więzienie z wieżami strażniczymi,
ale brama już jakaś inna.

Bogusław Szarwiło
Zdj.15 Lwów

Zdj.16 Wrocław

Z cyklu ciekawostki kresowe warto przypomnieć, że dzieckiem Wołynia była wokalistka rockowa, nazywana „królową twista” Helena Majdaniec (ur. W 1941 r. w Mylsku,
pow. Zdołbunów) i piosenkarka Teresa Tutinas (ur. 1943 r.
w Zdołbunowie). Zapewne znajdą się jeszcze i tacy co pamiętają o takiej wykonawczyni jak Zofia Terne.
Helena Majdaniec wylansowała takie znane po dziś dzień
przeboje jak: „Rudy rydz”, „Jutro będzie dobry dzień”,
„Czarny Ali-Baba”, „Happy end” czy „Zakochani są wśród
nas”. Od 1968 roku była emigrantką, mieszkając na stałe
we Francji. Pochowana została jednak w Szczecinie, dokąd wyjechała z rodzicami po wypędzeniu ich po wojnie z
Wołynia i gdzie się wychowała i gdzie debiutowała w 1962
roku w klubie studenckim „Pinokio”. Jej imię nosi Teatr
Letni w tym mieście.

Wrocław i Lwów to bratnie miasta. Cieszmy się, że my
możemy już teraz wracać do Lwowa, możemy zwiedzać
i wspominać. Podobnie niemieccy potomkowie Mocka i
innych też mogą odwiedzać Wrocław. Doceńmy to, pielęgnujmy pamięć i więzi- z sentymentem, radością , ale bez
jakiegokolwiek rewindykalizmu.

Zdj.12,13 Więzienie na Kleczkowskiej
Udało mi się nawet zrobić zdjęcie ze środka- zza krat :
Ja też wsiadłam do tramwaju na tym przystanku:

Pisząc ten tekst wykorzystałam cytaty z trylogii lwowskiej Marka Krajewskiego: „Erynie” , „Liczby Charona”
i „Rzeki Hadesu”
Zamieściłam zdjęcia własne oraz ze stron:
https://www.facebook.com/TylkoWeLwowi?fref=ts
https://www.facebook.com/Breslau.Wroclaw/photos_stream
https://www.facebook.com/Wroclaw/photos_stream
http://janek59.flog.pl/wpis/4397785/szczepcio-i-tonciobatiary-ze-lwowa
http://lwowskie.fotopolska.eu/565360,foto.html
http://podroze.gazeta.pl/
podroze/1,114158,12419415,Lwow__Parki_lwowskie.html

Zofia Terne również była dzieckiem Kresów. Urodziła
się 3 lutego 1909 roku w Równem na Wołyniu. Ukończyła Konserwatorium Lwowskie w klasie fortepianu i śpiewu i tak jak Ordonówna występowała w bardzo znanym
warszawskim kabarecie Qui pro Quo, a później m.in. w
„Cyruliku Warszawskim” 1935-39. Nazywana była małym
słowikiem Warszawy. Do jej najbardziej znanych piosenek
należały: „Coclico”, „Kiedy będziesz zakochany”, „Nikt
tylko ty”, „Panna Marysia telefonistka”, „Pokoik na Hożej”, „Rebeka”i przede wszystkim „Kiedy znów zakwitną
białe bzy” i „Mała kobietko czy wiesz...?” - śpiewane po
dziś dzień oraz sentymentalna piosenka o Lwowie „Tyle
jest miast”. 1940-41 występowała w zespole polskim we
Lwowie, a następnie w teatrze 2 Korpusu Polskiego gen. W.
Andersa. Od 1945 roku mieszkała w Londynie, śpiewając
w zespołach teatralno-kabaretowych Mariana Hemara oraz
współpracowała z sekcjami polskimi Radia BBC i Radia
Wolna Europa. Znane były również jej występy w radiu
Wolna Europa w programach Mariana Hemara.

Zdj.14 przystanek na Reymonta
W ostatniej części trylogii lwowski komisarz Popielski
spotyka się z komisarzem niemieckim z przedwojennego Breslau- z Eberhardem Mockiem, który mu pomaga.
Ostatnia legendarna rzeka Chadesu w powieści to Lete- tak
Krajewski nazwał ostatni rozdział. Symbolizuje ona zapomnienie, pomaga w pożegnaniu z własną przeszłością. Tak
właśnie jest z tymi dwoma komisarzami. Żegnają nie tylko
siebie nawzajem ale i przeszłość, która już nie wróci.
Eberhard Mock tak tłumaczył przyjacielowi:
„ Ludzie wypijali wodę z Lete, jednaj z rzek Hadesu. Zapominali wtedy całego swojego minionego żywota- po to, aby
wcielić się w nowe ciała”
Dwaj komisarze żegnają się po zakończeniu trudnych,
ciągnących się latami spraw. Obaj mają symboliczne krawaty- jeden to żółć i czerwień- barwy Wrocławia a drugi
krawat jest w czerwone i niebieskie pasy- barwy Lwowa.
Ich dotychczasowe życie to te barwy, te miasta, które mieli
w sercu.
A teraz:
- „ Zostawiamy już na zawsze nasze miasta.- W oczach
Mocka zalśniły łzy.
– Nigdy już do nich nie wrócimy. Ty już wyjechałeś na zawsze, a ja wyjeżdżam jutro.”– mówił do Popielskiego

Teresa Tutinas debiutowała w teatrzyku studenckim „Kalambur” we Wrocławiu, gdzie powstały pierwsze piosenki
pisane specjalnie dla niej, z myślą o jej specyficznych walorach głosowych (silna, szeroka skala głosowa). Jej największa popularność przypadła na lata 60. i 70. XX wieku
(poza krajem występy za granicą). Na kolejnych Krajowych
Festiwalach Piosenki Polskiej w Opolu zdobyła główne nagrody za piosenki „Na całych jeziorach ty” oraz „Gorzko
mi”. Jednak jej największymi przebojami były piosenki:
„Jutro Warszawa” (z filmu „Paryż - Warszawa bez wizy”),
„Gorzko mi”, „Na deszczowe dni” i „Na całych jeziorach
ty”. Również i ona wyemigrowała z kraju - do Szwecji w
1981 roku, gdzie ciągle mieszka. Dla tamtejszych Polaków
śpiewa w Domu Polskim i w Konsulacie RP w Sztokholmie.
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ZAMEK W ZAŁOŹCACH
WŁODZIMIERZ FISCHER
W powiecie zborowskim, w połowie drogi z Brodów do Tarnopola, leży w moczarowatej dolinie
Seretu miasteczko Załoźce. W
północno-wschodniej jego stronie widnieją na wzniesieniu ruiny
dawnego zamku Kamienieckich.
Zamek ten tworzył czworoboczny piętrowy gmach o czterech
skrzydłach i trzech obronnych
wysokich basztach ze strzelnicami. Do budowy jego użyto przeważnie kamienia, częściowo też
cegły. Widoczne są jeszcze ślady
zwodzonego mostu, stare kute w
kamieniu herby Pilawa, Odrowąż, Poraj i Róża, oraz ciosowe
obramienia okien, jakie się gdzie
niegdzie utrzymały. Cały plan
zamku jak nie mniej szczegóły
architektoniczne, świadczą, że
była to budowla okazała. Główną obroną jego stanowiły niedostępne ongi stawy i moczary,
jakie go otaczały. Załoźce sięgają początkami swojemi odległej
przeszłości. Rozległe dobra oleskie, do których należała też ongi
wieś Załoźce, zwana w dawnych
dokumentach „Załoyszcze” albo
„Załoszcze”, nadał w r. 1441 król
Władysław Warneńczyk Janowi z
Sienna, herbu Dębno, zasłużonemu w walkach z Tatarami rycerzowi. Były to ogromne, puste naonczas przestrzenie, przeważnie
niezmierzone bory, obszary wyludnione wskutek najazdu Tatarów w r. 1241 i późniejszych częstych walk, jakich widownią były
te okolice. Dopiero Siemieńscy
zaczęli puszcze te kolonizować.
Po śmierci Piotra Siemieńskiego,
podkomorzego sandomierskiego,
odziedziczyły dobra oleskie jego
córki Anna i Jadwiga. W roku
1511 przyszedł między niemi
do skutku we Lwowie układ, na
mocy którego Załoźce dostały się
Jadwidze, zamężnej za Marcinem
Pilawa Kamienieckim, wojewodą
podolskim. Kamieniecki wznosi w Załoźcach na niewielkiem,
moczarami otoczonem wzgórzu
obronny zamek, obwiedziony
wałami, i uzyskuje od króla Zygmunta I uwolnienie Załoziec „od
wszelkich podatków i danin z
wyjątkiem czopowego”, którą to
ulgę przyznano miastu „dla nabie-

rania tem rychlejszego wzrostu”.
Po śmierci Marcina Kamienieckiego w r. 1591 objął Załoźce w
posiadanie jego syn Jan, a po nim
brat jego Stanisław. Obu im zawdzięcza zamek załoziecki dalszą
rozbudowę i umocnienie, dzięki
czemu stał się ważnym punktem
obrony przeciwko najeźdźcom od
południa i wschodu. Przy końcu
XVI wieku przechodzą Załoźce
w posiadanie książąt Wiśniowieckich. Możny ten ród znacznie
przyczynił się do podniesienia
swej siedziby. Nieobojętną była
zwłaszcza dla miasta okoliczność,
że stało się ono miejscem poboru cła od towarów z zagranicy, ze
wschodu przywożonych. Zaznaczyć tu należy, że cło to stanowi
jedno ze znaczniejszych źródeł
dochodu województwa podolskiego. Rozszerzony i upiększony
zamek rozbrzmiewał w tym okresie gwarem wielkopańskiego życia, częste bowiem i liczne zjeżdżały tu orszaki dostojnych gości.
Bawił na zamku załozieckim w
roku 1603 car Dymitr Samozwaniec, przygotowując wyprawę dla
odzyskania tronu moskiewskiego.
Konstanty Wiśniowiecki, wojewoda ruski, zmarł w r. 1641 wskutek apopleksji, na wieść o śmierci
syna swego jedynego, Janusza,
koniuszego koronnego. Obaj
pochowani są w miejscowym
kościele parafjalnym. Spadkobiercą dóbr załozieckich i zamku
został wnuk Konstantego, książę
Dymitr. Za jego dziedzictwa, w
okresie wojen kozackich, zamek
załoziecki ciężkie przechodził koleje. W roku 1649 został bowiem
zdobyty i dotkliwie złupiony i
zniszczony. Rychło jednak odbudował go książę Dymitr, tak że
skutecznie mógł się w dalszym
ciągu opierać zwłaszcza plondrującym czambułom tatarskim. W
czasie zwycięskiej kampanji Jana
III Sobieskiego pod Lwowem w r.
1675 obsadził książę Dymitr zamek załoziecki załogą z trzech tysięcy żołnierza złożoną, słusznie
przewidując, że Turcy pokuszą
się o zdobycie zamku. W pochodzie na Lwów Ibrahim Szyszman
Pasza przysłał rzeczywiście na
zdobycie Załoziec znaczniejszy

oddział, wspomagany czambułami tatarskimi, który przystąpił do
oblegania twierdzy. Po odparciu
jednak przez załogę zamku kilkakrotnych ataków zabobonni Turcy postanowili zasięgnąć wróżby co do wyniku dalszej akcji.
A gdy wypuszczony z ich obozu
do twierdzy czarny kogut wrócił
przestraszony, Turcy biorąc to za
złą dla siebie wróżbę, odstąpili
od oblężenia. Ale miasto i okolica niemało musiały wówczas
ucierpieć, skoro uchwała sejmu
z r. 1677 stanowiła „Fortuny X.
Dymitra Jerzego Wiśniowieckiego, wojewody bełzkiego, H. W.
K. częścią per hostilitatem odeszłe, częścią w popiół obrócone,
aby przynajmniej ex ruderibus
resurgant, dziedziczne miasto Załoszcze aby - post clades mogło
respirare, - ab omnibus oneribus
Reipublicae oprócz ceł koronnych
do lat 12 uwalniamy”. Nie mogło
się jednak miasto pomimo to podnieść, wobec stanu, jaki wówczas
w związku z wojną północną zapanował w Polsce; ciągłe przemarsze obcych wojsk, szwedzkich,
rosyjskich i saskich, łupiących
ludność, głód i zarazy pogrążyły i tak już zubożałą mieścinę w
ostatecznym upadku. Po wygaśnięciu Wiśniowieckich dostały
się Załoźce
Józefowi
P i l a w a
Potockiemu,
hetmanowi
wielkiemu
koronnemu.
Upodobał
on
sobie
szczególnie
zamek
załoziecki
i
chętnie tam
przebywał,
otoczony
świetnym
dworem,
przyjmując
licznych

zawsze gości i odbywając często
pielgrzymki do klasztoru O. O.
Dominikanów w Podkamieniu.
W «Diarjuszu podkamienieckim»
znajdujemy następującą wzmiankę o jednej z takich pielgrzymek:
«Anno Domini 1751 die l Februarii, choć przy ciężkich mrozach,
wiatrach i zamieciach śnieżnych,
Józef Potocki kasztelan krakowski, H. W. K. w swojej starości,
bo urodzony w 1673 r., przybył
do klasztoru kamienieckiego na
nabożeństwo z całą familją swoją
i licznymi dworzanami i był przywitany daniem ognia ze wszystkich armat klasztornych i uroczyście wprowadzony do kościoła»...
wkrótce już potem, bo w dniu 19
maja 1751 r. zmarł hetman Potocki na zamku załozieckim. Pogrzeb jego odbył się z niezwykłą
okazałością, przy licznym udziale
duchowieństwa i wojska, które
odprowadziły zwłoki aż do Stanisławowa. Jeszcze przez 17 lat
pozostawały Załoźce w rękach
Potockich, gdyż dopiero w roku
1768 sprzedał je Piotr Potocki
Michałowi Aleksandrowi Ronikierowi, cześnikowi litewskiemu,
ten zaś już w 1790 roku zmuszony był z powodu upadłości wyzbyć się Załoziec, które nabyli
Miączyńscy. W tym czasie stan
zamku naogół był jeszcze dobry.
Prawie cały pokryty był dachówką, istniała jeszcze, zniesiona
później część zamku, do której
prowadziło wejście przez bramę
t. zw. przodową, umieszczoną w
wysokiej wieży z kopułą i zegarem. Komnaty zamkowe składały
się z szeregu sal i alkierzy, bądź
malowanych «we wstęgi różnokolorowe», bądź też jak określa
inwentarz, sporządzony w r. 1791
z okazji tranzakcji, którą Załoźce
przeszły na Miączyńskich, - «obiciem saskiem wybitych», posiadały oryginalne cenne piece kaflowe i posadzkę «do woskowania
układaną». W zamku znajdowała
się również kaplica. Przejście Za-

łoziec na własność Miączyńskich
stało się początkiem upadku zamku. Ignacy Miączyński zamienił
go bowiem na fabrykę sukna.
Wspaniałe komnaty zamkowe
zajęły gręplarnie, postrzygalnie,
magazyny i t. p., niszcząc szybko
świetną ongi, wielkopańską siedzibę. Ekonomiczne poczynania
Ignacego Miączyńskiego, mimo
bardzo znacznych wkładów, nie
powiodły się, zwłaszcza wobec
stanowiska rządu austrjackiego
niechętnego uprzemysłowieniu
Galicji. Załoziecka fabryka sukna, mimo znakomitych wyrobów,
nie mogła dłużej się utrzymać,
podobnie jak i założona następnie
fabryka koców. Za czasów Dzieduszyckich
zniesiono
część
zamku, a w pozostałej założono
browar, który przez szereg lat tu
istniał, doprowadzając stary gród
Kamienieckich i Wiśniowieckich
niemal do ruiny. Zawsze jeszcze
w tym czasie mógł być ocalony,
gdyby go przeznaczono na inny
cel, np. na zakład wychowawczy,
czy szkołę i odpowiednio odbudowano. Takim był stan zamku w
chwili, gdy wybuchła wielka wojna, która zniszczyła go do reszty.
W pewnym okresie wojny znalazł
się on bowiem na linji frontu rosyjskiego i austro-niemieckiego.
Mury i piwnice zamkowe służyły
wojskom niemieckim przez szereg miesięcy za pozycje ochronne i w rezultacie tak zniszczone
zostały przez artylerję rosyjską,
że dziś nic już ruin załozieckiego
zamku od ostatecznej zagłady nie
ocali.
[źródło: „Ziemia. Organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Krajoznawczy tygodnik
Ilustrowany.” Tom XVI. No 3.
Warszawa, 1 lutego 1931. Zachowano oryginalną pisownię.] Za:
http://www.olejow.pl/readarticle.
php?article_id=1117
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Ignacy Chodźko – malarz barwnego
świata ostatnich Sarmatów
Bogusław Szarwiło
Pragnę zaprezentować zapomnianą
postać utalentowanego kresowego
pisarza z Oszmianszczyzny. Poczytałem trochę o wspomnianym
rodaku i tytułem wstępu podzielę
się odrobina wiedzy. Mieszkał na
wsi, parał się rolnictwem i jednocześnie bacznie obserwował ludzi,
fakty i zjawiska Potem wiernie
przenosił je na papier, tworząc
barwne opisy ludzi i kresowych
krajobrazów. Interesujący artykuł
na jego temat napisał Dymitr Zagacki pt. „Ignacy Chodźko – zamiłowany w Kresy” (http://polesie.
org/3427/ignacy-chodzko-zamilowany-w-kresy/ ) który prezentuję
poniżej.

/ Portret I. Chodźko autorstwa K. Rypińskiego

Ignacy Chodźko urodził się u schyłku XVIII stulecia, w 1794 r. Rodzina
jego odznaczała się zdolnościami
umysłowymi. Stryj pisarza był znany w piśmiennictwie polskim pod
imieniem Jana ze Świsłoczy (przy
nim właśnie po śmierci rodziców
wychowywał się Ignacy). Z trzech
jego synów Aleksander został profesorem literatur słowiańskich w
Paryżu, Józef – podróżnikiem, zaś
Stanisław – chemik – dokonał użytecznych wynalazków w agronomii.
Jednak Ignacy zaćmił wszystkich
swoich krewnych, chociaż prawie
przez całe życie przebywał w domu
– w dziedzicznych Dziewiętniach
na Oszmiańszczyźnie, gdzie wzrastał w atmosferze dawnych tradycji
i obyczajów szlacheckich. Uczył się
w szkole bazylianów w Borunach,
a kontynuował naukę, podobnie jak
wielu innych swych rówieśników,
na uniwersytecie w Wilnie. W 1812
r. był świadkiem wejścia do Wilna
wielkiej armii Napoleona, co później opisał w swych utworach. Po
ukończeniu studiów w 1814 r. wrócił do domu ze stopniem magistra
filozofii. Wielki wpływ na przyszłego pisarza wywarł wówczas
stary przyjaciel rodziny Chodźków
Michał Ławrynowicz, dawny dworzanin Radziwiłłów, który podczas
samotnych zimowych wieczorów
albo letnich spacerów zabawiał
chłopca opowiadając dzieje swojego rodu i przekazując wydarzenia
krajowe, jakich bywał świadkiem.
Jak pisała dziewiętnastowieczna
nowelistka i tłumaczka Wilhelmina
Zyndram Kościałkowska, Chodźko od najpierwszej młodości czuł

pociąg do literatury i pióra. Lecz
talent jego nie ujawnił się w młodym wieku: „Zrazu klasykiem był i
pisał wiersze serdeczne i sztuczne
zarazem, z których by mu jednak
potomność nie splotła nie tylko
laurowego wieńca, lecz ani nawet
skromnej niezabudek równianki.
Sami przyjaciele jego zarzucali
mu, że „laty długiemi uzbierany
skarb kryje we wnętrznościach
ziemi”. Jako pisarz Chodźko debiutował dopiero wtedy, gdy ożenił
się i osiadł ostatecznie na wsi. Jak
pisano w artykule poświęconym
Chodźce, który był opublikowany
w czerwcu 1860 na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, „spokojny i
szczęśliwy zaczął on wtedy wchodzić z myślą swobodną w życie wewnętrzne, w krainę przeszłości, i z
uczuciem serdecznym wziął się do
kopiowania i układania nagromadzonych tam obrazów, które jedne
po drugim ziomkom przedstawiał”.
W 1829 roku Chodźko opublikował
w Warszawie powiastkę „Poddany”, która jednak nie przyniosła
mu uznania. I tylko będąc na przełomie „męskiego wieku” napisał
on główne swoje utwory: w latach
1843 – 1844 – „Pamiętniki kwestarza”, zawierające malownicze
opisy obyczajów szlachty litewskiej przed zaborami i w okresie
napoleońskim, a sześć lat później
– „Dworki na Antokolu”. Potem
zostały opublikowane „Podania”
oraz „Dwie konwersacje z przeszłości”. Obydwa te utwory wydrukowano w latach 1854 – 1855 w
„Gazecie Warszawskiej”. U schyłku życia Chodźce udało się opublikować jeszcze „Nowe pamiętniki
kwestarza”. Postacie stworzone
przez pisarza w najbardziej udanych jego utworach krytycy porównywali z postaciami stworzonymi
przez pisarzy szkoły flamandzkiej.
Sam Chodźko musiał czuć pewne powinowactwo w stosunku do
mistrzów tej szkoły, bo opisując w
„Dworkach na Antokolu” rodzinę
Dowiatów siedzącą w półkole, o
zmroku przed kominkiem, obrazek
ten porównał z obrazami Teniers’а.
Analogia polegała na metodzie, na
sposobie traktowania przedmiotu,
na obrabianiu szczegółow. Podobnie jak bohaterzy z obrazów Teniers’ów i Mieris’a, bohaterzy z utworów Chodźki, czasem pospolite na
pozór i szpetne, budziły sympatię
i zainteresowanie czytelników, bo
wyróżniały się swą indywidualnością. Na przykład, Chodźce udało
się stworzyć całkiem oryginalny
obraz często opisywanego przez
polskich autorów słynnego „Panie
kochanku”. Pozostawały głęboko w
pamięci także typy kresowej szlachty.
W ogóle twórczość Chodźki
wyróżnia się bogactwem udanych
typów. Władysław Syrokomla pod
tym względem porównywał autora „Pamiętników kwestarza” z
Walterem Scott’em, a Juliusz Kossak nawet dodawał: „Nie chcesz
wierszem, idź prozą w ślady Walter Scott’a!”. Razem z tym Ignacy
Chodźko różnił się od słynnego

Brytyjczyka swoistością talentu.
Charakteryzowała go razem z tym
i pewna rozrzutność w stosunku do
swych bohaterów. Fakt, że Chodźko nagromadził większą od któregokolwiek z ówczesnych pisarzy
liczbę oryginałów i zużytkował w
swych najlepszych utworach materiału, którego oględniejszemu pisarzowi wystarczyłoby na kilkanaście powieści. Pisano, że Chodźko
„brał co napotkał, dzięki pryzmatowi talentowi, jaki mu przyroda
wprawiała w oko, odkrywał dookoła kopalnie barw i kształtów, typów
i oryginałów, pełną z nich czerpał
dłonią i pełną rzucał na papier,
nie troszcząc się wcale o dobór i
układ”. Jedną z charakterystycznych cech twórczości pisarza jest
także brak drugo- i trzecioplanowych figur, zagłębień perspektywy.
Trudno odgadnąć, kto jest głównym bohaterem w jego utworach.
Radziwiłłowie na Ołyce i Nieświeżu, wojewodowie, rycerzy, mnisi,
oficjaliści, sejmikująca szlachta –
wszystkie te postacie były jednego
niemal kalibru. W „Pamiętnikach
kwestarza” skromna postać księdza zaćmiewała nawet samą postać
Napoleona siedzącego na drewnianym stołku przy Zielonym moście
na Śnipiszkach. Jednak wspomniana wyżej W. Z. Kościałkowska
zwracała uwagę na to, że niedobory kompozycji w utworach Chodźki
nagradzała „rzadka plastyka, jako
też werwa niezrównana, humor aż
dosadny często, lecz zawsze porywający, zawsze swojski”. Niemałą
zaletą humoru Chodźki było i to, że
starał się unikać w swych utworach
szarży i karykatury, będąc autorem, który potrafił śmiać się szczerze. Pierwsza połowa XIX wieku
była okresem, gdy między sobą
walczyły dwie szkoły artystyczne
– klasyków i romantyków. Geniusz
Adama Mickiewicza spowodował,
że większość narodowych poetów
i pisarzy poszła za tymi ostatnimi. Lecz Chodźko jako pisarz nie
należał do żadnej z dwóch szkół.
Romantyzm ze sposobnością w najpospolitszych zjawiskach widzieć
nadprzyrodzone, „rojące się” od
czarownic i potworów wzbudzał u
Ignacego Chodźki pewną ironię.
Świadectwem temu była parodia
na romantyczną balladę:
Szło dwóch w nocy z wielką trwogą,
Czy to pies?
Czy to bies?
Rzecze jeden do drugiego,
Czy ty widzisz psa czarnego?
Żaden nic nie odpowiedział.
Żaden bowiem nic nie wiedział.
Razem z tym Chodźko żartował
z klasycystycznych od, tryoletów
i czterowierszy. „Ody – pisał on
w 1859 roku – są to najgłupsze
deklamacje a przesadzone od po-

czątku do końca, nie chciałbym i
śladu takiej kiepskiej poezji”. Autor „Dworków na Antokolu” był
raczej realistą, chociaż o szkole tej
nie wiedział. Mieszkając na wsi,
prowadząc gospodarkę, on obiektywnie obserwował ludzi, fakty i
zjawiska i wiernie przenosił je potem na papier. Jego realistyczne,
lecz jednocześnie barwne opisy
kresowych krajobrazów mogły wytrzymać porównanie nawet z opisami samego Byrona. Oto jak opisuje
Chodźko zachód słońca nad Wilią:
„Dzień się skłaniał ku schyłkowi, promień zachodzącego słońca
spadł na rzekę, łamiąc się rozmaicie podług jej biegu: raz nam ćmił
oczy jaskrawym blaskiem, odbitym
na wodzie jak na palącym zwierciadle i płynęliśmy natenczas ogarnieni światłością, która nas zewsząd
i spod wody nawet oblewała, to
znowu, gdy rzeka inny brała kierunek, a zapadające słońce borem się
zasłoniło, wypływaliśmy na ciemne
głębiny i przesuwaliśmy się prez
szerokie cienie zalegające nurt rzeki i jej brzegi a ustępujące powoli i
nieznacznie blademu wieczornemu
światłu”. Ostatnie lata Ignacego
Chodźki nie były szczęśliwе, choć
miał różne godności jako wyraz
uznania zasług literackich: w 1855
roku został członkiem komisji archeologicznej w Wilnie, w 1858
– wiceprezesem komitetu włościańskiego w Wilnie, w 1859 – członkiem korespondentem Krakowskiego Towarzystwa Naukowego. Cierpiał bardzo straciwszy córkę. Ale
przede wszystkim zatruł mu resztę
życia artykuł Juliana Klaczki pod
tytułem «Odstępcy». Powszechnie
wielbiony Chodźko został bardzo
dotkliwie scharakteryzowany przez
Klaczkę, który zarzucił mu ciasnotę
horyzontów umysłowych. Zmęczony moralnie pisarz zmarł 1 sierpnia
1861 roku w Dziewiętniach. Pozostały szczerość i barwność jego
utworów, z którą pisarz pokazywał
dawno utracony „kresowy świat”,
codzienne życie litewskiej szlachty
i piękno naszej przyrody. W 2011
r. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka dokonało wznowienia
świetnej pozycji Ignacego Chedźki: „Obrazy Litewskie” w której
autor jawi się jako wyborny malarz
obyczajów, mistrz detalu, zakochany w rzeczach powszednich i
zwyczajnych, na kartach swoich
gawęd z upodobaniem analizuje szczegóły dawnej szlacheckiej
rzeczywistości. Twórczość autora
Obrazów litewskich posiada niepowtarzalny klimat - nostalgiczny, melancholijny, staroświecki
(w pozytywnym znaczeniu tego
słowa), zaś jego plastyczne i pełne pociągającego uroku dawności
gawędy, mają moc przyciągania
także i bardzo już “późnych wnuków”. Przy tym Chodźko to także
mistrz humoru, który zaludnił karty
swoich utworów szeregiem postaci ocierających się niemal o typy
dickensowskie. Jego bohaterowie
nie szczędzą czytelnikowi celnych
ripost, błyskotliwych przymówek,

barwnych anegdot i konceptów.
Ignacy Chodźko w Obrazach litewskich, tak jak Mickiewicz w
Panu Tadeuszu, wskrzesił świat,
który już przemija, zaś jego ostatni
przedstawiciele odchodzą w przeszłość. Świat, któremu nie dane będzie już nigdy powrócić w tej lub
innej formie. Niezwykle barwny
świat ostatnich Sarmatów, prawnuków tych, którym druga połowa
XX stulecia (za oświeceniowymi
racjonalistami) obwini o całe zło
jakie na przestrzeni dziejów przydarzało się kolejnym Rzeczypospolitym, z obecną włącznie...

Mgr Olga Wołkowicka w swojej
pracy magisterskiej zatytułowanej:
„Tradycja świata szlacheckiego w
utworach Ignacego Chodźki” , która została obroniona na Wydziale
Sławistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, na Katedrze
Filologii Polskiej napisała miedzy
innymi: Ignacy Chodźko, autor
Obrazów i Podań litewskich pozostawił spuściznę literacką bogatą
w tradycje i obyczaje szlacheckie.
Dokładnie odzwierciedlił on obraz
życia domowego i towarzyskiego szlachty kresowej. Przedstawił
gościnność domu szlacheckiego,
otwartość i uczciwość jego mieszkańców, ich sposób życia, wprowadził w świat prawdziwych wartości.
Dzięki temu mogliśmy być razem
na zabawach, jeść i napełniać kielichy przy stole, obchodzić święta
religijne, jeździć na polowanie,
brać udział w pojedynkach, a więc
być wśród ludzi, którzy cenią swoje
szlachectwo, dbają o nie, zadziwiają swoim sposobem bycia, dzielną
postawą i jednocześnie są pięknym
wzorem dla przyszłych pokoleń. O
szlachectwie w Podaniach litewskich pisze się: „Szlachectwo „provenit” od szlachetność” i jest jak
dyftong jedno z drugim związane;
szlachcic zatem jeżeli jest prawdziwy karmazyn, to powinien dowodzić tego „re et nomine” w poczciwem życiu swojem”. W twórczości
Chodźki szeroko otwierają się
drzwi szlacheckiego domu dla tych,
którzy chcą poznać atmosferę dawnych tradycji i obyczajów, zbadać
każdy jego kątek i wchłonąć duch
tamtych czasów, w jakich mieszkali
nasi przodkowie.
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