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

Uroczystości 72 rocznicy
zbrodni OUN-UPA na
Kresach - Co, gdzie, kiedy
Strona 2

PAMIĘCI DOBREGO
„DUCHA POLESIA”
Jak poinformował nas Dariusz Tadeusz Palusiński z Fundacji Niepodległości
w Lublinie, w maju br. na cmentarzu w
Ostrówkach upamiętniono Anatola Sulika
strażnika pamięci kresowej. Pisaliśmy wielokrotnie, a i on sam pisał na stronach KSI
o jego pracy nad archiwizacją i pracach na
cmentarzach polskich dawnego Wołynia.
Darek Palusiński powiedział: tablica poświęcona pamięci Anatola Sulika na cmentarzu w Ostrówkach to pomysł i realizacja
doktora Leona Popka. Gdy jesienią ubiegłego roku rozpoczynaliśmy ............. str. 8

Ludobójcy z OUN i UPA
bohaterami Ukrainy
Werchowna Rada Ukrainy 9 kwietnia 2015
r. przyjęła ustawę, w której OUN-UPA
uznana została za formację walczącą o niepodległość kraju. W tym dniu , tuż przed
przyjęciem powyższego aktu, w tymże
ukraińskim parlamencie wystąpił przebywający z wizytą na Ukrainie prezydent
Bronisław Komorowski ......str 15
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CHWAŁA WAM I PAMIĘĆ Piekło na ziemi. lipiec
1943r. na Wołyniu
Na Wołyniu były trzy miejscowości o nazwie Radowicze: dwie w powiecie włodzimierskim, w gminach Werba i Poryck oraz
w powiecie kowelskim, w gminie Turzysk.
Wieś Radowicze w powiecie kowelskim ma
wieloletnią historię. Według źródeł istniała
już w pierwszej połowie 15 w., należała do
parafii Turzysk, erygowanej w 1495r. Wieś
miała kiedyś jedną z trzech............str. 25

To nie była żadna wojna polsko- ukraińska
jak próbują insynuować niektórzy poplecznicy OUN-UPA, piszący książki czy artykuły nie tylko na Ukrainie ale co najgorsze
w naszym własnym kraju. W lipcu 1943
oddziały UPA i watahy chłopstwa przeprowadziły 300 (z 900 w całym roku 1943)
akcji antypolskich połączonych........str. 36

nie tylko Wołyń „Rzeczpospolita Zasmyc„Wspomnienia są jak perły: Pamiętamy
1943
r.
mają w sobie coś z klejnoka” czyli jak powstał zatów i coś z łez”
W 72 rocznicę Rzezi na Wołyniu przypo- smycki ośrodek Samoobrominamy bardzo interesujące pozycje wy- ny Polskiej Na Wołyniu
dawnicze które ukazały się w okrągłą 70
Kiedy przychodziłam do mojego dziadka
Józefa Piątkowskiego, on często opowiadał
mi różne historie ze swojego życia. Słuchałam tego z zainteresowaniem. Wydawało
mi się, że znam go dobrze, .........str. 20

rocznicę Ludobójstwa Polaków na Kresach
wschodnich. Stanisław Żurek zajmujący
się zbieraniem i utrwalaniem faktów zbrodniczej działalności OUN-UPA , ......str. 33

Pierwsze placówki samoobrony powstały
w powiecie kostopolskim i sarneńskim po
wymordowaniu przez UPA kolonii Parośla
Nasilanie się napadów ukraińskich ...str. 43
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11 lipca „Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian”
C o,

1 Lipca
Lublin
Godz. 16:00
KUL-6 Rocznica Obrony Pamięci Pomordowanych Polaków
Dziedziniec KUL - 1 Lipca
SPOTKAJMY SIĘ aby stanąć w
obronie pamięci Polaków pomordowanych przez UPA–OUN
przypomnimy relacje osób,
którzy byli świadkami zagłady
Polaków na Wołyniu,
przypomnimy okoliczności
śmierci katolickich duchownych
pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów,
- powierzymy dusze pomordowanych Bogu Miłosiernemu w
modlitwie,

następnie przejdziemy na
Skwer Ofiar Wołynia pod Krzyż
Wołyński gdzie zapalimy znicze
pamięci.

5 Lipca
Częstochowa - Jasna Góra
XXI Światowy Zjazd i Pielgrzyma Kresowian
Godzina 9.30
–Kaplica NMP. Msza św. za wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie. Homilię
wygłosi - ks. Tadeusz Isakowicz –
Zaleski 70 rocznica wypędzenia z
Kresów Wsch. II RP
Aula O. A. Kordeckiego.
Godzina 11.00
Wejście pocztów sztandarowych.
Powitanie Gości.
Światełko Pamięci – chwila
wspomnień o ludziach Kresów.
Wypędzeni – to MY. Wystąpienie

Jana Skalskiego - prezesa Światowego Kongresu Kresowian, przewodniczącego Europejskiej Unii
Uchodźców i Wypędzonych.
Wystąpienie Jana Cytowskiego prezesa Rady Polonii Świata
Wystąpienia przedstawicieli organizacji polskich z Litwy i Ukrainy.
Wręczenie nagród Światowego
Kongresu Kresowian i Związku
Wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP.
Godzina 12.00 - 13.30
Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, partii politycznych oraz
delegatów organizacji kresowych
z kraju i ze świata.
Tematyka: Pomoc Polakom na
Kresach. Edukacji patriotyczna
młodych Polaków. Tworzenie
szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o
Kresach. Wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających
na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych,
a organów władzy państwowej
do szerokiego i wszechstronnego
wsparcia tych działań; walka z zakłamywaniem historii szczególnie dot. drugiej wojny światowej;
troska o upamiętnienie miejsc
kaźni naszych Rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych
tematów w naszych mediach
i
programach szkolnych; sprawa
powołania Muzeum Kresów.
Kresowianie wobec wyborów do
Sejmu i Senatu RP
Debata: – Przedstawiciele partii politycznych
przedstawią
program swojego ugrupowa-

g d z i e,

k i e d y.

nia, dotyczący polskiej polityki
wschodniej i polityki wobec polskich mniejszości narodowych
oraz podsumują dotychczasową
działalność swojej partii na rzecz
spraw kresowych.
13.45 - Podjęcie uchwał.
Godzina 14.00 – 15.00
„A myśmy szli i szli……”. Z Polski do Polski
Koncert Jasnogórski w wyk. chóru ECHO KRESOW pod kier. A.
Wołkowskiego
Gwiazda wieczoru: Maciej Wróblewski - „Zaszum nam, Polsko”.
Godzina 16.00
Marsz pokoleń kresowych. Ułożenie Krzyża Pamięci ofiar ludobójstwa OUN UPA pod figurą
Matki Bożej ( przed szczytem).
Apel poległych.
Informacje: Centrum Kresowe
41-902 Bytom ul. Moniuszki 13
Tel/fax:32-281-51-51; 507-169825;
e-mail: kongreskresowian@vp.pl
Organizacje prosimy o przyjazd
ze sztandarami!
Nie zapomnijmy o białych i czerwonych zniczach, z których ułożymy Krzyż Pamięci

Wrocław
11 lipca 2015 r. w Warszawie odbędą się centralne uroczystości
związane z obchodami i upamiętnieniem ludobójstwa dokonanego
na bezbronnej ludności polskiej i
nie tylko przez ukraińsko-banderowskie bojówki na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej czasie II
wojny światowej i po wojnie.
W związku z tym Stowarzyszenie

SUOZUN wspólnie z organizacjami kresowo- kombatanckimi
zaprasza na Mszę Św. w tej intencji, która odbędzie się w niedzielę
5 lipca 2015 r. o godz. 12.30 w
kościele pw. Najświętszej Marii
Panny na Piasku we Wrocławiu.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia OUZUN

10 Lipca
Warszawa
Godzina 9:00
Sesja popularno-naukowa, poświęcona tak banderowskiemu
ludobójstwu, jak i obecnej gloryfikacji UPA na Ukrainie.
Miejsce: Muzeum Niepodległości
przy alei Solidarności 62
Organizator: Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i
Kombatanckich.

Bartoszyce
10- 24 Lipca
Bartoszyckie Środowisko Narodowo-Patriotyczne
„Patria”
zaprasza na wystawę: „Wołyń
1943. Wołają z grobów, których
nie ma”, przygotowaną przez:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Towarzystwo Miłośników Wołynia
i Polesia w 70. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu.
Jest to reedycja wystawy, która
będzie czynna w dniach 10-24
lipca 2015 r. w gablotach wystawowych na Placu Konstytucji 3
Maja w Bartoszycach.
W tym roku przypada 72. rocznica tych wydarzeń.

11 Lipca
Warszawa
Zaproszenie na uroczystości
rocznicy Zbrodni Wołyńskiej
11 lipca 2015 w Warszawie
Ruch Społeczny Porozumienie
Pokoleń Kresowych i stołeczne
środowiska kresowe i patriotyczne zapraszają na warszawskie
obchody 72. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce
Wschodniej
Plan uroczystości
Godz. 11:00
UROCZYSTOŚĆ
ODDANIA
HOŁDU OFIAROM ZBRODNI
WOŁYŃSKIEJ
Miejsce: Skwer Wołyński przy ul.
Gdańskiej w Warszawier
Organizatorzy: Okręg Wołyński
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej i Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
Godz. 14:00
MSZA ŚW. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce
Miejsce: Kościół pw. św. Aleksandra przy Pl. Trzech Krzyży w
Warszawie. Mszy przewodniczy
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Godz. 15:00
MARSZ PAMIĘCI
Trasa: Pl. Trzech Krzyży (spod
Kościoła pw. Św. Aleksandra) –
ul. Nowy Świat – ul. Krakowskie
Przedmieście – Dom Polonii przy
ul. Krakowskie Przedmieście 64:
Tablica Pamięci Polaków mordowanych na Wołyniu
Organizatorzy: Ruch Społeczny
Porozumienie Pokoleń Kresowych, Stowarzyszenie Memoriae
Fidelis, Stowarzyszenie Kresy
Wschodnie-Dziedzictwo i Pamięć, Towarzystwo Miłośników
Wołynia i Polesia, warszawskie
towarzyszenia kresowe i patriotyczne
Godz. 17:00 w DSH
W 72 rocznicę „krwawej niedzieli” na Wołyniu - 11 lipca 1943
roku, Dom Spotkań z Historią w
Warszawie zaprasza na pokaz filmów:
Sieroty Wołynia córki Zamościa
(2015, 24 min.), reż. Maciej Wojciechowski
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Polaków z rąk OUN-UPA.
Już dziś zapraszamy wszystkich
na to wydarzenie, które rozpocznie msza święta w kościele oo.
Karmelitów o godz. 15:00.
Godz. 16:00
Marsz CISZY na cmentarz wojskowy.
Godz. 18:00
Po zakończeniu marszu o godzinie 18:00 odbędzie się przedstawienie teatralne „Ballada o Wołyniu” na Zamku Kazimierzowskim.
Naszą inicjatywę wspierają: Prezydent Robert Choma, Polska
Niepodległa - Oddział Przemyśl i
Patriotyczny Przemyśl.
„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”

Kielce

Zapomniane zbrodnie na Wołyniu
(2009, 24 min.), reż. Tomasz Arciuch, Maciej Wojciechowski
11 lipca 2015, sobota, godz. 17.00
Dom Spotkań z Historią, Warszawa, ul. Karowa 20
W projekcji udział weźmie reżyser p. Maciej Wojciechowski
Godz. 18:00
PROJEKCJA FILMU „Motoryzacja w podziemiu” oraz KONCERT zespołu Contra Mundum
Miejsce: Kino WISŁA przy pl.
Wilsona w Warszawie.
Organizator: Okręg Wołyński
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej
Godzina 20:30
II WIECZORNICA „Zbrodnia
Wołyńska. PAMIĘTAMY, pamiętaj i TY”
Miejsce: Skwer Wołyński przy ul.
Gdańskiej w Warszawie.
Organizatorzy: Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
i Kresowy Serwis Informacyjny .
Prosimy o zabrania ze sobą flag w
barwach narodowych, bannerów
oraz transparentów.

Szczecin
Godz. 12:00
Msza Św. w intencji ofiar ludobójstwa (Katedra Św. Jakuba)
Godz. 13:00
Marsz Pamięci na Cmentarz Cen-

tralny ( Plac przy Katedrze Św.
Jakuba)

Przemyśl
Marsz ku pamięci ofiar Rzezi
Wołyńskiej z lat 1943-44, upamiętniający pomordowanych

Stowarzyszenie
„Kielecka
Rodzina Katyńska” wraz ze
Związkiem Sybiraków w Kielcach zapraszają na uroczystości
z okazji 72. rocznicy Rzezi Wołyńskiej dokonanej na Polakach
przez nacjonalistów ukraińskich.
Zbrodnia Wołyńska – antypolska
czystka etniczna przeprowadzona
przez nacjonalistów ukraińskich,
kwalifikowana przez pion śledczy
IPN jako ludobójstwo. Objęła nie
tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie
i stanisławowskie, a nawet część
Lubelszczyzny i Polesia. Czas
trwania Zbrodni Wołyńskiej to
lata 1943–1945.
Uroczystości odbędą się kościele
Kościele pw. Świeteo Wojciecha
w Kielcach 11 lipca o godzinie
18.00 Po mszy świętej uczest-
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nicy uroczystości złożą kwaity
pod tablicą poświęconej Rzezi
Wołyńskiej.

Kraków
Godz. 17:00
W 72 rocznicę „Krwawej Niedzieli” pragniemy uczcić pamięć
Ofiar i wyrazić swój sprzeciw
wobec wszelkich przejawów
banderyzmu - tak dawnego jak i
obecnego.
Zapraszamy na 17:00 pod pomnik Adama Mickiewicza na
Rynku Głównym w Krakowie.
Ok. 18:30 rozpocznie się pokaz
filmu „Wołyń w pożodze” w sali
przy ul. św. Filipa 7 (1 piętro)

Chełm
Godz. 19:00
III Marsz Pamięci w 72. rocznicę rzezi wołyńskiej
Przemarsz, wyruszy spod zegara na chełmskim deptaku
(ul. Lwowska). Marsz Pamięci przejdzie pod pomnik „Ku
czci Polaków, ofiar ludobójstwa
ukraińskich nacjonalistów na
kresach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943 – 1945”,
gdzie zostanie wygłoszony referat okolicznościowy, po czym
delegacje złożą wiązanki kwiatów i zapalą znicze.
W imieniu swoim i grupy Młodzi Patrioci Chełm pragniemy
wszystkich serdecznie zaprosić
do uczestnictwa w marszu oraz
prosimy o nagłośnienie wydarzenia. Zachęcamy do zabrania
ze sobą flag w barwach narodowych, bannerów oraz transparentów. W razie jakichkolwiek
pytań prosimy o kontakt poprzez pocztę e-mail: nardowaleczna@o2.pl. Z narodowym
pozdrowieniem!

Wrocław
Godz. 12:00
Szanowni Państwo!
Mijają 72 lata nd momentu, gdy
w niedzielę 11 lipca 1943 r.
bandy UPA jednocześnie zaata-

kowały blisko sto kościołów i
wsi. gdzie zebrali się Polacy i
dokonali ich masakry. Ginęli
księża przy ołtarzach, całe rodźmy, niewinne dzieci, jednak nic
był to pierwszy, ani ostatni dzień
krwawych dni Kresów Wschodnich. W latach 1939-1945 w(
przedwojennych, wschodnich
województwach II Rzeczpospolit zamordowano w okrutny
sposób co najmniej 200 tysięcy
osób narodowości polskiej.
11 lipca dla nas kresowian, ich
dzieci i wnuków jest Dniem Pamięci o Męczeństwie wszystkich Polaków na Kresach w
latach 1939 • 1947. Jest także
naszym zobowiązaniem wobec
tych „którzy zginęli z myślą o
Tej. która nigdy nic zaginie’.
Dolny Śląsk. Ziemia Lubuska.
Górny Śląsk, Opolszczyzna.
Pomorze. Warmia i Mazury dla
wielu z nas stały się nowym domcm, jednak pamięć o naszych
bliskich wciąż trwa. w naszych
domach i rodzinach. Pamiętając
o Nich chcemy prosić o podjęcie
działań I włączenie sygnałów
alarmowych na jedną minutę w
Waszych miejscowościach w
sobotę 11 lipca o godz. 12.00.
Zwracamy się do Was sołtysi
wsi, wójtowie, burmistrzowie
I prezydenci o upamiętnienie
tych. dla których Rzeczpospolita była dobrem najwyższym.
Przekazujcie. Pamiętajcie.
Środowisko Wrocławskie 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej Henryk Słowiński
Zarząd Główny
T M. Kultury Kresowej
Jerzy Rudnicki.

Stalowa Wola
11 lipca, Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian. Z tej okazji w Bazylice Konkatedralnej
będzie mieć miejsce:
godz. 18.30 Msza św. w intencji
ofiar Rzezi Wołyńskiej
godz. 19.00 (po Mszy św.) pro-
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jekcja filmu dokumentalnego w
Domu Katechetycznym
11.07. – 31.07.2015 wystawa
poświęcona pamięci męczeństwa Polaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej.

12 Lipca
Kędzierzyn Koźle
Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo- Wschodnich II RP
-12 lipca 2015 r. (Koźle)
Godz. 11.30
- Msza Święta w Kościele p.w.
św. Zygmunta i św. Jadwigi
Śląskiej w intencji Polaków
pomordowanych na Kresach
Wschodnich II RP.
Godz. 12.00
- 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. Odegranie Hymnu. Państwowego i Roty oraz odczytanie
apelu pamięci i oddanie salwy
honorowej. Złożenie wiązanek
kwiatów pod tablicą.

Legnica

Godz. 13.00
Kościół św. Jana (franciszkanie,
centrum) – msza św. koncelebrowana za ofiary banderowskiego ludobójstwa. Kazanie:
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Olsztyn
Godz. 13.00
Kościół NSPJ – msza św. w
intencji pomordowanych w
„Krwawą Niedzielę” na Wołyniu
Organizator – Olsztyńskie Towarzystwo Miłośników Wołynia
i Polesia zaprasza na
g. 14.00 – po Mszy Św. udamy się na Cmentarz Komunal-
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ny przy ul. Poprzecznej, gdzie
przy Pomniku Pomordowanym
na Wschodzie zapalimy znicze i
złożymy kwiaty.
Nastąpi również uroczystość
symbolicznego
przekazania
opieki na wspomnianym Pomnikiem olsztyńskim harcerzom z
ZHR.

13 Lipca
Sopot
Godz. 19.00
Sopot - kościół p. w. św. Andrzeja
Boboli ( ul Powstańców Warszawy
15 vis a vis Hoteli Grand i Shera-

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
ton) Koncert poświęcony Pamięci Męczeństwa Kresowian.
Wystąpią: Małgorzata Skorupa
– skrzypce, Elżbieta Rosińska –
akordeon, Anna Sawicka, Jerzy
Wujtewicz – wiolonczele, Kamila
Nehrebecka – prowadzenie i recytacje. Koncertem tym, jak co roku
na Wieczorach Muzycznych w
kościele pod wezwaniem Patrona
Ziem Kresowych, Męczennika i
Patrona Polski św. Andrzeja Boboli, oddamy hołd pomordowanym
na Kresach Polski w czasie II wojny światowej – ofiarom Rzezi Wołyńskiej i ofiarom Ponar. Wstęp
wolny.”
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Cmentarze Kresowe
Czekają
Dariusz Palusiński

/ Foto: „Wołyń 2014 Redivivus”

Tegoroczna, ósma edycja obozu
organizowanego od 2008 roku
odbywa się pod nazwą Wołyń
2015. Recordatio. Nazwa własna co roku jest inna, w 2014
roku na wskutek rozszerzenia
terenu działania grupy nastąpiło
powołanie i reorganizacja struktury. Całości akcji nadano nazwę
„Cmentarze Kresowe Pamiętajmy Pamiętać” pozostawiając
ideę nazw własnych co roku innych do działań na terenie Wołynia. Fundacja Niepodległości,
jako główny organizator i kreator
akcji „Cmentarze Kresowe Pamiętajmy Pamiętać”, rozpoczęła
tegoroczny projekt, od serii prelekcji i spotkań promocyjnych,
które mają zapoznać potencjalnych uczestników z charakterem
i specyfiką prac. W projekcie
uczestniczą instytucje kościelne
i kombatanckie, prywatne i państwowe. Zapraszamy do udziału
młodzież szkolną i akademicką,
pracujących
i
emerytów,
pracoholików i bezrobotnych,
pasjonatów i abnegatów, jednym
słowem wszystkich ludzi dobrej

woli, którzy chcieliby poznać
przeszłość
i
teraźniejszość
Wołynia. W tym roku wyjazd zaplanowano w dniach 8 - 24 sierpnia. Terenem działań będą m.
in.: Kowel, Ostrówki, Maciejów,
Luboml, Kupiczów, Zasmyki,
Rożyszcze, Turzysk, Przebraże,
Koszyszcze, Przewały, Szumsk,
Wiśniowiec, Ostróg. Szczególny
nacisk położymy na to ostatnie
miejsce, rozpoczęte jesienią prace
będą kontynuowane do skutku. W
przypadku dużej ilości chętnych
zostaną zorganizowane podobozy
stacjonarne. Zapewniamy transport, ubezpieczenie, wyżywienie
oraz noclegi. Oczywiście sprzęt
i narzędzia do pracy. Czas spędzony w czasie akcji to również
spotkania, dyskusje, zwiedzanie,
spotkania z rodakami i ciekawymi ludźmi, przybliżanie historii
miejsc i ludzi związanych z Kresami. Dodatkowo rozpoczynamy
akcję „ szukamy naszych śladów”
prosimy o informacje i relacje
Polaków i o Polakach nadal zamieszkujących tereny dawnej
Rzeczypospolitej. Kierujemy ten

FUNDACJA DLA POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl
ul. Wałuszewska 48,
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

projekt również do środowisk
skupionych wokół polskich szkół
i towarzystw kultury polskiej, po
za linią rzeki Zbrucz.
Kontakt e-mailowy rekrutacjawolyn@g.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed
robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa Java Script, żeby go zobaczyć.
Informacje bieżące oraz z poprzednich lat można znaleźć
pod podanymi niżej linkami
:http://fundacja-niepodleglosci.
pl/…/848-wolyn-2014-redivivus
https://www.facebook.com/wolyn2014
https://www.facebook.com/cmentarzekresowepamietajmypamietac
Kontakt telefoniczny : 508 323
498 , 733 424 074
Fundacja Niepodległości Cmentarze Kresowe Pamiętajcie Pamiętać
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11 lipca startuje III Wołyński IV wieczory muzyczne
u św. Andrzeja Boboli
Rajd Motocyklowy
Anna Sawicka
w 72 rocznicę rzezi wołyńskiej.
SOPOT 2015
6 lipca godz. 19.00 § Koncert inauguracyjny § Monika
Dzuła-Radkiewicz – gitara

Henryk Kozak
Plan III WRM to :

13 lipca godz. 19.00 § Koncert
Pamieci Meczenstwa Kresów
§ Jerzy Wujtewicz – wiolonczela,
Trio Sopot: Małgorzata
Skorupa – skrzypce, Elzbieta Rosinska – akordeon, Anna Sawicka
– wiolonczela

11 lipca start z Placu Zamkowego
w Lublinie do Swojczowa k Włodzimierza Wołyńskiego gdzie odbędzie się uroczysta msza święta
12 lipiec uroczystości w Katedrze
w Łucku, parada z motocyklistami ukraińskimi zapalenie zniczy
pod tablicą upamiętniającą ofiary
Euromajdanu, przejazd do Przebraża

3 sierpnia godz. 19.00 § Koncert –
71 Rocznica Powstania
Warszawskiego § Katarzyna Bakowska – skrzypce, Anna
Pilipiec-Kawecka (Szwajcaria) –
recytacje

13 lipiec przejazd do Równego ,
Zdołbunowa , Ostroga, Nowomalina oraz Międzyrzecza Ostrogskiego

10 sierpnia godz. 19.00 § Wieczór
muzyczno-poetycki § Anna
Pilipiec-Kawecka, Piotr Kawecki
(Szwajcaria), Trio Sopot

14 lipca przejazd do Ołyki, Janowej Doliny oraz Derażnego

17 sierpnia godz. 19.00 § Koncert
Kameralny § Gdanskie
Trio Stroikowe: Marta Rózanska
– obój, Andrzej Wojciechowski
– klarnet, Mirosław Pachowicz –
fagot

15 lipiec przejazd do Zasmyk i
powrót do Polski.
Od 27 do 31 lipca zorganizowaliśmy grupę wolontariuszy z
Kazimierza Dolnego i będziemy
porządkować cmentarz w Rożyszczach

24 sierpnia godz. 19.00 § Koncert

Henryk Kozak
Prezes Stowarzyszenia ,,Wołyń-Pamiętamy”

Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński
Zwracam się do Ciebie z gorącym apelem o datki na wieńce, znicze i pochodnie, które w
Twoim imieniu, motocykliści
XV Rajdu Katyńskiego zapalą
na grobach Naszych Bohaterów,
mordowanych przez komunistów, Niemców, zbrodniarzy z
UPA i litewskich szaulisów.
Każdego roku składamy wieńce
na ponad 60 kresowych grobach.
Poniżej lista miejsc w których
XV Rajd Katyński będzie składał
wieńce, palił znicze i pochodnie.
Lista jest niepełna bowiem nie
uwzględnia
Wileńszczyzny
(Rajd Ponary) i Zlotu w Hucie
Pieniackiej.
Datki proszę wpłacać na konto:
Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński Ul. Krzywe Koło
30/3, 00-270 Warszawa Polski
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

7 wrzesnia godz. 19.00 § Koncert
Finałowy § Dorota
Całek – sopran, Krzysztof Bobrzecki – baryton, Anna Mikolon
– fortepian, Duo Sopot (Małgorzata Skorupa/Anna Sawicka)
21 wrzesnia godz. 19.00 § Koncert Specjalny Bohaterom
i Ofiarom II Wojny Swiatowej §
Chór „Pro Anima” , Chór Kameralny
„Ad Hoc”, Maja Zalesinska – dyrygent, Klaudia Trzasko – sopran,
Arkadiusz Wanat – organy, Alicja
Rumianowska – mezzosopran,
Anna Sawicka – wiolonczela,
Ewa Naczk-Jankowska – fagot
Koncerty prowadza: Kamila Nehrebecka, Anna Sawicka, Jakub
Kontz

Andrzej Łukawski

KOMUNIKAT 6/15

Przyjacielu,

31 sierpnia godz. 19.00 § Koncert
Kameralny § Magdalena
Ochlik-Jankowska – fortepian,
Piotr Jankowski – trabka

Hulaj dusza piekła nie ma

Fotografie z ubieglorocznego rajdu.

Wiktor Węgrzyn

Kameralny § Malwina
Mikołajczak-Lutrzykowska
– skrzypce, Krzysztof Lutrzykowski
– akordeon

Nr konta: 07 8213 0008 2010
0900 6766 0001
Z dopiskiem DAR - Znicz dla
Bohatera
KWIATY, ZNICZE,
POCHODNIE
Rajdy Katyńskie są finansowane
przez uczestników. Każdy motocyklista płaci za siebie. Uważam
jednak, że za kwiaty, znicze, pochodnie powinien zapłacić polski
podatnik, bowiem to w imieniu
Polaków tam jedziemy.
Od kilu lat każdy Rajd Katyński
otrzymywał dotację z Urzędu Do
Spraw Kombatantów I Osób Represjonowanych, w wysokości
8 tys. złotych, przeznaczoną na
wieńce, znicze i pochodnie. I oto
w tym roku UDSKIOR odmówił
dotacji. Pod mało poważnym
pretekstem, Pan minister Jan Stanisław Ciechanowski odmówił
zapłacenia za znicze, wieńce,
pochodnie, składane na grobach Polskich Żołnierzy. Pan

Minister dysponuje pieniędzmi
podatnika, może dać, a jak komandor Rajdu Katyńskiego mu
podpadnie - może nie dać.
I tak też się stało w tym roku.
Zapalić znicz, złożyć białoczerwony wianek, zaśpiewać żołnierską piosenkę, to tyle co jeszcze
możemy dla Nich zrobić.
XV Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński pojedzie na
Syberię.
Pojedziemy szlakiem zesłańców
do Tobolska.
Trasę XV Rajdu Katyńskiego
przygotował ks. harcmistrz Dariusz Stańczyk, który w ubiegłym
roku przejechał ją rowerem, jadąc z Wilna do Irkucka.
Ks. Dariusz Stańczyk, jest obecnie proboszczem kościoła zesłańców syberyjskich, po wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w
Tobolsku i będzie kapelanem XV
Rajdu Katyńskiego.

Łucki
konsulat pod parasolem ochronnym
służb
specjalnych...??
Takie retoryczne
pytania zadajemy
sobie dzisiaj wobec ujawnionej
niedawno afery
wizowej na Ukrainie. To już zakrawa na epidemię,
bo jak mogliśmy dowiedzieć się
z Superstacji, podobny proceder
działa również na Białorusi.
„Siatki wizowe” działające w
obszarze wydawania wiz do krajów Schengen kierowane są przez
byłych esbeków a parasol ochronny rozpościerają nad nim służby
specjalne.
Ten nowy międzynarodowy
skandal wypłynął po tym, jak
Parlamentarny Zespół do spraw
Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej, wraz z Kresowianami uczestniczącymi w obradach tego zespołu wzięli na „tapetę” inny proceder, polegający
na handlu Kratą Polaka.
Okazuje się, że „siatki” zajmujące
się handlem Kartą Polaka i wizami to miliony złotych które zasilają kieszenie zamieszanych w
ten „biznesik” ludzi i to być może
kosztem naszym rodaków którzy

kilkakrotnie przepłacają koszty
wiz z tzw. „drugiego obiegu”.
Tajemnicą Poliszynala jest cennik
za Kartę Polaka którą na Ukrainie
można nabyć za 400 €.
Jak informuje „Gazeta Polska
Codziennie”, Polsce grozi międzynarodowy skandal. Według
gazety szajka byłych esbeków
wydawała wizy prostytutkom, a
być może posunęła się nawet do
handlu dziećmi.
Na trop siatki trafili w 2011 roku
funkcjonariusze Straży Granicznej. Według gazety, w działalność
zamieszani byli co najmniej jeden
konsul, jeden z kierowców i funkcjonariusz BOR-u.
Informator „GCP” zapewnia, że
w łuckim konsulacie wydawane
były także pakiety wizowe, np. dla
siedmiorga dzieci i jednej osoby
dorosłej, przy czym nie było zgody
rodziców na ich wyjazd. Możliwe,
że chodziło o nielegalne adopcje.
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W 70 rocznicę przymusowych
wysiedleń z Kresów II RP
Redakcja

We wtorek 5 czerwca 1945 roku
gwizdem lokomotywy , mieszkańcy miejscowości Prusy k.
Lwowa załadowani na bydlęce
wagony na stacji kolejowej w
Barszczowicach, żegnali rodzinną ziemię na zawsze. Podobny
los spotkał tysiące mieszkańców
Wołynia, Podola i województwa
lwowskiego przymusowo wypędzonych z ojcowizny na tzw. Ziemie Zachodnie. Wysiedlenie było
sprawą polityczną, a stało się tak
za przyczyną tzw. „układu jałtańskiego”. Stalin od początku zakładał, że ziemie tamte po przejściu
Armii Czerwonej należeć będą do
Związku Radzieckiego. Było to
nic innego jak usankcjonowanie
rozbioru Polski z 1939 r. Polacy
z Kresów z Bogiem w sercu i z
tobołkiem w ręku opuścili ojcowiznę , by zacząć nowe życie w
nieznanym jeszcze miejscu. Tylko
zmarli pozostali na swojej ziemi.
Z różnych stron Kresów i na wiele
sposobów dotarli kresowianie na
teren powiatu brzeskiego. Pierwszy transport z Prus dotarł na nieznane miejsce przeznaczenia, na
stację kolejową w Rogalicach już
po 3 dniach, w czwartek 7 czerwca 1945 roku. Późnym wieczorem, w ciemnościach musieli się
szybko wyładować i czekać … To
szybko minie i po 2- 3 tygodniach
z powrotem wrócimy na swoje –
zgodnie wszyscy twierdzili. Osiedli w pobliskich miejscowościach
w Dobrzyniu i Szydłowicach oraz
w Kruszynie i Prędocinie. Niestety nie doczekali się powrotu, tutaj
żyli i niewielu już ich pozostało,
ale chociaż ci doczekali się prawdziwej wolności i obecnej uroczystości. Doczekali czasu kiedy
śmiało można mówić o swojej
kresowej ojczyźnie i zniknęły
zapisy w dowodach osobistych
„urodzony w ZSRR”. Skończył
się czas obłudy i fałszowania historii II RP.
21 czerwca w Dobrzyniu i Szydłowicach
odbyły się powiatowe obchody
70 rocznicy przymusowych wysiedleń z Kresów. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Starosta Powiatu Brzeskiego
Maciej Stefański i Wójt Gminy
Lubsza Bogusław Gąsiorowski.
Na uroczystości te zaproszono
również gości z Ukrainy czyli
nowych gospodarzy Prus Lwowskich, na czele których przybył Romana Tsovko i malżonką
Oksaną, wójt gminy miejscowości nazwanej obecne Jampil. W
tym miejscu wypada powiedzieć,
że tradycję polskiej wsi Prusy, jej
historyczną przeszłość kultywują
obecni mieszkańcy Jampila co
jest zresztą widoczne na znakach
informacyjnych
miejscowości
przy wjeździe ze strony Lwowa.

Pod nazwą miejscowości widnieje data 1410, roku założenia rycerskiej wsi Prusy.
W niedzielę godz. 10,15 odprawiono mszę świętą w kościele
pw. Świętego Stanisława Kostki w Dobrzyniu, podczas której
odbyło się uroczyste powitanie
gości z Jampila chlebem i solą
przez przedstawicieli wsi w osobach Krystyny Mochniak i Bronisława Parkoła. Gości również
przywitał na początku mszy ks.
proboszcz - dr Piotr Janusz i Vice
Prezes Towarzystwa Miłośników
Prus Lwowskich - Dariusz Lewicki.
Okolicznościowe kazanie ks.
proboszcza nawiązywało do przyjazdu ma Ziemie Odzyskane i
pierwszych chwil pobytu w Dobrzyniu i Szydłowicach.
Po zakończeniu mszy św. miało
miejsce, krótkie okolicznościowe
przemówienie
wójta Jampila,
poświęcone trudnej przeszłości
i obecnej współpracy obu środowisk. Podczas wychodzenia z
kościoła odbyła się uroczystość,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez jednych z najstarszych
mieszkańców Dobrzynia, byłych
mieszkańców Prus Lwowskich,
czyli przez Kazimierę Baczyńską i Józefa Szewczuka.

wice 1945-2015. Potomkowie i
Towarzystwo Miłośników Prus
Lwowskich . << Odbyło się poświęcenie tablicy, złożenie wieńców przez delegację społeczeństwa wsi Dobrzyń, Zarząd Towarzystwa Prus Miłośników Prus
Lwowskich oraz przez delegację
ukraińską. A na koniec liczna grupa kresowian i mieszkańców wsi
przeszła z procesją na miejscowy
cmentarz, gdzie modlono się za
zmarłych pochowanych na cmentarzach w całej parafii oraz tych,
którzy miejsce wiecznego spoczynku znaleźli tam na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej.
Główna uroczystość rocznicowa
odbyła się o godz.13,00 w parafialnym kościele św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach
z udziałem zaproszonych władz
powiatowych i gminnych oraz
samorządów wiejskich z całego
powiatu brzeskiego. Na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański,
Przewodniczący Rady Powiatu
Brzeskiego Stanisław Kowalczyk, reprezentująca Burmistrza
Brzegu -Przewodnicząca Rady
Miejskiej Barbara Mrowiec, Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz, gospodarz terenu Wójt
Bogusław Gąsiorowski. Uroczyście chlebem i solą (tak jak poprzednio w Dobrzyniu ) powitano
gości z Ukrainy. Proboszcz parafii

/ Zdjęcie z odsłonięcia tablicy w Dobrzyniu

Pod tablicą wmurowano garść
ziemi z cmentarza w Prusach. Na
tablicy znalazł się napis: >>Ufałem i wtedy, gdym wołał : ”Jestem w wielkim utrapieniu”
Księga Psalmów 116.10
W 70 rocznicę przymusowych
wysiedleń, ku pamięci Tych,
którzy z Bogiem w sercu i z
tobołkiem w ręku opuścili ojcowiznę na Kresach Rzeczpospolitej, by tutaj zacząć nowe
życie. A zmarłym, którzy tam
w ojczystej ziemi pozostali, daj
Panie wieczne odpoczywanie.
Lwów Prusy – Dobrzyń Szydło-

/ Zdjęcie z powitania delegacji

ks. dr Piotr Janusz witając gości
z całą serdecznością witał przede
wszystkim licznie zgromadzonych kresowiaków z Prus przybyłych na tą uroczystość z powiatu
namysłowskiego – Przeczów i
Mikowice, także z Prędocina i
Kruszyny w gminie Skarbimierz
oraz Moszczanki i Łąki Prudnickiej powiat Prudnik.
Mszę świętą celebrował ks. prałat Bolesław Robaczek z asyście
ks. dziekana Adama Czternastka
oraz innych księży z dekanatu
Brzeg Północ. Kazanie wygłosił
proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Szydłowicach ks. dr Piotr
Janusz. Po błogosławieństwie na
koniec mszy miały miejsce krótkie okolicznościowe wystąpienia,
między innymi : Starosty Powiatu
Brzeskiego – Macieja Stefańskiego i Prezesa Towarzystwa Miłośników Prus Lwowskich - Eugeniusza Szewczuka. Ten ostatni
przypomniał przebieg zarówno
pierwszej wywózki z Kresów jak
następnej. Warto w tym miejscu
zacytować chociażby fragment. „
W Prusach tymczasem trwały gorączkowe przygotowania do wyjazdu kolejnego transportu mieszkańców, bowiem w pierwszym wyjechali tylko mieszkańcy tak zwanej Górki, Ogrodów i Łęgów. Do
wyjazdu szykowali się mieszkańcy
drugiej połowy wsi : Zakarczmie,
Zakopy, Zagumienki i Zakościele,
a więc tej części od strony Lwowa.
Prusy były wsią dość liczebną,
prawie w 100 procentach z polską
ludnością, z długą katolicką tradycją sięgającą czasów bitwy pod
Grunwaldem w 1410 roku, kiedy
to została przez króla Władysława Łokietka założona. Dla ostatniej grupy wysiedlanych droga
do drugiej Polski była straszliwą
udręką. Opuścili stację kolejową
w Borszczowicach w sobotę dnia
9 czerwca 1945 roku, a po wielu
perypetiach dotarli do Bierutowa (woj. dolnośląskie) dopiero w
święto Apostołów Piotra i Pawła

– piątek 29 czerwca. Osiedlili się
wtedy w pobliskich miejscowościach w Przeczowie i Mikowicach (obecnie powiat namysłowski) oraz Bierutowie i Oleśnicy.
Wśród nich była dość liczna rodzina o nazwisku Bobra. Potomkowie tej rodziny są dzisiaj wśród
nas – serdecznie ich witamy w
naszym kościele. Dlaczego wspominam akurat o rodzinie Bobra.
Dlatego, że wśród pośpiesznie
szykujących do wyjazdu był miejscowy organista Tomasz Bobra ze
swoimi braćmi. To oni skrycie załadowali na wagony wszelkie dobra liturgiczne z kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Prusach (co
było srodze zakazane przez władzę sowiecką). Kielichy mszalne,
przepiękną monstrancję, sztandar
ufundowany przez przedwojenne
społeczeństwo Prus - ochotnikom
strażakom podczas otwarcia przez
Wojewodę Lwowskiego Alfreda
Biłyka i gen. Władysława Langnera – późniejszego dowódcę
obrony Lwowa - remizy strażackiej w Prusach w1938 roku. Dzisiaj tym sztandarem szczycą się
miejscowi strażacy, oraz coś niezwykle wyjątkowego – cudowny
obraz Matki Boskiej, zwany przez
nas Matką Boską z Prus. Szczycimy się nią także przed Wami dzisiaj tu zgromadzonymi. Podczas
pielgrzymki mieszkańców parafii
Szydłowice do Jampila, tamtejszy proboszcz greko- katolickiej
parafii św. Bogurodzicy Dziewicy
o. Igor przekazał na ręce proboszcza parafii w Szydłowicach obraz
Świętej Rodziny, który zdobi prezbiterium tego kościoła. W dowód
wdzięczności postanowiliśmy zrewanżować się parafii w Jampilu
i przekazać im kopię cudownego
obrazu Matki Boskiej z Prus na
ręce obecnej z nami delegacji
ukraińskiej z panem Romanem
Tsovką – wójtem Jampila. Ofiarodawcami tego obrazu są państwo
Teresa i Józef Iwańczuk – obecnie
mieszkańcy parafii św. Mikołaja w
Brzegu. Pani Teresa urodziła się
na Rzeszowszczyźnie , natomiast
pan Józef urodził się przed wojną w Prusach i potem mieszkał w
Dobrzyniu. Serdecznie państwu
dziękuję za ten szczególny dar
w imieniu wszystkich potomków
z Prus i całego Zarządu Towarzystwa Miłośników Prus Lwowskich.” Po tym wystąpieniu na
ręce delegacji ukraińskiej przekazano kopię obrazu Matki Boskiej
z Prus Lwowskich, by uzdrawiająca moc pruskiej madonny zdobiła mury grekokatolickiej świątyni Bogurodzicy Dziewicy w
Jampilu, gdzie proboszczem jest
o. Igor. Na zakończenie uroczystości Danuta Abel i Piotr Drozd
odsłonili pamiątkową tablicę tej
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PAMIĘCI DOBREGO
„DUCHA POLESIA”
Redakcja

/ Zdjęcie z powitania delegacji

/ Zdjęcie z powitania delegacji

Dokonano poświęcenia, a licznie
zgromadzone delegację złożyły
pod nią wieńce i kwiaty oddając
cześć przymusowo wysiedlonym.
Całą uroczystość uświetnił śpiewem zespół „Leśne Echo”. Po
krótkim odpoczynku kresowianie powtórnie spotkali się, tym
razem w świetlicy o godz. 17,30
w Szydłowicach, by wspominać
tamte czasy. Spotkanie perfekcyjnie przygotowała miejscowa społeczność na czele z sołtysem wsi
Szydłowice Stanisławem Kowalkowskim. Podczas spotkania Romuald Nowak – dyrektor Panoramy Racławickiej zaprezentował
wydany ostatnio album pn.”Mój
Brzeg” przedstawiając historię
jego tworzenia. Oksana Tsovko
opowiedziała o Lwowie, zaś wójt
Jampila przedstawił swoją obecną

Jak poinformował nas Dariusz
Tadeusz Palusiński z Fundacji
Niepodległości w Lublinie, w
maju br. na cmentarzu w Ostrówkach upamiętniono Anatola Sulika strażnika pamięci kresowej.

zespołem ”Bożenki” kresowianie
długo bawili się śpiewając znane
piosenki biesiadne, lwowskie i
ukraińskie. Spotkanie zakończyło
gromkie odśpiewanie „Sto lat” na
cześć gości z Jampila.
Organizatorem wszystkich uroczystości było Towarzystwo Miłośników Prus Lwowskich.
Autorem treści umieszczonej na
obu pamiątkowych tablicach jest
Janusz Rzepkowski - pedagog,
miłośnik Kresów, mieszkający w
Grodkowie.Poprzez żonę związany z Kresami, bowiem jej rodzice
urodzili się w Prusach k. Lwowa.”
Artykuł powstał na bazie materiałów i zdjęć: Tomasza i Eugeniusza Szewczuków.

Pisaliśmy wielokrotnie, a i on sam
pisał na stronach KSI o jego pracy nad archiwizacją i pracach na
cmentarzach polskich dawnego
Wołynia. Darek Palusiński powiedział: tablica poświęcona pamięci
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Anatola Sulika na cmentarzu w
Ostrówkach to pomysł i realizacja doktora Leona Popka. Gdy
jesienią ubiegłego roku rozpoczynaliśmy zbiórkę pieniędzy na pomnik nagrobny Anatola Sulika na
cmentarzu komunalnym Kowla,
finanse w zamyśle miały wesprzeć
zasoby wdowy, Haliny Sulik przy
budowie nagrobka, Leon Popek
zaanonsował pomysł postawienia w Ostrówkach honorowego
upamiętnienia naszego kolegi,
przyjaciela i druha. W lutym tego
roku, zapoznał nas z treścią, która
znajduje się na płycie granitowej.
Jej wykonanie oraz metalowego,
kutego krzyża to zasługa i ręczna
praca Wojciecha Kosteckiego. W
maju 2015 roku podczas prac w
Ostrówkach wybrano miejsce (
przy udziale wszystkich wówczas
tam znajdujących się osób), wylano fundament i cokolik. Dwa dni
pod czujnym okiem Leona, Agata,
Gosia, Weronika i Wojtek (oczywiście inni tez pomagali) precyzyjnie i z wielką uwagą ustawiali

każdy kamień wcześniej
dokładnie go
obrabiając.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy przyczynili się i
dopomogli
w powstaniu
tego upamiętnienia.
Członkom
ekipy Stowarzyszenia
Odra - Niemen, funkcjonariuszom Straży
Granicznej
Nadbużańskiego
odcinka,
wolontariuszom nie
zrzeszonym.
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Finał VI konkursu „Korzenie wielu
głubczyczan są na Kresach”
Arkadiusz Szymczyna

/ Laureaci VI konkursu kresowego wraz z opiekunami

Już od sześciu lat Zespół Szkół
Ogólnokształcących oraz Biblioteka Miejska w Głubczycach

zapraszają młodzież do wzięcia
udziału w konkursie pt. „Korzenie wielu głubczyczan są na Kre-

sach”. Konkurs jest rozgrywany w
dwóch kategoriach; szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a
jego celem jest ocalenie od zapomnienia historii Kresów Wschodnich, kultury i obyczajów, które
tak skrzętnie są przekazywane z
pokolenia na pokolenie.
Kresy to szeroko rozumiane dziedzictwo narodowe i dobro, które
każdy Polak powinien mieć w
swoim sercu. Dzięki tak cennym

/ Zygmunt Kosowski w trakcie recytacji
wiersza

/ Prezes TMLiKP-W Edward Włołoszyn odczytuje wyniki kon kursu

/ Młodzież biorąca udział w uroczystej gali

/ Zaproszeni goście

inicjatywom spuścizna wielu pokoleń Polaków pozostawiona na
wschodzie może być podziwiana
przez współczesnych.
29 maja br. w auli ZSO w Głubczycach odbyła się uroczysta
gala wręczenia nagród. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz
zaproszeni goście. Wśród nich
byli m.in.: Przewodniczący Rady
Miejskiej Kazimierz Naumczyk,
Przewodnicząca Rady Rodziców
Danuta Ciastoń, pomysłodawczyni konkursu dr Katarzyna Maler
i przedstawiciel Kresowego Serwisu Informacyjnego dr Arkadiusz Szymczyna. Na galę został
zaproszony także pan Zygmunt
Kosowski urodzony w Podwołoczyskach, emerytowany lekarz
medycyny, harcerz RP, miłośnik
kultury kresowej i pasjonat historii.
Na galę wręczenia nagród przybyli także członkowie jury w
składzie: dyrektorka biblioteki
Jolanta Górak, redaktor naczelny
„Głosu Głubczyc” i „Kalendarza
Głubczyckiego” Jan Wac oraz
prezes Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich Oddział w Głubczycach Edward Wołoszyn.
Fundatorami nagród byli: Starosta Powiatu Głubczyckiego Józef Kozina, Burmistrz Głubczyc
Adam Krupa, Kresowy Serwis
Informacyjny, Edward Wołoszyn,
Andrzej Wołoszyn, Arkadiusz
Szymczyna i Rada Rodziców Ze-

/ Uczennica klasy IIa ZSO w Głubczycach Alicja Baryła w raz z opiekunką Katarzyną
Jasińską-Kaliwod ą

społu Szkół Ogólnokształcących.
Galę rozpoczął dyrektor ZSO
Tadeusz Eckert, który przywitał
gości i pogratulował laureatom.
Następnie prezes Edward Wołoszyn odczytał zebranym wyniki
komisji. Podzielił się także swoimi uwagami na temat poziomu
prac konkursowych, zebranego
materiału badawczego oraz merytorycznej strony ocenianych
tekstów. Zachęcił również licznie
zebraną młodzież do spisywania wspomnień swoich bliskich i
utrwalania pamięci o Kresach.
W kategorii szkół gimnazjalnych
nagrody otrzymali: I miejsce Wiktoria Cieślik z Zespołu Szkół
w Bogdanowicach, II - Izabela
Lipska z Zespołu Szkół w Bogdanowicach i III - Oliwia Surma
z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Baborowie. Wyróżnienie w tej
kategorii otrzymały: Gabriela Łaciok i Jowita Rzeszowska - obie z
Gimnazjum w Baborowie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatami zostali: I
miejsce - Jolanta Piątkowska, II
- Martyna Krupa i III - Natalia
Strojna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach.
Wyróżnienie w tej kategorii
otrzymały: Karolina Gomułka i
Monika Mazur również z ZSO w
Głubczycach.
Organizatorzy konkursu, a także KSI w szczególny sposób pogratulowali Alicji Baryle z ZSO

w Głubczycach, która kilka dni
wcześniej zdobyła nagrodę i
specjalne wyróżnienie na V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o
Kresach Wschodnich za pracę pt.
„Syberia dzieci generała Andersa
– wybrane losy wojenne i powojenne polskich sierot wyprowadzonych z ZSRR”.
Podziękowano także nauczycielom historii, którzy przygotowali
uczniów do konkursu; Tomaszowi Kaliwodzie ze szkoły w Bogdanowicach, Bożenie Bensz z
Baborowa, Stanisławie Wiciak i
Katarzynie Jasińskiej-Kaliwodzie
z Głubczyc.
Po ceremonii rozdania nagród
głos zabrał Zygmunt Kosowski, który zachwycił wszystkich
zebranych swoją opowieścią
o Kresach. Fragmenty swoich
wspomnień przeplatał pięknymi
wierszami o Pokuciu, Podolu i
lwowskich harcerzach.
KSI jako jeden z fundatorów nagród ceni sobie niezwykle tego
typu inicjatywy, gdyż zachęcając
młodzież do poznania losów naszych rodzin, których korzenie
są na Kresach zachowujemy w
pamięci potomnych tożsamość
narodową Zabużan, ich kulturę i
obyczaje. Dzięki organizowanym
konkursom, prelekcjom, wystawom i publikacjom uczniowie
mogą brać udział w pięknej lekcji
patriotyzmu.
Praca Konkursowa na stronie 20
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Obrona pamięci
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pomordowanych Polaków
przez UPA-OUN
Zdzisław Koguciuk
Już po raz szósty Kresowianie i
Przyjaciele Kresów Wschodnich
udają się na Katolicki Uniwersytet Lubelski aby przy pomniku Największych z Rodu Polaków na dziedzińcu KUL w dniu
01.07.2015 r o godz. 16 stanąć
w obronie Pamięci Polaków na
Wołyniu i Kresach Wschodnich.
Przypomnę, że jest to konsekwencją władz tak zacnej uczelni która
nadała w dniu 1 lipca 2009 r tytuł
doctora honoris causa gloryfikatorowi zbrodniarzy UPA-OUN a
wówczas prezydentowi Ukrainy
Wiktorowi Juszczence. Rodziny Pomordowanych uważają, że
poprzez nadanie gloryfikatorowi
UPA-OUN tego wyróżnienia została obrażona pamięć pomordowanych. Dzisiaj przy pomniku
Największych z Rodu Polaków
na dziedzińcu KUL widnieje tablica z nazwiskiem gloryfikatora
zbrodniarzy UPA-OUN.
Jak więc powyższe ma się do
głoszonej zasady, że KUL służy
„prawdzie” którą poszukuje, pragnie, odkrywa i urzeczywistnia.
Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko za swojej prezydentury
(2005-2010) jak i wcześniej będąc premierem Ukrainy (19992001) swoim postępowaniem
wskrzeszał siły neo-banderowskie
gloryfikując ich zbrodniczą działalność na współczesnej Ukrainie
oraz zbrodniarzy podniósł do rangi bohaterów Ukrainy.
Konsekwencją powyższej działalności Wiktora Juszczenki jest
dzisiejsza sytuacja na Ukrainie,
gdzie bojówkarze przesiąknięci ideą neo-banderowską w imię
Wielkiej Ukrainy, doprowadzili
kraj na skraj anarchii i gospodarczej zapaści oraz wywołali wojnę
domową. Na całej wschodniej
Ukrainie narody, które żyły w
zgodzie budując wspólny dom
dzisiaj skierowali przeciw sobie
czołgi, wyrzutnie rakietowe, karabiny i moździerze. Giną niewinni
ludzie, najczęściej ludność cywilna a ich gospodarstwa i zabudowania na które pracowali pokolenia są zamieniane w rumowiska
do których nie ma powrotu.
Takie konsekwencje przyniosła
działalność gloryfikująca zbrodniarzy UPA-OUN przez Wiktora
Juszczenkę gdzie punktem wyjścia były protesty niezadowolenia obywatelskiego, które zostały
wykorzystane głównie przez siły
neo-banderowskie do niekonstytucyjnego przewrotu i zbrojnego
przejęcia władzy.
Dzisiaj Polacy ponoszą ogromne koszty pomocy i angażowania się po stronie Ukrainy za
co należy się chrześcijańska
wdzięczność, a co w zamian

otrzymujemy od najwyższych
władz Ukrainy - wystarczy
przytoczyć kilka faktów z ostatnich miesięcy.
15 maj 2015 r Prezydent
Ukrainy Petro Poroszenko podpisuje ustawę którą 9 kwietnia
przyjęła Najwyższa Rada Ukrainy tym samym uznając prawny
status zbrodniarzy UPA-OUN.
Przewiduje zapewnienie zbrodniarzom UPA-OUN i ich rodzinom zniżek z innych socjalnych
gwarancji oraz zakłada też karanie wszystkich tych którzy przypominają im zbrodniczą działalność.
7 maja 2015 r Prezydent
Ukrainy Petro Poroszenko w
czasie uroczystości na Westerplatte upamiętniające 70 rocznicę
zakończenia II wojny światowej
miał wpiętą w klapę marynarki
rozetkę w czerwono-czarnych
barwach. Barwy te używane były
przez OUN, która w okresie
międzywojennym pod dowództwem Stepana Bandery dokonała
wielu terrorystycznych zamachów na przedstawicieli II RP.
Barwy te były także barwami
UPA dowodzonej przez Romana
Szuchewycza, która dokonała
w latach 1942-47 ludobójstwa
na około 200 tys. Polaków. Prezydent Ukrainy tym aktem wymierzył policzek rodzinom ofiar
UPA-OUN oraz upokorzył całe
państwo polskie i najwyższe jego
władze.
- 9 kwietnia 2015 r Najwyższa
Rada Ukrainy uchwala ustawę
na wniosek Jurija Szuchewycza
(syna kata Wołynia, Romana
Szuchewycza) gloryfikującą Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą
Armię oraz przewidujące sankcje
karne za przypominanie faszystowskiego i zbrodniczego charakteru tych organizacji i dzieje
się to kilka godzin po opuszczenie mównicy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Przyjęcie w/w uchwały głosami
271 przy 450 deputowanych z
których składa się Rada Najwyższa Ukrainy świadczy, że w
aktualnym parlamencie zasiadają osoby które reprezentują siły
banderowskie.
- 5 marca 2015 r Najwyższa
Rada Ukrainy uczciła minutą ciszy twórcę i dowódcę UPA Romana Szuchewycza w 65 rocznicę jego śmierci. Roman Szuchewycz jako główny dowódca
UPA ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zaakceptowanie
taktyki UPA przeciwko Polakom
i przeprowadzenie ludobójczej
czystki etnicznej na Wołyniu i
Kresach Południowo-Wschodnich na polskiej ludności cywil-

nej. Roman Szuchewycz 1 grudnia 1941 podpisuje kontrakt na
służbę w Niemieckim 201 batalionie Schutzmannschaft. Wiktor
Juszczenko 12 października 2007
wydaje dekret o pośmiertnym
uhonorowaniu Szuchewycza a 22
stycznia 2010 r nagradza tytułem
Bohatera Ukrainy.
- 11 luty 2015 przewodniczący
Najwyższej Rady Ukrainy Wołodymyr Hrojsman podpisuje
decyzję o obchodach na szczeblu państwowym 120 rocznicy
urodzin Petra Diaczenki którego
tym samym włączono do panteonu ukraińskich bohaterów narodowych. Petro Diaczenko objął
dowództwo nad sformowanym
we wrześniu 1943 roku przez
Niemców 31. Schutzmannschafts-Bataillon der SD. Formacja
ta nazywana też Ukraińskim
Legionem Samoobrony albo Legionem Wołyńskim składała się
z Ukraińców-ochotników, która
we wrześniu 1944 roku w sile ok.
400 ludzi brała udział przy pacyfikacji powstania warszawskiego
na Czerniakowie.
- 14 października 2014 r Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko
ustanowił Dzień Obrońcy Ukrainy - święto wojska, pomimo, że
banderowcy obchodzą ten dzień
jako datę utworzenia UPA. Ukraińska Powstańcza Armia została
założona w dniu 14 października
1942 r i przeprowadziła planowe
i systematyczne ludobójstwo na
Polakach na Wołyniu i Kresach
Południowo- Wschodniej oraz na
terenach obecnej Lubelszczyzny
i Podkarpacia.
Odrodzenie się sił neo-banderowskich zapoczątkowane przez Wiktora Juszczenkę gloryfikującego
zbrodniarzy UPA-OUN przynosi
dzisiaj powyższe fakty w stosunkach Polski i Ukrainy.
Brak reakcji na powyższe poniżanie Polski i Polaków ze strony
polskiego prezydenta, rządu,
parlamentu i Instytutu Pamięci Narodowej, nie wspominając
już o mediach, jest całkowitą
kompromitacją tych instytucji.
Daje ono powód do podejrzeń,
że powyższe instytucje nie liczą
się z opinią Rodzin Pomordowanych, Kresowian czy organizacji Kresowych, oraz nie stają
w obronie interesów Polski.
Przebywając w dniach 6-13
czerwca na Ukrainie mogłem
przekonać się naocznie do czego
doprowadziła gloryfikacja UPA-OUN zapoczątkowana przez
Wiktora Juszczenkę. Budzi grozę
fakt że oto przy głównym wejściu
do Największego Sanktuarium
Maryjnego na Ukrainie w Poczajowie powiewa banderowska fla-

ga jak również przy dojeździe do
tego Sanktuarium - droga Krzemieniec, Poczajów. Budzi grozę
również fakt że obok cerkwi w
miejscowości Kozliv powiewa
banderowska flaga. Czy naprawdę
Popom nie przeszkadza że zbrodniarze pod tymi flagi wymordowały około 200 tysięcy Polaków.
Budzi grozę fakt że oto 4 km od
miejscowości Ludwikówka gdzie
policja ukraińska przy biernej postawie Niemców wymordowała
172 Polaków - banderowska flaga. Przy drodze przystanek autobusowy przystrojony banderowską flagą w miejscowości Tarakaniv. Droga Dubno – Krzemieniec
tablica ogromnych rozmiarów
wskazuje drogę do muzeum sztabu UPA. Oto są również owoce
gloryfikacji zbrodniarzy którą zapoczątkował Wiktor Juszczenko
Dlatego potrzeba nam iść po raz
kolejny 1 lipca pod budynek
KUL w dniu nadania wyróżnienia

Wiktorowi Juszczence. Powyższy akt jest wołaniem i prośbą do
władz tak zacnej uczelni którego
patronem jest Największy z rodu
Polaków o jak najszybsze anulowanie powyższego wyróżnienia.
Anulowanie h.c. dla Wiktora
Juszczenki gloryfikatora zbrodniarzy spod znaku Ukraińskiej
Powstańczej Armii, Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów i SS
Galizien powinno dokonać się
jak najszybciej ponieważ stoi
to w rażącej sprzeczności z zasadami, jakie wyznaje Katolicki
Uniwersytet Lubelski.
Przewodniczący Obywatelskiej
Inicjatywy
Uchwałodawczej
Rady Miasta Lublin w sprawie
wzniesienia Pomnika Ofiarom
Ludobójstwa dokonanego na
Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich przez Nacjonalistów Ukraińskich
Zdzisław Koguciuk
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Szczecin pamięta
o kombatantach

Jerzy Mużyło

W Zespole Szkół Nr 4 w Szczecinie noszącej imię Armii Krajowej odbyło się12 czerwca bardzo
miłe spotkanie. Szkoła już od 20
lat kultywuje tradycje i etos Polskiego Państwa Podziemnego.
Najstarsi żołnierze jeszcze żyjący
Armii Krajowej tzw 90-tki i 90

środowisk kombatanckich miasta
Szczecina.

plus zostali zaproszeni na przemiłą uroczystość nazwaną ,,Róża
dla Jubilata’’. Odbyła się ona
we współpracy Zarządu Okręgu
ŚZŻAK z dyrekcją, gronem nauczycielskim i młodzieżą w/w
szkoły. Niestety nie wszystkim
Jubilatom dopisała forma fizyczna, ale jest to chyba zrozumiałe
gdy się ma na karku 90, czy nawet więcej wiosen. Mimo to stawiła się dość liczna reprezentacja

młodzieży. Przyjęta konwencja
tego spotkania odbiegała od tych
sztampowych uroczystości.

Była to kolejna lekcja prawdziwej
historii z udziałem ich bezpośrednich świadków. Takie spotkania
są bezcenne, zarówno dla kombatantów jak i przede wszystkim dla

Dyrekcja i grono nauczycielskie
napisało scenariusz który miał za
zadanie przeniesienie w czasie
tych Jubilatów do Ich lat młodzieńczych jakie musieli spędzić
podczas wojny. Po wyczytaniu i
krótkiej charakterystyce każdego
obecnego Jubilata przez Panią

Prezes Okręgu –Jolantę Szyłkowską ,uczniowie wręczali symboliczną różę. Były łzy i wzruszenie
nie tylko przy wręczaniu róży , ale
również podczas programu artystycznego przygotowanego przez
pedagogów szkoły Panie- Jobską
i Sagan. Były migawki filmowe
przedwojenne, recytacje prozy,
skecze z poczuciem humoru czy
na końcu tańce. Było to bardzo
pomysłowe i bardzo przypadło do
gustu naszym Bohaterom.
Jubilaci o parę lat poczuli się
młodsi , a przez to może podładowali swoje akumulatory życia
i dłużej będą pośród nas . Załączone zdjęcia może nie w pełni
oddają klimatu tego spotkania, ale
zapewniam że było bardzo miło ,
sympatycznie i co najważniejsze
bardzo patriotycznie.
Należy pochwalić nie po raz
pierwszy dyrekcję grono pedagogiczne Zespołu Szkół Nr 4. Za
pracę z młodzieżą na płaszczyźnie budowania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia w
oparciu o przekaz jaki nieustannie
jeszcze płynie od żołnierzy Armii
Krajowej.
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NIECH POLSKIE KNIEJE
SZUMIĄ KU ICH PAMIĘCI
Redakcja

Leśnicy odsłonili pomnik ku
czci pomordowanych przez
OUN-UPA. Pod takim tytułem
znaleźliśmy krótką informację
na http://www.prw.pl . Była to
bardzo krótka informacja, ale
warto zacytować chociażby jedno
zdanie: Przypomina tragiczne
wydarzenia sprzed lat, o których niemal się w Polsce nie
mówi, choć pochłonęły tysiące
ofiar.
Znaleźliśmy jednak na stronie:
http://www.stowarzyszenieuozun.
wroclaw.pl/
Obszerniejszą informację którą
prezentujemy.15 maja w Świętoszowie leśnicy zasadzili 370 czerwonych buków i odsłonili obelisk
upamiętniający ich 370 kolegów
zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach wzięli udział kombatanci, sybiracy, miłośnicy kresów
wschodnich, leśnicy. Obecny był
również członek zarządu województwa dolnośląskiego Tadeusz
Samborski, który powiedział: „Na
ołtarzu dobrych relacji z Ukrainą
poświęcamy prawdę. Ale bez niej
nie da się zbudować dobrych stosunków między narodami.” Na
obelisku widnieje napis „Pamięci
nadleśniczych, leśniczych, gajowych i innych pracowników la-

www.ksi.kresy.info.pl

CHWAŁA BOHATEROM
Michał Siekierka

Czy członkowie OUN –
UPA, którzy zaplanowali
oraz wszelkimi możliwymi metodami starali
się wcielić w życie masowe eksterminacje Polaków tylko dlatego, że
byli Polakami zasługują
na miano męstwa, ofiarności i poświęcenia?

sów państwowych, majątków leśnych i tartaków zamordowanych
przez ukraińskich nacjonalistów
OUN UPA w latach 1939-1947 na
dawnych ziemiach Rzeczpospolitej w województwach: lwowskim,
stanisławowskim, tarnopolskim,
wołyńskim. Pozostali wierni składanej przysiędze”. Uroczystości
rozpoczęła Eucharystia w miejscowym kościele pw. Św. Floriana, należącym do parafii garnizonowej. W homilii ks. Bogusław
Sawaryn, asystent kościelny ds.
Duszpasterstwa
Pracowników
Leśnych z diecezji legnickiej,
zwrócił uwagę na wielką rolę
jaką odegrali leśnicy w walce o
niepodległą Polskę. Leśnicy zawsze byli patriotami. Zawsze stawali do walki o niepodległą Polskę. Dlatego ginęli jako jedni z
pierwszych w czasie działań wojennych. Tak było pod okupacją
niemiecką, tak było pod okupacją
sowiecką. Dość przypomnieć tylko prawie 11 tys. leśników walczących na wszystkich frontach
II wojny światowej. Prawie 1
tys. Ludzi Lasu zginęło w dołach
Katynia, Charkowa i Miednoje.
Ale szczególnym okrucieństwem
wykazali się bandyci z UPA, którzy bestialsko mordowali całe rodziny leśników, tylko dlatego, że
były one narodowości polskiej mówił ks. Bogusław Sawaryn.

Światełka Pamięci
11 lipca, o godzinie 22:00 wystawiamy w oknach

Świtełka Pamięci

Według słownika języka
polskiego „bohater” to
osoba, która odznaczyła
się niezwykłymi czynami, męstwem, pomocą i ofiarnością wobec
innych ludzi. Bohater
to również jednostka
będąca wzorem do naśladowania,
pełniąca
funkcję wychowawcze
oraz umacniająca etyczno – kulturowy kanon wartości, właściwy
dla danej zbiorowości. W czasach
antycznych bohatera utożsamiano z herosem (półbogiem) dokonującym niezwykłych, wręcz
niemożliwych czynów, walczącym i przeciwstawiającym się
wielkiemu złu, działający w imię
sprawiedliwości, kierujący sie
obroną słabszych. Synonimem
dla bohaterstwa jest m.in. poświęcenie, dokonywane dla dobra i w
myśl ogółu. Heroiczne postawy
są jedynymi z fundamentów dla
budowania tożsamości narodowej, mitologizacji dziejów, jak i
wyznaczania przykładów i norm
obyczajowych. Innymi słowy bohaterem jest ktoś, kto ponosi ofiarę w imię zbiorowych wartości,
dając tym samym przykład dla innych, dodatkowo umacniając ich
w słuszności wyznawanych przymiotów. Każde państwo posiada
własny panteon bohaterów, ludzi
którzy swoje życie poświęcili (na
różny sposób) na rzecz jego budowy, trwania i rozwoju. W każdym
przypadku pozostawali oni „drogowskazami” dla kolejnych pokoleń, wskazującymi im modele
właściwego postępowania. Między innymi dlatego, tak trudno
zbagatelizować chęć uczynienia
bohaterów z członków zbrodniczych organizacji jak OUN, UPA
czy SS – Galizien przez obecne
władze Kijowa. Warto się zastanowić dla kogo zbrodniarze wojenni mieliby stanowić przykład?
Co więcej, jak można godzić
heroizm ze służbą w organizacji
uznaną za zbrodniczą przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Czy można
być jednocześnie zbrodniarzem i
bohaterem? Czy za wykonywane
z premedytacją i pełną świadomością wyroki śmierci na bezbronnej ludności cywilnej, kobietach, małych dzieciach i starcach
można być nagradzanym oraz
wystawianym na piedestał? Czy
członkowie OUN – UPA, którzy
zaplanowali oraz wszelkimi możliwymi metodami starali się wcielić w życie masowe eksterminacje
Polaków tylko dlatego, że byli
Polakami zasługują na miano męstwa, ofiarności i poświęcenia?
Jaką odwagą wykazywał się ban-

dyta zabijający niemowlę? Piszę
te słowa dlatego, że często słyszę
w różnych mediach, że Ukraina
aby mogła budować swoją suwerenność, tudzież prawdziwą
niezależność do Kremla musi
mieć swoich bohaterów narodowych, niepodległościową tradycję oraz legendę. Swoisty mit
założycielski umocniony przelaną krwią - nie wiem tylko czemu
krwią swoich polskich sąsiadów
i ich rodzin? Współczesne aspiracje Kijowa sięgają Parlamentu
Europejskiego, jednak czy ich
wkładem w budowaną wspólnotę
wolnych państw ma być ukraiński
nacjonalizm z dziesięcioma punktami Dmytro Doncowa i przemówieniami na temat Polaków i Żydów Stepana Bandery? Trudno mi
wyobrazić sobie kogoś dla kogo
palący wsie, żądny krwi degenerat wyznacza kanony moralne.
Równie często słyszę, że przecież
na Ukrainie nie ma innych wzorców, na których można budować
tożsamość narodową. Tego typu
wypowiedzi są zaiste pełne fobii i
uprzedzeń w stosunku do naszego
wschodniego sąsiada. Imputowanie, że poza zbrodniarzami nie ma
wzorców godnych naśladowania
jest nie tylko niesprawiedliwe co
wręcz krzywdzące i uwłaczające
pamięci prawdziwym bohaterom Ukrainy. Gdzie ich szukać?
Wśród wszystkich ofiar terroru
OUN – UPA, to ci wszyscy Ukraińcy, którzy bohatersko narażali
własne życie aby przeciwstawić
się ludobójstwu jakie miało miejsce na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej. To ci, którzy powiedzieli nie dla włożenia munduru
SS, nie dla podpalania wsi, nie dla
mordowania ludzi innych narodowości i odmiennym wyznaniu, nie
dla faszystowskiej wielkiej Ukrainy oraz nie dla grabieży, gwałtów i zniszczeń. Ten opór nie był
prosty, wielu ryzykowało oraz zapłaciło za niego najwyższą cenę.
Trzeba było prawdziwego herosa
aby stawić opór złu, niosącemu
czarno – czerwone flagi. Do dziś
żyją Polacy, którzy dzięki swoim
ukraińskim sąsiadom przeżyli II
wojnę światową, dzięki udzielonym przez nich schronieniu,
przyniesionemu pożywieniu czy
choćby ostrzeżeniu o zbliżającej
się rzezi. O tych bohaterach na

Ukrainie nikt nie chce pamiętać.
Banderowska propaganda unicestwia ich po raz drugi, odmawiając czczenia ich dobrego imienia.
Jednak wspomnień o nich nie
można tak łatwo wymazać, wciąż
żyją całe rodziny oraz pojedynczy
ludzie różnych narodowości: Czesi, Polacy, Żydzi, Słowacy, Węgrzy, którzy uratowali się dzięki
tym ukraińskim bohaterom. 22
maja 2015 r. odbyła się w Żarach
uroczystość odsłonięcia tablicy
ku czci właśnie tym Sprawiedliwym Ukraińcom, którzy za okazaną pomoc i współczucie zostali
zamordowani przez OUN – UPA.
Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: Kresowe Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze im.
Orląt Lwowskich, Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo - Wschodnich, Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów oraz 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią. U
góry tablicy wyryto łaciński cytat pochodzący z mowy Przeciw
Katylinie Cycerona - cum tacent,
clamant (milczący wołają). Z
przykrością należy odnotować
fakt, że nikt z ukraińskich władz
(pomimo zaproszenia) nie przybył ani nie odniósł się do opisywanej uroczystości. Tym wszystkim
prawdziwym bohaterom (porzuconym przez własny kraj) należy
się pamięć i szacunek, dla wielu
osób na zawsze pozostaną wybawicielami od brutalnej śmierci
jak i wzorami do naśladowania
w dalszym życiu. Zgadzam się z
tym, że każde państwo ma suwerenne prawo do wyboru swoich
herosów, ale europejskie ambicje
muszą iść w parze z europejskimi
wartościami. Po II wojnie światowej na starym kontynencie nie ma
zgody na kultywowanie zbrodniczych ideologii, które stoją w
głębokiej sprzeczności z normami
zachodnimi. Członkowie OUN –
UPA powinni być przestrogą dla
współczesnych pokoleń nie tylko
ze względu na ich działalność ale
i z uwagi na pamięć o zapomnianych bohaterach Ukrainy, którzy
mieli odwagę aby się im przeciwstawić.
Za: http://www.stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/
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Z prasy polonijnej
Łuck modlił się za
rozstrzelanych więźniów
MONITOR WOŁYŃSKI
23 czerwca uczczono pamięć
więźniów Łuckiego Więzienia,
rozstrzelanych w 1941 r. przez
funkcjonariuszy NKWD.
Za ofiary modlili się przedstawiciele władz, działacze społeczni,
mieszkańcy miasta i członkowie
rodzin więźniów, którzy do dziś
pamiętają o tych tragicznych wydarzeniach.
Pochód przeszedł od Katedry
Świętej Trójcy do byłego więzienia, na terenie którego obecnie
znajdują się tablice upamiętniające rozstrzelanych. Trzeba jednak
zaznaczyć, że na tych tablicach
wyryto imiona nie wszystkich
zamordowanych więźniów. Było
ich znacznie więcej – około 2 tys.
Metropolita Łucki i Wołyński
Mychaił przypomniał zgroma-

dzonym
o okropnościach
wojny
pomiędzy nazistowskimi
Niemcami i
Związk i e m
Radzieckim, o
stratach, których doznała Ukraina
Zachodnia. Dodał także, że dziś
wreszcie możemy mówić prawdę o zbrodni przeciwko ludzkości, która miała miejsce wiele lat
temu. Metropolita porównał te
wydarzenia z obecną sytuacją na
Ukrainie, zaapelował o zmiany i
pamięć o tragicznych wydarze-

WILNOTEKA

niach.
Duchowni z Wołyńskiej Diecezji
Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego odprawili mszę św. w intencji ofiar.
Pamięć patriotów uczczono chwilą ciszy, a przy ścianie na której
wyryte są imiona zamordowanych, złożono kwiaty.

Rzeczpospolita Obojga Narodów
śladami jej patriotów
KURIER WILEŃSKI
Rzeczypospolita Obojga Narodów. Przecież tego państwa
dawno nie ma. Na jej dawnym
terytorium powstały suwerenne,
niepodległe państwa: Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa. To
wszystko prawda. Ale prawdą jest
także to, że w tych krajach żyją
potomkowie tych, którzy przed
ponad 600 laty decydowali o tym
wspólnym państwie.
Przez kilka stuleci stanem, który
decydował w większości państw
o jego losach, był stan szlachecki. Jeżeli w Anglii liczył on ok. 1
proc. wszystkich mieszkańców,
we Francji ok. 2 proc., to w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
szlachta stanowiła prawie 14 proc.
społeczeństwa. To ona przywłaszczyła dla siebie pojęcie „narodu”.
Kiedy w wyniku unii w Krewie w
1385 r., zawartej pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim, Jagiełło staje
się królem Polski, staje się władcą
państwa nie tylko zróżnicowanego narodowościowo, religijnie
czy kulturowo, ale także różniącego się poziomem aktywności
obywatelskiej.
Wielkie Księstwo Litewskie było
państwem patrymonialnym, w
którym wielki książę był panem
życia i śmierci, natomiast w Królestwie Polskim wyodrębniony
stan szlachecki mający szereg

przywilejów w wielu
przypadkach
decydował
o
losach
państwa.
Momentem
przełomowym dla bojarów litewskich była
Unia Horodelska (1413), która po
wspólnym zwycięstwem Polaków
i Litwinów nad Krzyżakami pod
Grunwaldem ukazała, jaką siłę
daje powstała wspólnota.
Wielkość Jagiełły polega na tym,
że był świadom zagrożenia, jakie
stwarza prawosławie, stąd też zaczął tworzyć jego przeciwwagę.
Przyjęcie chrztu przez jeszcze
pogańskich Litwinów, którzy
stanowili tylko ok. 20 proc. społeczności państwa, nadanie szeregu przywilejów (Unia w Horodle
1413) tym, którzy przyjmą wiarę
katolicką, stworzyły podstawę
tworzenia się szlachty litewskiej.
Symbolem tego wydarzenia było
przyjęcie bojarów litewskich do
47 herbów polskich. Było to wydarzenie niemające swego odpowiednika w ówczesnym świecie.
Stosunki polsko-litewskie i wiara
rzymskokatolicka Litwie zapewniły możliwość rozwoju na wzór
cywilizacji Europy Zachodniej.

Matura z litewskiego.
Proces o ocenę z egzaminu w sądzie
Narodowe
Centrum Egzaminacyjne ogłosiło wyniki
szkolnego egzaminu z języka litewskiego, który odbył się 1 czerwca.
Egzamin zdawało
ponad 13 tys. osób,
złożyło 91,5 proc.
Maksymalne oceny,
czyli 9 lub 10 punktów otrzymało 1,85 proc. maturzystów.
Wkrótce ogłoszone zostaną
również wyniki egzaminu państwowego. Tymczasem wyniki
ubiegłorocznej matury z litewskiego są tematem spraw sądowych. Wspierani przez Europejską Fundację Praw Człowieka
(EFHR) uczniowie polskich
szkół domagają się unieważnienia wyników egzaminu.
Do 2013 roku maturzyści szkół
litewskich składali egzamin maturalny z języka litewskiego,
szkół mniejszości narodowych
- z języka państwowego. Zadania egzaminacyjne różniły się
(co nie oznacza bynajmniej, że
w szkołach nielitewskich były
łatwiejsze). Wynikało to z różnic programowych: uczniowie
szkół mniejszości narodowych
podczas nauki w szkole ogólnokształcącej mieli niemal 800
godzin mniej lekcji języka li-

tewskiego i literatury niż ich rówieśnicy w szkołach litewskich.
Na mocy przyjętej 17 marca
2011 roku nowelizacji Ustawy o
oświacie egzamin został ujednolicony. Chociaż różnica godzin
przeznaczonych na język litewski i literaturę nie została wyrównana, obecnie wszyscy maturzyści zdają taki sam egzamin.
Co prawda, w pracach uczniów
szkół nielitewskich dopuszczana
jest większa liczba błędów, ale
i w 2013, i w 2014 roku wyniki
matury z litewskiego w szkołach
mniejszości narodowych były
gorsze w porównaniu z wynikami sprzed ujednoliconej matury. Więcej osób egzaminu nie
zdało, znacznie mniej było ocen
maksymalnych. Gorszy wynik
egzaminu państwowego z języka litewskiego dla absolwenta
szkoły średniej w zasadzie oznacza przekreślenie szansy na bezpłatne studia na Litwie.

Coraz bardziej pesymistyczne nastroje na
Litwie
Niestety, tego dalekowzrocznego
działania Jagiełły nikt nie zauważył. Zresztą takich paradoksów w
ocenie tej postaci przez niektórych decydentów na Litwie jest
więcej.
Oto przykłady. Odsądzony od
czci i wiary, w procesie ludowym
w Koszedarach (1830), a także
skazany na wykreślenie z historii
Litwy Jagiełło został uhonorowany największym zaszczytem, jaki
mógł go spotkać. Jego osobisty
herb (podwójny złoty krzyż na
niebieskim tle) widnieje na tarczy
rycerza — Pogoni — będącego
oficjalnym herbem Republiki Litewskiej. Także do tego herbu nawiązuje symbol lotnictwa litewskiego — biały podwójny krzyż.
Innym przykładem wskazującym
na rozdwojenie jaźni jest uznanie
przez władze Litwy wspólnego z
Polską dziedzictwa Konstytucji 3
Maja i ustanowienie tej daty jako
państwowego święta i ufundowanie pomnika Jagiełły i Jadwigi
w… Budapeszcie!

L24

W maju tego
roku, w porównaniu
z
wynikami
sondy przeprowadzonej
przed rokiem,
o 10% zwiększyła się liczba mieszkańców
Litwy
uważających,
że
sytuacja
finansowa w
ich rodzinach
pogorszyła się.
Wyniki sondy przeprowadzonej w
dniach 23-31 przez spółkę „Baltijos tyrimai” na zlecenie agencji
informacyjnej ELTA ujawniły, że
w maju tego roku poprawę sytuacji gospodarczej w kraju deklaruje 13% przepytanych.
38% ankietowanych podniosło,
że sprawy gospodarcze Litwy idą

w złym kierunku, 44% przepytanych odpowiedziało, że w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy nie zauważyło żadnych zmian.
Wyniki identycznego sondażu
przeprowadzonego w marcu br.
wykazały, że optymistycznie
sytuację gospodarczą w kraju
ocenia 11% respondentów, negatywnie – 35%, żadnych zmian nie
zauważyło 50% obywateli.
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W Zamłyniu otwarto Policja bada, kto organizował strajk
Centrum Integracji polskich szkół
MONITOR WOŁYŃSKI

W obecności Ambasadora RP na
Ukrainie
Pana
Henryka Litwina, w sobotę 20
czerwca
odbyło się uroczyste
otwarcie i poświęcenie Centrum Integracji Zamłynie.
Wsparcie finansowe dla projektu
renowacji budynków pochodziło
ze środków programu współpracy rozwojowej „Polska Pomoc.
Uroczystości rozpoczęła msza
św., koncelebrowana przez bpa
Witalija Skomarowskiego – ordynariusza diecezji łuckiej Kościoła rzymskokatolickiego i bpa
Jozafata Howery – pierwszego
wołyńskiego egzarchy Kościoła
greckokatolickiego, przy asyście
wielu księży obu obrządków i

wysokich przedstawicieli Kościoła prawosławnego. Na uroczystość przybyli wysocy dostojnicy
Kościoła, przedstawiciele władz,
polscy dyplomaci, organizacje
polskie na Wołyniu, dziennikarze, mieszkańcy wsi a także darczyńcy, dzięki którym w Łuckim
Okręgu Konsularnym powstał ten
nowoczesny ośrodek oświatowo-wypoczynkowy.

Ambasador Polski
złożył wieńce ku
czci powstańców
KURIER WILEŃSKI

Jest to jedyny pomnik w
Wilnie, upamiętniający zryw
niepodległościowy
wojsk
polskich i litewskich, walczących z zaborcą rosyjskim
– mówił ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosław
Czubiński, składając w piątek 19 czerwca wieńce przy
pomniku, upamiętniającym walki
„o wolność naszą i waszą”, które
toczyły się tu 19 czerwca 1831 r.

W 2001 roku miejsce bitwy zostało upamiętnione pomnikiem
w kształcie krzyża, na którym
umieszczono napisy w języku litewskim i polskim: „Za naszą i
waszą wolność”.
Przy pomniku są umieszczone też
dwie tablice z napisami po polsku
i litewsku: „Miejsce bitwy dnia
19 czerwca 1831 r. litewskich i
polskich powstańców pod dowództwem gen. Antoniego Giełguda z wojskiem rosyjskim. Tutaj
zginęło 600 powstańców. Chwała
poległym”.
Powstańcy na Litwie odnosili
sukcesy: kilka miast na Żmudzi
zostało zajętych przez powstańców, gdzie utworzyli własny
rząd – mówił ambasador Jarosław
Czubiński. — Natomiast próba
rozszerzenia powstania, jakim

był marsz generała Giełguda —
i przeniesienia go z Korony na
Litwę skończył się niepowodzeniem. Próba zdobycia Wilna niestety skończyła się na podejściu
do Wilna.
Zginęło wówczas ponad dwa tysiące żołnierzy armii powstańczej. Władze carskie z powstaniem na Żmudzi rozprawiły się
w sposób krwawy i stanowczy.
Rocznica tej bitwy jest najlepszą
okazją do przypomnienia historii
naszych wspólnych bohaterów,
bojowników o wolność Polski i
Litwy.
***
Swoim zasięgiem Powstanie Listopadowe objęło nie tylko Królestwo Polskie, ale też Litwę, część
Ukrainy i Białorusi. Zakończyło
się jednak klęską powstańców.
Klęska Powstania Listopadowego
spowodowała ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego i nasilenie ucisku narodowościowego
we wszystkich zaborach.

WILNOTEKA

Policja wileńska bada, kto był
organizatorem strajku, który
3 czerwca odbył się w Szkole
Średniej im. Władysława Syrokomli. Funkcjonariusze I Komisariatu Policji Miasta Wilna w
poniedziałek, 8 czerwca, byli w
„Syrokomlówce”, wypytywali
o nazwiska uczestników wiecu
przed siedzibą rządu i strajku w
szkole. Posłanka AWPL Wanda Krawczonok zwróciła się do
premiera i ministra spraw wewnętrznych z apelem o „zaprzestanie praktyk zmierzających do
zastraszania obywateli państwa
należących do mniejszości narodowych”.
1 czerwca na placu Kudirki w
centrum Wilna odbył się wiec w
obronie oświaty mniejszości narodowych, 3 czerwca - zgodnie
z zapowiedzią Forum Rodziców
Szkół Polskich - część uczniów
nie przyszła na zajęcia. W Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli
tego dnia byli tylko nauczyciele.
Sprawą zainteresowała się policja. Jak funkcjonariusze wytłumaczyli dyrekcji szkoły, anonimowa osoba skierowała skargę
z żądaniem ukarania organizatorów protestu.
Posłanka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Wanda Krawczonok wydała oświadczenie w tej
sprawie: „Wczoraj na prośbę rodziców byłam obecna w Szkole
Średniej im. Władysława Syrokomli, gdzie dwóch policjantów
z pododdziału prewencji I Komi-

sariatu Policji m. Wilna dokonywało działań operacyjnych polegających na przesłuchiwaniu
nauczycieli w związku z anonimem, który rzekomo wpłynął do
policji. Funkcjonariusze wypytywali o nazwiska uczestników
legalnego wiecu i strajku szkolnego w obronie szkolnictwa
mniejszości narodowych. Jest
to działanie skandaliczne i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym, będące
próbą zastraszania społeczności
szkolnej, która w sposób legalny
i cywilizowany staje w obronie
swych praw. Niestety, nie są to
pierwsze skandaliczne działania
władz przy użyciu policji, która przed pół rokiem dokonała
rewizji podczas trwania lekcji
w wileńskim Gimnazjum im.
Wasilija Kaczałowa i w Szkole
Średniej im. Sofii Kowalewskiej.
Zwracam się do ministra spraw
wewnętrznych Sauliusa Skvernelisa o natychmiastowe zaprze-

stanie praktyk zmierzających do
zastraszania obywateli państwa
należących do mniejszości narodowych. Zwracam się także do
premiera rządu Algirdasa Butkevičiusa o pilne akredytowanie
szkół mniejszości narodowych, a
nie zwiększanie napięć społecznych”.
Kłopoty w związku z akcją protestacyjną z 1 czerwca może
mieć również Albert Narwojsz,
koordynator komitetów strajkowych szkół polskich. Narwojsz
jest wicedyrektorem Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. W wypowiedzi dla
telewizji LRT Romas Valentukevičius, szef Głównej Komisji
Etyki Służbowej oświadczył, że
urzędnik samorządowy nie może
jednocześnie być koordynatorem
komitetu strajkowego. Zdaniem
Valentukevičiusa, Albert Narwojsz naruszył etykę zawodową.

Apel do absolwentów „Piątki”
L24

Sejmowa frakcja Akcji WyborJuż
niemal od dziesięciu lat w ostatnią niedzielę czerwca przy starym
historycznym gmachu, gdzie niegdyś znajdowało się słynne Piąte
Gimnazjum na Antokolu, spotykają się absolwenci tej najstarszej
polskiej szkoły w powojennym
Wilnie.
Spotykamy się też na Piaskach 1
(Smėlio 1) w najbliższą niedzielę,
o godz. 15.00. Zapraszamy nie
tylko absolwentów najstarszych
promocji, ale też wszystkich,
komu los tej placówki jest drogi.
Podczas naszych tradycyjnych
spotkań wspominamy swoje lata
szkolne, spotykamy się z kolegami z ławy szkolnej, których
los rozrzucił po świecie, mimo to
wielu z nich przybywa na to spotkanie, przynosimy do archiwum
szkolnego bezcenne pamiątki z
życia szkolnego. Bardzo często
zadajemy też pytanie: w czym
my, absolwenci, możemy pomóc
swej kochanej „budzie”.
Nadszedł ten czas, kiedy szkoła
potrzebuje naszej pomocy.

Przyjęta ostatnio decyzja Rady
Samorządu m. Wilna, z lekkiej
ręki mera Remigijusa Śimasiusa,
nasza słynna legendarna szkoła
została zdegradowana do szkoły
podstawowej. Nie możemy się z
tym zgodzić!
To pierwsze promocje lat pięcdziesiątych ubiegłego stulecia
obroniły w latach sowieckich tę
polską placówkę nauczania, kosztem wielu trudów i samozaparcia.
Obrońmy ją też my, starsi i młodsi, wilnianie. Przyjdźmy na nasze
kolejne spotkanie w najbliższą

niedzielę, aby wyrazić swój protest i obronić to, co wywalczyliśmy w dawnych latach, co wywalczyli rodzice i dziadkowie
wielu wilnian.
Mamy nadzieję, że władze Litwy
usłyszą nasz głos i nie zniweczą tego dorobku historycznego,
czym jej obywatele przez wszystkie lata powojenne wzbogacili
kraj.
Towarzystwo absolwentów „Zawsze wierni Piątce”
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Ludobójcy z OUN i UPA
bohaterami Ukrainy
Stanisław Żurek

Werchowna Rada Ukrainy 9 kwietnia 2015 r. przyjęła ustawę, w której OUN-UPA uznana została za
formację walczącą o niepodległość
kraju. W tym dniu , tuż przed przyjęciem powyższego aktu, w tymże
ukraińskim parlamencie wystąpił
przebywający z wizytą na Ukrainie
prezydent Bronisław Komorowski
wygłaszając przemówienie o wielkiej przyjaźni polsko-ukraińskiej.
Za ustawą „O statusie prawnym
i uszanowaniu pamięci uczestników walki o niepodległość Ukrainy
w XX wieku” opowiedziało się
271 deputowanych przy wymaganych 226 głosach. Wnioskodawcą ustawy był deputowany Jurij
Szuchewycz z Radykalnej Partii,
syn dowódcy UPA Romana Szuchewycza bezpośrednio odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków
na Kresach z rąk nacjonalistów
ukraińskich (za: http://www.kresy.
pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/parlament-ukrainy-uznaloun-upa-za-uczestnikow-walk-oniepodleglosc-ukrainy ; unian.net /
aif.ua / Kresy.pl).
Internauta o nicku „ka9q” skomentował ten fakt „Piękny” gest wobec
wizyty prezydenta Polski, nie pozostawia wątpliwości co do pojednania i woli normalizacji relacji wzajemnych. Czy Ci parlamentarzyści
Ukraińcy mają choć trochę instynktu samozachowawczego ?”
Oddział Ukraińskiej Armii Powstańczej w 1944r. [fot: EAST
NEWS]
Ale to Werchownej Radzie Ukrainy nie wystarczyło. Poza ustawą o
uznaniu członków formacji OUN
i UPA za bohaterów walczących
o niepodległość Ukrainy przyjęła
kolejną ustawę, która przewiduje
konsekwencje prawne dla obywateli Ukrainy i cudzoziemców, którzy
publicznie okazują lekceważący
stosunek lub będą zaprzeczać zasadności uczestnictwa OUN-UPA
w walce o niepodległość Ukrainy.
Publiczne głoszenie treści uznanych za bezprawne interpretowane
traktowane ma być jako szarganie
pamięci walczących o niepodległość Ukrainy i upokarzanie godności narodu ukraińskiego (za: http://
www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/ukraina-bedziekarac-ukraincow-i-cudzoziemcowza-obrazanie-oun-upa ; lb.ua / Kresy.pl).
Komentarz internauty o nicku
„Wepwawet” : „Ponieważ Polska
jest teraz w najlepszych stosunkach
z Ukrainą, możliwe, że w naszym
kraju odpowiednie służby zajmą
się przestrzeganiem takiego prawa
- tak w ramach bratniej pomocy.
Można by choćby wyłapać wszystkich piszących nieprzychylnie o
upa i oddać ich w ręce SBU. Ileż by
było zachwytu, że znów to Ukraińcy likwidują „ruskich agentów”
jak to miało miejsce na Wołyniu i
nie tylko tam . Strach się już nawet
bać... głupota rządzących Polską

jest porażająca (brak zdecydowanej
odpowiedzi na tą niewybredną prowokacje)... no chyba, że ich korzenie sięgają „Wisły”.
Faktycznie, „strach się bać”, najzdrowiej więc kolejną „durnowatość” historyczną Ukrainy – tym
razem w wykonaniu jej władz
najwyższych – przyjąć totalnym...
śmiechem i kpiną. Pierwszy zaprezentował to przewodniczący
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Leszek Miller, który oznajmił:
„To ja się nazywam Leszek Miller
i uważam, że UPA ponosi odpowiedzialność za ludobójstwo na Polakach. Ukraińcy ścigajcie mnie” (za:
http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/miller-upa-to-ludobojcy-ukraincy-scigajcie-mnie).

swojego istnienia, czyli od lutego
1929 roku. A właściwie jej członkowie realizowali ją już wcześniej
w ramach Ukraińskiej Wojskowej
Organizacji (UWO). Walka ta polegała na działalności terrorystycznej
i aktach sabotażu wymierzonych
w Polaków i Państwo Polskie. Na
Wołyniu prowadzona była w ścisłej współpracy z Komunistyczną
Partią Zachodniej Ukrainy. Jewhen
Konowalec walczył więc o „samostijną” Ukrainę ramię w ramię
„w braterstwie broni” z Ozjaszem
Szechterem, ojcem Adama Michnika. Co prawda Szechter z KPZU
walczył o oderwanie tzw. Ukrainy
Zachodniej od Polski i przyłączenie jej do Związku Sowieckiego,
czyli z celem zupełnie odwrotnym
od Konowalca i UWO, a następnie
OUN, ale w działaniach nacjonalistów ukraińskich trudno odnaleźć
jest jakąkolwiek logikę i sens, poza
nienawiścią do Polski i Polaków.

15 maja 2015 r. prezydent Poroszenko złożył swój podpis pod ustawą.
W odniesieniu do niej stwierdzono, że dotyczy ona uznania UPA
„i innych organizacji” za „bojowników o niepodległość Ukrainy”.
Poza pewnymi gwarancjami socjalnymi czy uznaniem odznaczeń
i stopni wojskowych nadanych
członkom poszczególnych formacji (w tym również UPA), ustawa
zakłada karanie wszystkich tych,
którzy okazywaliby lekceważenie
dla weteranów, negując celowość
ich walki. Fakt ten skomentował dr
Iwan Kaczanowski, ukraiński politolog pracujący na Uniwersytecie w
Ottawie : „Tak jak można się było
spodziewać, Poroszenko podpisał
prawa, według których publiczne
okazywanie braku szacunku dla
przywódców i członków OUN
oraz UPA przez Ukraińców i osoby z zagranicy staje się nielegalne,
zaś badania naukowców i raporty
dziennikarzy dotyczące Związku
Sowieckiego stawiają w obliczu ryzyka wszczęcia postępowania karnego” ( za: president.gov.ua / Onet.
pl / facebook.com / Kresy.pl).

Polska Wikipedia podaje: „Historyk
ukraiński Kost Bondarenko uważa,
że OUN początkowo była finansowana przez ZSSR bezpośrednio,
bądź też pośrednio – poprzez litewskiego prezydenta i dyktatora Antanasa Smetonę, co wpisywało się
w stalinowską politykę osłabienia
głównego wroga – Polski. OUN
cieszyła także poparciem czechosłowackiego prezydenta Tomáša
Masaryka i ludzi z jego otoczenia.
OUN była od początku II Rzeczypospolitej organizacją nielegalną i
opowiadała się przeciwko polityce
ugody polsko-ukraińskiej. reprezentowanej przez ze strony ukraińskiej przez UNDO – ukraińską partię legalnie działającą w Polsce”.

Poprzez ten akt, w sposób pośredni, najwyższe władze Ukrainy wypowiedziały wojnę społeczeństwu
polskiemu grożąc mu ściganiem i
karaniem za głoszenie prawdy o ludobójstwie dokonanym przez „bohaterskie” formacje OUN i UPA.
Nie tylko zresztą społeczeństwu
polskiemu, także przeciwko społeczności żydowskiej, węgierskiej,
czeskiej, ormiańskiej, rosyjskiej i
innych „czużyńców”, którzy padli
ofiarą zbrodni OUN i UPA. W tym
także znacznej części społeczności
ukraińskiej, ponieważ wśród ofiar
było, zdaniem dr Wiktora Poliszczuka, około 80 tysięcy Ukraińców.
Teraz, pod groźbą uwięzienia, nie
wolno będzie im o tym mówi, w
tym także ocalałym członkom tych
rodzin.

Podaje też dane: „Ogółem w całym
okresie 1921-1939 ukraińskie podziemie nacjonalistyczne (UWO i
OUN) przeprowadziło 63 zamachy
w których zginęło łącznie: 36 Ukraińców (w tym jeden komunista),
25 Polaków, 1 Rosjanin i 1 Żyd.
Oprócz 63 zamachów na osoby fizyczne (w tym 11 na znane polskie
i ukraińskie osobistości polityczne,
z czego 8 udanych) ukraińskie podziemie nacjonalistyczne dokonało
w latach 1921-39 łącznie pięciu
zamachów bombowych i 18 akcji
ekspropriacyjnych. Zestawienie nie
uwzględnia aktów sabotażu skierowanych przeciw mieniu publicznemu, społecznemu, czy prywatnemu, które były główną pozycją w
zestawieniach policyjnych dotyczących działalności UWO i OUN. „

Zamiast komentarza niech przemówią fakty.
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów tę walkę „narodowowyzwoleńczą” rozpoczęła od początku

Ukraiński historyk, Kłymentij Fedewycz, w artykule „OUN, Litwa i
ZSRR w latach ’30. Przyjaźń przeciwko Polsce” pisał:

Żeby było „logiczniej” trzeba dodać, że OUN wchodziła w skład
międzynarodówki faszystowskiej
o nazwie Zjazd Zagranicznych Narodowych Socjalistów z siedzibą w
Stuttgarcie, pod patronatem Josepha Goebbelsa.

„Czechosłowacja i Litwa były
jednym z głównych międzynarodowych sponsorów i sojuszników
antypolskiej terrorystycznej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) w latach 30-tych
XX wieku. W tym właśnie czasie
podtrzymywały one przyjazne stosunki z ZSRR włączając w to wymianę informacji wywiadowczych
i współpracę w dziedzinie wojskowej. /.../ Konowalec posiadając od
1929 roku litewskie obywatelstwo
korzystał z obrony konsula litewskiego w konflikcie z władzami
Genewy, które dążyły do wydalenia go jako osoby niepożądanej z
miasta, gdzie miała swoją siedzibę
Liga Narodów. Litewskie paszporty mieli także inni liderzy OUN:
Roman Suszko i Emil Senyk. Suszko został oficjalnie urzędnikiem
litewskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Z Konowalcem
mieli kontakty najwyżsi przedstawiciele litewskiego państwa, np. w
1930 roku litewski minister spraw
zagranicznych Dovas Zaunis. Inicjatorem spotkania była strona
litewska, posługująca się przedstawicielem OUN na Litwie, Osypem Sewrukiem (pseudonim Iwan
Bartowycz). Jego zadaniem, jak
i Ryszarda Jerego w stosunku do
władz niemieckich, były kontakty
z Litwinami, utrzymywanie od Litwy finansowego wsparcia i kontrola wydawnictw OUN na Liwie
.Problem zachodnioukraiński był
omawiany na posiedzeniach władz
litewskich. Ukraińcom wydatna
pomoc okazywał Lietuvos Šaulin
Sajunga (Związek Szaulistów) i
Vilniui Vaduoti Sajunga (Związek
Wyzwolenia Wilna), w tym przy
wydawaniu gazet i audycjach radiowych kowieńskiego radia. Poza
tym na początku lat 30-tych Litwa
organizowała na swoim terytorium
wydawanie druków OUN „Surma”
i „Nacjonalisty” . W latach 30-tych
litewskie władze niejednokrotnie przeznaczały znaczące środki
pieniężne, które dla OUN-owców
miały szczególnie ważne znaczenie
w latach 1933 – 1937, gdy niemieckie specsłużby zamroziły kontakty
z OUN z powodu zbliżenia polsko-niemieckiego. W tym czasie z
powodu nacisku Niemiec i Polski
także Czechosłowacja zaprzestała
wspierania OUN. W roku 1937 w
litewskiej ambasadzie w Paryżu z
poręczenia Jewhena Konowalca
jego sekretarz Ołeksa Bojkiw odebrał za pokwitowaniem od kuriera
z Litwy 2,5 tysiąca dolarów amerykańskich na potrzeby OUN, później
przez O. Bojkiwa środki pieniężne
z Litwy były przekazywane niejednokrotnie. /.../ Moskwa mogłaby
skutecznie nalegać na zaprzestanie
litewsko-ukraińskich kontaktów i
litewskiej pomocy dla OUN, jednakże tego nie zrobiła, zapewne
dzięki wyjątkowo antypolskiemu
charakterowi tych działań. Natomiast Litwa oficjalnie występowała jedynie za oswobodzeniem
Ukrainy Zachodniej spod „polskiej
okupacji” nie dotykając kwestii

wyzwolenia Ukrainy Wschodniej
spod władzy sowieckiej. Polskie
MSZ doszło do wniosku, że wsparciem ukraińskiego ruchu w Kownie
zajmowały się nie tylko władze litewskie, ale i działający za ich pośrednictwem Związek Sowiecki.
Na rzecz tej tezy świadczył wyjątkowo antypolski przebieg zebrań
Litewsko-Ukraińskiego Towarzystwa w Kownie i nie poruszanie na
nich tematu Ukrainy Wschodniej.
/.../ Odnowienie współpracy OUN
z Niemcami w latach 1937-1938
podjęte w perspektywie ewentualnego konfliktu niemiecko-polskiego i niemiecko-sowieckiego spowodowało szereg prewencyjnych
przedsięwzięć ze strony sowieckich
służb specjalnych, wśród których
znajdowało się zabójstwo kierownika OUN, Jewhena Konowalca.
Od tego okresu niemieckie polityczne i finansowe wpływy w OUN
stały się dominujące i niemiecka
orientacja OUN odsunęła pozostałe
państwa na drugi plan (Kłymentij
Fedewycz;
tłumaczenie: Marcin Skalski Źródło: www.istpravda.com.eu).
Współpraca OUN z Abwehrą „zaowocowała” już we wrześniu 1939
roku, kiedy to razem z wojskami
niemieckimi w agresji na Polskę
udział wzięły zbrojne formacje
ukraińskie, w tym sformowany
przez Abwehrę Legion Ukraińskich
Nacjonalistów pod dowództwem
członków prowidu OUN Romana
Suszki i J. Bojdunyka, składający się z trzech kompanii i liczący
około 500 żołnierzy, który dotarł
aż pod Lwów. Natomiast uzbrojone bandy Ukraińców, tworzone
głównie przez bojówkarzy OUN,
wznieciły rebelię na zapleczu frontu w Małopolsce Wschodniej (woj.
tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie) oraz na Wołyniu. Atakowały nie tylko cywilną ludność
polską, ale także posterunki policji,
pojedynczych żołnierzy WP lub ich
małe grupy, z oddziałów rozbitych
już przez Niemców i wycofujących
się przed Sowietami na zachód za
Bóg, bądź usiłujące przedostać się
za granicę z Rumunią i Węgrami.
Już wówczas szokowało niebywałe barbarzyństwo popełnianych
zbrodni na Polakach przez bojówki
OUN..
Wikipedia podaje też, że w sierpniu i wrześniu 1939 roku OUN i
Abwehra zaplanowały wybuch
antypolskiego powstania, jednakże
17 września wobec wkroczenia Sowietów Wilhelm Canaris odwołał
te przygotowania. Ponieważ nie do
wszystkich członków OUN dotarła ta informacja, przystąpili oni do
działań według wcześniej ustalonego planu. Natomiast współpraca z
Sowietami była raczej spontaniczna, a nie zaplanowana.
Prorektor Akademii Zarządzania
MSW Ukrainy prof. Doktor Nauk
Historycznych Anatolij Czajkow-

1 lipca 2015 - strona 16
ski stwierdza: „Dziewięć lat po
utworzeniu UWO dołączyła do
nowo założonej, ponownie przez
Konowalca, OUN (Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów), jako
jej zbrojne ramię. W związku z
tym wzrosły wpływy pieniężne:
w latach 1936-1937 łączny budżet
OUN wynosił 126 tysięcy dolarów,
z czego 50 tysięcy wpłaciły Niemcy hitlerowskie, a 30 tysięcy - Litwa, gdzie Konowalec był uważany
za „swego” człowieka. Z litewskim
paszportem on swobodnie poruszał
się po całej Europie, mieszkał w
stolicach, gdzie prowadził negocjacje i zdobywał pieniądze „na
rozwój”. /.../ W styczniu 1934 roku
sztab OUN z siedzibą w Berlinie na
prawach samodzielnego wydziału
włączono do Gestapo, za środki
finansowe Niemiec zbudowano
baraki, w których szkolono bojowników OUN i ich oficerów. Dokładnie w tym roku członkowie OUN
popełnili najbardziej znane zabójstwa na zlecenie. Wśród nich, zabójstwo ministra spraw wewnętrznych Polski Bronisława Pierackogo
w 1934 roku. Akt terrorystyczny
zaplanował Bandera a wykonał
bojowiec Hryć Maciejko. Zabójcy
udało się uciec za granicę i do końca życia mieszkał w Argentynie,
ale na miejscu zbrodni zapomniał
„wizytówki” - nie zdetonowanej
bomby. Została zbadana i rozbrojona, znaleziono jej wykonawcę studenta-chemika z Pragi. Od niego
nitka prowadziła do tajnego archiwum, które przechowywał u siebie
kanclerz OUN Jemelian Senik. Na
podstawie archiwum Senika poznano nazwiska organizatorów i
wykonawców nie tylko zabójstwa
Pierackiego, ale i innych „eksów”
i „atentatów”. W rezultacie tzw.
„warszawskiego procesu” Bandera otrzymał wyrok śmierci. Jednak
wyrok został zmieniony w drodze
amnestii na dożywotnie więzienie.
Następnie przeprowadzono „proces
lwowski”, gdzie na ławie oskarżonych zasiadło ponad 20 członków
OUN, w tym Szuchewycz, Stećko,
Zarycka. Byli oskarżeni nie tylko
o współudział w zabójstwach, ale
i w dokonywaniu „eksów” - napadów na dyliżanse pocztowe, kasy
i banki. UWO stosowała znane od
rewolucji 1917 roku hasło: „Grab
zagrabione!” lub inaczej było to nazywane „ekspropriacją ekspropriorowanego”, „wywłaszczenie wywłaszczonego”, w skrócie - „eksy”.
Oficjalny historyk nacjonalistyczny
Orest Subtelny mówi o około 60
aktach terroru i „eksów” popełnionych przez OUN. Zasadniczo
chodzi o grabieże i morderstwa na
terytorium Galicji. /.../ Bandera został wymieniony w aktach Abwehry pod pseudonimem Szary. Jego
zwolennik Rico Jaryj był oficerem
Gestapo i agentem o pseudonimie
Konsul-2. Jarosław Stećko miał
abwehrowski pseudonim Basmacz
i pseudonim u włoskich faszystów
- Belendis. Roman Szuchewycz
- Taras Czuprynka, ukończył niemiecką szkołę oficerską a następnie
wyższe kursy i otrzymał stopień
Hauptsturmfuhrer (kapitan) SS. /.../
Dowódcami „Nachtigalla” byli
Niemcy Gertsner i Oberlander, ich
zastępcą - Szuchewycz. W orgii
zniszczenia brał udział i drugi sformowany przez hitlerowców ukraiński batalionu „Roland”, któremu
dowodzili Hauptmann Novak i
ounowiec Pobihuszczy. Cywilnych
mieszkańców Lwowa masowo rozstrzeliwali, wieszali, zakopywali
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żywcem, a przed zamordowaniem
wielu swych ofiar urządzali przerażające bestialstwem „zabawy”.
/.../ Bandera nie siedział sobie tak
zwyczajnie w Krakowie, on stąd
wydawał rozkazy. Całe miasto było
oblepione plakatami: „Bić Żydów
i bolszewików! Niech żyje Adolf
Hitler! Niech żyje Stepan Bandera !”. Wszystko co działo się we
Lwowie, w całości zgodne było z
jego hasłem: „Nasza władza musi
być straszna!”. I taka była. Starają
się, abyśmy uwierzyli, że tragedii
we Lwowie nie są winni „nahtigallowcy”, a na przykład „ślepa
nienawiść tłumu.” Jednak przeczą
temu zeznania naocznych świadków o zorganizowanym charakterze pogromów. Zdarzało się, że
ludzi rozstrzeliwano nie tylko z
poczucia nienawiści rasowej, ale
i dlatego, aby zająć ich mieszkania i zawładnąć ich mieniem. /.../
Trybunał w Norymberdze uznał za
zbrodnicze SS, SD i inne nazistowskie służby specjalne i organizacje,
a ounowcy z nimi współpracowali.
Następnie Zgromadzenie Ogólne
ONZ przyjęło poprawki: „Wszyscy zbrodniarze wojenni z okresu
II wojny światowej podlegają wykrywaniu, aresztowaniu i osądzeniu. Nie obejmuje ich przedawnienie. Nie przysługuje im prawo do
azylu ...”. Szkoda, że wtedy nikt
nie wpadł na pomysł, aby dopisać
punkt o zakazie przyznawania takim osobom tytułu Bohatera. Bandera i Szuchewycz byli agentami
hitlerowskich służb specjalnych i to
mówi wszystko. Centrum Szymona
Wiesenthala, zwanego „łowcą nazistów”, wystąpiło z ostrym potępieniem dekretu Wiktora Juszczenki w
sprawie przyznania tytułu Bohatera
Ukrainy Romanowi Szuchewyczowi (pośmiertnie) i jego synowi Jurijowi, który jest zaangażowany w
działania zmierzające do rehabilitacji zbrodniarza. /.../
Bandera i Stećko nie zostali zlikwidowani, nie zostali zamęczeni
w lochach gestapo, lecz cierpliwie
byli namawiani do rezygnacji z
„Aktu” z dnia 30 czerwca. W odpowiedzi Stećko dosłownie zasypał
Berlin pokornymi i jednocześnie
naglącymi listami, w jednym z
nich nalegał na „celowość przeniesienia na Ukrainę niemieckich
metod eksterminacji żydostwa”.
Nie wytrzymuje krytyki współczesne zaklinanie rzeczywistości, aby
Banderę i Stećkę uznać za bojowników rozpaczliwie walczących z
hitlerowcami. Prawda jest taka, że
była awanturnicza próba utworzenia faszystowskiej Ukrainy. Przywódcy OUN (B) mieli nadzieję, że
będą w stanie przekonać Niemców
o swoim oddaniu i swojej przydatności, co pozwoli im ostatecznie
wyeliminować z gry Melnyka. /.../
Bandera zgodnie ze swoim planem
„pozostał w cieniu”: jego nie było
nawet we Lwowie i on nie miał z
tym nic wspólnego. Być może dlatego oficjalnym powodem jego aresztowania był inny kompromitujący
fakt. Na procesie norymberskim o
Banderze zeznawał płk Erwin Stolze, zastępca szefa Abwehry-2, który bezpośrednio nadzorował działania Bandery: „aresztowanie było
uzasadnione faktem, że gdy w 1940
roku otrzymał od Abwehry ogromną sumę pieniędzy na sfinansowanie ounowskiego podziemia i organizację działalności wywiadowczej
przeciwko ZSRR, starał się zagarnąć pieniądze dla siebie i przelał je
do jednego ze szwajcarskich ban-

ków”. /.../ Same jego aresztowaniu
nie było aż tak straszne. I po raz
kolejny odwołajmy się do zeznań
Erwina Stolze: „W sierpniu 1941
roku, Bandera został aresztowany i
trzymany w areszcie domowym w
jego willi na przedmieściach Berlina.” Jeśli chcą się kogoś pozbyć, to
go w willi nie trzymają. W tym samym czasie z Krakowa do Berlina,
w pobliże swego męża, przeniosła
się Jarosława Opariwśka-Bandera
z trzymiesięczną córką.. /.../ Jeżeli chodzi o „męczarnie” Bandery w Sachsenhausen, to umieszczono go, tak samo jak Jakowa
Stalina, w specjalnym bloku „A”.
Tutaj przetrzymywano wysokich
rangą członków europejskich rządów, znanych polityków, których
Niemcy wymieniali za swoich jeńców. Tam również znajdowali się
najcenniejsi kolaboranci, którzy
współpracowali z nazistami, ale
chwilowo byli bez „przydziału”, na
przykład „własowcy”. /.../ 200 metrów od Sachsenhausen był zamek
Fridental, a w nim - szkoła agenturalno - dywersyjnych kadr OUN
(b). Przez instruktora szkoły Bandera przekazywał rozkazy swoim
podwładnym, a Niemcy temu nie
przeszkadzali. W Niemczech nadal
mieszka były abwerowski oficer
Dietrich Witzel. Dla mojego dokumentalnego filmu o OUN i UPA
ekipa filmowa nagrała rozmowę
z nim. Potwierdził on, że Bandera
i Stećko „zostali umieszczeni w
specjalnym miejscu, gdzie warunki utrzymania były o wiele lepsze,
niż w reszcie obozu ... Kontakt
OUN z Wehrmachtem, choć nie
tak aktywnie jak poprzednio, nadal
była podtrzymywany”. Banderę,
spacerującego po Berlinie, pewnego razu zatrzymała policja, ale on
pokazał zaświadczenie z Gestapo
i został bezpiecznie zwolniony.
To tak wygląda „męczarnia”? /.../
Pod koniec 1944 roku wynik wojny
był oczywisty. Niemcy połączyli
na wpół rozgromioną UPA z pozostałościami tak samo wyglądającej
dywizji SS „Galizien” oraz zwolnili z Sachsenhausen całą skonfliktowaną ze sobą czwórkę - Banderę, Stećkę, Melnika i Borowcia.
Banderę zaprosił na rozmowę sam
Reichsfiihrer Himmler. Powiedział:
„Konieczność waszego przymusowego pobytu pod pretekstem
aresztu, spowodowana przez okoliczności, czas i dobro sprawy, stała się nieaktualna.” /.../ Następnie
Bandera z Krakowa koordynował
przerzucanie grup dywersyjnych
w miejsca działania UPA. Kiedy
wojska radzieckie otoczyły Kraków, Banderę na osobisty rozkaz
Hitlera wywiózł stąd Otto Skorzeny”. ( http://www.bulvar.com.ua/
arch/2010/1/4b48b7bbce844/ ; za:
forum Inne Oblicze Historii, 21
kwietnia 2010). :
Ceniony przez gloryfikatorów
OUN i UPA Grzegorz Motyka
pisze: „OUN miała zmierzać do
„odzyskania, budowy, obrony i
powiększenia „niezależnego, zjednoczonego państwa ukraińskiego”
(Ukrajinska Samostijna Soborna
Derżawa – USSD), które miało
objąć wszystkie „ukraińskie ziemie etnograficzne”, czyli te, które
we wczesnym średniowieczu były,
zdaniem nacjonalistów, zasiedlone
przez Ukraińców. Zastrzeżono, iż
granice przyszłego państwa muszą
być jak najlepsze do obrony, co, jak
się wydaje, oznaczało przyznanie
sobie prawa do włączenia w jego
skład także ziem nawet przez nacjo-

nalistów nie uznawanych za ukraińskie. O imperialnych pokusach,
czy wręcz fantazjach istniejących
wśród nacjonalistów ukraińskich
świadczy również opinia wyrażona
przez jednego z teoretyków wojskowych OUN płk. Mychajła Kołodzynskiego w pracy pt. „Ukraińska
doktryna wojenna”: „Chcemy nie
tylko opanować ukraińskie miasta,
ale stratować ziemie wroga, zdobyć
wrogie stolice i na ich zgliszczach
oddać salut Imperium Ukraińskiemu. Chcemy wygrać wojnę wielką
i okrutną, wojnę, która zrobi z nas
włodarzy Europy Wschodniej”
(Grzegorz Motyka: „Ukraińska
partyzantka 1942–1960”, Warszawa 2006, s. 48).
OUN zakładała więc także aneksję
znacznej części terenów Związku
Sowieckiego oraz III Rzeszy, czyli większości wkrótce utworzonego Generalnego Gubernatorstwa.
Chwilowo ich interesy pogodził jeden nadrzędny cel: podbój i likwidacja Państwa Polskiego. I zabrali
się za to z gorliwością, walcząc o
prymat największego zbrodniarza
- ludobójcy.
Przez długie lata „palmę pierwszeństwa” dzierżyli Niemcy, obecnie z ich rąk przejęli ją „naziści”,
a Państwo Nazizm „okrywane” i
umiejscawiane jest przez coraz
większą rzeszę współczesnych
„Kolumbów” między Bugiem a
Odrą, ewentualnie „w Polsce, czyli nigdzie” - jak pisał jeden zdegenerowany narkoman francuski,
nazywany przez „elyty” pisarzem.
Dlatego ich zdaniem są to „polskie
obozy koncentracyjne”, aczkolwiek
pracowali w nich „naziści”.Ci „naziści” pierwsi zastosowali „eutanazję” - i to na masową skalę. Otóż
ocenili oni, że jeden z narodów
„nie nadaje się do dalszego życia”,
bo w rzeczywistości jest zbiorowiskiem wesz, które roznoszą tyfus,
co zagraża całej ludzkości, a przede
wszystkim rasie germańskiej. Co
prawda piersi do eutanazji w komorach gazowych mieli być przeznaczeni Polacy, ale okazało się, że
przez jakiś czas mogą być jeszcze
użyteczni, gdyż umieją orać, siać i
zbierać zboże.
Niemcy, jako cywilizowany zachodni naród zastosowali rozwiniętą technologię „przerobu wielkich
mas ludzkich” i wydawało się, że
są nie do prześcignięcia. Potem jednak okazało się, że większe efekty
osiągnął „system brygad pracy kolektywnej” NKWD. Trudniej tylko
było je zauważyć i policzyć. A to
dlatego, że zakłady pracy, wręcz
wielkie fabryki, nazywane gułagami, zlokalizowane były już za końcem świata zwanym Syberią, lub
po polsku „Sybirem”. Tam padały
rekordy „sztachanówki” nie do pobicia. Kilka milionów robotników
pracowało na jedną zmianę: od rozpoczęcia pracy do końca życia. Z
przerwą na posiłek bardzo krótką,
bo nie było co jeść.
Największy problem jest z trzecim
zbrodniarzem - ludobójcą. Okazuje
się, że on zniknął. Był – i go nie ma.
W jego miejsce pojawił się wybawca „narodowowyzwoleńczy”. Chociaż nikogo nie wybawił i żadnego
narodu nie wyzwolił, nawet własnego. Wręcz odwrotnie, pozbawił życia około ćwierć miliona Polaków
oraz około 80 tysięcy własnych
rodaków. Polaków, bo okupowali
„jego państwo”. Na Podolu i Wo-
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łyniu od 600 lat, na „Zakerzonii”
od... początków dziejów, czyli od
zawsze, a na pewno od ponad tysiąca lat. Trudno jednak przypuszczać,
że tę wiedzę posiadał niepiśmienny
najczęściej chłop ukraiński idąc z
siekierą „rizać” sąsiada „Lacha”.
To „inteligenci” z OUN, najczęściej
absolwenci polskich wyższych
uczelni, opętani szatańską doktryną
Dmyto Doncowa indoktrynowali
„ciemne masy” („bydło” według
Doncowa) obietnicami ukraińskiego raju po wyrżnięciu Lachów, a
popi prawosławni i greckokatoliccy
święcili kosy, siekiery i widły „na
obfite żniwo”, obiecując z kolei im
raj niebieski.
Według ówczesnych ukraińskich
„historyków” nacjonalistycznych
(a także i współczesnych) Polacy
okupowali państwo ukraińskie,
które faktycznie nigdy nie istniało.
Pierwsze próby jego utworzenia
przypadają bowiem na początek
XX wieku. Utworzenia go na przedrozbiorowym terytorium Rzeczpospolitej, która w tym czasie walczyła o odzyskanie swojej państwowości. Walczyła o odzyskanie swoich
ziem, a nie o podbój ziem obcych.
Kosztem wielkich ofiar zdołaliśmy
odzyskać część ziem zabranych
nam przez zaborców. Pomimo
123.letniej niewoli polskość na
nich przetrwała. Przetrwała także
na ziemiach nie odzyskanych, Pozostały poza granicami chociażby
duże skupiska ludności polskiej w
okolicach Mińska, Żytomierza,
Kijowa, czy Kamienia Podolskiego, które potem padły ofiarą ludobójstwa sowieckiego. Do dzisiaj
część mieszkańców tychże Kresów
Rzeczpospolitej pamięta o swojej
polskości, chociaż Polska o nich
praktycznie zapomniała, albo chce
zapomnieć. Pamiętają o nich natomiast jedni z naszych „najlepszych
przyjaciół”, decydenci „samostijnej” już Ukrainy. Przecież „ustawa językowa” wymierzona była
nie tylko w mniejszość rosyjską i
Ukraińców „rosyjskojęzycznych”,
ale także w mniejszość polską.
To tym „Lachom”, mieszkającym
często od setek lat na swoich ojcowiznach, nie zwraca się kościołów (co jest złamaniem nawet ich,
ukraińskich ustaw), wprowadza się
wbrew woli wiernych odprawianie
liturgii w języku ukraińskim, uniemożliwia funkcjonowanie Domów
Polskich (np. Lwów, Kijów). Jest to
realizowanie doktryny OUN, Ukrainy bez czużyńców, bez „obcych” ,
czyli Ukrainy wyłącznie dla Ukraińców. Tutaj nacjonalizm ukraiński
może konkurować tylko z nacjonalizmem litewskim.
Ukraina jest jedynym państwem na
świecie uznającym za bohaterów
formacje, które dopuściły się zbrodni ludobójstwa. A dzieje się tak
dlatego, że zbrodnia ta dokonana
została na ludności polskiej. Każde
inne suwerenne państwo wobec tak
wrogiego aktu zastosowałoby odpowiednie sankcje dyplomatyczne
i ekonomiczne. Włącznie z zerwaniem stosunków dyplomatycznych,
nagłośnieniem sprawy na forum
międzynarodowym, w tym ONZ
i UE. To jest znacznie poważniejsza sprawa niż wspieranie tzw.
separatystów z Republik Donbasu
i Ługańska przez Rosję. Czymże
różniła się Ukraińska Powstańcza
Armia od tychże „separatystów”?
Miała tylko znacznie lepsze warunki do działania, ponieważ Polska
znajdowała się pod okupacją nie-
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miecką, a zarówno UPA jak i jej polityczne przywództwo, czyli OUN,
z Niemcami kolaborowały. Ukraina nie jest pod okupacją rosyjską,
posiada własną armię i wsparcie
wielu państw, z Polską i USA na
czele. Ludność polska na Wołyniu
nie miała żadnego wsparcia,a za
sobą prawie dwuletni okres eksterminacji sowieckiej (aresztowania,
rozstrzeliwania, deportacje), ponad
półtoraroczny okres eksterminacji
dokonywanej przez okupanta niemieckiego (aresztowania, egzekucje, wywózki na przymusowe roboty) przy bardzo aktywnym udziale
kolaboracyjnej policji ukraińskiej.
Po 3,5.letnim okresie eksterminacyjnej działalności obu okupantów,
od całkowitego wyrżnięcia ludności polskiej we wsi Parośla 9 lutego
1943 roku rozpoczął się ludobójczy
szlak zbrodniarzy UPA. 9 kwietnia 2015 roku parlament ukraiński
uchwalił, że był to szlak „narodowowyzwoleńczy”. „Wyzwolił” on
cywilną ludność polską na Kresach
w liczbie około 200 tysięcy osób z
życia i dobytku, ale przecież Ukraina nie uzyskała w wyniku tych
działań wolności. A UPA okryła się
hańbą i splamiła nią naród ukraiński. Tę hańbę Werchowna Rada
Ukrainy uznała za jej cnotę. A wydawało się, że takie odwrócenie
pojęć cechować może tylko system
sowiecki,który już upadł. Czy Petra
Poroszenkę można już nazywać
„Słońcem Ludzkości” i „Gołąbkiem Pokoju”? Czy dopiero po rzezi ludności Donbasu i Ługańska?
We wrześniu 1939 roku ukraiński
nacjonalizm zawarł ideowe przymierze z niemieckim faszyzmem i
sowieckim bolszewizmem. Przypieczętował je „wspólnie wylaną
krwią”. Przeciwko Polakom, przeciwko Państwu Polskiemu. W swojej walce narodowowyzwoleńczej
wspierali „germańską rasę panów”
w ich walce o „przestrzeń życiową”, którą akurat upatrzyli sobie w
„Drach an Osten” (nie wykluczając
także Ukrainy), a jednocześnie sowieckim bolszewikom pomagali
realizować internacjonalistyczną
„rewolucję światową” w ich „walce
klas”, której znów na drodze stanęła „biała Polska”. Tak to „nacjonalizm” znalazł wspólną platformę
ideową z „internacjonalizmem”.
I realizacji tych „wielkich i szlachetnych” celów zagrażał jedynie
Naród Polski. Bo „wielki i szlachetny” cel ideologów z Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów” znany
był już od uchwały programowej I
Kongresu OUN z 1929 roku.
Poniżej przykłady współpracy bojówek OUN we wrześniu 1939
roku z Sowietami i Niemcami.
17 września w majątku Romanówka, gm. Szczurzyn, pow. Łuck
bojówkarze ukraińscy ze wsi Nemir i Tychotyn (gm. Szczurzyn),
uzbrojeni i podpici, z czerwonymi
opaskami, zażądali złożenia broni
przez oddział WP. Po odmowie,
w dniu 18 września zaatakowali
polski oddział. Po kilkugodzinnej
walce, gdy pojawił się oddział sowiecki, Polacy złożyli broń. Sowieci bezbronnych już żołnierzy polskich przekazali w ręce bojówkarzy
ukraińskich. Ukraińcy pozdzierali
z żołnierzy mundury, powiązali i
wraz z rannymi – razem około 50
żołnierzy - załadowali na kilka dużych wozów drabiniastych. Kłując
bagnetami leżących na wozach, zawieźli ich nad przepływającą w po-
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bliżu rzekę Stochód i tam potopili.
Nocą z 17 na 18 września we wsi
Sławenczyn pow. Podhajce, bojówka OUN ograbiła i spaliła zagrody polskie mordując 85 Polaków
(Motyka..., s. 72; Ukraińska partyzantka). „Z opowiadań ocalałych
mieszkańców wsi wiem, że napad
rozpoczęli oni od uroczystej mszy w
cerkwi, w której miejscowy ksiądz
grekokatolicki poświęcił przeznaczone do mordowania Polaków karabiny, kosy, widły, siekiery i noże,
głosząc „żeby żniwa były obfite”.
W mordzie brali udział niektórzy
nasi sąsiedzi. Większość zamordowanych Polaków zginęła od ciosów
siekier, noży i wideł, a tylko nieliczni
zostali zastrzeleni, głownie ci, którzy próbowali ratować się ucieczką.
Pierwszą ofiarą zbrodni była Pani
Gutowska, żona kierownika szkoły,
która mieszkała w pobliżu cerkwi.
Była w ostatnim miesiącu ciąży.
Oprawcy nożem rozpruli jej brzuch.
Jej córeczkę Romcię zakłuto nożami. Florian Kustrio, zięć Anny Denegi, był torturowany, obcięto mu
język, nos, uszy, palce u ręki i nóg.
Ukrainiec Perekop, który ukrył Polaka – Władysława Świdera, za to,
że nie chciał wydać jego kryjówki,
został zarąbany siekierą (Janina
Mazur; w: Komański H, Siekierka
Sz.: „Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1945”; Wrocław 2004,
s. 760).
Tego dnia we wsi Kuropatniki
pow. Brzeżany Ukraińcy zamordowali 40 osób narodowości polskiej („Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce
Wschodniej w świetle dokumentów
Rady Głównej Opiekuńczej 1943
– 1944”, wstęp i opracowanie L.
Kulińska i A. Roliński, Kraków
2003, s. 12 – 14). Wymienionych
jest jeszcze kilka wsi, które zostały
spalone a zamieszkująca je ludność
polska wymordowana W nocy z 18
na 19 września we wsi Horożanka
pow. Podhajce: „Zamordowano
kierownika szkoły Jana Groszka,
jego żonę i kilkumiesięczne dziecko oraz około 50 innych rodzin
polskich” We wsi Jakubowce pow.
Brzeżany, bojówkarze OUN używając kos, siekier, wideł i noży
wymordowali 5 rodzin polskich
liczących 21 osób, obrabowali ich
gospodarstwa i spalili. We wsi Litwinów pow. Podhajce, miejscowi
bojówkarze OUN zamordowali 41
Polaków i spalili 15 zagród. Tej
nocy we wsi Szumlany pow. Podhajce: „Zamordowano rodziny właścicieli folwarków Gilewskiego i
Gołembskiego, po 3 osoby, rodzinę
kierownika szkoły Engela (4 osoby)
oraz około 20 innych rodzin polskich. Bandzie przewodził ukraiński
ksiądz z Trościańca, powiat Brzeżany. /.../ Mord w Szumlanach rozpoczął się od sprofanowania rzymskokatolickiego kościoła. Banda rozbiła drzwi kościoła, z którego wyniesiono następnie obrazy, chorągwie,
szaty liturgiczne i wszystko, co się w
nim znajdowało. /.../ Ta profanacja
trwała trzy dni, żadnej władzy wtedy nie było. W międzyczasie mordowano nocą rodziny polskie i rabowano ich dobytek. W tym to czasie
wymordowano wszystkich Polaków
w Szumlanach”. We wsi Trościaniec pow. Brzeżany: „wymordowano wszystkie rodziny polskie. Akcja
mordu była zorganizowana na sposób wojskowy, a kierował nią ukraiński ksiądz, zamieszkały w Tro-

ściańcu jako miejscowy wikary. /.../
Sprofanowano także miejscową kaplicę polską i zbezczeszczono groby
/.../ a nieboszczyków odarto z szat i
obuwia i tak pozostawiono. Zdartą
z nieboszczyków odzież i obuwie,
a także zrabowane z kaplicy szaty
liturgiczne z wizerunkami Chrystusa, chustką Weroniki itd., oddano
do krawców, krawczyń i szewców
do przeróbki”. We wsi Krasucko
pow. Podhajce: „Całą wieś spalono
niemal doszczętnie i zamordowano
kilka rodzin polskich”. W kolonii
Mazurskie Łany pow. Brzeżany
„Ukraińcy zupełnie zniszczyli i spalili tą polską kolonię, a ludność w
znacznej części wybili”. W kolonii
Seńków Kuropatnicki pow. Brzeżany: „Ukraińcy zupełnie zniszczyli i
spalili tą polską kolonię, a ludność
w znacznej części wybili.” We wsi
Wyczółki pow. Buczacz: „Zamordowano kilkadziesiąt osób narodowości polskiej” („Antypolska…, :
jw.).
W mieście Równe woj. wołyńskie
tłum Ukraińców pobił do utraty
życia kilku Polaków, (w tym komendanta Policji Państwowej),
wcześniej aresztowanych przez Sowietów i wypuszczonych na plac,
gdzie w ciągu godziny pozwolono
miejscowej ludności na „zrobienie
porządku z aresztowanymi”, a więc
na publiczny lincz.
W dniach 17 – 20 września w osadzie Borowicze, pow. Łuck, podczas trzydniowej anarchii na którą
Sowieci dali zgodę Ukraińcy ze
wsi Topólno i wsi sąsiednich, zabili
około 50 żołnierzy WP oraz 8 osadników.
W pierwszych dniach po 17 września we wsi Karpiłówka pow. Sarny,
żołnierze sowieccy razem z Ukraińcami zamordowali 2 Polaków:
leśniczego i gajowego; natomiast
chłopi ukraińscy samodzielnie zamordowali 7 Polaków. Gajowego
Bagińskiego skrępowanego łańcuchem podciągnęli na grubą gałąź
pod którą rozpalili stos metrowych
polan i wśród ich gwizdów, krzyków i śmiechu upiekł się żywcem
i spopielił. Gajowego Kazimierza
Lecha powiesili na drzewie. Dwójce małych dzieci Kazimierza Lecha
roztrzaskali główki uderzając nimi
o ścianę, trzymając za nogi. Żonę
Wandę Lechową przybili gwoździami do wrót stodoły, gajówkę
podpalili a ogień przeniósł się także
na stodołę – spłonęła żywcem. Gajowego Chajeckiego skrępowanego
drutem wrzucili do rozgrzebanego
mrowiska. Gajowemu Prusowi odrąbali głowę i wrzucili do bagna.
23 września we wsi Urycz pow.
Stryj bojówkarze OUN z żołnierzami niemieckimi zamknęli w budynku gospodarczym wziętych do
niewoli 80 żołnierzy WP i wrzucili
granaty, które spowodowały także pożar; tylko 6 rannych zdołało
uciec, z których 3 zmarło; ocalało 3
żołnierzy; łącznie zamordowanych
zostało 77 żołnierzy WP oraz 1
Żyd, który został rozstrzelany.
24 września w miejscowości Rogalin oraz w majątku Husynne pow.
Hrubieszów Sowieci i miejscowi
Ukraińcy zamordowali 28 żołnierzy WP (w tym 3 oficerów), rozbierając ich do naga i kłując bagnetami; Ukraińcy zrabowali potem ich
rzeczy.

We wsi Grabowiec pow. Hrubieszów Sowieci i miejscowi Ukraińcy
zamordowali w szpitalu polowym 5
lekarzy WP oraz rozstrzelali w pobliskim lesie 30 rannych żołnierzy
WP.
We wsi Pawłokoma, pow. Brzozów
ukraiński nacjonalista nauczyciel
Mikołaj Lewicki złożył donos do
Niemców na 12 Polaków, że posiadają broń i w nocy ostrzelali
żołnierzy niemieckich. Niemcy
aresztowali 5 Polaków, groziło im
rozstrzelanie, ale okazało się, że
oficer niemiecki prowadzący śledztwo zna jednego z aresztowanych,
gdyż razem służyli w wojsku austriackim podczas pierwszej wojny
światowej. Śledztwo przeprowadził
dokładnie i zwolnił aresztowanych.
Po dwóch tygodniach Niemcy cofnęli się i Pawłokoma znalazła się
pod okupacją sowiecką. Wówczas
miejscowy Komitet Ukraiński doniósł do NKWD, że część Polaków jest osadnikami wojskowymi,
którzy walczyli w 1920 r. NKWD
zesłało na Sybir 7 polskich rodzin
liczących 40 osób. Z tej grupy ocalało 10 osób.
We wsi Bołdury, pow. Brody: W
naszej wsi około połowę stanowili
Polacy i tyle samo Ukraińcy. Do
1939 r. stosunki między nimi układały się poprawnie i nie było żadnych konfliktów. Radykalna zmiana
zaczęła następować po wkroczeniu
17.09.1939 r. Armii Sowieckiej.
Miejscowi Ukraińcy nałożyli na
rękawy czerwone opaski, stworzyli
czerwoną milicję, zaczęli rozbrajać
i mordować powracających z wojny
polskich żołnierzy. Terenową władzę przejęli miejscowi Ukraińcy.
Polacy nie mieli nic do powiedzenia. 1 maja 1940 r. we wsi zorganizowano wielki wiec (miting) polityczny. Przyjechali przedstawiciele
władz sowieckich z rejonu Brody.
Miejscowy Ukrainiec, Iśkiw Fidik,
wygłosił przemówienie, w którym
opowiedział o „strasznych krzywdach”, jakie wyrządzała Ukraińcom „pańska Polska”. Przez cały
okres okupacji sowieckiej żyliśmy
pod ciągłym strachem wywózki na
Sybir. Miejscowi Ukraińcy mieli w
tym zakresie wiele do powiedzenia.
Na ich życzenie sporządzano listy
wielu niewinnych Polaków, których
zsyłano na Sybir (Kazimierz Tymczyszyn; w: Komański..., s. 606).
W dniach 8 – 10 lutego 1940 r.
NKWD dokonało deportacji około
250 tysięcy Polaków, głównie do
Kazachstanu i na Syberię. Listę Polaków do deportacji przygotowywał miejscowy, tzw. Komitet Ukraiński, natomiast zatwierdzała ją rejonowa „trójka” NKWD, w której
składzie najczęściej był miejscowy
Żyd i Ukrainiec.12 – 15 kwietnia
1940 r. w drugiej deportacji na Sybir Sowieci wywieźli około 300
tysięcy Polaków. Były to głównie
rodziny wojskowych, urzędników,
policjantów, już wcześniej internowanych lub aresztowanych przez
NKWD. Ponadto deportowano
rodziny działaczy społecznych,
nauczycieli, kupców i inne rodziny
inteligencji polskiej.
Kolonia i wieś Łanowce Szlachta
pow. Borszczów: „Rok 1940 rozpoczął się bardzo ostrą zimą i w tę
mroźną, z obfitymi opadami śniegu
zimę, przy pomocy Ukraińców oraz
ich milicji, wczesnym rankiem 10
lutego 1940 r. wywiezione zostały
na Sybir wszystkie polskie rodzi-
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ny z Kolonii. Dano im pół godziny
na spakowanie się i dostarczonymi
przez Ukraińców saniami zawieziono do najbliższej stacji kolejowej, a
transporty na Sybir formowano w
przygranicznej stacji, w Husiatynie.
Po dwu zaledwie miesiącach 13
kwietnia 1940 r. zostali wywiezieni
na Sybir kolejni mieszkańcy wsi,
tym razem mieszkający tu od wielu
pokoleń. /.../ Tym samym transportem jechało wiele rodzin polskich z
Borszczowa, miedzy innymi prawie
całe grono profesorskie z borszczowskiego gimnazjum i liceum.
Tak jak w lutym kolonistów, tak
teraz rdzennych mieszkańców tych
ziem wskazali miejscowi Ukraińcy,
jako groźnych „wrogów socjalizmu
i ZSRR” (Ludwik Fijał; w: Komański..., s. 519 – 520).
Z terenów okupowanych przez
Związek Sowiecki około 30 tys. nacjonalistów ukraińskich przeniosło
się do Generalnej Guberni, tworząc
w Krakowie swe ośrodki. Powstał
finansowany przez Abwehrę, kontrolowany przez OUN Andrija Melnyka, Ukraiński Centralny Komitet
(UCK) z Wołodymyrem Kubijowyczem na czele oraz z udziałem
R. Suszki i działającego z ramienia
Abwehry Theodora Oberländera.
Na południowo-wschodnich obszarach GG utworzono placówki terenowe UCK pod nazwą “Ukrajinśki
Dopomohowi Komitety” (UDK),
współpracujące z administracją
niemiecką i wykonujące zadania na
rzecz okupanta niemieckiego, takie
jak: w nabór robotników przymusowych do Niemiec, ściąganie od
ludności obowiązkowych dostaw.
UCK-UDK prowadziły politykę
ukrainizacji terenów, zaliczanych
przez OUN do “ukraińskich terytoriów etnograficznych”, to znaczy
na Podlasiu, Chełmszczyźnie, Nadsaniu i Łemkowszczyźnie. Kubijowycz występował do generalnego
gubernatora Hansa Franka o dokonanie przesiedleń ludności polskiej
z terenów, które OUN traktowała
jako ukraińskie. W następstwie
działań UCK-UDK, ludność ukraińska na terenie GG była uprzywilejowana w porównaniu z sytuacją
ludności polskiej.
W 1940 roku dokonał się rozłam
w OUN, przez co utworzyły się
dwie frakcje partyjne – OUN Bandery i OUN Melnyka. . Rozłam
formalnie potwierdzony został
na II. Wielkim Zborze Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
(WZOUN) w kwietniu 1941 r. w
Krakowie. WZOUN wprowadził
do ruchu faszystowską formę przywitania: podniesienie wyprostowanej prawej ręki wyżej czubka
głowy wraz ze słowami: “Sława
Ukrainie” – “Herojam Sława”.
W maju 1941 roku OUN Bandery
wydał “Polityczne wytyczne”, w
których przewidywał rychłe nadejście “rewolucji narodowej”, w trakcie której nastąpi “usuwanie okupantów z ziem ukraińskich”, jak to
przewidywała uchwała I Kongresu
OUN z 1929 roku.
„13 września 1939 roku do Sambora wkroczyły wojska niemieckie,
które przebywały w nim przez 10
dni. W ciągu tego krótkiego czasu
Niemcy aresztowali na podstawie wcześniej przygotowanych list
około 100 Polaków. Tę „operatywność” należy przypisać ścisłej
współpracy wywiadu Abwery z
działaczami ukraińskimi z kierownictwa OUN i donosami miejsco-
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wych nacjonalistów ukraińskich. 23
września 1939 roku, po wycofaniu
się wojsk niemieckich, do Sambora
wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. I już kilka dni potem rozpoczęły
się aresztowania Polaków, dokonywane przez NKWD. Ponownie
działo się to przy ścisłej współpracy i donosach miejscowych Ukraińców, zarówno komunistów, jak
i nacjonalistów. W okresie od 30
września 1939 do czerwca 1941
roku, z terenu powiatu aresztowano
i wywieziono w głąb ZSRR około
2000 osób. (Siekierka Sz., Komański H., Bulzacki K. : „Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim”. Wrocław
2006, s. 895).
Wiedza Polaków o ludobójstwie
dokonanym przez UPA na ludności polskiej w latach 1943 – 1947
jest ciągle mała, ale wbrew polityce
władz PRL-u oraz „poprawności
politycznej” i „przyjaźni polsko-ukraińskiej” (co, jak widać, Ukrainie nie przeszkadza gloryfikować
zbrodniarzy z OUN-UPA) poszerza
się dzięki działaniom części historyków i osób zaangażowanych
w upamiętnienie ofiar zbrodni.
Niestety, ciągle pomija się sprawę
podstaw ideowych, które doprowadziły do tego ludobójstwa, a więc
doktryny ukraińskiego nacjonalizmu sformułowanej przez Dmytro
Doncowa, a zwłaszcza nazistowskich przykazań „Dekalogu Ukraińskiego Nacjonalisty”, którego na
pamięć musiał znać każdy członek
UPA, a jego stosowanie doprowadziło do ludobójstwa okrutnego
(„genocidium atrox).
OUN i UPA wbrew głoszeniu przez
wielu historyków, nie tylko zresztą
ukraińskich, kolaborowali z Rzeszą
Niemiecką do końca jej istnienia.
Poniżej zacytowane dokumenty
niemieckie, zamieszczone w książce wydanej przez IPN „Polska i
Ukraina w latach trzydziestych–
czterdziestych XX wieku” (Tom
4. Część druga. Warszawa – Kijów
2005) wyraźnie udowodniają, że
głównym celem UPA w 1944 roku
było kontynuowanie eksterminacji
ludności polskiej, czemu sprzeciwiali się nawet Niemcy!
Fragment protokołu przesłuchania
D. Pałamarczuka z 2 sierpnia 1944 r.
Pałamarczuk D. F. ( „Andruczuk”,
„Liman”): „Podczas gdy Prowid odpierał zarzuty i tłumaczył się przed
narodem, że UPA nie ma nic wspólnego z Niemcami, poszczególnym
dowódcom dawano pełną swobodę
w kwestiach wchodzenia z nimi w
różne porozumienia. Na przykład:
dowódca kurenia „Maks”, który
wchodził w skład grupy petlurowskiego pułkownika „Ihora”, pomagał Niemcom powstrzymywać
napór Armii Czerwonej nacierającej na Podkamień. Za to Niemcy
pozwolili banderowcom zrabować
klasztor – fortecę, wyrżnąć ukrywającą się tam ludność polską oraz
zabrać wszystkie przedmioty wartościowe – paramenty kościelne
starego, bardzo bogatego kościoła.
Tam horda banderowców, upojona
krwią dzieci, bezbronnych kobiet,
mężczyzn, duchowieństwa – księży, zabrała cenne rzeczy i opuściła
Podkamień. Poza pozwoleniem na
obrabowanie klasztoru, Niemcy
wydali do pół tysiąca (dokładnie
nie wiem) sowieckich karabinów,
około 40–45 tysięcy nabojów, 11
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„Maksimów”, 8 moździerzy różnego kalibru, dużo min. Polecono
dowódcy „Hamalui”, by wziął to
wszystko od Niemców.”. (Skorupśkyj Maksym (1915–1981), ps.
„Maks”; w OUN od 1939, w 1944
roku dca kurenia UPA w OW „Bohun”).
Informacja z 8 kwietnia 1944 r.
dotycząca rozmów dowódcy UPA
„Orła” z Niemcami.
„Zgodnie z umową, 7.4.1944 w
mieszkaniu okręgowego kierownika NEHRINGA w Kamionce
Strumiłowej odbyło się spotkanie
dowódcy bandy UPA – „ORŁA” z
niżej podpisanym, z którym przybył jako świadek sekretarz kryminalny STREICHER. Poza tym przy
rozmowach był obecny okręgowy
kierownik NEHRING i komendant
wojenny pułkownik MEILER. Pod
koniec przybyli jeszcze SS Hauptsturmführer i SS Obersturmführer
[z] dywizji zmotoryzowanej SS
HOHENSTAUFEN, którzy rozmawiali z „ORŁEM” wyłącznie
o sprawach wojskowych i chcieli zawrzeć umowę, na podstawie
której dyslokowany w tym samym
[co oddział „ORŁA”] terenie pododdział SS Hauptsturmführera nie
będzie walczyć z bandą „ORŁA”.
Dowódca bandy „OREŁ” był w
niemieckim mundurze wojskowym
bez naramienników i oznak, nosił
wstęgi Żelaznego Krzyża II klasy,
Medal za Wschód, a także Odznakę Szturmową Piechoty, Żelazny
Krzyż I klasy oraz srebrną Odznakę za Rany. Ma on mniej więcej
26 lat, średniego wzrostu, włosy
jasne zaczesane do góry i sprawia
dobre wrażenie. Przyjechał konno
i prowadził za sobą silnego białego
ogiera. Towarzyszyło mu dwóch
bandytów, również konno, uzbrojonych w karabiny. Byli w pełnym
[umundurowaniu] ukraińskich policjantów. Na wstępie okręgowy
kierownik NEHRING oświadczył,
że zgodnie z poprzednimi rozmowami pomiędzy nim a „ORŁEM”,
ten ostatni ma dostarczać informacje o sowieckich, rosyjskich i
polskich bandach, a w zamian za
to jego banda nie będzie narażona
na ataki niemieckie, o ile ze swej
strony zachowa całkowitą lojalność
wobec Niemców i ich interesów.
Okręgowy kierownik NEHRING
potwierdził również znany fakt, że
przekazał „ORŁOWI” trochę broni
i amunicji./.../ Było dla nas zaskoczeniem, że „OREŁ” nie stawiał ze
swej strony żadnych warunków co
do wynagrodzenia i wydaje się, że
wyjątkowo poważnie przekonywał
wszystkich uczestników rozmów o
tym, że ani on, ani jego pododdział
UPA absolutnie nie mają wrogiego
stosunku do Niemców, a są wręcz
gotowi im pomóc, na ile pozwolą
siły oraz jeśli nie naruszy to w sposób oczywisty lub nie przeszkodzi
ich narodowym ukraińskim interesom. Jedyną prośbą, spełnienia której „OREŁ” domagał się wcześniej
jako wzajemnej przysługi, było
zwolnienie przez policję bezpieczeństwa z więzienia kilku aresztowanych ludzi z jego pododdziału
UPA. Dodał jeszcze, wyraźnie podkreślając, że przyjazne uczucia, jakie żywi do Niemców on oraz jego
ludzie, nigdy nie wygasły nawet
wtedy, gdy policja bezpieczeństwa
nie [chciała ich] uwolnić. Następnie
przedstawiłem „ORŁOWI” [żądania], analogiczne [do wysuniętych
podczas] innych rozmów ze stroną
nacjonalistyczną i przedstawionych

w „IV-N 90/44 ściśle tajne”, z wyraźnym wskazaniem na obecną
sytuację wojenną, [oraz na to,] iż
chyba wszyscy się zgodzą, że element ukraiński, zdaje się, przegapił
moment, w którym mógł dowieść
swej gotowości do wspólnej z siłami niemieckimi walki przeciwko
bolszewizmowi. Ja nigdy nie mogłem dostrzec tej gotowości, wręcz
przeciwnie, ukraiński element narodowy w tych ciężkich czasach
i w obliczu grożącego niebezpieczeństwa bolszewizmu, podobnie
jak przedtem, marnował swe siły na
działania terrorystyczne podejmowane przeciwko elementowi polskiemu i nie prowadził [wspólnie z
nami] tak intensywnej walki, [jak]
na przykład przeciwko polskim
kobietom, dzieciom, wsiom. Sytuacja ta musi ulec zmianie i mając na
względzie policję bezpieczeństwa,
ze swej strony postawiłem „ORŁOWI” następujące żądania, od
których nie wolno na krok odstąpić.
1. Całkowita lojalność wobec interesów niemieckich. 2. Zaprzestanie
działalności terrorystycznej wobec
ludności polskiej. Przy tym zrobiłem zastrzeżenie, że „ORŁOWI”
i jego pododdziałowi UPA nie zabrania się walczyć na własną rękę
z polską bandą w lasach. Walka
ta jednak w żadnym wypadku nie
może być rozciągnięta na ludność
polską, wsie lub na tych polskich
mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy
nie należą do band. Jeśli „OREŁ”
potrafi udowodnić, że miejscowi
Polacy i Polki działają w konspiracji lub współpracują z bandami,
to materiał wywiadowczy na ten
temat [powinien] przekazać policji
bezpieczeństwa i jej zostawić [tę
sprawę] do realizacji; oskarżeni
Polacy i Polki zostaną pociągnięci
do odpowiedzialności. 3. Zaprzestanie wywierania jakiegokolwiek
wpływu na policję ukraińską. 4.
Zaprzestanie wywierania jakiegokolwiek wpływu na galicyjską dywizję strzelców „SS”. „OREŁ” bez
zbędnych słów oświadczył, że zgadza się na przyjęcie tych 4 żądań,
poza punktem 2, który pozbawia
go możliwości wyegzekwowania
posłuszeństwa od podejrzanych
lub winnych tutejszych Polaków i
Polek oraz ich osiedli. W tej sprawie chciałby on najpierw uzyskać
zgodę swojego kierownictwa i
kontynuować rozmowy podczas
następnego spotkania”. (SS Obersturmfüher i komisarz kryminalny
(—) PA SBU, F. 13, spr. 372, t. 36,
k. 102–104. Dokument opublikowany w: „Karta” nr 23/97, s. 67–
68). Przypisy: Nehring Joachim, SS
Untersturmführer, funkcjonariusz
SD; od poł. 1942 Kreishauptmann
Kamionki Strumiłowej.
Fragment informacji z 21 kwietnia
1944 r. dotyczący rozmów dowódcy zgrupowania UPA z Niemcami.
„Zgodnie z umową, 18 IV 1944 r. o
g[odzinie] 11-00 w Uhnowie odbyło się spotkanie z dowódcą zgrupowania UPA w rejonie Rawa Ruska.
Ze strony niemieckiej byli obecni:
Niżej podpisany z sekretarzem kryminalnym STREICHEREM i KOA
CZIMMEKIEM [?], oraz urzędnik kryminalny KULIK, lejtnant
doktor ZERFAS, adiutant 4 pułku
policji SS i kapitan BUCHENWISER, również z 4 pułku policji SS,
dowódca żandarmerii w Rawie Ruskiej oraz wielu funkcjonariuszy
policji porządkowej 4 pułku policji
SS. Ze strony UPA na spotkaniu
byli obecni: dowódca zgrupowa-

nia UPA z 5 przedstawicielami,
biorącymi udział w rozmowach
oraz liczną ochroną, w skład której
wchodziło mniej więcej 300–400
osób. Ochrona ta szczelnie otoczyła
cały rejon Uhnowa i prawdopodobnie nikogo nie wpuszczała ani nie
wypuszczała ze wsi w czasie rozmów. Sam dowódca bandy UPA
nie nosił munduru, jednak miał
przy sobie broń i niezbędne oporządzenie wojskowe, jak: pistolet,
automat, lunetę, kompas polowy,
mapnik itd. Pozostali towarzyszący
mu ludzie byli w większości bardzo
dobrze umundurowani – można
było zobaczyć mundury Waffen
SS, policji bezpieczeństwa, policji
ochronnej, ukraińskiej policji oraz
odzież składającą się częściowo
z munduru, a częściowo z ubrań
cywilnych. /.../ Żeby rozpocząć
rozmowy, zaproponowałem dowódcy bandy, by wyjaśnił nam, o
co chodzi UPA i dlaczego wyraża
ona gotowość do rozmów z nami.
Dowódca bandy odpowiedział, że
UPA uznaje tylko 3 cele: 1. Walka przeciwko bolszewizmowi. 2.
Walka ze wszystkim co polskie. 3.
Walka o utworzenie niepodległej i
samodzielnej Ukrainy. Aby osiągnąć powyższe cele, UPA zamierza
rozpocząć współpracę z Niemcami
oraz osiągnąć to, by Niemcy nie
atakowali ich i nie walczyli z nimi.
Ja z kolei przedstawiłem dowódcy bandy w zwięzłym streszczeniu sprawy następujące: a) Walkę
przeciwko bolszewizmowi UPA
może prowadzić bez ograniczeń, a
przede wszystkim na zajętym przez
nas obszarze może atakować i walczyć z sowieckimi bandami oraz
niszczyć je z własnej inicjatywy
i według własnego uznania. b) W
walce przeciwko polskości UPA ma
ściśle przestrzegać zasady, według
której może podejmować walkę
tylko z polską bandą, tj. z nielegalnym związkiem Polaków, którzy są
uzbrojeni i rozmieszczeni wyłącznie w wiejskich miejscowościach
oraz planują lub już podjęli antyniemieckie czy antyukraińskie akcje.
Natomiast UPA nie może atakować
polskich miejscowości i osiedli, jak
również zamieszkałych przez Polaków leśnictw, rezerwatów itd. Jeśli
UPA może udowodnić, że w polskich miejscowościach dochodzi
do spisków lub że mają tam swoje
bazy wypadowe i są rozlokowane
polskie bandy, to materiały z informacją powinna przekazać policji
bezpieczeństwa, która ze swej strony zajmie się likwidacją polskiego
gniazda powstańczego i pociągnie
winnych do odpowiedzialności. W
żadnym wypadku UPA nie może z
własnej inicjatywy prowadzić operacji w osiedlach, wsiach i wiejskich
miejscowościach, ponieważ jej poprzednie działania dowiodły, że we
wszystkich akcjach UPA przeciwko
zamieszkałym przez Polaków miejscowościom zawsze dochodziło do
najgorszych nadużyć i że stwarza
to poważne zagrożenie dla niemieckich interesów – zaopatrzenia
w żywność, dowozu niezbędnych
artykułów itd. W wypadku nie
przestrzegania tego warunku przez
UPA, będzie ona postrzegana jako
nielegalna banda, którą będziemy
zwalczać i niszczyć. UPA może potraktować to dosłownie i rozważyć,
co jej się bardziej opłaca – zgodzić
się na niemieckie żądania czy, podobnie jak jakakolwiek inna banda,
narażać się na ataki niemieckich
pododdziałów wojskowych i zostać
przez nie zlikwidowaną. Dowódca
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pododdziału UPA usiłował na różne
sposoby pominąć ten mój warunek.
Gdy przekonał się, że nie zrezygnuję z tego punktu i nie złagodzę go,
oznajmił, że dowie się w pewnym
miejscu, czy może zgodzić się na
moje żądania. Kiedy przekonsultuje to z organem nadrzędnym,
wrócimy do tej rozmowy podczas
następnego spotkania, termin którego uzgodniliśmy na czwartek 27 IV
1944 r., na godzinę 10.00 w Uhnowie. Wtedy on da odpowiedź. Ustaliliśmy, że na następne spotkanie
hasłem będzie „Rawa Ruska” oraz
każdy z nas będzie trzymać chusteczkę do nosa w prawej ręce. Ponieważ dyskusja, szczególnie nad
kwestią polską, zajęła kilka godzin i
spotkała się z silnym oporem przedstawicieli UPA, na razie odstąpiłem
od żądania, by [UPA] nie wywierała negatywnego wpływu na ukraińską policję i nie wpływała demoralizująco na nią ani na ochotniczą
galicyjską dywizję SS. Te punkty
powinny być dokładnie wyjaśnione podczas następnego spotkania.
Moja opinia o pododdziale UPA nie
jest najlepsza. Wśród uczestników
rozmów po stronie UPA znajdowali
się polityczni narwańcy, upierający się przy ostatecznej likwidacji
i zniszczeniu wszystkiego co polskie. Rzucając nieprzemyślane wypowiedzi nie zauważyli, że chcąc
osiągnąć swe antypolskie cele,
będą musieli podejmować również
działania antyniemieckie.” (I/4 SS
Obersturmführer i komisarz kryminalny (—) PA SBU, F. 13, spr. 372,
t. 36, k. 149–151.)
Fragmenty informacji stanisławowskiego Kreishauptamtu dla gubernatora Dystryktu Galizien z 7 maja
1944 r.
„ 3.5.1944 r. w szczerym polu, pod
wyznaczoną przeze mnie gruszą, na
wschód od Czarnego Lasu, odbyło
się spotkanie z dwoma przedstawicielami ukraińskiej partyzantki
nacjonalistycznej./.../ Treść ich
wypowiedzi była mniej więcej następująca: [...] W kwestii polskiej:
Od jesieni ubiegłego roku Polacy
dokonywali podpaleń i mordów na
ludności ukraińskiej we wschodnich [?] obwodach ukraińskich oraz
w Dystrykcie Lubelskim (Chełm,
Hrubieszów), jak też na Wołyniu.
Polski terror ogarnął również Galicję, a przede wszystkim Lwów, w
wyniku czego ucierpieli ukraińscy
profesorowie, studenci i ukraińska policja. Mając świadomość,
że terror może być złamany tylko
terrorem, Ukraińcy odpowiedzieli
tym samym. Nasz terror skierowany jest przeciwko najgorliwszym
polskim działaczom. Nasze grupy
likwidacyjne otrzymały polecenie,
by oszczędzali [życie] polskich
kobiet i dzieci. Czasami jednak [to
polecenie] łamano. [Przypadki takie] są badane przez nasze sądy i
surowo karane. Osobiście znane mi
są dwa wypadki, gdy za podobne
wykroczenia dwaj nasi mężczyźni
zostali skazani na śmierć, a wyrok
wykonano. Nasze dowództwo odżegnuje się od mordowania kobiet
i dzieci, lecz znajdujący się na niższych szczeblach ludzie czasami
bywają bez kultury [!]. Zarejestrowaliśmy wszystkich Ukraińców,
zamordowanych przez Polaków.
Według obliczeń, podczas ostatniej
fali mordów, która rozpoczęła się
jesienią, polscy aktywiści zamordowali ponad 2500 Ukraińców. Zabójstwa uważamy za broń polityczną, a terror stosujemy tylko w celu
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samoobrony. Polski ruch powstańczy wspólnie z bolszewizmem występuje zarówno przeciwko Ukraińcom, jak i Niemcom. Uważamy,
że Polacy dobrze maskują swój
wrogi stosunek do Niemiec oraz są
zwolennikami nie tylko Anglii, ale i
bolszewików. Fakt, że prawie cała
ludność polska pozostaje na okupowanym przez bolszewików terytorium oraz radosne witanie przez
nią nacierających bolszewików
dowodzi, że kierują się dyrektywami polskiego rządu emigracyjnego.
[Rząd ten] wydał polecenie ścisłej
współpracy z bolszewikami, utworzenia i przygotowania aparatu
administracyjnego, kierownictwa
gospodarczego, jak również przejęcia wszystkich organów władzy
i środków produkcji przez Polaków. /.../ Wstępują do partyzantki
bolszewickiej; po walkach z nią
znajdujemy wśród zabitych tutejszych Polaków. Niektórych z nich
osobiście znali nasi ludzie, inni byli
rozpoznawani po medaliku z Matką Boską, który nosili pod koszulą
na piersi. Na przykład na odcinku
między Niewoczynem a Bitkowem wśród zabitych partyzantów
znaleźliśmy naszych miejscowych
Polaków. Polacy również przeprowadzili bolszewickich spadochroniarzy – sabotażystów przez góry
na Węgry i na Słowację. Dlatego
w walce przeciwko bolszewikom
ukraińscy partyzanci likwidują Polaków jako szkodników. Na moje
pytanie – dlaczego ukraińscy partyzanci napadają na [większe] posiadłości, odpowiedzieli: „Dlatego,
że Polacy są tam aktywni w jeszcze większym stopniu, niż polscy
koloniści we wsiach i nadużywają
gościnności okazanej im na ukraińskiej ziemi”. ( Hauptmann okręgowy [Kreishauptmann] w Stanisławowie).
Fragment pisma Joachima Nehringa do dowódcy grupy UPA „Chmila” z 19 maja 1944 r.
„Pan dowódca grupy „Chmil”
Dotyczy starosty wiejskiego [w]
Streptowie. Z wielkimi podziękowaniami potwierdzam otrzymanie
Pańskiego listu z 11.5.1944 r. Odpowiadam, co następuje: 1) Nie da
się całkowicie uniknąć starć między jednostkami niemieckich sił
zbrojnych a poszczególnymi grupami UPA dopóty, dopóki wyższe
instancje UPA nie będą gotowe do
opartej na jasnych zasadach współpracy i nie wystąpią do mnie z odpowiednimi propozycjami. 2) W
pozostałych sprawach osobiście nie
widzę możliwości skutecznej i dobrej współpracy, gdy poszczególne
grupy UPA są niezdyscyplinowane i, prawdopodobnie zgodnie z
wydanym przez dowództwo UPA
rozkazem, wciąż jeszcze palą polskie osiedla, a nawet zakłady produkcyjne. Widzę w tym nie tylko
nieodpowiedzialne, szczególnie w
okresie wojny, niszczenie cennego mienia, ale przede wszystkim
zbrodnię wobec przyszłości narodu ukraińskiego. Jeśli ukraińskie
grupy nacjonalistyczne podejmują
obecnie zdecydowane próby umocnienia się w ogólnej rozstrzygającej
walce przeciwko bolszewizmowi
i zamiast skoncentrować przeciwko niemu swoje siły – palą polskie
wsie, to po zwycięstwie Niemców
zemści się to okrutnie na przyszłości narodu ukraińskiego. Jako
szczery przyjaciel narodu ukraińskiego bardzo nad tym ubolewam.”
(Kreishauptmann Nehring PA SBU,
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F. 13, spr. 372, t. 36, k. 251–252).
Jak wykazują dokumenty walka
„narodowowyzwoleńcza” OUN
i UPA polegała w okresie międzywojennym wyłącznie na działaniach skierowanych przeciwko
Polsce. Na terenie II RP były to
działania terrorystyczne i dywersyjne, przy czym zabójstwa dotyczyły osób dążących do ugody
polsko-ukraińskiej, a ich ofiarą
padło więcej Ukraińców. Celem
OUN było eskalowanie konfliktu
i uniemożliwienie porozumienia,
a represje władz polskich, zresztą
bardzo łagodne, skierowane przeciwko środowiskom nacjonalistów
ukraińskich, do dnia dzisiejszego
rozciągają one jako rzekomo skierowane na całą społeczność mniejszości ukraińskiej. W działaniach
skierowanych przeciwko Państwu
Polskiemu OUN współpracowała
z wszystkimi jego nieprzyjaznymi
rządami państw: Niemiec, Litwy,
Czechosłowacji i Związku Sowieckiego. We wrześniu 1939 roku
oddział OUN zwany „Legionem
Ukraińskim” pod dowództwem
płk. Romana Suszki przy boku
wojsk niemieckich wziął udział w
agresji na Polskę. W tym czasie
bojówki OUN dopuściły się już
pierwszych aktów ludobójstwa wobec ludności polskiej w co najmniej
kilkunastu wsiach dokonując rzezi
ich mieszkańców oraz dokonały
kilkuset napadów połączonych z
bestialskimi mordami na cywilnej
ludności polskiej, w tym uciekinierach z Polski centralne oraz na
żołnierzach WP. Bojówki te współpracowały wówczas nie tylko z
oddziałami niemieckimi, ale także
sowieckimi.
Znana jest pełna współpraca OUN
z Niemcami także w latach 1941 –
1943, w tym przy organizowaniu
policji ukraińskiej. Nie ma opracowań dotyczących współpracy
OUN z władzą sowiecką, zwłaszcza uczestnictwie jej członków w
tzw. selradach i uczestniczeniu w
opracowywaniu list deportacyjnych
Polaków na Sybir. Nikt nie zajął się
problemem porozumień UPA zawieranych z partyzantką sowiecką
na Wołyniu i dotyczących unikania wzajemnych walk, co sygnalizował w swoich książkach Józef
Sobiesiak „Maks”. O kłamstwie
walk UPA z Niemcami świadczą
cytowane wyżej dokumenty. Nie
ma natomiast opracowań dotyczących współpracy UPA z Sowietami
w roku 1944. A miały one miejsce
zarówno na Podkarpaciu jak i na
Lubelszczyźnie, gdzie władze sowieckie posterunki MO obsadzały
członkami UPA.
„Komendant Powiatowy MO w
Hrubieszowie, Dąbrowski (prawdziwe nazwisko: Chil), zaczął
włączać do składu osobowego
utworzonych wcześniej przez mjr
S. Basaja , posterunków MO, mężczyzn wywodzących się z ludności
ukraińskiej. Kilku z nich, przydzielonych do Posterunku MO w Kryłowie, było nieobecnych w Kryłowie,
w dniu 25 marca 1945 r., w czasie
dokonanego mordu na milicjantach
i ludności cywilnej tej miejscowości. W związku z przedstawionymi
powyżej zdarzeniami i ich okolicznościami, jedna z założonych w tej
sprawie wersji śledczych przyjmuje, iż dla pozbycia się mjr S. Basaja i rozproszenia wiernych mu
oddziałów Batalionów Chłopskich,
NKWD i UB wykorzystało zbrodniczą działalność UPA na terenie po-

wiatu hrubieszowskiego. Nastąpiło
to w drodze inspiracji odpowiedniej
akcji – mordu dokonanego na milicjantach i mieszkańcach Kryłowa – zaaranżowania jej i przeprowadzenia, sprawowania kontroli
nad jej realizacją oraz szeregiem
działań i zaniechań po jej wykonaniu” (IPN, Oddziałowa Komisja w
Lublinie; śledztwo w sprawie zabójstwa 17 funkcjonariuszy Milicji
Obywatelskiej i 28 osób cywilnych
dokonanego w dniu 25 marca 1945
r. w Kryłowie (woj. lubelskie) przez
członków Ukraińskiej Powstańczej
Armii, 17 października 2003).
„Oddział leśny Jana Leonowicza
ps. „Burta” działał w okolicach
Łaszczowa. W tym okresie „Burta” współpracował z podziemiem
poakowskim, a szczególnie z komendantem odtworzonego Rejonu
I Obwodu Tomaszów Lubelski, por.
Eugeniuszem Siomą ps. „Lech”.
Do maja 1945 r. aktywność band
UPA na terenach na wschód od
Łaszczowa znacznie zmalała i wydawało się, że wycofały się one bardziej na południe. Tak się jednak nie
stało. Wraz z zakończeniem działań
frontowych na europejskim teatrze
II wojny światowej UPA uaktywniło się. 15 czerwca 1945 r. „Lech”
otrzymał meldunek od „Burty”, w
którym ten informował go, że Ukraińcy z UPA skumali się z Sowietami
i razem starają się przepędzić polskich chłopów na zachód. Skutkiem
tych działań jest coraz więcej mordów dokonywanych bezpośrednio
na polach, do uprawy których wyszli polscy chłopi” (Marian Adam
Stawecki: „HISTORIA Z mgły
zapomnienia”; w: „Tygodnik Tomaszowski” nr 16 z 25 kwietnia
2012 r.).
Historyk pochodzenia ukraińskiego
John-Paul Himka ( Department of
History and Classics, University of
Alberta) w polemice ukraińskim
nacjonalistą z Instytutu Studiów
Ukraińskich w Kanadzie, 10 lutego 2010 r stwierdza: „Czy fakt,
że OUN była również ruchem narodowowyzwoleńczym, czyni go
mniej faszystowskim? Ustasze byli
również ruchem narodowowyzwoleńczym - czy też nie był to ruch faszystowski? Viet Cong był ruch narodowowyzwoleńczym - czy zatem
nie był ruchem komunistycznym?
Jaki rodzaj logiki jest tutaj używany? /.../ Więc to jest pierwsza rzecz:
OUN była organizacją faszystowską. /.../ Mój podstawowy problem
jest następujący: co bardziej przyczynia się do stworzenia stereotypu
- izolowanie i identyfikacja ukraińskiego ruchu politycznego, który
jest odpowiedzialny za wizerunek
Ukraińców jako faszystowskich
morderców, czy próba obrony tego
ruchu, podjęta w imieniu Instytutu
Studiów Ukraińskich, przy pomocy całkowicie zużytych i kiepskich
argumentów? Albo innymi słowy:
kto kompromituje Ukrainę - masowi mordercy Polaków, Żydów i
innych osób, czy ci, którzy potępiają ich i ich czyny? ./.../ Dlaczego
ktokolwiek miałby mieć ochotę przejąć spadek po tej grupie?
Dlaczego ja, osoba ukraińskiego
pochodzenia i ktoś, kto poświęcił
ukraińskim studiom czterdzieści lat
życia, miałbym nie chcieć zdystansować siebie i swojej wizji Ukrainy
i Ukraińców, od czegoś takiego jak
OUN? Dlaczego muszę się wstydzić z powodu bezmyślnych wypowiedzi oficjalnego przedstawiciela
[Instytutu] Ukraińskich Studiów?

Rozumiem, że OUN pozostaje
dominującą siłą w ukraińskiej diasporze za oceanem. Wiem, że wielu z nas, ja też, mamy w rodzinach
przedstawicieli starszego pokolenia, którzy byli członkami lub sympatykami OUN. Ale czy nie powinniśmy wyrzec się tego dziedzictwa?
Czy nie powinniśmy zrozumieć,
że to pokolenie dokonało złego
wyboru? Czy nie powinniśmy
przestać bronić czegoś, co jest nie
do obrony? Czy nie powinniśmy
wreszcie porzucić to dziedzictwo i
nie traktować go dłużej jako pewnego rodzaju świętego depozytu?
To nie jest tak, jakoby zbrodnie i
charakter OUN-UPA miały pozostać na zawsze ukryte. Archiwa nie
są [jeszcze] całkowicie otwarte, ale
wiele, wiele nowych dokumentów
jest teraz dostępnych dla badaczy.
Można w nich znaleźć wewnętrzne
raporty UPA na temat mordowania Polaków i Żydów, ulotki OUN
z 1941 roku wzywające mieszkańców do mordowania Żydów i
innych nie-Ukraińców, filmy ukazujące bojówki bijące Żydów na
ulicach Lwowa na koniec czerwca
1941 r., i wiele innych. Udokumentowane dowody są teraz dostępne
w sposób, jak nigdy wcześniej nie
było to możliwe. /.../ Natomiast
stwierdzenia takie, jakie wygłosił
dr Kohut, sprawią, że działalność
Instytutu Studiów Ukraińskich - w
najlepszym razie - będzie wyglądać
głupio, a w najgorszym przypadku
zostanie potraktowana jako współudział w zbrodni wojennej i negowanie Holokaustu. Naukowcy w
Instytucie Studiów Ukraińskich
nie powinni schlebiać „strażnikom ognia OUN” na Ukrainie i
wśród społeczności ukraińskiej w
Ameryce Północnej. Nie powinni
wprowadzać w błąd społeczeństwa.
Natomiast powinni mieć cywilną
odwagę i przywództwo niezbędne
do edukowania tych społeczności”.
Kontynuując debatę prof. Hlimka
15 lutego 2010 r stwierdza: „Zenon
Kobut chciałby, abym dostrzegł
pozytywne strony OUN i UPA, a
nie tylko ich masowe mordy na Polakach i Żydach. Po pierwsze, powiada on, oni walczyli o ukraińską
niepodległość. Tak, oni walczyli.
Ale w ich rozumieniu, państwo
ukraińskie, o które oni walczyli,
nie miało być po prostu „niepodległe”, to miała być „Ukraina dla
Ukraińców”, państwo jednorodne
etnicznie. Ten rodzaj niepodległości, jak przypuszczam, jest problematyczny. Armia Czerwona także
przedstawiała się jako wyzwolicielka Ukrainy spod okupacji niemieckiej i odnowicielka państwowości
ukraińskiej, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W
rzeczywistości stalinowski reżim
realizował niektóre z tych samych
ideałów, jak OUN-UPA: to była
ukraińska sobornost’ oraz etniczna
czystka terytorium Ukrainy. Sowieci rzeczywiście wykuli wielką
Ukrainę i usunęli prawie całą polską, niemiecką i tatarską ludność. I
na pewno nie mógłbym pomyśleć, i
wątpię, żeby Zenon tak uważał, że
ze względu na wkład Sowietów w
budowanie państwa ukraińskiego
możemy bagatelizować zbrodnie
stalinowskie na Ukrainie. /.../ Po
drugie, należy uznać, że OUN-UPA
wykazały się wyjątkową odwagę i
poświęceniem. Ja nie przeczę. Ale
ja również pamiętam, co historyk Janusz Radziejowski napisał
do mnie w 1988 roku, kiedy podniosłem dokładnie ten sam punkt
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wobec niego: „Dla oceny ruchu
ideologicznego lub narodowego
nie wojskowe cnoty są decydujące, ale programowe i polityczne
aspekty. Mówi się, że najlepszymi
żołnierzami byli Niemcy. Walczyli
przeciw światu, który przewyższał
ich wielokrotnie w ilości żołnierzy
i sprzętu.” Dzielny Hans walczący i zdobywający ulicę po ulicy w
siarczystym mrozie pod Stalingradem nie może poprawić ideologicznego oblicza niemieckiego narodowego socjalizmu. Po trzecie,
OUN-UPA miały istotne poparcie
społeczne. Takie samo miał Hitler
w Niemczech w 1941 roku, takie
samo miał Stalin na Wschodniej
Ukrainie w 1944 roku, tak jak i
Konfederacja na amerykańskim
Południu w 1861 roku, i tak dalej - ten konkretny argument nie
mówi w ogóle nic o ocenie ruchu.
OUN-UPA miały istotnie poparcie
społeczne wśród etnicznych Ukraińców na Zachodniej Ukrainie, ale
nie były popularne wśród nie-Ukraińców na Zachodniej Ukrainie, ani
w pozostałej części Ukrainy. Zróżnicowanie ich popularności jest
bezpośrednim wynikiem ideologii,
którą propagowali i praktykowali.
/.../ Mój sprzeciw, powtarzam, jest
reakcją na sztuczki semantyczne,
dokonywane w celu bagatelizowania negatywnego dziedzictwa
OUN-UPA. Ja nie biorę pod uwagę
przemiany OUN w bardziej pluralistyczną organizację. Ta zmiana w
latach 1943-44 odbyła się po prostu
na papierze. Wiele elementów z tej
„ewolucji” miało na celu pozyskanie alianckiego, zwłaszcza amerykańskiego, wsparcia. Nawet najbardziej liberalne skrzydło OUN, które
zgromadziło się wokół Mykoły
Lebed’a na emigracji, regularnie
fałszowało dokumenty dla wybielenia przeszłości OUN i UPA. /.../
Istnieją ważne moralne argumenty,
aby krytycznie dystansować się od
dziedzictwa OUN-UPA. Błędem
jest branie udziału w ukrywaniu
lub minimalizowaniu zbrodni tego
rodzaju. Te morderstwa same w sobie były czymś straszliwym. Przeżywam nocne koszmary z powodu
moich badań. Zbrodni tych nigdy
nie uda się cofnąć. Co najwyżej w
ramach rekompensaty można zaoferować ich dogłębne zbadanie i
wyrażenie żalu. Zamiast tego, często natykamy się na usprawiedliwianie i uzasadnianie, czyli bardzo
podobny sposób myślenia, który
leżał u podstaw mordów przed ich
rozpoczęciem. /.../ Wiaczesław
Wiatrowycz powiedział w wywiadzie, że UPA nie powinna być
obciążana odpowiedzialnością za
zabicie cywilów, ponieważ trudno
jest odróżnić cywilów od partyzantów. Taka argumentacja oznacza tylko kontynuowanie zbrodni.
Istnieje jeszcze kwestia tworzenia
bohaterów z ludzi, którzy mają takie zbrodnie na swoim sumieniu i
krew na rękach - na pewno należy
nakreślić tutaj wyraźną, nieprzekraczalną linię. A co z hipokryzją,
gdy wymaga się, aby świat uznał
głód w latach 1932-33 za ludobójstwo, a w tym samym czasie
odmawia się analogicznego uznania tego, co OUN i UPA zrobiły
w stosunku do Polaków i Żydów?
(John-Paul Himka, w: https://mail.
google.com/mail/u/0/?tab=wm#drafts/1374a9b9b3f74b7a ; tłumaczył Wiesław Tokarczuk).
Refleksje na temat jaką drogą podąża obecna Ukraina pozostawiam
czytelnikom.
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Jak się uprawia
propagandę i co
z tego wynika?
Elżbieta Gizela Erban
W poniedziałek 8.06.br o 21.45
w programie I TVP wyemitowano film Andrzeja Czarneckiego
pt. „Oto historia: Do przyjaciół
Moskali”. Postanowiłam film
obejrzeć, bowiem kocham naszego Adasia Mickiewicza i jego
poezje. Wiersz pod tym tytułem
napisany został przez Mickiewicza na wieść o tragicznej śmierci
Aleksandra Puszkina, który był
jego przyjacielem. Tymczasem
zamiast pięknych strof poetyckich zafundowano mi tendencyjnie nakręcony film propagandowy, jakiego nie powstydziliby
się twórcy propagandy PRL-u w
czasach stalinowskich. W treści
omawianego filmu napisano, że
pan Czarnecki odsłania kulisy
funkcjonowania propagandy rosyjskiej, konfrontując materiały
archiwalne z radzieckich kronik,
ze współczesnymi relacjami.
Wyglądało to mniej więcej tak.
Pokazano rok 1939 i wkraczanie wojsk sowieckich na ziemie
polskich kresów wschodnich, a
zaraz potem rzekomą „aneksję”
Krymu przez wojska rosyjskie.
I tak z niewielkimi zmianami
przez bitą godzinę i pięć minut,

twórca udowadniał nam, jak
podle postępuje Rosja, odbierając to, co swoje. Oglądałam ten
film spokojnie przez chwilę, a
potem zaczęła mnie zalewać zła
krew. Po pierwsze wkraczania
17 września 1939 r. wojsk sowieckich na kresy wschodnie,
nie można porównywać z odebraniem Krymu Ukrainie. Przecież ludzie występujący w tym
dokumentalnym filmie głośno
mówili, że Chruszczow podarował Ukrainie Krym, jak cytuję:
”hrabia szczeniaka”. Nic dziwnego, Chruszczow był Ukraińcem, urodził się w guberni kurskiej, jego żona również była
Ukrainką. Mógł więc szerokim,
pańskim gestem podarować rosyjski Krym swoim ukraińskim
rodakom. Wyrządził tym samym
wielką krzywdę ludziom pochodzenia rosyjskiego, którzy tam
mieszkali od pokoleń. Podobnie Stalin okrutnie skrzywdził
Polaków, odbierając nam kresy
wschodnie! Ciekawe, że nasza
antyrosyjska propaganda zawsze
ukazywała wielce skrzywdzonych Tatarów, ale unikała jak
ognia wsłuchania się w głosy za-

mieszkujących Krym jego rosyjskich mieszkańców. Widać było,
że tamtejsi ludzie z entuzjazmem
przyjmowali powrót do macierzy i z goryczą wypominali Polakom, że wspólnie z Ameryką
wspieramy faszystów! Oczywiście miało to zabrzmieć obelżywie, ale okazało się autentyczną
prawdą. Film jest produkcją z
2015 roku, nie rozumiem więc,
jak jego twórca mógł pominąć
fakt, iż nie tak dawno parlament
ukraiński przywrócił część i honor zbrodniarzom z UPA, banderowcom i członkom SS Galizien, wynosząc ich do panteonu
bohaterów narodowych! Ludzi,
których ręce czerwone były od
polskiej krwi! Odpowiedzialnych za straszliwe zbrodnie,
ludobójstwo setek tysięcy niewinnych Polaków. Kobiet, dzieci i mężczyzn. Tych biedaków
nie zabijano, lecz mordowano z
tak niewyobrażalnym okrucieństwem, że krew mrozi się w żyłach na samą myśl o tym. Całe
polskie wsie i miasteczka zamieniały się w popiół. Tam gdzie
kiedyś kwitło życie, teraz jest
pustka, cisza i tylko zaniedbane

groby z niemal zatartymi napisami głoszą, że to były polskie
ziemie, zamieszkałe od wieków
przez Polaków. Ci krymscy Rosjanie mieli całkowitą rację, że
polscy politycy z PO, PiS i SLD,
wspierali faszystów! I dalej ich
wspierają, nie podejmując żadnych kroków w celu zahamowania narastających na Ukrainie
tendencji faszystowskich, których głównym ośrodkiem stał się
LWÓW, nasz Lwów semper filelis! Ostoja polskości w czasach
zaborów, wspaniały ośrodek
kultury i nauki polskiej. Obecnie
na Ukrainie starannie zaciera się
ślady bytności polskiej, a ukraińska młodzież obiera sobie za
wzory do naśladowania bandytów z UPA i OUN. Jedną czwartą ofiar stanowiły dzieci polskie.
Tysiące padły ofiarą ukraińskich
nacjonalistów, teraz wyniesionych do rangi bohaterów narodowych. Były mordowane, ranne i osierocone. Kiedy w 1948
roku przebywałam w klinice otolaryngologicznej we Wrocławiu,
której cały personel – profesorowie, lekarze i siostry zakonne
przybyli ze Lwowa, widziałam
tam chłopca. Miał może 7 lat,
ale nie mówił, bo miał podcięte
gardło. Uczyniły to ukraińskie
dzieci, zaciągnąwszy go w zboże i poderżnęły mu gardło tępą
kosą! Dzieci, dziecku! Biedaka
przygarnęli polscy lekarza i razem z nimi przyjechał do Polski.
Rodziców nie miał, bo zostali
zamordowani. BROŃ BOŻE
NIE URAZIĆ UKRAIŃCÓW,
Ktoś bardzo mądry powiedział,
że gdyby rzezi wołyńskiej dokonali Niemcy lub Rosjanie, w
każdym mieście polskim stałby
pomnik upamiętniający jej ofiary! Dotychczasowa polityka kolejnych rządów Polski: wydaje
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smutne owoce. Rząd nie ustanowił dnia 11 lipca Dniem Pamięci i Męczeństwa Kresowian.
Na własne oczy widzieliśmy, jak
potraktowano prezydenta polskiego w czasie jego wizyty na
Ukrainie w 2013 roku. W czasie
tegorocznej wizyty prezydenta w
ukraińskim parlamencie, jak na
szyderstwo, w tym samym dniu,
uznano banderowców za bohaterów narodowych! Ukraińscy nacjonaliści zbeszcześcili lwowski
pomnik stojący na miejscu stracenia polskich profesorów przez
batalion Nachtigall dow. przez
Romana Szuchewycza. Oblali
pomnik czerwoną farbą i napisali „smiert Lacham”. We Lwowie
odsłonięto pomnik Stepana Bandery, a nawet jest pomnik ku czci
SS- Hałyczyna (Galizien) Jest to
jedyny pomnik w Europie wystawiony na cześć SS-manów!
W II Rzeczypospolitej naiwnie
uważano, iż nacjonalizm ukraiński da się skierować przeciwko
Rosji sowieckiej. Takie spojrzenie na nacjonalizm ukraiński,
dziś przesłania możliwość dostrzegania innych groźnych jego
aspektów. Czciciele Bandery
cieszą się, że Polska mieszając
się w sprawy ukraińskie weszła
w konflikt z Rosją, bo to właśnie
woda na ich młyn! A rząd polski
wypełniając polecenia zza oceanu, zlekceważył sobie narastające zagrożenie za wschodniej
granicy. Niedawno ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, zadał
politykom kilka pytań na ten temat, na które dotąd nie otrzymał
odpowiedzi.
Dlatego też antyrosyjska kampania propagandowa, odsłania kulisy bezmyślnej polskiej polityki
zagranicznej, która nie ma nic
wspólnego z polską racją stanu.

„Wspomnienia są jak perły:
mają w sobie coś z klejnotów i
coś z łez”
Praca konkursowa Jolanty Piątkowskiej z kl. Ic
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
Kiedy
przychodziłam
do
mojego
dziadka
Józefa
Piątkowskiego,
on
często
opowiadał mi różne historie
ze swojego życia. Słuchałam
tego
z
zainteresowaniem.
Wydawało mi się, że znam go
dobrze, ale to co opowiadał,
skłoniło mnie do napisania jego
biografii, bo takich ludzi jak
on, którzy przeżyli wojnę, jest
coraz mniej. Pomyślałam, że
warto ocalić te wspomnienia
od zapomnienia i przekazać je
następnym pokoleniom. Kiedy
powiedziałam o tym dziadkowi,
z niedowierzaniem spojrzał na
mnie i kiwnął głową. Po namyśle
zaczął swoją opowieść.
Urodziłem się 28 lutego 1926

r. we wsi Tarasówka, powiat
Zbaraż, województwo tarnopolskie na Kresach Wschodnich.
Chodziłem do czteroklasowej
szkoły powszechnej w Tarasówce. Chodziło się do szkoły 6 lat
- rok do I i II klasy, a potem po 2
lata do III i IV klasy. Tylko jedna nauczycielka uczyła w całej
szkole. Rano odbywały się zajęcia I i II klasy, a po południu III i
IV klasy. Oprócz nauczycielki w
szkole był woźny, który palił w
piecu i sprzątaczka. Nauczycielka mieszkała w jednym pokoju,
a w drugim odbywały się zajęcia.
W szkole panowała surowa
dyscyplina. Za małe przewinienia nauczycielka biła po rękach,
za większe - kazała uczniom

kłaść się na krześle i wtedy biła
oraz powiadamiała rodziców.
Kiedy wywołała do tablicy i
ktoś nie umiał czegoś, to tak
długo był bity po rękach, aż się
nauczył. Pamiętał to do końca życia. Jak klasa była pusta,
to uczeń zostawał po lekcjach i
nauczycielka tłumaczyła jemu
nowy materiał. Kiedy zobaczyła,
że rozumie, wtedy wypuszczała
go do domu. Raz w roku przyjeżdżał inspektor i sprawdzał poziom nauczania oraz hospitował
lekcje. W szkole uczyłem się takich przedmiotów jak: matematyka, historia, muzyka, przyroda,
wychowanie fizyczne, język polski, język ukraiński, prace ręczne
(hafty, prace w drzewie). Niektó-

re zajęcia z przyrody odbywały
się na dworze. Często chodziliśmy na wycieczki do lasu. Rano
przed lekcjami zwoływaliśmy się
nawzajem, bo w naszej wiosce
były tylko dwa zegarki, dwa radia, dwa rowery. Byliśmy źli na
nauczycielkę z powodu bicia, ale
wiedzieliśmy, że jak rodzice się o
tym dowiedzą to jeszcze nam poprawią. Nauczycielka była osobą
nietykalną. To co robiła, dla dzieci, doceniliśmy dopiero później.
Czym więcej dojrzewaliśmy,
tośmy dziękowali nauczycielce,
że nas tak wyuczyła. W innych
szkołach nie zawsze uczniowie
byli bici, ale za to mniej umieli
od nas. W szkole był chór, a latem organizowano przedstawie-

nia. Wtedy ze stodół ściągano
drzwi i w polu ustawiano scenę,
na której występowaliśmy. Latem do szkoły chodziliśmy boso.
Zadanie domowe odrabialiśmy
przy lampie naftowej. W pierwszej klasie pisaliśmy w zeszycie
ołówkiem, a w drugiej klasie piórem i atramentem.
Na Święta Bożego Narodzenia
przychodzili do nas Ukraińcy
a potem my szliśmy do nich
i kolędowaliśmy po polsku i
ukraińsku. W kącie izby stał
snopek żyta, a w domach ukraińskich - snopek owsa. Później
zaczęto stawiać choinki, na które
wieszano orzechy, jabłka, kwiaty
z papieru nawlekane na nitki. Na
stole był obrus, a pod nim siano.
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Moją ulubioną wigilijną potrawą
była kutia - powiedział dziadek.
Do kościoła chodziłem do Zbaraża oddalonego 3 km od Tarasówki. Na lekcję religii przywożono
księdza do szkoły powozem.
Mieszkańcy Tarasówki żyli z rolnictwa i sprzedawali swoje plony Żydom, a ubożsi pracowali
na folwarku. Niedaleko mojego
domu był staw, w którym łowiliśmy wiosną i latem ryby. Sprzedawaliśmy je Żydowi. Zimową
porą jeździliśmy po tym stawie
na łyżwach przymocowanych do
butów paskami. To były wesołe,
beztroskie czasy.
Tu dziadek przerwał i na chwilę
zadumał się. Myślałam, że się
zmęczył tą opowieścią. Nie
przeczuwałam najgorszego. To
co wydarzyło się potem, bardzo
przeraziło mnie, a dla dziadka
było bardzo bolesne. Ze wzruszeniem ciągnął dalej swoją opowieść.
W czasie okupacji niemieckiej w 1942 r. kiedy wracałem z
kościoła, zostałem zabrany przez
Niemców do samochodu i wraz
z innymi osobami wywieziony
do Lwowa. Miałem wtedy
16 lat. Niemcy aresztowali
również
mojego
kuzyna
Tadeusza Dobrowolskiego. We
Lwowie wszystkie zatrzymane
osoby załadowali do wagonów
kolejowych i zawieźli do
Lotaryngii do lasu niedaleko
miejscowości Alte Schmeiz. Tam
pracowaliśmy jako drwale. Była
to grupa 25 osób. Mogliśmy pisać listy do rodziny. Było nam
bardzo ciężko. Pewnego dnia
zbuntowaliśmy się, bo w ogóle
nie dostawaliśmy chleba i poszliśmy do niemieckiego urzędu
Arbeitsamtu poskarżyć się. Od
tej pory, po dwóch tygodniach,
zaczęliśmy dostawać chleb. Za
jakiś czas majster zwołał wszystkich młodych chłopców, w tym i
mnie, i powiedział, że nie nadajemy się do tej pracy. Nie mieliśmy
tyle sił, co starsi koledzy i nie
nadążaliśmy w pracy za resztą.
Starsi koledzy w wieku mojego
kuzyna, silni i o podobnej budowie jak on zostali w lesie. Pracowali tam do końca wojny. Nas
zabrali bauerzy do pracy na swoich gospodarstwach. Trafiłem do
Rehling do Piotra Bacha. Pracowałem u niego 2 lata. Bauer kupił
mi garnitur, buty i zegarek.
Mój
kuzyn
Tadeusz
Dobrowolski przeżył ten trudny
czas, dzięki piekarzowi, któremu
więźniowie dostarczali drewno.
Za przyniesione drewno piekarz
dawał im po kryjomu chleb,
który
uzupełniał
głodowe
racje żywnościowe, przy pracy
ponad siły. Piekarz polubił
Tadeusza. Chciał go ocalić,
wiedząc, że Amerykanie są już
blisko. Zaproponował mu, aby
przenocował u niego do rana.
Rano wojska amerykańskie
wkroczyły do lasu. O drwalach
słuch zaginął. Ludzie we wsi
mówili, że wszyscy zginęli. Dobrowolski zamieszkał u piekarza na stałe. Dom piekarza od
tej chwili stał się jego domem.
Po śmierci piekarza ożenił się z
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jego żoną i wraz z jego córką, i
synem wspólnie pracowali w piekarni. Po wojnie utrzymywałem
ze swoim kuzynem tylko kontakt
listowny - powiedział dziadek.
10 lipca 1944 roku zostałem wezwany przez gestapo i
zatrzymany przez dobę na posterunku. Bauer wcześniej powiedział mi, że gdybym tak się
stało, mam mówić: „Ich verstehe
nicht” co oznaczało: „Nic nie rozumiem”. Tak będzie lepiej dla
mnie. Gestapowiec, który początkowo przesłuchiwał mnie,
chciał wziąć mnie do siebie,
abym pomagał w domu, bo miał
matkę staruszkę, ale ja cały czas
mówiłem, że nic nie rozumiem,
bo myślałem, że to jest jakiś
podstęp. Z posterunku gestapowcy zabrali mnie i przewieźli do więzienia. Stamtąd wraz
z innymi trafiłem do obozu w
Metz. Tam dostawaliśmy głodowe racje. Kromka chleba i zupa
miały wystarczyć na cały dzień.
Pracowałem przy cięciu drewna.
Po 3 tygodniach wywieźli mnie
do obozu w Dachau. Po przejściu
bramy obozu Niemcy skierowali
nas do łaźni, następnie do lekarza, który oceniał stan zdrowia.
Następnie kierowali nas do poszczególnych bloków. Ja trafiłem na blok 17. Dzień obozowy
rozpoczynał się pobudką, latem
o godzinie 4.00, a zimą o 5.00.
Życie obozowe było bardzo ciężkie, praca ponad siły i głodowe
racje żywnościowe. Na śniadanie
dostawałem czarną niesłodzoną kawę i kawałek chleba, a na
obiad zupę z kapusty lub brukwi,
czasem przez kilkanaście tygodni z rzędu. Ludzie, aby przeżyć
jedli wszystko, np. zgniłe warzywa, żaby. Z głodu więźniowie chorowali na różne choroby.
Rano i wieczorem, niezależnie
od pogody, wszyscy musieli
stawić się na placu apelowym.
Jeśli jakiemuś więźniowi udało
się zbiec, wówczas karny apel
trwał dla wszystkich co najmniej
jedną noc i połowę dnia, a potem
szliśmy do pracy bez jedzenia.
Najczęściej stosowanymi karami
była chłosta oraz tzw. godzina
słupka. Człowiek w obozie był
nikim, pozbawiony wszelkich
praw. W styczniu 1945 r. zachorowałem na tyfus i zostałem przeniesiony do baraku szpitalnego.
Udało mi się cudem wyzdrowieć
i w lutym trafiłem na blok 18 dla
pracujących. Ze starych szmat
pletliśmy warkocze, które były
wykorzystywane do uszczelniania oraz w ogrodnictwie. Za
pracę dodatkowo otrzymywaliśmy jeden chleb na 8 osób. Pracowałem również na olbrzymich
polach przylegających do obozu
na tzw. „plantagach”. Najgorzej
było latem, kiedy żar słoneczny
lał się z nieba. Każdego dnia po
pracy wywożono na taczkach
ludzi półżywych lub zmarłych z
głodu i wycieńczenia. Spaliśmy
na pryczach na czteroizbowym
bloku. Jeden barak musiał pomieścić nawet 1600 więźniów.
W obozie dostałem drewniaki i
pasiak z numerem 117737. Co
jakiś czas pozwalano nam wyką-

pać się, a nasze ubrania brano do
dezynfekcji. W czasie kąpieli robiono selekcje i tych silniejszych
z bloków dla niepracujących wysyłano do pracy np. do sprzątania
terenu miasta, czy do pracy w kamieniołomach. Obóz okalał rów
i przeszkoda z drutu kolczastego
pod napięciem elektrycznym.
Mur obozowy był nocą oświetlony. Już przy przekroczeniu pasa
trawy przed rowem, wartownik
SS strzelał bez ostrzeżenia z
wieży wartowniczej. W połowie
kwietnia 1945 r. przyjechał do
Dachau transport ludzi. Jeden
z więźniów nie wiedząc, czy
przeżyje, podał mi do schowania
plany bunkrów niemieckich
z jednostki wojskowej w
Krapkowicach. Te dokumenty
schowałem pod parapet tak, aby
nikt ich nie widział. 29 kwietnia
1945 r. wkroczyła do obozu
armia amerykańska i wyzwoliła
Dachau. Byłem w końcu wolny.
Płakałem ze szczęścia jak małe
dziecko. Mogłem już bezpiecznie
zabrać ze skrytki przekazane
mi dokumenty. Amerykanie
częstowali nas papierosami i
jedzeniem. Całym transportem
zawieziono nas do Drezna.
Tam
rozbieraliśmy
fabrykę
radioodbiorników. Potem, a była
to połowa września, Rosjanie
wywieźli nas do Lwowa.
Nie byłem tam długo, bo
przewieziono mnie do Związku
Radzieckiego do miejscowości
Stalino obecnie Donieck w okręgu Donbas czyli Donieckim Zagłębiu Węglowym. Tylko jeden
dzień pracowałem na dole w kopalni, potem zabrali mnie do pracy na kolei. Wymieniałem podkłady kolejowe i czyściłem tory.
Bardzo tęskniłem za domem i
rodziną. Nie mogłem do nich
wrócić, bo Rosjanie mi nie
pozwalali. Postanowiłem napisać
list do Józefa Stalina o pozwolenie
na wyjazd. Odpowiedź dotarła
na milicję. Natychmiast wezwali
mnie na posterunek i dwa
tygodnie byłem przetrzymywany
i bity za to, że nie załatwiałem
tego pozwolenia drogą służbową,
tylko napisałem bezpośrednio
do przywódcy ZSRR. Stalin
wyraził zgodę na mój wyjazd
ze Związku Radzieckiego. Po
ośmiomiesięcznym
pobycie
w Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich wsadzono
mnie pod eskortą do transportu.
Przyjechałem do Tarnopola, a
stamtąd udałem się do Tarasówki. Na miejscu okazało się, że
mój dom rodzinny został spalony. Przenocowałem u sąsiadki,
która dała mi list od mojej mamy.
Powiedziała, że dom niedługo
po ich wyjeździe został spalony. Dowiedziałem się, że moja
rodzina wraz z innymi ludźmi
została wysiedlona. Musieli się
spakować w ciągu dwóch godzin i opuścić dom. Wszystko,
co było w tym domu tj. meble,
sprzęt musieli zostawić. Zawieźli
ich na dworzec kolejowy i załadowali do pociągu. Nikt nie
wiedział, dokąd ich wywieźli.
Polacy z Kresów mieli zostać
osadzeni na tzw. Ziemiach Od-

zyskanych. Z listu dowiedziałem
się, że mieszkają w Gadzowicach
w powiecie głubczyckim i czekają na mnie. Przed wyjazdem poszedłem ostatni raz popatrzeć na
mój spalony dom. Pod gruzami
znalazłem obraz Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy – jedyną
pamiątkę, jaka mi została. Pomyślałem, że to jakiś znak od Boga.
Nie wiem czy wiesz, że ta Matka
Boska jest patronką ludzi najbardziej smutnych i potrzebujących,
którzy odczuwają szczególnie
potrzebę miłości i opieki. Ten
obraz dodawał mi sił, a Matka
Boska czuwała, abym szczęśliwie dotarł do Gadzowic i po długiej rozłące spotkał się z rodziną.
Wierzyłem, że to się spełni.
- Popatrz, to właśnie o tym
obrazie mówię, który wisi na
ścianie. Moja podróż do domu
trwała dwa tygodnie, gdyż
maszynista, co jakiś czas zatrzymywał się w różnych miejscowościach mówiąc, że nie ma węgla
bądź pozwolenia na przejazd.
Pasażerowie musieli oddać to, co
mieli najcenniejszego, by dojechać jak najszybciej do celu. W
końcu nadszedł ten upragniony
dzień. Po długiej rozłące spotkałem się z rodziną. Na Ziemie Odzyskane przyjechałem w 1946 r.
Chodziłem do szkoły w Sławięcicach. Po jej ukończeniu zostałem powołany do wojska i służyłem w 8 Pułku Piechoty w Łodzi.
Po powrocie z wojska w 1949 r.
pracowałem w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Unia”
w Głubczycach. Ożeniłem się i
wraz z rodziną zamieszkałem w
Głubczycach. Wspólnie z żoną
wychowaliśmy pięcioro dzieci.
Pracowałem też w takich zawodach jak malarz i murarz. Ukończyłem kurs operatora koparki i
zatrudniłem się w „Eltorze” w
Opolu. Całe życie ciężko pracowałem. W 1981 r. z powodu złego stanu zdrowia, spowodowanego wojenną tułaczką i ciężką
pracą przeszedłem na emeryturę.
Skutki pobytu w obozie odczuwam do dziś.
Będąc na emeryturze, często
myślałem o tym, aby jeszcze raz
zobaczyć moją rodzinną miejscowość Tarasówkę. Byłem ciekawy, jak wygląda teraz po tylu
latach, czy jest szkoła, do której
chodziłem i czy żyje ktoś ze znajomych. Drugim moim marzeniem był wyjazd do Francji do
miejscowości, w której byłem na
robotach w czasie II wojny światowej.
15 kwietnia 1991 r. spełniło się jedno z moich marzeń.
Wraz z synami Tadeuszem
i
Stanisławem
pojechałem
samochodem do Francji. Podróż
była bardzo długa - 1200 km w
jedną stronę. Wiodła ona przez
Czechosłowację
i
Niemcy.
Na miejsce przyjechaliśmy o
godzinie 21.00. Serce biło mi
mocno, a wspomnienia cisnęły
się same. Postanowiłem odnaleźć
dom, w którym mieszkałem, będąc na robotach. Nie było to łatwe
po tylu latach, ale udało się. Dom
był odremontowany, a obejście
zadbane. Zadzwoniłem do drzwi.
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Otworzyła bauerka. Nie poznała
mnie i kazała przyjść rano. Postanowiłem odszukać kuzyna.
Wiedziałem, że po wojnie ożenił
się i został w Rehling. Był zaskoczony, kiedy mnie zobaczył. Radościom nie było końca. U niego
przenocowaliśmy. Na drugi dzień
pojechaliśmy do bauerki, u której
pracowałem. Kuzyn rozmawiał z
nią po niemiecku i naświetlił jej
całą sytuacją. Na początku kobieta wypierała się, że u niej nikt
nie pracował, ale ja nie dałem za
wygraną i zacząłem wymieniać
imiona jej dzieci i przypominać
różne sytuacje z tamtych czasów.
Wtedy bauerka przypomniała
sobie wszystko. Jej syn załatwił
mi u mera zaświadczenie pobytu
i przymusowej pracy w czasie II
wojny światowej. Po przyjeździe
do Polski zaświadczenie to złożyłem w Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie w Warszawie.
- Pamiętasz, opowiadałem ci, o
dokumentach, które ukryłem pod
parapetem w obozie w Dachau.
Pewnie jesteś ciekawa, co się z
nimi stało. Otóż po powrocie do
Polski pojechałem do jednostki
wojskowej w Krapkowicach i im
te dokumenty oddałem, tłumacząc, skąd je mam.
Nie opowiedziałem ci jeszcze o
kolejnej mojej życiowej podróży.
Był to wyjazd na Ukrainę do Tarasówki - mojej rodzinnej miejscowości. Moi synowie postanowili zrobić mi niespodziankę
na stare lata. 18 lipca 2004 roku
udałem się z nimi samochodem
w podróż. Na granicy polsko
- ukraińskiej czekaliśmy pięć
godzin na odprawę. Jechaliśmy
przez Lwów do Tarnopola drogą
asfaltową,
natomiast
przez
Zbaraż do Tarasówki - drogą
wysypaną tłuczniem. Wioska
bardzo się zmieniła. Można było
wyróżnić w niej dwie części: starą, gdzie było jeszcze kilka drewnianych domów pokrytych blachą lub gontami i część nową. Tu
domy były murowane, pokryte
dachówką. Na placu, gdzie wybudowany był mój dom rodzinny,
stał nowy budynek, ale nikt w
nim nie mieszkał. Spotkałem
się z kilkoma kolegami z lat
szkolnych. Zauważyłem, że we
wsi wybudowano nową szkołę. Natomiast kościół parafialny
nadal był w Zbarażu. Obecnie
odbywają się w nim msze po
ukraińsku i po polsku. Bardzo
podobały mi się gwiaździste
noce i piękny krajobraz. Gdybym
był młodszy, to kto wie, czy nie
przeprowadziłbym się do Tarasówki na stałe. To czyste i świeże
powietrze dodawało mi sił. Tam
czułem się dobrze. Na stare lata
spełniły się moje marzenia.
Opowiedziałem ci koleje moich
losów i mam nadzieję, że już
więcej nikogo nie spotka taka
krzywda. Niech ta moja historia
i historie innych osób, które
przeżyły II wojnę światową,
przestrzegą przed takim losem,
jaki zgotował człowiek drugiemu
człowiekowi, gdzie straciliśmy
młodość i zdrowie, a bardzo wielu straciło życie.
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BANDERYZM - BANDYTYZM

- UDZIAŁ CERKWI PRAWOSŁAWNEJ W ZBRODNIACH BANDEROWSKICH OUN – UPA Z AKTEM PRZEBACZANIA
W TLE
Aleksander Szumański
Truizmem jest twierdzenie, że
Kościoły ze swej natury mają
być instytucjami apolitycznymi.
A czy są?
Wiktor Poliszczuk twierdzi:
„Nie będę tutaj przeprowadzać
analizy roli Kościołów wobec
mordów wołyńskich w czasie ich
trwania; uczyniłem to w poprzedniej edycji „Gorzkiej prawdy”.
(„Gorzka prawda”- cień Bandery
nad zbrodnią ludobójstwa – Wiktor Poliszczuk 2006 r.).
Powtórzę tylko, że nie powstrzymały one swych wiernych od dokonywania mordów na ludności
polskiej i ukraińskiej, a w niektórych przypadkach popi prawosławni i grekokatoliccy sprzyjali
im, usprawiedliwiali je, a były też
przypadki nawoływania do mordów.
Powiem tylko, że gdyby wierni prawosławni i grekokatolicy
przestrzegali nauk Chrystusa zawartych w Nowym Testamencie,
nie doszłoby do tragedii w postaci zbrodni ludobójstwa.
Wobec tego, że szereg publikacji wskazuje na rolę „Listów Pasterskich” arcybiskupa Andrzeja
Szeptyckiego, sprzeciwiającego
się mordom masowym, wskażę,
że pierwszy taki „List” Ne ubyj!
pochodzi z 21 listopada 1942 r. i
dotyczy udziału ukraińskiej policji w mordowaniu ludności żydowskiej.
Drugi „List Pasterski” metropolity Andrzeja Szeptyckiego pochodzi z dnia 10 sierpnia 1943 r.
W nim metropolita prosi starszych o powstrzymywanie młodzieży od zabójstw i rabunków,
apeluje też do młodzieży ukraińskiej, aby przestrzegała przykazań Bożych.
W liście nie ma jednak ani słowa
o OUN jako organizatorce mordów masowych, nie ma ani słowa
o działającej na Wołyniu UPA,
nie ma ani słowa o mordowanej
ludności polskiej.
Nawet pobieżna analiza tego
„Listu” pozwala na wniosek, że
metropolita Andrzej Szeptycki
nie ustosunkowywał się do planowych, doktrynalnych mordów
masowych, które były dziełem
OUN - UPA na Wołyniu w czasie
pisania listu; metropolita nie potępił tych mordów ani ich sprawców.
Na uwagę zasługuje też to, że
w 1943 r. mordy masowe miały
miejsce na Wołyniu, gdzie nie
było parafii greckokatolickich, a
więc „List” Andrzeja Szeptyckiego, który miał być odczytywany
po nabożeństwie w cerkwiach,
nie docierał nawet do mordujących ludność polską na Wołyniu
grekokatolików - upowców, banderowców, esbeków, a to oni właśnie byli trzonem

OUN -UPA -SB.
Nie było więc jasnego, zdecydowanego, wyraźnego sprzeciwu
Cerkwi prawosławnej ani Cerkwi
greckokatolickiej w stosunku do
mordowania ludności polskiej
Wołynia, a w 1944 r. w Halicji.
(Galicji).
Ten grzech obojętności wobec
mordów obciąża obie Cerkwie zarówno prawosławną, jak i greckokatolicką, obciąża arcybiskupa
Andrzeja Szeptyckiego osobiście.
W 60. rocznicę mordów wołyńskich Cerkiew greckokatolicka
nie potępiła ich sprawców, za to
przyjęła ona postawę zakłamywacza prawdy historycznej i działa
ona nie z pozycji moralności
chrześcijańskiej, a z pozycji politycznej.
Na początku trzeba wyjaśnić, że
Cerkiew prawosławna na Ukrainie nie jest jednolita strukturalnie. Istnieją tam trzy odłamy
tej Cerkwi: tradycyjna Cerkiew
Prawosławna nazywana obecnie
z dodatkiem „Moskiewskiego
Patriarchatu” w nazwie, Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew
Prawosławna (niekanoniczna) i
Ukraińska Cerkiew Prawosławna
Kijowskiego Patriarchatu (niekanoniczna).
Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu nie zabiera
głosu w sprawie mordu wołyńskiego, chociaż jej hierarchia
nie ma wątpliwości, że organizatorem tych zbrodni była OUN
Bandery, a ich wykonawcą były
powołane przez nią struktury.
O stanowisku Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej
niech świadczy fakt, że przedostatnim jej „patriarchą” był były
uczestnik UPA, banderowiec Wołodymyr.
Na czele Ukraińskiej Cerkwi
Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu po upadku ZSRS stanął
założyciel tygodnika „Wołyń”
Stepan Skrypnyk, po wyświęceniu za sprawą Niemców - „Mstysław”, a po jego śmierci - suspendowany przez moskiewskiego
patriarchę - „patriarcha” Fiłaret,
ten sam, który bierze udział we
wszelkich banderowskich uroczystościach, np. poświęceniu
pomnika „Kłymowi Sawurowi”,
w organizowanych ku czci OUN
- UPA akademiach itp., co czyni
jasnym stanowisko tej Cerkwi
wobec mordów wołyńskich.
Znając tę chociażby zasadę ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, ze zdziwieniem należy obserwować bliskie stosunki między
ukraińskim ruchem nacjonalistycznym a Kościołem greckokatolickim i częścią Kościoła prawosławnego.
Nie można powiedzieć, że Ko-

ściół greckokatolicki, w tym jego
hierachia z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim na czele, nie
znała zasad ideologicznych nacjonalizmu ukraińskiego. Pierwsze wydanie nacjonalizmu D.
Doncowa, stanowiącego sformułowanie doktryny, a więc ideologii nacjonalizmu ukraińskiego,
drukowane było w Złoczowie w
drukarni oo. Bazylianów. Jednym
z czołowych przywódców OUN
był doktor teologii, ksiądz greckokatolicki Iwan Hrynioch.
Ale wystarczy prześledzić wypowiedzi ojca Stepana Bandery,
popa greckokatolickiego, aby
przekonać się, że jego i jemu podobnym poglądy były amoralne,
w żadnym miejscu nie były zgodne z etyką chrześcijańską.
Od tej zasady w Kościele greckokatolickim były nieliczne tylko wyjątki, byli księża, którzy
swe życie oddali w obronie życia
chrześcijan i byli oni mordowani
przez banderowców.
ROLA CERKWI W DZIAŁALNOŚCI OUN - UPA
W rozdziale „Rola cerkwi w kontekście działalności OUN - UPA”
Wiktor Poliszczuk konstatuje, że
„z teologicznego punktu widzenia chrześcijaństwo jest religią
ponadnarodową”, i że „Kościół
chrześcijański powołany jest do
szerzenia Bożej łaski”. I dlatego
„chrześcijański duchowny musi
stać wyżej, aniżeli narodowe ideały”.
Jednakże: „Każdy kto wnikliwie
wczyta się w prace Dmytra Doncowa, które stały się kamieniem
węgielnym nacjonalizmu ukraińskiego, każdy kto wgłębi się w
podstawowe dokumenty UWO
- OUN, musi dojść do wniosku,
że ideologia i praktyka tych organizacji stoi w sprzeczności z
chrześcijaństwem,
Dlatego Wiktor Poliszczuk pisze:
„(…) twierdzę z pełną świadomością: jeżeli duchowny
ukraiński jest równocześnie
ukraińskim nacjonalistą, to on
zdradza Jezusa Chrystusa, on
oszukuje siebie samego (…)”.
I dalej:
„Nacjonalizm ukraiński powstał
w Galicji, a więc tam, gdzie dominowała Cerkiew grekokatolicka... Ukraińcy Galicji byli oddani
swojej Cerkwi... I oto w takich
warunkach powstaje i działa
UWO — wyraźnie terrorystyczna
organizacja ukraińska, poprzedniczka OUN.
Rozpowszechniane były pisma
Dmytra Doncowa... Niemożliwe jest, aby wszystko to działo

się bez wiedzy grekokatolickiej
Unickiej Cerkwi.
Na Świętojurskiej Górze musieli czytać „Nacjonalizm” Dmytra
Doncowa, musieli czytać uchwały I Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów, musieli te materiały
analizować.
A w tych książkach, czasopismach, uchwałach — pełna
sprzeczność z myślą chrześcijańską... ...Już samo pojawienie się
„Dekalogu”, (dziesięciorga przykazań ukraińskiego nacjonalisty),
musiałoby wywołać zdecydowaną reakcję, powinna była być
przeprowadzona na szeroką skalę
akcja przeciwko temu dokumentowi, przeciwko jego sformułowaniom.
Przecież nacjonalistyczny „Dekalog” jest w całej swej istocie
bezbożnym manifestem. Nie ma
w nim ani słowa o Bogu.
Jest natomiast mowa o „Duchu
odwiecznego żywiołu”, żywiołu
w rozumieniu nietzscheańskim, a
nie chrześcijańskim.
W „Dekalogu” nacjonalizmu
ukraińskiego jest wezwanie do
zemsty, do podstępnego działania, do zbrodni zabójstwa.
„Inna sprawa na Wołyniu — zaznacza Poliszczuk —... ukraiński
nacjonalizm na Wołyń przenikał bardzo wolno, na Wołyniu
szerzyły się raczej idee komunistyczne i z tym miała kłopot Cerkiew Prawosławna”.
Jak więc działają w warunkach
wojny te obie cerkwie i ich duchowni?
Hierarchowie
grekokatolickiej
Cerkwi na czele z metropolitą
Andrzejem Szeptyckim aprobowali działalność OUN - banderowców, witając „zwycięską armię niemiecką”.
To samo czynili i kierownicy Cerkwi Prawosławnej na Wołyniu.
Zabito metropolitę wołyńsko-żytomierskiego Ołeksija Hromadskiego.
Zabito biskupa Manuiła przez
tenże OUN.
„Więc co tu mówić o duchownych w wiejskich przybytkach”?
zadaje pytanie Poliszczuk.
I odpowiada: „Jak widzimy byli
wśród nich odważni, którzy w
zgodzie z chrześcijańskimi ideałami potępiali zbrodnie banderowców, a byli i tacy, którzy bali
się o swoje życie i dlatego milczeli”. Ale byli i inni.
„28 sierpnia 1943 r. we wsi Sztuń,
gm. Bereżce, pow. Luboml ,prawosławny duchowny Pokrowśkyj
w miejscowej cerkwi urządził akt
poświęcenia noży, kos, siekier i
sierpów jako narzędzi mordów i
rozdał je swoim parafianom, aby
mordowali „Lachów”.
Dwa dni po tym fakcie chłopi
wykorzystali te narzędzia zbrod-

ni do mordowania Polaków z sąsiedniej wsi; 27 września 1943 r.
we wsi Iwankowicze, gm. Malin,
pow. Dubno wieśniacy obchodzili uroczystość święcenia wysokiej
nasypanej mogiły pamiątkowej
ku czci „wyzwolenia Ukrainy”.
Miejscowy pop w kazaniu z tej
okazji mówił, że z ziemi ukraińskiej trzeba przepędzić bez możliwości powrotu „Lachów, Mazurów, Kryżaków, i Pokurczi.”
„Lachy” — to Polacy, dawni
mieszkańcy zachodniej Ukrainy.
„Mazury” — to Polacy, którzy
osiedli na Ukrainie zachodniej po
I wojnie światowej (faktycznych
osadników wojskowych w tym
czasie już nie było na Wołyniu,
ich wywieźli w 1940 roku bolszewicy). „Kryżaki” —to mieszane
ukraińsko-polskie małżeństwa.
„Pokurczi” — to dzieci z mieszanych małżeństw”.
Dalej autor powołuje się na książkę Aleksandra Kormana. Korman pisze o udziale grekokatolickich duchownych w zbrodniach
przeciwko polskiej ludności.
I tak ojciec Pałahyćkyj, proboszcz
cerkwi w Monasterzyskach stał
na czele terrorystycznej grupy
bojówek OUN-UPA, które 28 lutego 1944 roku dokonały napadu
na ludność wsi Korościatyn, pow.
Buczacz.
Ojciec Pałahyćkyj brał bezpośredni udział w masowym zabójstwie, w czasie którego w większości od siekier zginęło 78 osób
— mężczyzn, kobiet i dzieci, a
pięć osób było rannych.
20 marca 1945 r. w Koropcu złapano bojówkę terrorystów OUN
- UPA w sile 350 mężczyzn, na
czele której stał unicki duchowny Pałahyćkyj. Razem z nim w
bojówce była jego córka i kilka
zakonnic.
Duchowny Romanowśkyj był
współorganizatorem masowego
mordu w wiosce Byczkowce, w
której zabito 63 Polaków.
Rąbali ich siekierami, kłuli widłami, dusili sznurami, palili
żywcem. Po kilku latach niektórzy zbrodniarze nie wytrzymali
stresu psychicznego i wyrzutów
sumienia i popełnili samobójstwo.
W skład komendy stanicy OUN
we wsi Synków (Zaleszczyki,
Tarnopolszczyzna) wchodził ojciec Wasyl Mandziuk, który brał
udział w mordowaniu Polaków,
Żydów i lojalnych Ukraińców.
Jest wiele świadectw, że banderowcy mordowali Polaków w kościołach, w czasie nabożeństw. I
tak 11 lipca 1943 roku w kolonii
Oktawin, bojówka OUN napadła
na Polaków w kościele.
Po dokonaniu rzezi wewnątrz kościoła podpalono go wybuchami
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granatów, a uciekających wystrzelano. 30 sierpnia 1943 roku
we wsi Ostrówki zabito księdza
Stanisława Dobrzańskiego.
Ksiądz Wacław Szetelnicki w
książce „Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisław Franki
(1903-1944)” (Rzym 1983) przytacza kolejne fakty:
Parafia Baworów (Tarnopol).
Księdza proboszcza Karola Procyka 2 listopda 1943 roku banderowcy zakłuli bagnetem.
13 lutego 1944 roku ounowcy zabili księdza Władysława Żygiela
w Bieniawie (Podhajce).
14 marca 1944 roku podczas napadu banderowców na wieś Bobulińce (Buczacz) został zastrzelony ksiądz Józef Suszczyński.
13 listopada 1943 roku banderowcy złapali w wiosce Bybło
(pow. Rohatyn) księdza Antoniego Wierzbowskiego i miejscowego nauczyciela Wróbla i zamordowali ich koło leśniczówki na
Podolance.
W przysiółku Nyrków pow. Zaleszczyki banderowcy zabili dwie
zakonnice w miejscowym klasztorze.
W nocy na 2 kwietnia 1944 roku
podczas napadu na wioskę Ziemianka pow. Kałusz banderowcy
spalili żywcem księdza Błażeja
Hubę.W czasie akcji zginęło 65
osób, wieś i kościół zostały spalone,
Parafia Fraga. 5 lutego 1944 roku
banderowcy zamordowali ojca
Witalisa Borsuka; 19 lutego tegoż
roku męczeńską śmiercią zginęli
ojciec Joachim Szafraniec i zakonnik Roch Sałek. Banderowcy
dopuścili się wielu innych podobnych zbrodni. I tak jest na trzydziestu stronach tej książki.
Tylko w samej lwowskiej archidiecezji banderowcy dokonali
napadów na 128 parafii, zabili
48 księży, czterech przepadło bez
wieści, zabili też 8 zakonnic, 7
braciszków, spalili 6 kościołów i
zniszczyli 7.
„W czym doszukiwać się przyczyny takiego zezwierzęcenia
OUN - UPA?” — pyta Wiktor
Poliszczuk.
I odpowiada: „Przyczyna tkwi w
ideologii nacjonalizmu ukraińskiego, uzasadnionej „naukowo”
przez Dmytra Doncowa”.
Dodaje: „Groźba bolszewizmu
zaślepiła hierarchię cerkiewną
greckokatolickiej Cerkwi”.
I wreszcie taka uwaga autora:
„Nie mogę zrozumieć — dlaczego Polak z rodu hrabiego
Aleksandra Fredry, metropolita
Andrzej Szeptycki został Ukraińcem?
A co najważniejsze, „nie ma też
dotychczas oświadczeń greckokatolickiej i prawosławnej Cerkwi w sprawie ich stosunku do
zbrodni OUN - UPA w czasie
wojny na Ukrainie zachodniej”.
Artykuł Wojciecha Rudnego
„Granice tolerancji” skłania refleksji. (Myśl Polska” nr 29-30/
2000r).
„Na początku dwudziestolecia
powstało w II Rzeczpospolitej
wiele szkół ukraińskich. Ale już
pod koniec tego okresu było ich
bodajże kilka. Co się stało? Prze-
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cież szkoły innych mniejszości
narodowych istniały przez cały
czas.
Czyżby Polska dyskryminowała
w ten sposób Ukraińców, jak to
niektórzy z nich do dnia dzisiejszego tłumaczą? Otóż nie.
Państwo Polskie nie mogło tolerować szybkiego przekształcania
się szkół ukraińskich z narodowych na nacjonalistyczne, a więc
wrogie Polsce.
W tej sytuacji, nie przestając szanować Ukraińców - obywateli
polskich, uniemożliwiono nacjonalistom wychowywanie wrogich
państwu obywateli przez powoływanie szkół utrakwistycznych
(dwujęzykowych).
Mimo to nacjonaliści zdążyli
zaszczepić sporej części młodzieży ukraińskiej ducha nienawiści. Skutków tego doznaliśmy
w latach 1939-1947, a i do dziś
ciągnie się ten nacjonalistyczny
trend, widoczny również w sytuacji obecnego nacjonalistycznego
ukraińskiego państwa z prowokacją kijowskiego majdanu w tle.
Obecny rząd ukraiński pod kierownictwem nacjonalistycznych
antypolskich i antysemickich
partii Prawego Sektora, czy też
skrajnie faszystowskiej, nacjonalistycznej, antysemickiej partii Swoboda pod kierownictwem
Olecha Tiahnyboka, nie sprzyja
pojednaniu, natomiast wraz z
putinowską Rosją stanowi dla
Polski zagrożenie, dla jej istniejących granic.
Arbitralna doktryna upowskiej
Ukrainy: „ nasze granice to od
wschodu Czeczenia po Przemyśl
i Krynicę na zachodzie „naszego”
państwa. Tej bieżącej polityce
władz ukraińskich sprzyjają polscy politycy na czele z rządzącą
PO.
Chcąc być w zgodzie z art.35
Konstytucji, ale i pamiętając doświadczenia przeszłości powinny
by umożliwić Ukraińcom poznawanie swego języka wyłącznie
w szkołach polsko - ukraińskich,
w których o wiele łatwiej byłoby
zapobiegać nacjonalistycznym
przejawom.
Szkoda też, że w Konstytucji nie
ma mowy o wzajemności pomiędzy państwami. Podobno Polaków na Ukrainie jest dwukrotnie
więcej, niż Ukraińców w Polsce,
a jak dotychczas są tam tylko trzy
polskie szkoły, a nauczanie języka polskiego w szkołach ukraińskich napotyka, delikatnie mówiąc, na utrudnienia.
W artykule .Granice tolerancji”
dobitnie wskazano na zagrożenie
dla państwa płynące z obecnej
polityki władz. Może ktoś powiedzieć, że takie stwierdzenie
to przesada, że wcale nie widać
objawów tego zagrożenia.
Ci, którzy zakładają rozwalenie
państwa polskiego tylko ręce zacierają słysząc takie opinie. I poczynają sobie coraz śmielej, na co
jest wiele dowodów.
7 lipca 2000 roku w czasie pochówku w Pikulicach szczątków
bandytów UPA, którzy zginęli
między innymi w nieudanym na
szczęście ludności polskiej ataku

na Birczę wygłosił kazanie, a raczej tendencyjne przemówienie
ukraiński ksiądz Stefan Dziubina,
noszący tytuł mitrata.
W długim, chyba półgodzinnym
występie, tylko pierwsze zdanie
odwołuje się do słów Chrystusa:
„Błogosławiony ten, co swoje
życie oddaje za przyjaciół”, ale
wszystkie następne to same półprawdy i jawne kłamstwa podburzające słuchaczy przeciwko
Polsce i Polakom.
Jeżeli ktoś nie wierzy, że duchowieństwo greckokatolickie w
swoim czasie brało czynny udział
w zbrodniczej działalności OUN
i UPA, to powinien zapoznać się
z „kazaniem” mitrata, który wiernie kontynuuje dzieło towarzyszy
spod banderowskiego czarno czerwonego sztandaru.
Przytoczona przez niego wypowiedź byłego więźnia sowieckiego skazanego na długoletnie więzienie za bandytyzm uprawiany
w ramach nacjonalistycznej formacji zbrojnej ma udowodnić, że
te formacje walczyły o wolność
Ukrainy, a ich członkowie to bohaterowie, którzy oddawali swe
życie nie tylko za ojczyznę, lecz
także za przyjaciół.
Nie chce zauważyć, że miano
bandyty jest prawdziwe tylko
wtedy, gdy potwierdzają je bandyckie czyny osoby określanej
tym mianem.
To też nie ma żadnego podobieństwa między polskimi partyzantami, a członkami zbrojnych
formacji OUN. Polscy partyzanci, bez względu na polityczne
podporządkowanie, nie stawiali
sobie za cel wymordowanie ludności cywilnej.
Dlatego oni są bohaterami - kombatantami, zaś OUN - owcy są
przestępcami, mimo iż twierdzą,
że w ten sposób walczyli o wolność Ukrainy.
Mówca usiłuje przemycić pogląd,
że UPA i Ukraińcy to jedno i to
samo. Tymczasem wiadomo, że
OUN i UPA to niechlubna, drobna część tego narodu, o której,
sami Ukraińcy wspominają z zażenowaniem. To też, jeśli nawet
czasem występuje wśród nas nienawiść - z reguły obca Polakom to nie w stosunku do Ukraińców.
Słuszne stwierdzenie, że prawda
prowadzi do zgody, mitrat powinien wpajać przede wszystkim
sobie i nacjonalistom ukraińskim
słuchającym jego wywodów.
Po tej jego sentencji następuje
cała seria kłamstw. A to, że chcąc
pozbyć się Ukraińców wywieziono ich pół miliona do ZSRS, rzekomo pod przymusem, że ziemie
ukraińskie siłą zagrabiła Polska
zakładając na nich swoje kolonie, że UPA broniła bezbronnych
Ukraińców, których Polacy mordowali tysiącami, że oba narody
wzajemnie się mordowały, że
Polacy nie chcieli z Ukraińcami
„po Bożemu, po chrześcijańsku
dogadać się” i dlatego było tak
wiele ofiar.
Na poparcie swych wywodów
cytuje kłamstwa ukraińskiego
historyka o rzekomym apelu o
przymierze z Polakami.

Setki lat pokojowej obecności
Polaków na ziemiach Ukrainy,
wręcz konieczności osiedlania się
na bezludnych przestrzeniach po
najazdach tatarskich (gęstość zaludnienia wynosiła nawet 2 ludzi
na kilometr kwadratowy) sprawiły, że były to ziemie etnicznie
wspólne.
Szermowanie pojęciem etnicznych ziem ukraińskich jest kłamstwem i nadużyciem, którym nacjonaliści ukraińscy chętnie się
posługują.
W Europie większość ziem pogranicznych nie jest etnicznie
jednonarodowa. Czy dlatego
narody mają się powyrzynać w
sposób zastosowany przez ukraińskich nacjonalistów?
Kłamstwem jest zapewnianie, że
nacjonaliści walczyli z Niemcami. Walczyli z nimi Ukraińcy, ale
nie ounowcy.
Kłamstwem jest twierdzenie, że
w czasie wojny Polacy wymordowali całe wsie ukraińskie na
Chełmszczyźnie i Podlasiu.
Dokumenty, na które tak gorliwie
powołuje się ks. Dziubina mówią, że w tym rejonie, podobnie
jak i gdzie indziej wykonywano
wyroki śmierci wydawane przez
podziemne legalne władze Polski
na obywatelach polskich kolaborujących z Niemcami w sposób
przyczyniający się do śmierci
wielu ludzi, a po wojnie na prześladowcach Polaków kolaborujących z komunistami, (np. Wierzchowiny).
Podając nazwy miejscowości i
liczby zabitych w nich osób mitrat z reguły mija się z prawdą
zawyżając liczbę zabitych i nie
wyjaśniając, że większość to
członkowie zbrodniczej UPA, a
wielu zabitych cywilów to ofiary
niezamierzone, które znalazły się
na linii ognia.
Pomija też najważniejszą rzecz,
to jest przyczynę zamierzonego
zabijania cywilów, stroną agresywną, na odgórny rozkaz dążącą
do wymordowania całej ludności
polskiej byli nacjonaliści ukraińscy.
Polacy mieli odgórny zakaz takiego postępowania, ale... Ale ludzie są tylko ludźmi. Stykając się
na co dzień z obrazami, już nie
zwierzęcego, lecz szatańskiego
bestialstwa, niektórym puszczały
nerwy i zdarzało się, że odpłacali czymś podobnym, rzadko tym
samym.
Zawsze był to odwet mający zniechęcić do ludobójstwa, bądź też
było to wyprzedzenie ataku, czy
też gwałtowna reakcja na atak.
Nigdy nie była to premedytacja
poprzedzona
przygotowaniem
narzędzi zbrodni, czy ich święceniem.
Wśród banałów i kłamstw głoszonych na temat zbrodniczości
akcji „Wisła” pojawiają się nowe
elementy.
Mitrat jawi się jako strateg twierdząc, że akcja ta była zbędna,
gdyż UPA była już rozbita, zaś w
kłamstwie posuwa się do zanegowania potrzeby internowania
podejrzanych o przynależność do
OUN i UPA w obozie Jaworzno.
Panujące tam morelowskie wa-
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runki egzystencji to sprawa przykra, nie obciąża jednak Polaków,
a co najwyżej ludzi podobnych
do nacjonalistów ukraińskich.
Jednakowoż i tam władze komunistyczne wyłowiły aktywnych
przestępców i wydały wiele wyroków skazujących, w tym na
karę śmierci.
O tym mitrat przezornie nie
wspomina. Wystarczy, że wywodzący się z komunistów prezydent odsłonił im wszystkim pomnik w Jaworznie.
Szlochy nad następstwami akcji
„Wisła” nie prowadzą do jedynie
słusznego wniosku, że był to wynik obłędnej realizacji faszystowskiej ideologii Dmytra Doncowa
na wszystkich terenach objętych
wpływami nacjonalistów, tzn. na
terenach południowo - wschodnich województw II RP.
Narzucona Polsce w czasie II
wojny światowej granica nie
zmieniła charakteru OUN i UPA.
Znikła dla nich tylko sprzyjająca
atmosfera okupacji niemieckiej i
sowieckiej.
Pozostały one tą samą zbrodniczą
organizacją destabilizującą terrorem życie ludności zarówno polskiej jak i ukraińskiej.
Skutki jej zwalczania przejawiły się też w zniszczeniu (często
przez samą UPA), opustoszałych
wsi.
Musiały też objąć aktywnych
duchownych, jak choćby wspomnianego przez mitrata biskupa
Kocyłowskiego, któremu zarzuca
się wydawanie instrukcji dla popów w całej diecezji o święceniu
noży na Lachów.
To też słowa mitrata, iż UPA nie
mordowała polskich duchownych, nie rujnowała polskich
kościołów i cmentarzy i nie mordowała na terenie dzisiejszej Polski małych, niewinnych dzieci i
niedołężnych starców” -świadczą
o przewrotnym zakłamaniu tego
człowieka, charakterystycznym
dla całej nacjonalistycznej propagandy.
Możliwość głoszenia kazania o
tak kłamliwej treści świadczy o
bezkrytycznej pewności siebie
wynikającej zapewne z poczucia
nietykalności osoby duchownej oraz bezkarności, a także o
jej gorliwości w realizowaniu
uchwały Krajowego Prowidu
OUN z 22.06.1990 roku.
Niebawem okaże się jak to wpływa na postawę niezorientowanej
młodzieży ukraińskiej karmionej
podobnymi kłamstwami historycznymi. Już teraz widać jak daleko sięgają granice tolerancji w
naszym kraju.
Jest coraz gorzej, bo obecne
władze III RP, jakby niepomne
straszliwego losu zgotowanego
Kresowianom przez nacjonalistów, tolerują oficjalnie istnienie i
rozwój nacjonalizmu ukraińskiego, poprzez niegodne uchwały
„znamion ludobójstwa”, czy nieuznanie przez polski parlament
11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.
W konkluzji należy stwierdzić, że
Polsce, z jej obecnymi granicami
zagrażają równolegle:
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- odrodzony nacjonalizm ukraiński wspólnie z antypolską putinowską Rosją i jej wieloletnią
agenturą w Polsce.
Hańba politykom polskim, którzy na kijowskim majdanie pod
sztandarami Bandery wykrzykiwali hasła „Sława Ukrainie”.
Czyżby w odpowiedzi na bieżące
hasła pikietujących Ukraińców,
np. we Lwowie w 2014 roku z
banderowskimi okrzykami:
„Żydy, Lachy to twoi worohi,
nyszcz ich”
„Smert Lachom – Sława Ukrainie”
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Ukraina bez Lacha”
„Lachiw budut rizaty i wiszaty”
„My ne budemo mały Ukrainy,
ale i Lachy tu ne bude”
„Dosyć już Lachy paśli się na
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie
każdego Polaka z korzeniami”
„Naj czort tu prijde, szczoby tylko ne proklati Lachy”
„Ameryka wyhraje wijnu, to tut
bude plebiscyt i budeno hołosowały, dla toho musymo wyrizaty wsich Lachiw i tody budemo
miały Ukrainu”.
Byłem świadkiem na lwowskich
ulicach tych manifestacji, nacjonalistycznej, faszystowskiej i
antysemickiej partii „Swobody”
Oleha Tiahnyboka
Maszerując ulicami Lwowa w
1941 roku oddziały SS-Galizien
zachowywały się podobnie niosąc rozwinięty transparent z hasłem: „Smert Lachom”.
WOŁYŃ I ORGANIZATOR
TITUSZEK
De novo 19 marca 2014 roku
„Gazeta Polska” rozpoczyna
„rozhowory”, szczególnie kompromitujące to rzekomo centro
prawicowe pismo, nieantysemickie i nie filosemickie.
Zamieszcza bowiem tekst red.
Katarzyny Gójskiej – Hejke
„WOŁYŃ I ORGANIZATOR
TITUSZEK” http://niezalezna.
pl/53050-wolyn-i-organizator-tituszek (link is external)
napadający w stylu red. Jacka
Kwiecińskiego na wielkiego Polaka ks. Tadeusza Isakowicza –
Zaleskiego.
W tym też duchu protestuję przeciwko kłamstwom zawartym w
tym tekście który państwo otworzycie podanym wyżej linkiem.
Nie zamierzam udowadniać red.
Katarzynie Gójskiej – Hejke, że
nie jestem wielbłądem, ale mogę
ją przekonać, że jestem lwowianinem, m.in. redaktorem „Lwowskich Spotkań” i „Kresowego
Serwisu Informacyjnego”.
Bywam we Lwowie kilkanaście
razy w roku m.in. na własnych
wieczorach autorskich w redakcji
„Lwowskich Spotkań” przy ul.
Rylejewa 9 (Badenich 9).
Red. Katarzyna Gójska – Hejke
nadużywa zaufania społecznego
kłamiąc w swoim tekście „WOŁYŃ I ORGANIZATOR TITU-
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SZEK”, jakoby „…argumentem
decydującym był apel Polaków
mieszkających na Ukrainie, którzy prosili nas – rodaków z Macierzy” o wsparcie dążeń Ukrainy
o …przemiany w ich dzisiejszej
ojczyźnie”.
„Gazeta Polska” na Ukrainie jest
nie do kupienia. Jaki to więc apel,
od kogo, do kogo?
To kłamstwo bezczelne i szyte
grubym drutem dla otumanienia
Polaków właśnie w Macierzy.
Polacy we Lwowie i na Kresach
II RP nie mają żadnej „dzisiejszej
ojczyzny Ukrainy”, bo ich ojczyzną jest Polska, ale nie tuskowo
– komoruska, do której nie mogą
powrócić z tułaczek z sowieckich
zsyłek i łagrów bolszewickich z
Syberii, czy Kazachstanu.
Ukraińcy prześladują Polaków,
nienawidząc ich, czego doznaliśmy wielokrotnie z małżonką na
granicy w Medyce, czy w lwowskich tramwajach przez rzekome kontrole i „lewe” mandaty z
wrzaskami: „was do tiurmy Polaczki”.
Nawet Katedra we Lwowie podaje ustne i pisemne komunikaty
wyłącznie w języku ukraińskim,
datki na msze święte (?) zbierane
są w ławkach kościelnych przez
cywilnych osobników, a nie w
zakrystii, a lwowska polskojęzyczna prasa boi się Ukraińców
jak ognia.
Tekst „WOŁYŃ I ORGANIZATOR TITUSZEK”, pełny jest
hipokrytycznych kłamstw z bezczelnie kłamliwą „motywacją”
nie wydrukowania tekstu księdza
Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego w „Gazecie Polskiej”, jak i też
wydrwiwaniem jego osoby.
Powtórzyła się sprawa z Waldemarem Łysiakiem z 2007 roku,
gdy został okrzyknięty antysemitą przez „Gazetę Polską” i zrezygnował ze współpracy.
KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI W AKCIE PRZEBACZANIA
Piłat ich zapytał: „A co mam
uczynić z Jezusem, zwanym
Chrystusem?”.
Wówczas wszyscy odpowiedzieli: „Na krzyż z nim!”.
W dniu, w którym polski Kościół
i rosyjska Cerkiew podpisały akt
pojednania, w tym przebaczania
krzywd, w Moskwie skazano na
dwa lata łagru członkinie z grupy
Pussy Riot, za artystyczny występ w moskiewskim soborze , w
którym wykonały antyputinowską parafrazę modlitwy.
Wyrok ten poświadcza prawdę o
putinowskim totalitarnym kraju
rad z morderstwami politycznymi w tle.
Spotkanie putinowskiego agenta Cyryla I z przewodniczącym
Konferencji Episkopatu Polski
abp. Józefem Michalikiem nie
odbyło się w żadnej świątyni
Kościoła, czy Prawosławia, lecz
w Zamku Królewskim, czyli w
pomieszczeniach o charakterze
świeckim.
Było zatem konferencją polityczną, a nie spotkaniem religijnym.
Jako takie nie mogło spełnić

warunków wiary zawartych w
Ewangelii Chrystusowej.
W tym miejscu należy postawić
pytanie, jakie krzywdy w kontekście politycznym mieliśmy
wybaczyć Cerkwi moskiewskiej i
obecnej Federacji Rosyjskiej.
To nie Polacy mordowali w cerkwiach prawosławnych w ZSRS
wiernych i duchownych, to nie
Polacy pod przewodnictwem
towarzysza Lenina bezcześcili
święte prawosławie i relikty tej
wiary, strzelając z broni palnej do
wiernych w czasie nabożeństw i
niszcząc zabytki cerkiewne, łącznie z grobami świętych.
WSPÓŁPRACA Z KGB
Cyryl (Gundiajew) współpracował z KGB w charakterze agenta
o pseudonimie „Michajłow”.
W ocenie Feliksa Corleya, badacza archiwów radzieckich służb
specjalnych, objęcie wysokiej
godności w hierarchii cerkiewnej
bez podjęcia współpracy z KGB
nie byłoby dlań możliwe. Jako
moment
werbunku duchownego podaje się rok 1970 i jego
pierwszy wyjazd zagraniczny (w
ramach organizacji „Syndesmos
hieromnich”. Cyryl udał się razem z metropolitą leningradzkim
Nikodemem do Pragi (link is
external).
To wszakże nie Polacy wywołali wojnę polsko-bolszewicką w
1920 roku, która zaowocowała
glorią Warszawskiej Bitwy.
To nie Polacy mordowali w sposób okrutny polskich jeńców
wojennych wziętych do niewoli
przez bolszewików w czasie tamtej wojny.
To nie Polacy zawarli pakt z
Ribbentropem mający na celu
wymordowanie wszystkich Polaków.
To wszakże nie Polacy dokonali
zbrodni w Katyniu, której Putin z
Cyrylem I nie uznają za ludobójstwo, a „postępowa” prasa Federacji Rosyjskiej podaje winnych
tej zbrodni Niemców (obecnie dla
niepoznaki „nazistów”).
To wszakże nie Polacy urządzili „czarną noc” okupacji Polski
z początkiem 17 września 1939
roku.
To właśnie Rosjanie w porozumieniu z polskimi władzami dokonali zamachu w Smoleńsku
10 kwietnia 2010 roku w czasie
którego zamordowano polskiego
prezydenta z małżonką.
Konferencja Episkopatu Polski
nie była tą zbrodnia zainteresowana. Nikt z hierarchów Konferencji Episkopatu Polski nie wypowiadał się na ten temat, natomiast Krzyż Chrystusowy przed
Pałacem
Namiestnikowskim
nie został poświęcony, nazwany
przez Michalika „meblem” i usunięty z udziałem Komorowskiego i błąkających się wokół niego
licznych „księży patriotów”, z
bandytą internetowym kucharzem Dominikiem Tarasem, za
zezwoleniem HGW.
To właśnie obecny prezydent Rosji Putin oskarża Polaków o mord
bolszewickich jeńców wojennych

w 1920 roku, gdy było oczywiście odwrotnie.
To rosyjska agentura obecnie
rządzi Polską, dysponując odpowiednimi narzędziami.
To rosyjski prezydent Dmitrij
Anatoljewicz Miedwiediew w
kilka godzin po zamachu smoleńskim wydał telefoniczny „akt
zgonu” Lecha Kaczyńskiego, na
„podstawie” którego niezgodnie
z Konstytucją i innymi regulacjami prawnymi Bronisław Komorowski został prezydentem
Rzeczypospolitej
natychmiast
wywołując awanturę pod Pałacem Prezydenckim związaną z
Krzyżem Chrystusowym, jako”
politycznym wizerunkiem” Prawa i Sprawiedliwości.
Przewodniczący
Konferencji
Episkopatu Polski ks. abp Józef
Michalik nie stanął w obronie
Krzyża, który przy akceptacji
prezydent Warszawy i premiera
Donalda Tuska był tygodniami
bezczeszczony, moczem, wulgaryzmami: „masz penisa?”, puszkami piwa „Lech” etc.
Agenturalna Hanna Gronkiewicz
Waltz powołała bandytę internetowego Dominika Tarasa wydając mu zezwolenia na bandyckie
nocne harce bezczeszczące Krzyż
Chrystusowy, ten sam przecież
Krzyż stanowiący dzisiejsze
przesłanie Cyryla I i Józefa Michalika „Razem w obronie Krzyża”.
Polska stanowiąca od wieków
przedmurze
chrześcijaństwa,
nagle po dramatycznej śmierci
prezydenta Lecha Kaczyńskiego
stała się zmową katów i przedmurzem wschodniego azjatyckiego
barbarzyństwa.
Konferencja Episkopatu Polski
powołała nowych „księży patriotów” na Krakowskim Przedmieściu, stojących w kolejce do aprobaty wypadków na Krakowskim
Przedmieściu.
Michalik posunął się również
do groźby ekskomuniki dla bohaterskiego księdza Stanisława
Małkowskiego modlącego się do
Królowej Polski o obronę Krzyża
na którym zawisnął Jej Syn.
W czasie tego barbarzyństwa pod
Pałacem Prezydenckim Michalik
powiedział, że oto krzyżem się
manipuluje i nie jest to jego sprawa, bo trudno ustawiać meble w
czyimś mieszkaniu.
Jeżeli krzyż jest meblem to czemu
służy” religijne” spotkanie pod
tym „meblem” agenta czerezwyczajki „Michajłowa” pod pseudonimem religijnym” Cyryl I” z
Michalikiem sterującym banderą
„Filozofa” Józefa Życińskiego, b.
prymasa Polski Józefa Glempa,
czy skażonego importem różnych
haseł bp. Tadeusza Pieronka, adwokata rotalnego.
Gdy walka z Krzyżem w Polsce
stała się faktem i w bandycki sposób ścięto krzyż papieski na krakowskich Błoniach, w Stalowej
Woli – znak pod budowę kościoła,
w Przemyślu na Wzgórzu Trzech
Krzyży, czy na szczycie Polski Rysach, a Konferencja Episkopatu Polski nie zareagowała, to cóż
sądzić o takich polskich duchownych, przewodnikach duchowych
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chrześcijańskiej przecież Polski?
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż poprzednicy Cyryla I
byli również agentami KGB, jak
Aleksy II „Drozdow” czy bandycki metropolita moskiewski
Mikołaj, członek Komisji Burdenki , który w towarzystwie
m.in. pisarza Aleksego Tołstoja i
przewodniczącego komisji Nikołaja Burdenki przyjaciela Stalina,
rosyjskiego lekarza, narkomana,
alkoholika i pederasty podpisał
zasadnicze kłamstwo katyńskie
zwane Komisją Burdenki.
Arcybiskup Michalik może ewentualnie wskazać drogę, później
ewentualnie pójść tą drogą, ale
generalnie drogi wskazać nie ma
chęci, ani tym bardziej nią iść. I
porównał krzyż do szafy czy innego mebla. Nieźle, jak na jedną
wypowiedź.
Piłat ich zapytał: “A co mam
uczynić z Jezusem, zwanym
Chrystusem?” Wówczas wszyscy odpowiedzieli: “Na krzyż z
nim!”. Piłat widział, że to nic nie
pomaga, a zamieszanie staje się
coraz większe. Wziął więc wodę i
na oczach tłumu umył sobie ręce.
I powiedział: “Nie ponoszę winy
za tę krew. To wasza sprawa.”
Myślę, iż po „sławetnym” politycznym spotkaniu tow. „Michajłowa” z Michalikiem, b. przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski abp Józef Michalik nie odważy się publicznie powiedzieć
słowami polskiego wieszcza Adama Mickiewicza:
„Tylko pod tym krzyżem, tylko
pod tym znakiem
Polska jest Polską a Polak Polakiem”.
Jednakże walka z Kościołem trwa
niestety bez protestów Konferencji Episkopatu Polski.
Oto głos Adama Michnika w
sprawie Kościoła, Polski, Polaków i polskości:
Polacy są jak Kościół rzymskokatolicki uczący obłudy, zakłamania, konformizmu i hipokryzji.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=QlSsg7QkjrY (link is
external)
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/cerkwie1.html
Wiktor Poliszczuk „Gorzka
prawda- cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa” – 2006 r.
Witalij Masłowśkyj „Z kim i
przeciwko komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny światowej ?” (Wrocław 2001),
Zbigniew Małyszczycki „Pogrobowiec OUN-UPA ks. mitrat Stefan Dziubyna w akcji”,
Czasopismo historyczno-publicystyczne „Na Rubieży” nr 49/2001
Wojciecha Rudny „Granice tolerancji”. (Myśl Polska” nr 29-30/
2000r).
Opracował Aleksander Szumański „Głos Polski” Toronto
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CHWAŁA WAM I PAMIĘĆ
Feliks Budzisz

Na Wołyniu były trzy miejscowości o nazwie Radowicze: dwie
w powiecie włodzimierskim, w
gminach Werba i Poryck oraz w
powiecie kowelskim, w gminie
Turzysk. Wieś Radowicze w powiecie kowelskim ma wieloletnią
historię. Według źródeł istniała już
w pierwszej połowie 15 w., należała do parafii Turzysk, erygowanej w 1495r. Wieś miała
kiedyś jedną z trzech kaplic, pozostałe były w Dolsku i Różynie,
co świadczy, że od kilku wieków
zamieszkiwała tam ludność katolicka, a więc polska. Sięgając w
historię dowiemy się z „Powieści
dorocznej” z 1113r., Nestora, kijowskiego kronikarza, że książę
Kijowa Włodzimierz Wielki w
981 r. wyruszył na Lachów i zajął
ich Grody Czerwieńskie i Wołyń,
rozpoczynając intensywną kolonizację-rutenizację zagarniętych
ziem, na które rozpoczął się intensywny napływ ludności ruskiej ze
wschodu, nękane przez plemiona
mongolskie..
Radowicze były od wieków
posiadłością
polskich
ziemian, m.in. wdowy Stadnickiej
i przez kilkaset lat rodziny Steckich. Ostatnimi właścicielami
posiadłości w Radowiczach byli
również hr. Stefan Sumowski
i Stanisław Starczewski. Wieś
miała licznych mieszkańców.
Według carskiego spisu z 1906
r. zamieszkiwały ją 742 osoby.
Pierwsza wojna światowa, przymusowa deportacja ludności do
Rosji, choroby, głód, a następnie
wojny polsko-ukraińska i polsko-bolszewicka spowodowały, jak
na całych Kresach, znaczny spadek liczby ludności. Spis z 1921
wykazał już tylko 572 osoby, co
stworzyło warunki dla osadnictwa. Zgodnie z ustawą Sejmu RP
z 17 grudnia 1920 r. S. Sumowski i ST. Starczewski odsprzedali przybyłym i miejscowym
mieszkańcom 340 ha, głównie
ziemi ornej. W latach dwudziestych osiadło w Radowiczach
wiele rodzin polskich przybyłych głównie z centralnej Polski,
ale również z pobliskich miejscowości, gdzie mieszkali od
kilkadziesiąt lat np. dwie rodziny
Rakowskich i Kuleszowie – z Zasmyk, Romankiewicze - z Janówki, Bartoszewscy - z Łuczyc koło
Turzyska, Bronisław Żołnik i Jan
Herter i co najmniej jedna ukraińska rodzina Hawryluka wróciły
ze Stanów Zjednoczonych, wystraszone wielkim tam kryzysem.
Osadnicy nabywali parcele, budowali naprędce pomieszczenia dla
siebie i inwentarza, zapożyczając
się i zadłużając na wiele lat. Wg
własnych obliczeń w 1939 r. Radowicze zamieszkiwało około

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
(Wiesława Szymborska)

400 osób polskiego pochodzenia, co stanowiło w przybliżeniu ponad połowę mieszkańców
wsi. Klęska wrześniowa, utrata
państwa, a następnie okupacja
sowiecka wywołały głęboki i bolesny wstrząs u ludności polskiej,
runęły plany, marzenia, po prostu
zawalił się świat. Na Polaków,
zwłaszcza zamożniejszych, spadły szykany, upokorzenia, prześladowania, wywózki na Sybir. Z
Radowicz 10 lutego 40r. wywieziono trzy rodziny: dwie Kolasów – policjanta i rządcy majątku
S. Sumowskiego w Litynie oraz
żonę policjanta Lasaka z dwiema
córkami.
Duża rodzina Bartoszewskich w
1939 r. liczyła już pięć rodzin:
Adama i jego synów: Adolfa, Antoniego, Leona i Piotra. Cieszyła
się poważaniem we wsi, nawet
u Ukraińców niechętnych Polakom. Porucznik Wojska Polskiego Adolf był komendantem
miejscowej drużyny Związku
Strzeleckiego i działaczem spółdzielczym. W tym samym roku,
w sierpniu, NKWD aresztowało Adolfa, jednego z organizatorów ZWZ i jego braci Piotra
i Antoniego. Sąd w Kowlu skazał Adolfa na karę śmierci, braci na 15 lat łagrów. Na prośbę
żony Adolfa Stalin zamienił
mu wyrok na 15 lat łagru. Po
roku wszyscy trzej znaleźli się
w Armii Polskiej gen. Wł. Andersa, po wojnie zamieszkali w Wielkiej Brytanii. Gdy do
Radowicz zbliżyła się banderowska pożoga, młodsi bracia
Bartoszewscy: Leon, Edward
i Henryk wstąpili w lipcu 1943r.
do samoobrony w Zasmykach, a
następnie w 27. Wołyńskiej Dywizji AK przeszli cały jej szlak
bojowy, od Zasmyk do Skrobowa
na Lubelszczyźnie, gdzie Dywizja
została rozbrojona przez wojska
NKWD. Wszyscy sześciu braci
przeżyli zawieruchę wojenną, ich
rodzice tego szczęścia nie mieli –
zostali zamordowani przez UPA.
Ale o tym później.
Następna okupacja, hitlerowsko-ounowska, która rozpoczęła się
w czerwcu 1941 r. po wkroczeniu
na Kresy Niemców, przyniosła i
dla radowiczan wiele nieszczęść,
tragedii, zabrała wiele ofiar.
Pierwsze bolesne ofiary poniosła
rodzina Leśniewskich. W nocy
z 10 na 11 kwietnia 1943 upowcy
zamordowali ojca Marcelego i
jego dwóch synów Eugeniusza i
Antoniego. Sprawcą mordu był
Fedor Szabatura, komendant policji ukraińskiej w Kowlu, tylko
co zbiegłej do UPA, by rozprawić się z Lachami. Szabatura
był absolwentem szkoły policyjnej w Trawnikach, przygoto-

wującej strażników do obozów
śmierci w Sobiborze, Treblince
i innych. Eugeniusz jeszcze tego
dnia wieczorem odwiedził ciężko chorą Władzię, córkę Adama
Bartoszewskiego, która gdzieś
po północy usłyszała strzały. To
ginęli Leśniewscy. Mimo niebezpieczeństwa ze strony UPA
w pogrzebach Leśniewskich
i zmarłej miesiąc później Władzi Polacy wzięli liczny udział,
zwłaszcza młodzież.
Pod koniec maja tamtego tragicznego roku upowcy pojmali Kazimierza Daszkiewicza, łącznika
konspiracji akowskiej. Po torturach dochodzeniowych został zamordowany prawdopodobnie w
sztabie UPA na Wołczaku. Miesiąc
później, 28 czerwca, zabili 5 osób
z jego rodziny: Jana Daszkiewicza, jego żonę Paulinę oraz dwie córki – Helenę
z 9-miesięcznym dzieckiem i
16-letnią Leokadię, którą zakłuli widłami pod żłobem, gdzie się
schowała. Pięcioletni synek Heleny skrył się za szafą i ocalał;
następnego dnia znaleziono go
płaczącego przy zwłokach matki.
Kilka dni później syn Jana, Stefan, został schwytany przez upowców i dotkliwie poraniony, ale
życzliwi Ukraińcy uratowali go
od śmierci. Adam Daszkiewicz,
krewny zamordowanych (matka
Ukrainka) został zakopany przez
upowców po szyję w ziemi, bo
nie chciał przystąpić do UPA i
mordować Polaków; cudem został uratowany. Daszkiewicz Marcelinę zamordowano 5 września
po wyrafinowanych torturach,
jej męża Romana trzy dni
później, gdy udał się w poszukiwanie
żony.
Razem
z tej rodziny zamordowano 9
osób. Przodkowie Daszkiewiczów ( pierwotnie Daszkowie
z Litwy) osiedlili się w Radowiczach w połowie 17 w. z nadania
króla Polski Michała Korybuta
Wiśniowieckiego za zasługi bitewne.
Mord Leśniewskich i Daszkiewiczów, a następnie wieści o
przybliżającej się fali masowych
mordów wywoływał u radowickich Polaków lęk i przygnębienie,
uczucie bezradności i beznadziei.
Wielu myślało o ucieczce za Bug,
do krewnych, ale zrealizowanie
takich pomysłów w tamtych warunkach było marzeniem ściętej
głowy. Granica na Bugu była
strzeżona przez Niemców i ukraińskich schutzmannów, a drogi
obstawione przez UPA. Przekupienie Niemców przekraczało
możliwości, bo w grę wchodziło
złoto. Polacy licząc już na najgorsze trwali w ustawicznym lęku,
trwodze, noce spędzali w zbożu,

krzewach, schowkach. Napięcie
nerwowe dezorganizowało pracę,
wyczerpywało siły psychiczne
i fizyczne, przyprawiało o rozpacz,
zwłaszcza matki, zatroskane o los
dzieci. W takiej atmosferze i stanie psychicznym tracono nadzieję
na przetrwanie, ratunek, a niemal
co dzień, zwłaszcza w lipcu, docierały przerażające, hiobowe
wieści. Promykiem nadziei był
przyjazd 7 lipca do Leśniewskich
polskich oficerów z Kowla, Zygmunta Rumla i Krzysztofa Markiewicza oraz woźnicę Witolda
Dobrowolskiego; oficerowie jako
parlamentariusze delegata Rządu
Polskiego Kazimierza Banacha
mieli zażegnać niebezpieczeństwo – przynajmniej powstrzymać na jakiś czas rzezie. Niestety, kilka dni później dobiegły
i do Radowicz przerażające wieści o masakrze ludności polskiej
11-12 lipca w sąsiednich powiatach: włodzimierskim, horochowskim, łuckim. Męczeńską
śmiercią, rozerwani końmi, zginęli parlamentariusze. Odjeżdżając na rozmowy ustalili z
organizatorem konspiracji ppor.
Henrykiem Nadratowskim, że jeżeli nie wrócą za dwa dni, będzie
oznaczać, że sytuacja jest bardzo
niebezpieczna i polskie rodziny
pod osłoną zbrojnej grupy powinny niezwłocznie udać się do
Zasmyk, gdzie zostanie zorganizowana samoobrona. Sygnałem
do przyśpieszenia wymarszu była
wiadomość o wymordowaniu 11
lipca, w niedzielę, wiernych w
kisielińskim kościele, którą przyniósł do Leśniewskich ojciec Filipa Ożarowskiego, łącznika AK z
Nowego Dworu koło Kupiczowa.
Następnego dnia, 13 lipca, jedenastu desperatów, uzbrojonych
w karabiny Mosina i kilkoma rodzinami na wozach, znalazło się
po południu w Zasmykach dając
początek legendarnej samoobronie. Byli to: ppor. Henryk Nadratowski (z Osiecznika), Jan i Henryk Sobczykowie, Mieczysław
Bednarek, Tadeusz Golik, Wacław
Rakowski, Stanisław, Mieczysław, Antoni (ojciec) i Zygmunt
(brat Antoniego) Romankiewicze
oraz Antonina, Jadwiga i Zenon
Leśniewscy. Samoobrona w ciągu
pół roku rozrosła się do trzytysięcznego zgrupowania „Gromada”, 27. Wołyńskiej Dywizji AK.
Samoobrona, jak i oddziały Dywizji obroniły przed zagładą ze
strony OUN-UPA dziesiątki tysięcy ludności polskiej, głównie
powiatu kowelskiego. W oczach
Ukraińców samoobrona, licząca
początkowo kilkudziesięciu żołnierzy, urosła do kilku batalionów
uzbrojonych w broń maszynową.
Wyolbrzymianie
samoobrony
zahamowało na sześć tygodni

mordy ludności polskiej w Radowiczach i okolicach Zasmyk.
Ale OUN-UPA nie rezygnowała z zagłady Zasmyk i zbiegłych
tam tysięcy ludności. Usiłowała zrobić to rękami Niemców.
Przy najbliższej okazji, 24 lipca,
sprowokowała
niemiecka żandarmerię, ostrzeliwując
ją z kierunku Zasmyk. Żandarmi w odwecie spacyfikowali
również Abramowiec, dużą kolonię Radowicz, zabijając 25 jej
mieszkańców i paląc zabudowania (wykaz zamordowanych
w „Z ziemi cmentarnej” i Internecie).Silnym, kolejnym wstrząsem
dla radowiczan był mord wielu
osób z Radowicz, udających się
do zasmyckiego kościoła i powracających stamtąd w niedzielę 22
sierpnia. Nie dojechali do kościoła Adam Bartoszewski z żoną Weroniką, którzy chcieli odwiedzić
syna Edwarda, będącego od kilku
dni w samoobronie oraz sąsiadka Ludwika Daszkiewicz, która
pojechała z nimi, by zobaczyć
się z synem Henrykiem również
członkiem samoobrony. Z kościoła tej niedzieli nie wrócili Aniela
i Stanisław Malinowscy, rodzice
sześciorga małych dzieci oraz ich
sąsiedzi: Rozalia Kułakowska i
Maria Kiełbasa z czternastoletnim synem Marianem, a także
trzynastoletnia Ewa Młynek. Inni
radowiczanie, którzy w obie strony jechali przez Piórkowcze, a
nie przez lityński las, wrócili pod
wieczór szczęśliwie do domu. Likwidację Zasmyckiej Bazy samoobronnej OUN-UPA wyznaczyła
na 1 września. Gromadziła liczne
siły koło Zasmyk na skraju lasów lityńskich. Sytuacja była
wyjątkowo groźna. Dowództwo samoobrony w osobach por.
Władysława Czermińskiego „Jastrzębia”, por. Michała Fijałki,
„Sokoła” i Henryka Nadratowskiego „Znicza” zdecydowało
się na desperacki, uprzedzający
atak na banderowskie zgrupowanie. O świcie, 31 sierpnia,
60-osobowa grupa ochotników
pod dowództwem „Sokoła” i „Jastrzębia” brawurowym atakiem
rozbiła i rozproszyła dziesięciokrotnie liczniejsze zgrupowanie. W bitwie został śmiertelnie
ranny radowiczanin Stanisław
Romankiewicz jeden z organizatorów konspiracji, który uzbroił
radowicką grupę. Zwycięstwo
samoobrony zdezorganizowało
tzw. „oczyszczuwalnu akcju”, zaplanowaną przez OUN-UPA na 1
września, którą miała przeprowadzić służba „bezpeki” – siepacze
Łebedia „Rubana”, zastępcy Bandery. Zwycięska bitwa umożliwiła ucieczkę do Zasmyk wielu
polskim rodzinom. Ci, którzy
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nie zdecydowali się na ucieczkę,
zostali zamordowani w Radowiczach 5 września. Zginęli wówczas Franciszek Latos, staruszek
i jego syn Franciszek, matki nauczycieli Karolina Isańska i Anastazja Tokarska, Michał Łukaszewicz, żona Maria i córka Karolina
z dzieckiem, Wiktoria Raczyńska
i niewładna staruszka Jadwiga
Stefanowicz.
Dzięki ostrzeżeniom Ukraińca
sąsiada Hawryluka ocaleli Jan
Sobczyk z żoną Dominiką, rodzice żołnierzy samoobrony oraz ich
córka Maria z 6-letnią córeczką
Alinką. Wszyscy czworo w ostatniej chwili zdążyli ukryć się w
lesie, gdzie niebawem usłyszeli
strzał, którym sąsiedzi-esbecy
zamordowali teściową Marii, J.
Stefanowicz. W nocy odnalazł ich
A. Hawryluk, przyniósł ciepłej
strawy i wiadomość, że Polacy,
którzy nie uciekli, zostali zamordowani. Powiedział, że już nie będzie mógł ich odwiedzić, bo jest
śledzony. Dwa dni później, wczesnym rankiem rozległy się coraz
bliższe strzały. Ukryci byli pewni,
że banderowcy przeczesują las.
Byli to jednak Niemcy, zbliżając się strzelali przed siebie.
Po dramatycznej rozmowie z błagającymi o litość, kazali im iść na
skraj lasu z białą chustą. Tam wartownik kazał położyć się w rowie i
czekać. A tymczasem we wsi rozgorzał bój kompanii Wehrmachtu
z licznym zgrupowaniem UPA,
które było już na pozycjach wyjściowych do ataku na Zasmyki i
okoliczne wsie, zaludnione przez
uciekinierów. Niemcy, którzy jechali po żywność dla kowelskiego
garnizonu, byli najprawdopodobniej wzięci przez UPA za jakiś
polski oddział idący na odsiecz
Zasmykom. Ze wzgórza otworzyli
do zbliżających się gwałtowny
ogień.
Bój trwał kilka godzin. O
zmroku Niemcy z zabitymi
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i rannymi na chłopskich, zarekwirowanych wozach wrócili z
ponurymi minami do Turzyska,
a z nimi ukryci w lesie Polacy.
UPA nie
zrezygnowała z ataku na Zasmyki,
ale i Niemcy nie dali za wygraną i następnego dnia rano
uderzyli batalionem i wozami
pancernymi, rozbijając i rozpraszając banderowskie zgrupowanie, które zrejterowało
w pobliskie lasy. Niemcy, nie
wycofując się’ utworzyli w Radowiczach i sąsiednich wsiach
polowy garnizon dla zbioru plonów, zezwalając ludności na ograniczone prace
w gospodarstwach. Garnizon w
znacznym stopniu osłaniał południowe skrzydło zasmyckiej
bazy samoobronnej, zwiększając bezpieczeństwo jej ludności. Polacy z Radowicz ruszyli
do pracy w swoich gospodarstwach, ocalałych z banderowskiej pożogi, na noc udawali
się do centrum wsi pod osłonę
garnizonu. Ale i w tych warunkach dwóch banderowców
w niemieckich mundurach zakradło się do polskich zabudowań na skraju wsi. Zabrali 9
osób niby do kontroli i wywieźli
do pobliskiego lasu, gdzie jeden
wyprowadzał ofiary pojedynczo
w chaszcze i mordował bagnetem. Zginęli: Bronisław Żołnik i
jego 14 letni syn Edward, Wiktoria Kuźmińska i jej trzy córki:
zamężna Leokadia Marszałek i
dwie 6-letnie bliźniaczki, Janina
i Bogumiła; Olka Wasika zabił
bagnetem na oczach pozostałych
jeszcze przy życiu. 16-letnia Zosia Żołnik umknęła bandycie, gdy
ten zabierał się do jej zgwałcenia;
upowiec oddał strzał, ale niecelny. Jasio Budzisz otrzymał dwa
pchnięcia bagnetem w plecy i
kilka zranień w głowę. Po niedługim czasie odzyskał częściowo
przytomność i idąc przed siebie
trafił na uciekających sąsiadów i

ojca, który czym prędzej odwiózł
go do szpitala w Kowlu. Po trzech
tygodniach Jasio szczęśliwie wrócił do zdrowia. Zosia Żołnik zginęła podczas ewakuacji za Bug
w styczniu 1945 r., zepchnięta na
minę przez Ukrainki, które usiłowały zabrać jej krowę. Po kilku dniach, pod osłoną Niemców,
zabrano ciała pomordowanych
i pochowano na zasmyckim
cmentarzu jak większość ofiar
OUN-UPA z okolic .
Następny mord mieszkańców Radowicz miał miejsce w pierwszy
dzień świąt Bożego Narodzenia
w 1943 r. podczas napadu UPA na
bazę w Zasmykach. Był to gruntownie, chytrze i dużymi siłami
zorganizowany napad, którego
celem była całkowita likwidacja
bazy. Bandyci spalili Radomle,
Janówkę i zamordowali ponad
50 osób, ale dzięki obrońcom nie
doszli do Zasmyk. Wśród zabitych znalazło się 11 radowiczan.
Byli to: Krystyna Dobrowolska,
Wanda Raczyńska-Szewczyk i
jej siostra Czesława, Wincenty
Szewczyk, cztery osoby Wałęgów: Helena, córka Józefa i jej
dwoje dzieci Antoni i Stefania;
Jan Wasik i jego brat Antoni. Poległ Antoni Romankiewicz, ojciec
Stanisława, ostrzelany przez niemiecki samolot, krążący nad polem bitwy.
W nieustalonym dokładniej czasie
i wyjątkowo dramatycznych okolicznościach banderowcy zamordowali dwie radowiczanki, żony
żołnierzy samoobrony. Każdą
z dwojgiem dzieci, przechowywał znajomy Ukrainiec Czobotar w Sominie koło Maciejowa,
następnie przeprawił je za Bug.
Tam
ukraińscy
schutzmanni, po dochodzeniu, wrócili je
z dziećmi do Somina i przekazali banderowcom, którzy zamordowali wszystkich, łącznie
z liczną rodziną Czobotara. Ten
nieodosobniony mord świad-

czy, że celem OUN-UPA było
wymordowanie jak najwięcej
ludności polskiej, a nie tylko
wypędzenie z Kresów, jak twierdzą historycy ounowskiej proweniencji i że schutzmanni ściśle współdziałali z OUN-UPA
w eksterminacji Polaków, według hasła: dobry Lach to martwy
Lach.
Bolesną stratą dla Zasmyckiej
samoobrony było pojmanie w
Julianowie przez banderowców,
przebranych w polskie wojskowe
mundury, radowiczanina Mieczysława Bednarka wraz z czterema innymi członkami patrolu.
Po okrutnych torturach spoczęli
w nieznanym miejscu. W nie
do końca znanych okolicznościach zostali zabici Antoni Iskra
i Stefan Gut. Podczas dramatycznej ewakuacji ludności polskiej z
Osiecznka do Zasmyk został ciężko ranny i dostał się w ręce banderowców żołnierz samoobrony
Tadeusz Golik, którego dalszych
losów można się domyślać. Jego
męczeńską śmierć szczególnie
boleśnie przeżyli krajanie i uratowani brawurową akcją polskiego
oddziału pod dowództwem „Jastrzębia” i „Sokoła”. Razem więc
banderowcy zamordowali 60 polskich mieszkańców Radowicz.
W walkach z Niemcami polegli
w lasach mosurskich w kwietniu
1944 r.: Stanisław Mazurek, Władysław Molenda, Józef Rak, Henryk Sobczyk; w lasach Szackich
na Polesiu – Piotr Szewczyk; w
szeregach LWP: Bolesław Lasak
na Wale Pomorskim, Czesław Rakowski pod Berlinem, jego brat
Tadeusz zginął w zasadzce UPA
pod Hrubieszowem w 1946 r.
Nie wrócili z kampanii wrześniowej Adam Molenda i Stefan
Marszałek, mąż zamordowanej
Leokadii.Zaginął Edward Lis,
zmobilizowany przez Sowietów w 1941r. Mieczysław Łodej,
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dzielny żołnierz 27.WDAK, został rozstrzelany za próbę zorganizowania masowej dezercji
z LWP koło Chełma. Godne, uroczyste uczczenie Ich pamięci jest
patriotycznym obowiązkiem nie
tylko sędziwych świadków banderowskiego ludobójstwa, ale całego Narodu, zwłaszcza elit samorządowych i państwowych W sumie w wyniku krwawego banderowskiego terroru oraz w walkach
z UPA i Niemcami śmierć poniosło 98 polskich mieszkańców,
co stanowi 25% polskich mieszkańców Radowicz. Nasi Rodacy
z tej wsi, jak i z całych Kresów
Południowo-Wschodnich II RP
zapisali się złotymi zgłoskami
bohaterstwa w nierównej walce
obronnej o fizyczne przetrwaniew walce z najokrutniejszym nazizmem spod znaku OUN-UPA.
Obronili przed zagładą dziesiątki,
a na całych Kresach setki tysięcy
ludności polskiej. Ofiary OUN-UPA i żołnierze kresowej samoobrony oraz 27. WDAK zasługują na trwałą, wdzięczną pamięć
i hołd Ich bohaterstwu. Godne,
uroczyste uczczenie Ich pamięci
jest patriotycznym obowiązkiem
nie tylko sędziwych świadków
banderowskiego
ludobójstwa,
ale całego Narodu, a zwłaszcza jego elit samorządowych
i państwowych. 11lipca, w 72.
rocznicę apogeum rzezi, w Dniu
Pamięci Męczeństwa Kresowian
oddajmy należny hołd Ofiarom
i Bohaterom Kresowej Tragedii. Wierzymy, że również patriotyczne środowiska Pomorza
zdobędą się na taki akt i zorganizują odpowiednie uroczystości.
Bardzo liczymy na mieszkańców
pięknej Gdyni i jej Władze oraz
na Uniwersytet Gdański, którym
na pewno nie są obojętne tysiące Rodaków bestialsko wymordowanych tylko dlatego, że byli
Polakami.
[F.B]

Polityka wschodnia PiS ma się
zmienić. No, nareszcie!
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Jeżeli wydarzenie w Sejmie RP
zwiastuje zmianę polityki wschodniej PiS, to dobrze, choć szkoda,
że tak późno. Trzeba mieć nadzieję, że wytypowana na premiera
Beata Szydło, osoba nieuwikłana
w umizgi do neo-banderowców,
będzie w tej kwestii konsekwentna. I to niezależnie od tego, co jej
i prezentowi-elektowi Andrzejowi Dudzie do uszy będą szeptać
zwolennicy tzw. mitu Jerzego Giedroycia.
Jak poinformował na swoim profilu na Facebooku poseł Marcin
Święcicki (dawniej PZPR, później
UD i UW, a teraz PO) na wczorajszym posiedzeniu Zgromadzenia
Parlamentarnego Polski i Ukrainy

doszło do znamiennego wydarzenia. Parlamentarzyści PiS zażądali
od strony ukraińskiej potępienia
Zbrodni Wołyńskiej i przeproszenia za nią. Jednak przedstawiciele
Ukrainy nie chcieli się zgodzić
się na zamieszczenie w przygotowywanym wspólnie dokumencie
słów potępiających ludobójstwo
dokonane przez OUN-UPA i SS
Galizien na Kresach Wschodnich
oraz Podkarpaciu i Lubelszczyźnie . W reakcji na to parlamentarzyści PiS opuścili obrady.
REKLAMA
„Pokazaliśmy zdecydowanie, że
jest to sprawa priorytetowa. Dla
nas, w kontekście przyszłych rządów, niewyobrażalna jest taka sy-

tuacja, że o Zbrodni Wołyńskiej
nie będziemy mówić” – powiedział, jak podaje portal Kresy.pl,
poseł Jan Dziedziczak. Następnie
dodał: „Zbrodnia Wołyńska była
tak przerażającym ludobójstwem,
że nie można jej wkomponowywać w jakieś inne wydarzenia (...)
Nie zgadzamy się na taką retorykę,
na takie ustalenia, taką notatkę. I
wyraźnie pokazaliśmy, że polityka
unikania i rozmiękczania tematu
Zbrodni Wołyńskiej się kończy.
Nasze stanowisko w tej sprawie
jest jednoznaczne (...) Posłowie
PiS namawiali posłów innych
partii, żeby tę sprawę postawiono
twardo. Gdyby strona polska solidarnie sprzeciwiła się tego typu

/ Pikieta rodzin ofiar UPA pod konsulatem Ukrainy w Lublinie - lipiec 2014 , fot. Zdzisław Koguciuk

zapisom, ten efekt byłoby dużo łatwiej osiągnąć. Niestety, posłowie
PO i innych ugrupowań nie sprzeciwili się temu. Taka forma jest dla

strony ukraińskiej bardzo wygodna, a jest to szkodliwe dla Polski”.
Jest to o tyle zaskakujące, że do

www.ksi.kresy.info.pl
tej pory partia Jarosława Kaczyńskiego, zachowywała bardzo
miękkie stanowisko w tej kwestii.
Co więcej, niektórzy jej aktywiści
„puszczali oko” do nacjonalistów
ukraińskich, tak za czasów prezydentury Wiktora Juszczenki, jak i
za obecnej prezydentury Petro Poroszenki. Szczególnym tego przykładem jest Paweł Kowal, który od
lat agituje za sojuszem ze wspomnianymi nacjonalistami, będąc
ich „quasi-ambasadorem” tak w
Warszawie, jak i Brukseli. Dziś
poseł ten jest poza PiS, ale jako
przyboczny Jarosława Gowina stara się nie tylko wejść z powrotem
na listy wyborcze tego ugrupowania, ale i hałaśliwie dobija się do
drzwi tworzącej się kancelarii prezydenta-elekta. Przykładem tej polityki są także „wyjazdy robocze”
(pytanie: za czyje pieniądze?) np.
posłów Małgorzaty Gosiewskiej i
Piotra Pyzika do tzw. batalionów
ochotniczych na Donbasie, które
odwołują się wprost do ideologii
zbrodniarzy z OUN-UPA. Że nie
wspomnę o licznych orderach i
odznaczeniach, które osoby z PiS
i środowiska jego nieformalnego
organu prasowego, czyli „Gazety
Polskiej” (w tym redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz) brały bez
skrupułów od strony ukraińskiej.
I to wtedy, gdy na Ukrainie w
sposób oficjalny gloryfikuje się
morderców Polaków i obywateli polskich innych narodowości.
Równocześnie każdego, kto takie
postępowaniu ludzi PiS sprzeciwiał, obrzucano błotem, wyzywając od „ruskich agentów” i „targowiczan”.
Taka polityka wywołuje od lat niezadowolenie i głębokie rozczarowanie w środowiskach Kresowian
i rodzin ofiar UPA i SS Galizien
oraz w organizacjach patriotycznych i kombatanckich, które w
wyborach w 2005 r. poparły obu
braci Kaczyńskich. Wiele osób z
tych środowisk i organizacji przestało z tego powodu głosować na
PiS, przerzucając swoje głosy np.
na Pawła Kukiza, syna niezłomnego Kresowianina, Tadeusza Kukiza. Tym bardziej, że w ostatnim
czasie Kukiz-junior radykalnie
odciął się od wspierania nacjonalistycznej Ukrainy, choć wcześniej
występował na Majdanie.
Jeżeli wczorajsze wydarzenie w
Sejmie RP zwiastuje zmianę polityki wschodniej PiS, to dobrze,
choć szkoda, że tak późno. Trzeba mieć nadzieję, że wytypowana
na premiera Beata Szydło, osoba
nieuwikłana w umizgi do neo-banderowców, będzie w tej kwestii
konsekwentna. I to niezależnie od
tego, co jej i prezentowi-elektowi
Andrzejowi Dudzie do uszy będą
szeptać Paweł Kowal i Tomasz Sakiewicz lub inni zwolennicy zmurszałego i nieaktualnego tzw. mitu
Jerzego Giedroycia. A wszystkich
miłośników Kresów Wschodnich i
zwolenników prawdy o banderowskim ludobójstwie zachęcam do
tego, aby w czasie spotkań wyborczych pytali o te sprawy wszystkich kandydatów, nie tylko z PiS.
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W kierunku konfliktu
globalnego
Bohdan Piętka

Na początku czerwca opinię publiczną w Polsce zaszokowała
informacja, że w Polsce zostanie
przeprowadzone szkolenie członków ukraińskich formacji ochotniczych – w których służą przeważnie neobanderowcy – takich
jak: „Ajdar”, „Azow”, „Charków”, „Przykarpacie” i batalion
im. Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Chociaż informacja
ta została zdementowana przez
Ministerstwo Obrony Narodowej
i Sztab Generalny WP, dla każdego nawet biernego obserwatora życia politycznego nie ulega
wątpliwości, że państwo polskie
wielowymiarowo zaangażowało
się we wspieranie pomajdanowej
Ukrainy. Zarówno rządowe jak i
opozycyjne media z dumą podkreślają, że Polska jest sojusznikiem
Ukrainy i że sojusz ten stanowi
obronę niepodległości Polski, ponieważ całej Europie grozi agresja
odrodzonego imperializmu rosyjskiego. Od czasu do czasu na uzasadnienie tej tezy karmi się opinię
publiczną mrożącymi krew w żyłach informacjami. Przykładem
takiej informacji jest chociażby
notatka zamieszczona 23 czerwca na portalu niezależna.pl, która
krzyczy w tytule: „Putin może
zająć połowę Ukrainy. Rosja rzuci na front 260 tys. żołnierzy”. Z
treści notatki dowiadujemy się,
że zdaniem prywatnej amerykańskiej agencji wywiadu geostrategicznego „Stratfor” Rosja opracowała sześć scenariuszy wojny
z Ukrainą, a do realizacji jednego
z nich potrzebuje właśnie 260 tys.
żołnierzy. Epatowanie społeczeństwa polskiego takimi informacjami jest jednym z elementów psychologicznego przygotowania go
do wojny. Przy czym to nie Rosja,
ale Stany Zjednoczone od dwóch
lat prą do globalnego konfliktu
światowego, a Polsce i Ukrainie
wyznaczyły w nim rolę zapalnika.
Bieg wydarzeń najwyraźniej zaczyna przyspieszać, a świadczy
o tym decyzja władz USA o rozmieszczeniu czołgów, artylerii i
innego sprzętu wojskowego na
terenie Estonii, Łotwy, Litwy,
Polski, Rumunii i Bułgarii, czyli
w krajach frontowych. Decyzja
ta wywołała entuzjazm głównych
polskich sił politycznych, które
od dawna zabiegały o zainstalowanie w Polsce amerykańskiej
bazy wojskowej.
Z banderowcami pod rękę
Zintensyfikowany na potrzeby polityki amerykańskiej sojusz Polski
z Ukrainą nie jest nowością. Od
1990 roku słyszymy nieustannie,
że Ukraina to „strategiczny partner” Polski, a od tzw. pomarań-

czowej rewolucji w 2004 roku
„partnerstwo” to uległo intensyfikacji (z przerwą podczas prezydentury Wiktora Janukowycza w
latach 2010-2014). Uzasadniano
go zawsze sloganem Jerzego Giedroycia, że „bez wolnej Ukrainy
nie ma wolnej Polski”. Przy czym
od przewrotu kijowskiego w 2014
roku nie chodzi już o żadną wolną Ukrainę ani o integrację tego
kraju z UE, ale o udział Polski
w globalnej konfrontacji USA
– a szerzej Zachodu – z Rosją.
Od początku tego „strategicznego partnerstwa” wisiał nad nim
cień OUN/UPA, który w polityce
ukraińskiej zyskiwał coraz większe znaczenie, aż dostał swoje
pięć minut w historii podczas
przewrotu kijowskiego. Przyjmując 9 kwietnia 2015 roku ustawodawstwo heroizujące OUN/UPA,
pomajdanowa Ukraina ostatecznie ujawniła swoje banderowskie
oblicze. Dlatego należy mówić
nie o sojuszu polsko-ukraińskim,
ale polsko-banderowskim.
Ustawodawstwo z 9 kwietnia
2015 roku nie tylko ujawniło banderowski kurs władz w Kijowie,
ale także zintensyfikowało proces
banderyzacji Ukrainy. Nie mówią
o tym jedynie polskie media, dla
których pomajdanowa Ukraina
stanowi niemal wzór demokracji. Prawda niestety jest taka, że
ideologia banderowska wypełnia
życie publiczne tego kraju od
parlamentu po szkoły. Ihor Mosijczuk – zastępca dowódcy pułku
„Azow” i deputowany Partii Radykalnej – oświadczył publicznie, że podejrzewani o zabójstwo
dziennikarza Ołesia Buzyny dwaj
członkowie formacji „Kijów-2”
i UNSO powinni otrzymać tytuły Bohatera Ukrainy. Ukraiński
portal „Podrobnosti” opublikował
fragmenty rozmów członków batalionu specjalnego „Tornado”, w
którym opisują oni jak torturowali ludzi, głównie cywilów zatrzymanych podczas walk w Donbasie. 15 maja na You Tube pojawił
się filmik pokazujący akademię
szkolną w Liceum Fizyczno-Technicznym w Iwano-Frankiwsku (Stanisławów). Ubrani w
czerwono-czarne stroje uczniowie
śpiewają piosenkę „My, banderowcy!”. Przepasani są czerwonymi szarfami z napisem „Ja, banderiwec (banderiwka)”. 7 czerwca
w tym samym Iwano-Frankiwsku
odbyła się uroczysta akademia ku
czci weteranów 14. Dywizji Grenadierów (1. ukraińskiej) Waffen-SS „Galizien” („Hałyczyna”).
Żyjący jeszcze esesmani ukraińscy byli przedstawiani jako wzór
dla walczących w Donbasie batalionów ochotniczych. Już niemal

powszechne wśród ukraińskich
polityków, urzędników i dziennikarzy stało się noszenie w klapie
marynarki kotylionu w czerwono-czarnych barwach OUN-Bandery. Tak wygląda Ukraina, na której dokonano rok temu przewrotu
politycznego pod hasłem integracji z Unią Europejską.
Szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowycz oświadczył Polskiemu Radiu, że zbrodnie wojenne popełniały podobno wszystkie
armie walczące w drugiej wojnie
światowej i miały one – jak to
określił – charakter „indywidualny”. Taki też „indywidualny” charakter miały zdaniem Wiatrowycza zbrodnie UPA popełnione na
Polakach. Na tę wypowiedź nie
zareagował żaden polski polityk
ani dziennikarz. Nie zareagowało
również kierownictwo polskiego
IPN, które razem z Wiatrowyczem chce wyjaśniać ludobójstwo
wołyńsko-małopolskie.
Ten brak reakcji nie dziwi, ponieważ dla polskiej „klasy politycznej” banderowski renesans
na Ukrainie od dawna nie jest już
żadnym problemem. Problemami są jedynie pamięć o Polakach
pomordowanych na Wołyniu i w
Małopolsce Wschodniej oraz ci,
którzy o tę pamięć za głośno się
upominają. Narrację w sprawach
ukraińskich narzucają polskiej
opinii publicznej ludzie, którzy
bardziej nienawidzą Rosję niż
kochają Polskę i którzy wszystko
oceniają z pozycji radykalnego
antykomunizmu i irracjonalnej
rusofobii. Jak dalekich horyzontów sięga myśl polityczna, wiedza historyczna i moralność tych
ludzi pokazuje przykład Mariusza
Cysewskiego – publicysty i byłego działacza KPN – który usprawiedliwiając
ustawodawstwo
gloryfikujące UPA na Ukrainie
stwierdził m.in.: „Przez Ukraińską Powstańczą Armię przewinęło się kilkaset tysięcy żołnierzy
z całej Ukrainy [wolne żarty szanowny panie, nie więcej niż 35-40
tys. – BP]. Logicznie, ogromna
ich większość na oczy nie widziała Wołynia, Polski i Polaków,
a w warunkach okupacji i wojny
partyzanckiej zapewne i nie wiedziała o zbrodniach dokonanych
na Wołyniu przez część własnych
oddziałów [też były to zbrodnie
„indywidualne”? – BP]. (…) Jako
Polak oddaję honory żołnierzom
UPA, walczącym o wolność swego kraju. W jej szeregach zdarzali
się i zbrodniarze. Ale to nie oni
ważą na ocenie całości. I jeśli komuś nie podoba się rycerski obyczaj, tradycja AK, WiN i Andersa,
standardy i wartości cywilizacji, a
woli od nich NKWD, KBW, UB i

Jaruzelskiego, to rada jest prosta:
walizka-dworzec-Rosja. A nie,
to – raz sierpem, raz młotem…”
(cyt. za: https://sites.google.com/
site/wolnyczyn/aktualnosci/dwietradycje-albo-jak-sejm-ukrainykomorowskiego-przeczolgalrzekomo).
Zażądanie przez posłów PiS od
parlamentarzystów ukraińskich
potępienia ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego i opuszczenie
obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy w związku z brakiem ich zgody na taki
krok należy odnotować pozytywnie. Jednakże w kontekście dotychczasowej polityki PiS w sprawach ukraińskich nie można wykluczyć, że posunięcie to zostało
podyktowane strategią kampanii
wyborczej. Ostatecznie wspomniane Zgromadzenie przyjęło
22 czerwca 2015 roku deklarację
„popierającą reformy ukraińskie,
potępiającą rosyjską agresję,
wzywającą do pełnej realizacji
porozumień mińskich, uwolnienia Nadii Sawczenko, reagowania
na rosyjską propagandę”, co wiernie oddaje obraz polskiej polityki
wschodniej.
Scenariusz rozpadu Ukrainy
Wbrew sielankowemu obrazowi
pomajdanowej Ukrainy, który prezentują polskie media, państwo to
pogrąża się w coraz większym
kryzysie politycznym, społecznym i gospodarczym. Wszystkie
problemy tego kraju, które miały
zniknąć dzięki zwycięstwu majdanowej rewolucji, nie tylko, że
nie zostały usunięte, ale narastają.
Przede wszystkim korupcja i oligarchizacja. Dodać do tego trzeba
jeszcze katastrofalny stan finansów i gospodarki, grabież majątku państwowego, rosnącą przestępczość oraz brutalne tłumienie
przez reżim w Kijowie wszelkich
przejawów opozycji i protestu
społecznego. Szczytem groteski
było mianowanie byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego gubernatorem obwodu
odeskiego. Prezydent Poroszenko
postawił przed nowym gubernatorem zadanie zlikwidowania w
ciągu roku korupcji i niesprawiedliwości, zreformowania gospodarki oraz oczywiście powstrzymania „rosyjskiej agresji”, która
ma nadejść z Krymu. Jest to o tyle
zabawne, że Saakaszwili nie potrafił rozwiązać tych problemów,
o „rosyjskiej agresji” nie wspominając, kiedy w latach 2004-2007
oraz 2008-2013 był prezydentem
Gruzji.
Kijowski reżim reprezentuje
głównie interesy oligarchii, po-
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pieranej przez amerykańskiego
patrona, który spodziewa się m.in.
zrobienia świetnego interesu na
dostawach broni i tzw. prywatyzacji ukraińskiej gospodarki. W
sytuacji rozkładu państwa władza w Kijowie deklaruje wydanie
co najmniej 5 proc. budżetu na
uzbrojenie armii, co grozi dalszą
zapaścią gospodarczą. Większość
polskich polityków i dziennikarzy najprawdopodobniej nie ma
świadomości tego, że wielkimi
krokami zbliża się dzień kolejnej
rewolucji na Ukrainie. W przeciwieństwie do sponsorowanych
rewolucji z 2004 i 2014 roku ta
będzie rewolucją autentyczną.
Będzie to spontaniczne wystąpienie socjalne, które zostanie
wykorzystane przede wszystkim
przez neobanderowców do całkowitego opanowania władzy w
państwie. Taki bieg wypadków
może przyspieszyć proces dezintegracji Ukrainy i wyłaniania się z
niej kolejnych tworów quasi-państwqowych. Przy granicy z Polską
mogą powstać przynajmniej dwa
takie państewka: Republika Zachodnioukraińska i Ruś Karpacka. Konsekwencją kryzysu politycznego i rozpadu państwa będą
setki tysięcy uchodźców, którzy w
pierwszej kolejności skierują się
do Polski. Na to w Warszawie nikt
nie jest przygotowany, bo takiego
scenariusza nie bierze się tam na
poważnie pod uwagę.
Konflikt światowy
Banderowskie oblicze pomajdanowej Ukrainy zostało w końcu
dostrzeżone w USA, co spowodowało zablokowanie przez Kongres dostawy przenośnych zestawów rakietowych dla ukraińskich
sił zbrojnych. Komentując przyjęcie swojego wniosku w tej sprawie kongresman John Conyers jr.
stwierdził, że pomoc wojskowa
i szkolenia zostają zawieszone,
„aby upewnić się, że ich adresa-
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tem nie jest neonazistowski batalion [pułk – BP] Azow”. Dodał,
że doświadczenie uczy, iż „nadmierna pomoc wojskowa i militaryzacja może destabilizować
sytuację i uderzać ostatecznie w
nasze interesy narodowe” (kresy.
pl, 12.06.2015). Stany Zjednoczone mogą sobie pozwolić na taki
komfort, dyktowany niewątpliwie
względem na opinię publiczną,
ponieważ w Europie Środkowej
mają podwykonawców swojej polityki, którzy nie cofną się przed
najdalej idącą współpracą z władzami w Kijowie.
W Polsce pułk „Azow” cieszy się
ogromną sympatią. Wystarczy
przeczytać artykuł na jego temat
w polskiej Wikipedii oraz wpisy
na różnych portalach określających się prawicowymi, których
publicyści definiują prawicowość
jako nieprzejednaną wrogość do
Rosji i bezkrytyczne uwielbienie
Ukrainy. Zresztą nie tylko pułk
„Azow” jest w Polsce komplementowany, o czym świadczy
chociażby artykuł w „Tygodniku Powszechnym” przedstawiający batalion im. Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów jako
wielkich przyjaciół Polski (Monika Andruszewska, „Reportaż
spod Doniecka: byliśmy w batalionie Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów”, tygodnik.onet.
pl, 26.02.2015). Z artykułu tego
dowiedziałem się m.in. o przekazaniu temu batalionowi biało-czerwonej flagi przez posłankę PiS Małgorzatę Gosiewską.
Ochotników z Polski walczących
po stronie separatystów ściga prokuratura, natomiast ochotnik walczący w batalionie „Donbas” jest
przedstawiany jako bohater i polski patriota (Agnieszka Lichnerowicz, „Polak walczy w Donbasie
po ukraińskiej stronie”, metro.
gazeta.pl, 3.03.2015).
Pomimo protestów części pol-

skiej opinii publicznej przeciwko
wojnie na Ukrainie, a właściwie
wojnie światowej – ponieważ jest
ona częścią globalnej rozgrywki
– cały czas konsekwentnie forsowana jest polityka zaangażowania Polski w działania wojenne.
Mamy do czynienia z pozornie
łagodnymi, ale faktycznie aktywnymi formami zaangażowania,
jak wysyłanie ekspertów wojskowych i broni, współpracą w
zakresie produkcji uzbrojenia,
tolerowaniem ochotników walczących po stronie ukraińskiej
oraz pomocą finansową, której
rozmiary są ukrywane przed polskim społeczeństwem. Angażując
kraj w konflikt militarny, polska
„partia wojny” tworzy ewidentne
zagrożenia i działa wbrew interesowi Polski. Absurdem polskiej
polityki jest brak zrozumienia roli
mediatora oraz ciągła eskalacja
działań antyrosyjskich i narracji
rusofobicznej. Sternicy tej polityki nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć, że interesem Polski jest
trzymać się jak najdalej od globalnego konfliktu – jak czynią to
Czechy, Słowacja i Węgry – a nie
odgrywać rolę kraju frontowego i
inicjującego działania zaczepne.
Scenariusz konfliktu zarysowuje
się coraz bardziej niebezpiecznie.
Jego przyczyną, najogólniej rzecz
biorąc, jest to, że w rezultacie
m.in. globalnego kryzysu gospodarczego kończy się świat zdominowany po 1991 roku przez Stany
Zjednoczone. Inicjatorem globalnego konfliktu są siły, które nie
chcą się pogodzić z perspektywą
utraty przez USA statusu jedynego hegemona i powrotu do świata
dwu- lub nawet wielobiegunowego. W ostatnim czasie doszło
do zmian doktryn obronnych w
Chinach i Rosji. Zmiany doktryny wojennej zostały zainicjowane
również przez NATO i Niemcy.
Idą one w kierunku podwyższenia

gotowości bojowej i są elementem coraz bardziej agresywnych
przygotowań do trzeciej wojny
światowej.
4 kwietnia 2015 roku George Soros w wywiadzie dla „Die Welt”
zażądał większego zaangażowania UE w konflikcie na Wschodzie. Stwierdził, że „dla powstrzymania Rosji” należy zrobić
wszystko, aż „do udziału w bezpośredniej konfrontacji militarnej
z Rosją”. 21 kwietnia największe
stronnictwo w Parlamencie Europejskim, czyli Europejska Partia
Ludowa (EPP) – do której należą
PO i PSL – przyjęła uchwałę o konieczności większego zaangażowania w konflikt z Rosją, uznając
ten kraj za wroga UE. „Musimy
wyjaśnić, że tak, jesteśmy gotowi
iść na wojnę za to, co uważamy
za żywotne zasady przyszłości
Europy” – czytamy we wspomnianej uchwale. Wpływowi
politycy EPP wystąpili z postulatem powrotu do nuklearnego
zastraszania. W związku z tym,
że UE nie dysponuje arsenałem
nuklearnym, ani nawet własnymi siłami zbrojnymi, chodzi tu o
arsenał NATO, a ściślej USA. 27
maja przewodniczący Komitetu
Wojskowego NATO – czeski gen.
Petr Pavel – zapowiedział, że w
przypadku agresji ze strony Rosji
Sojusz Północnoatlantycki użyje przeciw niej broni nuklearnej.
Z tą wypowiedzią współbrzmią
słowa Edwarda Lucasa, wiceszefa amerykańskiego Center of European Policy Analysis (CEPA).
Podczas międzynarodowej konferencji poświęconej globalnemu
bezpieczeństwu GLOBSEC 2015
(Bratysława, 19-20 czerwca) powiedział on, że „Polska będzie
bezpieczniejsza, jeśli będzie miała na swoim terytorium amerykańskie głowice nuklearne”. Nietrudno sobie wyobrazić, że Rosja zareaguje na rozmieszczenie
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amerykańskiej broni nuklearnej w
Polsce – skąd rakieta z głowicą jądrową doleci do Moskwy w cztery minuty – tak jak USA zareagowały na instalację radzieckich rakiet na Kubie w 1962 roku. Nowa
doktryna obronna Rosji zakłada
odpowiedź z użyciem broni nuklearnej na atak ze strony NATO
nawet w przypadku, gdy będzie to
atak tylko z wykorzystaniem broni konwencjonalnej.
Co jakiś czas w polskich mediach
występują różni podżegacze wojenni, jak np. właściciel agencji
wywiadowczej „Stratfor” George
Friedman, strasząc polskie społeczeństwo nadciągającą agresją ze
strony Rosji i udzielając dobrych
rad. Najogólniej sprowadzają się
one do zwiększenia wydatków na
obronność i zaakceptowania amerykańskiej obecności wojskowej
w Europie Środkowej.
Niestety nic nie wskazuje, by
odejście od samobójczego pchania się Polski w konflikt globalny
było realne. Polską scenę polityczną zdominowała „partia wojny”, do której należą wszystkie
główne siły polityczne, zarówno
sprawujące władzę jak i będące
w opozycji. Nie wierzę w zmianę
polityki w sprawach ukraińskich
po ewentualnym przejęciu władzy przez PiS, ponieważ nie jest
tajemnicą, że partia ta ma powiązania z najbardziej skrajnymi siłami politycznymi w USA – prącymi od lat do konfliktu światowego
– czyli tzw. neokonserwatystami.
Sojusz polsko-banderowski będzie się zatem umacniał i prędzej
czy później doprowadzi do katastrofy. Polscy politycy nie stawiają pytań. Wolą szermować frazeologią konfrontacji i agresywnej
polityki amerykańskiej, co może
doprowadzić do eskalacji kryzysu
ukraińskiego na skalę zagrażającą
wojną światową.

Krzyż Wołynia
Redakcja

Krzyż Wołynia [ tom II] , książka Krzysztofa Gilewicza to zbiór
relacji świadków zbrodni OUN-UPA popełnionych w sołectwie
Kupowaleckim. To dokumenty
zebrane przez autora, których nie
znajdziemy w internecie. 16- 17
lipca 1943 r. OUN-UPA dokonało mordu Polaków w tzw. „Kręgu
Kupowaleckim”, tj. w miejscowościach: Kupowalce, Nowe Gniezno, Lulówka, Szeroka, Czerwona i Boroczyce, w powiecie
horochowskim. Ataku dokonano
16 lipca z zaskoczenia Pierwszego dnia mordowano, drugiego
wyłapywano tych co zdołali się
ukryć. Na koniec Kupowalce spalono, a nawet wysadzono budynek szkoły. Łącznie zamordowano około 150 Polaków.
Jednym z bohaterów tej książki jest Roman Witkowski który

opowiada: Zawiadomił nas o tym
Heniek Łazowski z Lulówki, który przybiegł do Kupowalec i nawoływał do ucieczki. [….]……..
egzekucji dokonali w sadzie Kowalichy. Większość zamordowano
na miejscu . [….] Widziałem, że
ludzie biegli na łąki w stronę rzeki. Powiedziałem mamusi: „Ja
uciekam!”[…] Dobiegłem do łąk
i spostrzegłem, że od strony Haliczan ucieka bardzo dużo ludzi.
Ktoś spośród nich miał mocno
zakrwawioną koszulę – był to
Franciszek Wójcicki. Dołączyłem
do nich. […] Zaraz po tym zobaczyliśmy, że bandyci zaczynają
palić Kupowalce. Z czymś takim
nigdy się nie spotkałem – był to
przerażający szum impetu rozgrzanego powietrza, połączony
z ludzkim krzykiem i odgłosami
wystrzałów. A potem widzieliśmy,
jak Ukraińcy rabowali nasze mie-

nie,
ładowali
wszystko
na
wozy i wywozili
w stronę Szerokiej i Haliczan.
[…].
Pamiętam łuny i słupy ognia, które
nad Kupowalcami utrzymywały się przez
całą noc. Tak
ginęła
nasza
miejscowość, z
którą związane
były lata mojego dzieciństwa.
Czego Ukraińcy
nie zrabowali –
zniszczyli i spalili. Palili domy
i budynki gospodarcze nie tylko pomordowanych, ale też żyjących Polaków.

Warto przeczytać tą książkę,
by przekonać się jak wyglądała
prawda o tak zwanej wojnie pol-

sko- ukraińskiej, jak próbują nam
to wmówić niektórzy ukraińscy
historycy.
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Wokół 72. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej
Stanisław Żurek

Kolejna, już 72.rocznica ludobójstwa okrutnego dokonanego
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej na Wołyniu
w 1943 roku obchodzona jest w
takiej samej rzeczywistości politycznej i społecznej niezmiennie od początków powstania III
RP. Z jednej strony jest to ciągła
ignorancja polskich władz rządzących, niezależnie od opcji
politycznych, stosujących zasadę
kibiców reprezentacji polskiej w
piłce nożnej po kolejnym przegranym meczu „Polacy, nic się
nie stało”. Po drugiej zaś stronie
stoi środowisko, na szczęście coraz liczniejsze, które nie zgadza
się z takim „pseudo-futbolowym”
traktowaniem tragedii, jaka spotkała Polaków mieszkających na
Kresach Wschodnich w latach
1939 – 1946. I nie są to już tylko
środowiska kresowe, do których
chcieliby zawęzić sprawę różnej
prominencji „trenerzy” polskiej
świadomości narodowej, posługujący się różnymi technikami
manipulacji społecznej. Ignorują
przy tym podstawowy fakt, że
hasłem środowisk upominających się o prawdę historyczną
dotyczącą Polaków na Kresach są
słowa wypowiedziane przez ks.
Tadeusza Isakiewicza-Zaleskiego: „Nie o zemstę, ale o pamięć
chodzi”.
Historia „zamilczania” Zbrodni
Wołyńskiej jest tak samo długa,
jak sama zbrodnia. Nie zajął się
nią Rząd Polski na Uchodźstwie,
nie wolno było poruszać tego
problemu w PRL-u, i jest to temat „niepoprawny politycznie” w
III RP. Motywy tego były różne,
ale zawsze była to argumentacja oparta o fałszywe tezy polityczne. Zastanawiać powinien
już argument stosowany przez
władze komunistyczne, że poruszanie zbrodni popełnionych na
Polakach na Kresach negatywnie
wpłynie na „przyjaźń polsko-radziecką”, zwłaszcza w relacjach
„z bratnim narodem ukraińskim”.
W tym samym czasie na „Radzieckiej Ukrainie” wojska sowieckie likwidowały resztki „faszystowskich band UPA”, toczyły
się liczne procesy zbrodniarzy
banderowskich, sowieckie media
(prasa i radio) szeroko relacjonowały zbrodniczą działalność
UPA. Tyle tylko, że ofiary „pozbawiane” były narodowości polskiej, stawały się „obywatelami
radzieckimi”. Zapewne w PRL-u
zadecydowały dwa czynniki: po
pierwsze we władzach, często na
wysokich stanowiskach, umocowało się wielu zbrodniarzy banderowskich, zwerbowanych przez
NKWD, GZI i UB. Oni nie zmienili swojej mentalności niszczenia
każdego „Lacha”, natomiast teraz
robili to „legalnie”, reprezentując
„władzę ludową”. A do tego ofiarami byli ich najwięksi wrogowie,
czyli polskie elity patriotyczne. Z
drugiej strony rządząca faktycznie Polską z sowieckiego nadania „ekipa Jakuba Bermana” cel
miała taki sam – zlikwidowanie
polskich patriotów dążących do
uzyskania niepodległości. I jedni

i drudzy, a także ich potomkowie, nadal mają ogromny, jeśli
nie decydujący, wpływ na obecną
polską rzeczywistość. Pakt koalicyjny Poroszenki oraz Jaceniuka
z Szuchewyczem, synem „Tarasa
Czuprynki” i jego probanderowskim stronnictwem oparty jest
także na „wspólnym wrogu zewnętrznym”, co oficjalnie ich jednoczy z obopólną korzyścią posiadania władzy (jest nim obecnie
Putin), a jednocześnie obydwie
strony mają swoje cele, które
czekają na realizację w przyszłej
sprzyjającej okoliczności i mogą
być (i zapewne są) zupełnie przeciwstawne.
W III RP też powinien zastanawiać swoisty „pakt” Adama
Michnika z Myronem Syczem.
Pod tym symbolicznym „paktem
Michnik – Sycz” kryją się oczywiście różne grupy interesów. Ich
wspólnym wrogiem jest polski
patriotyzm, w tym polska pamięć
historyczna.. Ten „wróg” zadziwiająco od strony ideologicznej
jednoczy internacjonalistę z nacjonalistą. Mostem łączącym nad
istniejącą przepaścią „dysonansu
poznawczego” okazała się być
„antypolskość”. Oczywiście po
zlikwidowaniu „polskości” most
ten zostałby natychmiast wysadzony w powietrze i w jego miejscu utworzony front walki.
Tak uprawiany jest szuizm. Dotyka on nie tylko sfery politycznej
i społecznej, ale także moralnej,
etycznej. „Wielcy Szu”, rozgrywający znaczonymi kartami, mają
liczne grona niezorientowanych
w grze partnerów, nazywanych
„użytecznymi durniami”. Po prostu czasami pozwalają wygrać im
drobne sumy i w ten sposób kupują ich wdzięczność i poklask.
Tychże „użytecznych durni” wystawiają także na „pierwszą linie
frontu”. Nieważne, że większość
z nich z czasem polegnie, będą następni. Ich błędy pozwalają także
na korygowanie dalszej strategii.
Skompromitowany „autorytet”
zastąpiony zostanie wykreowanym w międzyczasie następnym,
który będzie bardziej sprawny w
manipulacji społecznej.
Wszystkie te działania zaobserwować można w kontekście
wojny domowej toczonej na
Ukrainie. Tylko w tle jest Wielki
Szuizm polityki USA, Zachodu
i Rosji. Medialnie rozgrywają
ten konflikt „użyteczni durnie”.
I co najważniejsze, największą
jego ofiarą staje się nie Ukraina,
ale Polska. Chyba jest „oczywistą oczywistością”, że w Polsce
niewielu wielbicieli ma Putin
(szkoda, że tracą na tym zwykli
Rosjanie), ale też w tej rozgrywce
Wielkich Szu niektóre jego poczynania mogą być zrozumiałe.
Nie chce on uznać światowej hegemonii USA i dąży do tego, aby
Rosja miała równoprawny głos
w sprawach międzynarodowych.
Nawet gdyby chciał odegrać
rolę Józefa Stalina dyktującego
światu swoje warunki po „zwycięskim marszu na Berlin”, to

nie ma takiej możliwości. To nie
on rozpoczął faszyzację Ukrainy
poprzez gloryfikowanie zbrodniczych formacji OUN-UPA. To
nie on organizował demonstracje
na Majdanie i w konsekwencji
niekonstytucyjne, antydemokratyczne obalenie legalnie wybranych władz i prezydenta. Do tego
w sytuacji, gdy podpisane zostało
porozumienie o przeprowadzeniu
wcześniejszych wyborów władz
najwyższych Ukrainy. Faktycznie
to Prawy Sektor przeprowadził
pucz i dokonał zamachu stanu.
Przy niebagatelnym wsparciu finansowym Majdanu przez rząd
USA oraz wsparciu politycznym
ukraińskich środowisk nacjonalistycznych z Kanady i USA. Na
Ukrainie miała miejsce dywersja
sterowana z USA i przez USA
przeciwko prorosyjskiemu prezydentowi Janukowyczowi i jego
stronnictwu. Nowy ukraiński rząd
natychmiast podjął ustawy o charakterze nacjonalistycznym godzące w ukraińską społeczność
rosyjskojęzyczną.
Przeciwko
temu zbuntowali się mieszkańcy
Krymu, Donbasu i Doniecka.
Spowodowało to w myśl swoiście pojmowanego hasła demokratyzacji kraju przez nowe władze Ukrainy wysłanie wojsk w
celu spacyfikowania protestów
społecznych w tych regionach..
Czy w takiej sytuacji Rosja mogła pozostać całkowicie obojętna?
Nawet gdyby prezydentem nie
był Putin?. Wsparł zbuntowanych
przeciwko ukraińskiej władzy a
przyjaznych Rosji tzw. separatystów. Przez opanowany przez
nich odcinek granicy ukrainko-rosyjskiej wysłał instruktorów, broń
i sprzęt wojskowy. Propagandowym kłamstwem jest twierdzenie,
że toczone są tam walki z wojskami rosyjskimi. Wojna „ukraińsko-rosyjska” istnieje tylko w
mediach ukraińskich, polskich,
amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Gdyby faktycznie
weszły tam wojska rosyjskie, już
od dawna stałyby nad Bugiem. I
polski rząd powinien prowadzić
taką mądrą politykę, aby do takiej
sytuacji nie doszło. A na pewno
nie jest nią „wymachiwanie szabelką” Putinowi. Także nie jest
nią udzielenie wojskowej pomocy
Ukrainie, co doprowadzi do eskalacji walk i pacyfikacji ludności
Donbasu i Doniecka. Bo na proponowaną autonomię tych obwodów nacjonalistyczny rząd Ukrainy z Poroszenką na czele zgodzić
się nie chce.
Czy więc ludność tych obwodów
czeka los podobny do polskiej
ludności Wołynia? O UPA nie
mówi się, jako o „separatystach”.
Ale już formacjom walczącym o
niepodległość (albo tylko o autonomię w ramach państwa ukraińskiego) Donbasu i Doniecka odmawia się statusu „powstańców”.
Czy Angela Merkel na równi z
„separatystami” Donbasu i Doniecka potępia „separatystów” z
RAŚ na polskim Śląsku? Czy aby
na pewno nie mają oni wsparcia
w Niemczech? Może ten problem

podniósłby oficjalnie rząd polski i
polscy europosłowie w UE?
Ofiarą tego politycznego szuizmu
pada pamięć polskich ofiar dokonanych przez Ukraińców na Wołyniu i w Małopolsce wschodniej w
czasie II wojny światowej i ciągu
następnych trzech lat po wojnie,
gównie już na terenach obecnej
Polski. Nadal o tych ofiarach „nie
wypada głośno mówić”. Wcześniej „demokracja na Ukrainie
była za młoda” i trzeba było czekać, aż się „okrzepnie”. I okrzepła
się, to widać po tysiącach pomników postawionych najbardziej
zbrodniczym oprawcom ludności
polskiej, z Banderą i Szuchewyczem na czele. Ten „proces demokratyzacji i proeuropejskości”
na Ukrainie doprowadził w tym
roku do uznania faszystowskiej
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz ludobójczej Ukraińskiej Armii Powstańczej za formacje „narodowowyzwoleńcze”,
z ustawowymi sankcjami karnymi
dla osób, zarówno na Ukrainie jak
i poza jej granicami – a więc także
w Polce, które będą tę tezę podważać. Gdy więc cudem ocalała
spod banderowskiej rzeźnickiej
siekiery lub noża ofiara będzie o
tym mówić, może trafić do więzienia. Także w Polsce, przecież
wystarczy tylko podpisać odpowiednie „dobrosąsiedzkie porozumienie polsko-ukraińskie”, np.
o wzajemnym ściganiu przestępców. Rozumiem, że jest to klasyczny „szuizm”, jaki prezentują
władze Ukrainy w ramach „przyjaźni polsko-ukraińskiej” od czasów Wiktora Juszczenki, trudniej
zrozumieć konsekwentnie prezentowaną „durnowatość” władz
Polski i części jej „elit intelektualnych”. Trudno zrozumieć zupełny
brak reakcji Bronisława Komorowskiego po policzku, jaki dostał
od parlamentu ukraińskiego tuż
po swoim wystąpieniu, które było
jego laurką dołączoną do wielkiej
„przyjaźni polsko-ukraińskiej”.
Byłaby to jego sprawa, gdyby występował tam prywatnie, ot, został
potraktowany typowo „po banderowsku”. Ale on tam reprezentował jako prezydent Państwo Polskie i Naród Polski. Czyżby nie
identyfikował się nawet ze swoją,
tak zachwalaną III RP?
Czy za prezydentury Andrzeja Dudy coś w polityce polskiej
zmieni się i zacznie zwyciężać
racjonalne myślenie i działanie
uwzględniające polską rację stanu? Czy wreszcie różni Kowale,
Berdyczowskie i Sycze przestaną
narzucać zakłamany antypolski
i probanderwski styl w relacjach
polsko-ukrainskich? Czy doczekamy się po 72 latach otwartej
prawdy o Zbrodni Wołyńskiej,
traktowanej jako symbol całego
ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich faszystów i zwyrodnialców na ludności polskiej?
Czy ofiarom tego ludobójstwa
zwrócona zostanie pamięć o ich
męczeństwie poniesionym tylko
dlatego, że byli i czuli się Polakami? Czy nasi podobno wielcy
przyjaciele rządzący Ukrainą zgo-

dzą się na ekshumację szczątków
pomordowanych i na uczczenie
ich zgodnie z normami obowiązującymi w całym cywilizowanym
świecie, do którego podobno pragnąć dołączyć, czyli na postawienie grobu a na nim krzyża. Krzyża
katolickiego, bo przecież nawet
banderowscy oprawcy identyfikowali polskość z katolicyzmem,
kto był Polakiem był katolikiem,
a kto był katolikiem traktowany
był jako Polak.
Polska nie tylko zgodziła się, ale
także współpracowała w odnalezieniu wszystkich niemieckich
ofiar wojny, przeniesieniu ich
szczątków na cmentarze i upamiętnienie na grobach. A przecież
dotyczyło to pochówków agresora, który napadł, okupował i dopuszczał się zbrodni na Polakach.
Nasza oparta o wartości chrześcijańskie postawa niestety była
i jest nadużywana przez potomków zbrodniarzy i apologetów
ich zbrodni. Głównie dotyczy to
mogił „partyzantów” z UPA, które za sprawą ukraińskich szowinistów przybrały formę „panteonów
chwały”. Prawie w każdym przypadku postawionych nielegalnie,
a polskie władze albo „rżną głupa” i udają, że nie wiedzą o co
chodzi, albo przyjmują postawę
„użytecznego durnia” i mówią
o „nie zaognianiu konfliktu społecznego”. W sytuacji, gdy sprawcy ten konflikt prowokują i potem
podżegają w celu jego eskalacji. I
zapewne tak będzie po ostatnim
demontażu tablic gloryfikujących
zbrodniarzy z OUN-UPA z pomników w Hruszowicach, Radrużu i Werchratej.
22 czerwca br. na posiedzeniu
Zgromadzenia Parlamentarnego
Polski i Ukrainy podczas negocjowania uchwały dotyczącej
historii przedstawiciele PiS zażądali umieszczenia zapisów potępiających Zbrodnię Wołyńską, na
co nie chciała zgodzić się strona
ukraińska. W skład Zgromadzenia wchodzi 20 deputowanych
Rady Najwyższej oraz 16 posłów
i 4 senatorów z Polski. „Była to
największa delegacja ukraińska
kiedykolwiek goszcząca w polskim parlamencie i pierwsza z
deputowanymi wybranymi już po
Rewolucji Godności” – poinformował na swoim blogu poseł PO
Marcin Święcicki. W reakcji na
postawę strony ukraińskiej parlamentarzyści PiS opuścili obrady.
„Pokazaliśmy zdecydowanie, że
jest to sprawa priorytetowa. Dla
nas, w kontekście przyszłych
rządów, niewyobrażalna jest taka
sytuacja, że o Zbrodni Wołyńskiej
nie będziemy mówić” – powiedział dla portalu Kresy.pl poseł
PiS Jan Dziedziczak. Następnie
stwierdził: „Zbrodnia Wołyńska
była tak przerażającym ludobójstwem, że nie można jej wkomponowywać w jakieś inne wydarzenia. Nasza delegacja nie zgodziła
się na to i dlatego opuściła obrady.
Nie zgadzamy się na taką retorykę, na takie ustalenia, taką notatkę. I wyraźnie pokazaliśmy, że
polityka unikania i rozmiękcza-
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nia tematu Zbrodni Wołyńskiej
się kończy. Nasze stanowisko w
tej sprawie jest jednoznaczne”.
Według posła PiS to, że członkowie pozostałych sił politycznych
zdecydowali się na prowadzenie
rozmów z Ukraińcami na ich warunkach jest przykre. „Posłowie
PiS namawiali posłów innych
partii, żeby tę sprawę postawiono
twardo. Gdyby strona polska solidarnie sprzeciwiła się tego typu
zapisom, ten efekt byłoby dużo
łatwiej osiągnąć. Niestety, posłowie PO i innych ugrupowań nie
sprzeciwili się temu. Taka forma
jest dla strony ukraińskiej bardzo
wygodna, a jest to szkodliwe dla
Polski” – dodał Dziedziczak.
W efekcie, co jest już tradycją
w III RP (a wcześniej dotyczyło
to PRLu w relacjach z ZSRR),
przyjęto propozycję strony ukraińskiej jako „wspólną deklarację
popierającą reformy ukraińskie,
potępiającą rosyjską agresję,
wzywającą do pełnej realizacji
porozumień mińskich, uwolnienia Nadii Sawczenko, reagowania
na rosyjską propagandę, przyspieszenia prac nad ruchem bezwizowym, wymianą młodzieży” - jak
to opisał na swoim blogu poseł
PO Marcin Święcicki. Do opracowania wspólnej deklaracji ws. historycznych ma zostać powołany
specjalny zespół. W komunikacie
zapowiedziano, że dotyczy to m.
in. „Zbrodni Wołyńskiej i mordów dokonywanych na ludności
ukraińskiej, potępienia zbrodni
przeciwko ludzkości”. Powołano
się przy tym na przemówienie
prezydentów Petra Poroszenko
oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego. (Podaję za: http://
www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/politycy-pis-potwierdzaja-polityka-rozmiekczaniatematu-zbrodni-wolynskiej-siekonczy ).
Wkrótce będzie można przekonać
się, czy rzeczywiście PiS zmienił swoją politykę w stosunkach
z Ukrainą, czy był to tylko koniunkturalny incydent przedwyborczy, aby pozyskać głosy stronników Pawła Kukiza liczących na
jego rozsądne stanowisko wobec
coraz bardziej banderyzującej się
Ukrainy, zakłamywania historii i
uwłaczania pamięci polskich ofiar
ukraińskiego ludobójstwa. Dowodem tym będzie postawa PiS
wobec Marszu Pamięci, organizowanego (od kilku zresztą lat)
w Warszawie 11 lipca, w 72.rocznicę Zbrodni Wołyńskiej. Czy w
tym roku pojawi się na tym marszu chociażby Jan Dziedziczak?
Dotychczasowe działania PiS
wpisywały się bardziej w realizację polityki ukraińskiej, a nie polskiej. Pamiętamy, w jak bezczelny
sposób Wiktor Juszczenko wykorzystał przyjazną mu postawę ś.p.
Lecha Kaczyńskiego i po przegranych wyborach „na odchodne” bohaterami Ukrainy uczynił
Stepana Banderę i Romana Szuchewycza, niewątpliwie osoby
zaliczane do grona największych
zbrodniarzy XX wieku. Pamiętamy, że Jarosław Kaczyński na
Majdanie wykrzykiwał hasło
banderowskich ludobójców „Herojam sława!”, „ramię w ramię”
(a także „usta w usta”) z ukraińskimi gloryfikatorami UPA i SS
„Galizien”. Był to „tylko błąd”,
czy „aż głupota”, dyktowane antyrosyjskim koniunkturalizmem.
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Niewątpliwie Putin jest wrogiem
niepodległej i niezależnej Polski,
ale napuszczanie na niego Ukraińców nie leży w interesie Polski i
zagraża naszemu bezpieczeństwu.
A ekipie Petroszenki bardzo zależy na wciągnięciu Polski w ten
konflikt.
Widzimy, jak rozgrywa Polską
Paweł Kowal, który chce sterować
nadal polityką polsko-ukraińską
i „podczepi się” wszędzie tam,
gdzie będzie mógł to robić. Dbając oczywiście o interesy Ukrainy.
Wielu innych działacz PiS także
nie tylko nie weźmie udziału w
Marszu Pamięci, ale jeszcze jego
uczestników być może obrzucą
epitetami „agentów Putina”. Czy
zobaczymy na tym marszu chociażby Małgorzatę Gosiewską?
A może wielkiego sympatyka PiS
Tomasza Sakiewicza, bo „polityka rozmiękczania Zbrodni Wołyńskiej” już się kończy?
Zapewne też w ramach obchodów
72. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej
na portalu internetowym Wirtualna Polska ukazał się artykuł Roberta Jurszy „Kresy Wschodnie
– idylliczna Arkadia czy krwawa
kolonia?”. Już sam tytuł wskazuje
na kłamstwo zastosowane w narracji. Idylliczna Arkadia była w
Arkadii i w Raju i nigdzie więcej.
Pozostaje więc „krwawa kolonia”. Na tej zasadzie można postawić pytanie: „Czy Robert Jurszo jest najwybitniejszym geniuszem czy zwykłym głupkiem?”.
Czy tekst z takim tytułem uznałby
on za merytoryczny i dociekliwy,
czy za paszkwilancki?
Jurszo, aby nadać powagę swoim
kłamliwym wywodom, podpiera
się książką „Trójkąt ukraiński.
Szlachta, carat i lud na Wołyniu,
Podolu i Kijowszczyźnie 17931914”, której autorem jest francuski historyk Daniel Beauvois.
Pisze on: „W książce, która odbiła
się szerokim echem również poza
gronem profesjonalnych historyków, snuł zgoła inną opowieść
od tej, którą znamy z sentymentalnych kresowych narracji. Była
to historia o okrutnym wykorzystywaniu ukraińskiej ludności
przez polską szlachtę. O tym, że
jeszcze w XIX wieku polski pan
mógł bezkarnie prać po mordzie
wschodniego chłopa, utwierdzając go w jego podłym położeniu,
ale też dolewając tym samym
oliwy do ognia nienawiści, która rozpalała się coraz większym
płomieniem w duszy poniżonego.
Beauvois poszedł jednak jeszcze
dalej. Wskazał również na to,
że źródeł dramatycznych relacji
pomiędzy obydwoma narodami
trzeba szukać w fatalnej przeszłości: „gdyby stosunki między
dworem a chłopami układały się
tak sielankowo, jak przedstawiało
to większość publikacji ukazujących się w Polsce lat 90., nie
byłoby, ani krwawych rozpraw
z panami polskimi w XVII i
XVIII w., ani w czasie rewolucji
bolszewickiej, ani Rzezi Wołyńskiej w czasie II wojny światowej”.(Podaję za: http://historia.
wp.pl/title,Kresy-Wschodnieidylliczna-Arkadia-czy-krwawania,wid,17649174,wiadomosc.
html?ticaid=1151c0 ).
Zdumiewają dwie rzeczy: z jednej strony niekompetencja francuskiego historyka, który wiedzę
czerpał ze źródeł ukraińskich jako

członek Ukraińskiej Akademii
Nauk, oraz z drugiej strony bardzo rzetelna wiedza większości
internautów, którzy zabrali głos w
dyskusji.
Internauta o nicku „prawie_że_
nacjonalista” pisze (2015-06-24):
„Co za bzdury. Polski Pan mógł
bezkarnie prać po mordzie chłopa
w całej Polsce, niezależnie czy to
w Wielkopolsce, Mazowszu czy
na Wołyniu. To się nie działo na
podłożu narodowościowym ale
społecznym. Tyle że wtedy były
takie czasy, w USA prawie usankcjonowany był rasizm, Anglicy w
Indiach wykorzystywali kulisów
a do Irlandczyków strzelali. Tyle
że Wołyń to nie był mord w którym biedni mordowali bogatych,
ale mord w którym Polaków się
mordowało tylko za to że byli
Polakami. Polski chłop, który dostawał od Polskiego Pana po mordzie, został zamordowany siekierą przez ukraińskiego, chłopa,
który tak samo po mordzie dostał.
Ukraińcy z UPA mordowali Polaków tylko za to ze byli Polakami.
Bez znaczenie kim był ten Polak,
samo bycie Polakiem wystarczyło!”.
Internauta o nicku Krakes” pisze: „Na początek w XIX wieku
Polski nie było („”jeszcze w XIX
wieku polski pan mógł bezkarnie
prać po mordzie wschodniego
chłopa”). Ukraina była częścią
Carskiej Rosji, i takie w Rosji
panowały prawa, co w końcu
doprowadziło do rewolucji październikowej. Murzyni z plantacji
bawełny w Luizjanie nie zawierali unii politycznych ze swoimi
białymi amerykańskimi panami,
nie wywodziła się z „murzynów” część magnatów, książąt
i szlachty, „murzyni” nie mogli
wyznawać swojej wiary, mówić
swoim językiem itd itp.. podobnie jak na Francuskiej Martynice.
Twierdzenie, ze Polacy mają jakiś bardzo patologiczny mityczny stosunek kresów wschodnich
jest tezą mocno naciąganą. /.../
W Polsce nie było przeludnienia wręcz przeciwnie brakowało
ludzi, chłop był cenny dla Pana
pańszczyźnianego z uwagi, ze był
„dobrem” deficytowym, miarą
bogactwa było przede wszystkim
ile pan ma chłopów i ile ma wsi,
a nie ile ma ziemi, bo ziemia bez
chłopów była bezwartościowa.
Polscy chłopi nie cierpieli głodu,
który był powszechny w europie
zachodniej, w bogatych północnych Włoszech skądinąd kolebce
nowoczesnej europy, w okresie
300 lat do końca 19 wieku prawie
200 lat można nazwać klęską głodu. W Polsce pan pańszczyźniany
musiał zadbać o podstawy egzystencji chłopstwa bo chłop głodny
bez dachu nad głową to chłop chory niezdolny do ciężkiej pracy na
roli, oczywiście panowie pańszczyźniani nie robili tego z dobroci
serca ani z filantropi robili to we
własny interesie, bo w sumie słabo zaludnionej Polsce chłop był
„towarem” deficytowym, wyludnione dobra nie przynosiły dochodów były bezwartościowe. Takie
wywody jak w artykule oderwane
od realiów historycznych to jest
właśnie pedagogika wstydu, Polacy nie byli aniołami ale nie byli
też samym złem jak często nam
się próbuje wmówić, na tle innych
europejskich nacji wypadami całkiem przyzwoicie”.

Internauta o nicku „Tak było”
pisze: „Może jutro ten sam pan
„historyk” napisze o tym, jak to
Żydzi /również/ zasłużyli na holocaust , bo przecież nic się nie
stało bez powodu. Bo konkluzja
jego wywodu ,jest taka, że Polacy
, w tym kobiety i dzieci zasłużyli
na rzeź wołyńską ,bo „polski pan
miał prawo bić ukraińskiego chłopa”. Zresztą taką samą argumentacją posługiwali się Sowieci po
17.IX.1939 ,którzy zajęli Polskę
Wschodnią „w obronie Ukraińców i Białorusinów” .
Polacy na Wołyniu żyli w przyjaźni z sąsiadami ukraińskimi,
a nie w nienawiści, aż do 1943
roku. Dokumentują to setki relacji byłych mieszkańców Wołynia
a potwierdzają jeszcze dzisiaj
mieszkający tam starsi Ukraińcy podczas wzajemnych spotkań. Czy wówczas nagle chłopi
ukraińscy „przypomnieli sobie”
krzywdy doznane przez ich prapra-dziadów od „polskich panów”
i ruszyli mścić się na... chłopach
polskich, swoich sąsiadach? Nienawiść została zaszczepiona w
Galicji Wschodniej przez dwór
Habsburgów, który politykom
rusińskim wmówił, że są Ukraińcami i przeciwstawił ich Polakom
dążącym do odzyskania niepodległości, w tym na odzyskaniu
od zaborcy austriackiego zagarniętych przemocą zbrojną ziem
Podola oraz m.in. miast Lwowa
i Krakowa Do akcji propagandowej „przerabiania” Rusinów na
Ukraińców włączyli elity rusińskie oraz cerkiew greckokatolicką, której wierni w większości byli
Rusinami, chociaż duży procent
wśród nich stanowili Polacy. Ten
„polski problem” załatwił ukaz
cesarski stwierdzający, że wszyscy grekokatolicy są uznani za
Ukraińców. A właśnie popi mieli
ogromne możliwości wpływania
na postawy swoich wiernych i to
oni roznieśli zarzewie konfliktu
po ówczesnej Galicji Wschodniej.
Przybrał on formę walk zbrojnych
w wojnie polsko-ukraińskiej w latach 1918 – 1919, w tym walk o
Lwów. Już wówczas dochodziło
do bestialskich mordów na ludności polskiej dokonywanych przez
Ukraińców, co z zasady pomijane
jest nawet w polskich opracowaniach historycznych. W dokonaniu Ludobójstwa Wołyńskiego
główną rolę odegrali nacjonaliści
ukraińscy pochodzący właśnie z
Galicji Wschodniej. II Rzeczypospolita odrzuciła nazewnictwo
wprowadzone przez austriackiego
zaborcę i ziemie te nosiły nazwę
Małopolski Wschodniej. Tutaj
swoją terrorystyczną działalność
rozwinęła Ukraińska Wojskowa
Organizacja UWO), a następnie
bojówki Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN). Jako ideologiczne oparcie dla swojej
działalności przyjęli oni doktrynę
Integralnego Nacjonalizmu Ukraińskiego sformułowaną w pracy
„Nacjonalizm” Dmytro Doncowa, ale praktycznie stał się nim
Dekalog Ukraińskiego Nacjonalisty, istne szatańskie „dziesięć
przykazań”, które miało obowiązywać każdego Ukraińca. Kto porusza sprawę zbrodni ukraińskich
popełnionych nie tylko na ludności polskiej, i nie tylko na innych
nacjach, ale także na tysiącach
swoich ukraińskich rodaków, a
przy tym pomija Doncowa i ów
Dekalog, jest albo niekompetent-
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nym durniem albo szują, która w
imię swoich interesów (lub swoich mocodawców) fałszuje prawdę historyczną.
Tylko taki osobnik może twierdzić, że Zbrodnia Wołyńska była
zemstą za to, że co najmniej sto
lat wcześniej, a może nawet trzysta lat temu, jego pradziad „dostał w mordę od polskiego pana”.
Przy czym nie miało znaczenia,
że okrutnie wymordowane całe
rodziny polskie nie miały żadnego związku z tamtym „panem
polskim”, ani tym bardziej żadnego pokrewieństwa. To nieważne, że ów „mściciel” także takich
związków nie posiadał z tamtą
„poniżoną ofiarą”. Nie ma tutaj
nawet znaczenia fakt, że tamten
„polski pan” był niemal zawsze
Rusinem, tyle, że „spolonizawał
się”. W rzeczywistości nie był
on i nie czuł się Polakiem, ale
obywatelem Rzeczypospolitej i
o jej losie i polityce decydował
podczas obrad Sejmu. Ironią jest
także to, że w większości ów „pokrzywdzony chłop ukraiński” był
chłopem przesiedlonym z Mazowsza w celu zagospodarowania spustoszonych przez najazdy
tatarko-mongolskie ogromnych
ziem kresowych. Teoretycznie
był więc „Polakiem”, tyle że
„zrusinowanym” w cerkwi, i dla
obecnych manipulatorów jest już
„pełnym, czystym Ukraińcem”.
Gdyby mógł wstać z grobu i usłyszeć, że był on „Ukraińcem”, to
zapewne głosicielowi takiej tezy
chętnie „dałby w mordę”. Chyba,
że liczyłby się z konsekwencjami
za sto albo trzysta lat...
Czy także w ramach tejże „zemsty za bicie po pysku w XIX
wieku” ukraiński mąż mordował
swoją żonę Polkę i ich wspólne dzieci? Był aż tak perfidny w
tej zemście, że najpierw uwodził
(czyli udawał zakochanego), żenił się i płodził dzieci, by potem
dokonać sprawiedliwej dziejowo
zemsty? Francuski „historyk –
myśliciel” nie oświecił swoich
rodaków, jakim potomkom rewolucjonistów francuskich sto
lat wcześniej „dali po mordzie”
chłopi z Wandei, że zostali „z
zemsty” wymordowani z całymi
rodzinami. W sposób tak barbarzyński, że nacjonaliści ukraińscy
mieli skąd czerpać wzory do naśladowania. Chyba sto lat wcześniej ci chłopi nie tworzyli klasy
społecznej zwanej „pany wandejskie” i nie bili po mordzie „francuskiego chłopa”? Nie wyjaśnił
także, czy w XIX wieku w Prusach „pany żydowskie” biły po
mordzie „chłopa germańskiego” i
dlatego „z zemsty” ich potomkowie w całej Europie doczekali się
holokaustu.
I na koniec ciekawa pointa internauty o nicku „non monsieur”:
„Francuz odkrył prawdę o rzeziach Ukraińców na polskiej ludności cywilnej . Wg jego teorii
teraz nad Sekwaną powinni pojawić się potomkowie francuskich
niewolników z Afryki i wyrżnąć
w pień białą ludność Francji.
Majątki zrabować, rozkraść a to
czego się nie da zabrać- spalić.
Beauvois i zachwycony nim pan
Robert Jurszo powinni stosować
jednakową metodę usprawiedliwiania działań bandytów i wszelkiej maści oprawców. Ludobójstwo to przecież nic strasznego.”.
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MASOWA EKSTERMINACJA
LUDNOŚCI POLSKIEJ

...to nie historia się powtarza, ale powtarzają się ludzie, właśnie z całym złem (Włodzimierz Odojewski).
Aleksander Szumański dla KSI

Masową eksterminację ludności
polskiej, dokonaną przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II
wojny światowej określić należy jako ludobójstwo. Pierwszym
badaczem, który zwrócił uwagę
na to, że jedynie ten termin odpowiada rozmiarowi popełnionych przez Ukraińców zbrodni,
był prof. dr Ryszard Szawłowski.
Wykładnię i uzasadnienie zamieścił w Przedmowie do książki
„Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 19391945”, rozwijając ją w następnych pracach i wykazując, że
zbrodnia wołyńsko-małopolska
było trzecim ludobójstwem na narodzie polskim, po niemieckim i
sowieckim popełnionym w czasie
ostatniej wojny. Taką samą kwalifikację zbrodni OUN - UPA przyjęli prokuratorzy z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Instytutu
Pamięci Narodowej prowadzący
śledztwa w sprawie. W ocenie
karnoprawnej odnośnych zbrodni IPN posłużył się Konwencją
o zapobieganiu i karaniu zbrodni
ludobójstwa oraz artykułem 118
§ 1 polskiego kodeksu karnego
z 1997 r. Takie podejście wydaje się w pełni uzasadnione, gdyż
czyny, jakich dopuścili się ukraińscy nacjonaliści z OUN - UPA i
ich miejscowi pomocnicy w imię
budowania swego samodzielnego
państwa, zasługują w pełni na to
miano. Sprawcy stosowali ścisłą
segregację rasistowską i etniczną
– zabijali swe ofiary tylko dlatego, że były Polakami.
Pojęcie i sam termin „ludobójstwo” (angielskie genocide) stworzone zostały we wczesnych latach czterdziestych przez Rafała
Lemkina. Lemkin (1901-1959)
był w latach trzydziestych podprokuratorem Sądu Okręgowego
w Brzeżanach (woj. tarnopolskie),
później delegowanym na równorzędne stanowisko w Warszawie,
wreszcie adwokatem i wykładowcą Wolnej Wszechnicy Polskiej
tamże. Nad problematyką ludobójstwa (określaną przez niego
wówczas jako „akty barbarzyństwa”) pracował już przed wojną.
Do Stanów Zjednoczonych przedostał się w 1941 r. i tam w 1944
r. wydał swoje przełomowe dzieło . Był również głównym twórcą podstawowego w tej dziedzinie traktatu międzynarodowego:
Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ dnia 9 grudnia 1948 r. W
związku z tym w latach pięćdziesiątych dwukrotnie proponowano
go do Pokojowej Nagrody Nobla .

Zdecydowaną większość ofiar,
których liczba ustalana w kolejnych badaniach historyków zbliża się do 200 tysięcy, stanowili
polscy chłopi, najczęściej wielodzietne rodziny. Podczas mordów
nie oszczędzano kobiet (nawet
brzemiennych), dzieci i starców.
Dla morderców nie miało znaczenia, jaki był status społeczny
czy majątkowy ofiar. Nieistotnym
było, jaki wykonywali zawód i
jakiego byli wyznania. Zabijano
zarówno Polaków wyznania katolickiego, greckokatolickiego, jak
i prawosławnego od pokoleń, na
równi z tymi, którzy mieli nadzieję, że dzięki zmianie wiary i złożeniu deklaracji wierności państwu ukraińskiemu ocalą życie.
Nie mieli szans, bo Polacy zostali
uznani przez rasistów ukraińskich
za inny, obcy, skazany na wytępienie, gatunek. Dlatego mordowano
też polsko-ukraińskie rodziny
mieszane. Nacjonaliści ukraińscy
uważali, bowiem, że przez taki
związek małżeński krew została
„skażona”. Używali wobec takich
rodzin pogardliwej nazwy krzyżaki, a wobec zrodzonych w nich
dzieci – pokurczi . Czasem zabijano tylko małżonka polskiego
i dzieci jego płci – gdyż według
dawnej tradycji wiara i determinująca ją narodowość przechodziły z polskiego ojca na synów, a z
polskiej matki na córki.
Nie miało też znaczenia, czy Polacy wobec swoich ukraińskich
sąsiadów byli dobrzy, czy źli.
Co ciekawe, ale i zatrważające,
największe szanse na ocalenie
mieli ci Polacy, których stosunki
z Ukraińcami były złe, bo opuszczali swe domy i uciekali do
większych miast na pierwszy sygnał zagrożenia. Tymczasem zdecydowana większość Polaków nie
spodziewała się ataku i nie czuła
się zagrożona. Ludzie żyjący od
lat wśród swych rusińskich sąsiadów, nierzadko powiązani z nimi
przyjaźnią i więzami rodzinnymi, razem pracujący i świętujący,
musieli w bardzo krótkim czasie
przełamać w swojej świadomości
stereotyp gotowego do współpracy kolegi czy powinowatego
i ujrzeć w nim wroga niosącego
nieuchronną zagładę. W bardzo
wielu wypadkach, co potwierdzają setki relacji ocalałych, do takiej
przemiany nie doszło. Ludzie
oszukiwali się, że straszne wieści
dochodzące z innych wiosek dotyczą Polaków, którzy coś przewinili ukraińskim sąsiadom. Częste
były też przypadki, kiedy nacjonaliści ukraińscy wykorzystywali
naiwność Polaków, „gwarantując
im bezpieczeństwo” tylko po to,
by nie dopuścić do opuszczenia

przez nich wsi, gdy tymczasem
wyrok śmierci na nich był już wydany. To czynnik psychologiczny
był główną przyczyną wysokich
strat i bezbronności ludności polskiej wobec tego masowego ludobójstwa.
Kresowi Polacy ginęli zdumieni
i przerażeni tym, że męczeńska
śmierć spotyka ich z ręki dobrego znajomego czy krewnego.
Liczenie na powiązania rodzinne okazywało się zawodne, bo
nacjonaliści mordowali nie tylko
Polaków, ale i Ukraińców odmawiających zabicia swych polskich współmałżonków i dzieci.
Eksterminowano też rodziny
ukraińskie udzielające Polakom
pomocy, a nawet Ukraińców, w
tym duchownych, wyrażających
się krytycznie o zbrodniach i ich
wykonawcach.
Okrucieństwo i bezwzględność, z
jakimi traktowano napadniętych,
pastwienie się nad ofiarami i stosowanie wobec nich wyrafinowanych tortur zasługują na szczególnie potępienie. Dlatego ludobójstwo to określić należy mianem
genocidum atrox – czyli ludobójstwa okrutnego (strasznego).
Akcja eksterminacyjna ludności
polskiej rozpoczęła się już we
wrześniu 1939 roku, ale dopiero w
drugiej połowie roku 1942 liczba
zabitych zaczęła lawinowo rosnąć
– od Wołynia, Polesia aż do Małopolski Wschodniej. Wiosną 1943
roku wyniszczana ludność wiejska Wołynia zaczęła chronić się
do pobliskich miasteczek i miast.
Latem i jesienią tego roku terror
ukraiński osiągnął niesłychane
wręcz rozmiary, płonęły liczne
polskie wsie, a ludzi mordowano
w bestialski sposób. Apogeum ludobójczej akcji na Wołyniu nastąpiło 11 lipca 1943 roku, w dniu
ukraińskiego święta Piotra i
Pawła. Ukraińscy nacjonaliści i
miejscowa ludność zaatakowali
polskich mieszkańców równocześnie w prawie stu miejscowościach. Polacy nie mieli szans,
bo stanowili na Wołyniu tylko kilkanaście procent mieszkańców.
Część, szukając ocalenia, skupiała się w wybranych wsiach, gdzie
tworzyła samoobrony i odpierała
ataki napastników. Nie wszystkie
dały im jednak ocalenie. Większość samoobron pokonano, a
ludność tam zgromadzona została
zamordowana. Chociaż to prawda
niewygodna, gdyby nie nadejście
frontu rosyjskiego nie przetrwałaby żadna samoobrona, a los
wołyńskich i małopolskich Polaków byłby przesądzony – Ukraińcy wymordowaliby bez litości
wszystkich, których udałoby się
im się dopaść.

Opis typowego napadu na polskie wsie znajdziemy w licznych
relacjach, sprawozdaniach organizacji podziemnych i raportach
oddziałów działającej w Generalnym Gubernatorstwie Rady
Głównej Opiekuńczej. Oto grupy
uzbrojone w broń maszynową i
ręczną okrążały daną miejscowość i oświetlały ją rakietami,
a okoliczna ludność ukraińska,
uzbrojona w narzędzia gospodarcze, napadała na poszczególne
domy i mordowała śpiących domowników. Po dokonaniu mordu
podpalano zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Napadom
prawie zawsze towarzyszyła grabież mienia napadniętych. Tym
zajmowały się głównie kobiety i
młodzież.
Krwawa akcja ukraińska była tak
rozległa, że prawie żadna wołyńska rodzina nie pozostała w komplecie. Należy tez podkreślić, że
chłopi polscy do ostatniej chwili
trzymali się kurczowo swego dobytku i opuszczali go dopiero wtedy, gdy było już za późno na jakąkolwiek sensowną i zorganizowaną ewakuację. Przemyślana przez
Ukraińców eksterminacja nie dawała ofiarom większych szans na
przeżycie. Zbrodni dokonywano
nocą i we wczesnych godzinach
porannych, dlatego osoby, którym
udało się ujść mordercom, były
nawet bez odzieży i obuwia. Była
to tzw. ucieczka z duszą. Nawet
wtedy, gdy ocaleli cokolwiek uratowali, musieli ostatki mienia porzucać, bo inaczej nie przeżyliby
długiej drogi w terenie opanowanym przez zorganizowane grupy
napastników, którzy osaczali i nękali przemieszczających się ludzi.
Dlatego regułą było, że uchodźcy
wołyńscy przybywając do miast
byli kompletnymi nędzarzami. W
miastach panował głód i choroby, bo nacjonaliści z OUN - UPA
mordowali każdego, kto chciał
wrócić do swego gospodarstwa
po żywność, a sami zakazali pod
karą śmieci sprzedawać jej Polakom.
Dlatego tysiące Polaków pieszo i
furmankami posuwało się istnymi
„marszami śmierci” w dwóch kierunkach: w kierunku zachodnim,
na Chełm, Lublin i Warszawę,
rozpraszając się w centralnej Polsce, i w kierunku południowym,
na Lwów i Przemyśl, w kierunku
Małopolski. Większość była w
położeniu wręcz katastrofalnym.
Zachowały się szokujące opisy
stanu uciekinierów, wśród których pełno było rannych i chorych, półnagich i bosych, sierot i
rodziców poszukujących swych
zagubionych dzieci. Wielu umierało w drodze. Dopiero w dużych
miastach Małopolski lub central-

nej Polski mogli liczyć na pomoc
ze strony mieszkańców, którzy
wielu z nich przygarniali pod
swój dach, ale w wojenny czas
nie byli w stanie ich karmić, leczyć ani ubrać. Problemem były
sieroty, które oddawano ludziom
dobrej woli na wychowanie.
Od jesieni 1943 roku mordy ukraińskie przeniosły się na teren Generalnego Gubernatorstwa (województw Małopolski Wschodniej). Na pierwszy ogień poszły
powiaty trembowelski i sokalski.
W niektórych miejscowościach
zabijano Polaków od razu, w innych ustnie, lub przy pomocy
ulotek grożono ludności polskiej
śmiercią, jeżeli w ciągu doby nie
opuści domów (np. w Sokalu).
Rodaków naszych terroryzowano
i zastraszano. Czuli się zagrożeni
nawet we Lwowie, gdzie nacjonaliści ukraińscy nocami oznaczali
krzyżami mieszkania Polaków,
których planowali zgładzić.
Od drugiej połowy października
1943 roku pogorszyło się położenie ludności polskiej w kolejnych
powiatach. Wielu policjantów
ukraińskich z bronią w ręku zbiegło do oddziałów UPA, ale nawet
ci, którzy pozostali w szeregach,
bezpośrednio z nią współdziałali. Najbardziej niebezpiecznie
zrobiło się na Brzeżańszczyźnie
(Podhajce, Rohatyn) oraz w podgórskich okolicach Stanisławowa
i Stryja. Niewiele lepiej było w
północnej części województwa
lwowskiego. Skutkiem mordów
i ich wyjątkowego bestialstwa
wśród ludności polskiej rósł
strach. W takiej sytuacji wiele
osób zdecydowało się uciekać,
nawet wtedy, gdy wiązało się to
z utratą całego dorobku i niepewną przyszłością. W opuszczonych
domostwach natychmiast dochodziło do grabieży, a następnie ich
spalenia, by uniemożliwić powrót
właścicieli.
Z tragicznego położenia wołyńskich, a potem małopolskich Polaków konkretne korzyści czerpali
nie tylko Ukraińcy, ale i Niemcy.
Z jednej strony tereny wschodnie
były „oczyszczane” z niechcianej
przez nich ludności polskiej, a z
drugiej, zdesperowanych, pozbawionych środków do życia Polaków łatwo było masowo wywozić
na roboty do Niemiec. Podstawiali, więc dla uciekinierów pociągi
ewakuacyjne, wydając równocześnie oświadczenie, że nie odpowiadają za bezpieczeństwo osób,
które nie zdecydują się wyjechać
z zagrożonego terenu. Stacjami
przeładunkowymi były Równe i
Dębno. W Równem mieściła się
też tzw. stacja zbiorcza (Sammellager). Z kolei we Lwowie i Przemyślu zorganizowano dla nich
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obozy przejściowe, które bardziej
przypominały obozy koncentracyjne niż ratunkowe. Jednym z
punktów etapowych na drodze
uchodźców wywożonych do Niemiec był wielki obóz przejściowy
w Przemyślu - Bakończycach.
Pozostawał on pod zarządem
niemieckiego Urzędu Pracy. Od
maja 1943 r. przez obóz ten przechodziły transporty polskiej ludności „dobrowolnie” zgłaszającej
się na roboty do Rzeszy. Polskie
organizacje pomocowe ustaliły, że tylko do końca lipca 1943
roku przeszło przez Bakończyce około 25 transportów różnej
wielkości. Liczbę przewiezionej
w nich ludności szacowano na
od 10 tys. do 13 tys. ludzi. Od 1
sierpnia do 1 października 1943
r. przeszło przez Przemyśl kolejnych 21 transportów uchodźców,
w tym 13 tys. dorosłych i 6308
dzieci. Były to przede wszystkim
obarczone dziećmi rodziny, przy
czym dzieci stanowiły około 30%
ogółu. W Przemyślu segregowano
ich na zdolnych i niezdolnych do
pracy. Odsetek uznanych za zdolnych sięgał 90%. Na roboty do
Niemiec kierowano nawet dziesięcioletnie dzieci. Ci mieszkańcy
Wołynia, którzy chcieli uniknąć
przymusowego
wywiezienia,
przekraczali granicę GG nielegalnie, często jednak byli zawracani
przez ukraińską policję, a nawet
ostrzeliwani przez opanowane
przez Ukraińców posterunki graniczne.
Część osób z transportów wysłanych do Rzeszy zawracano jako
niezdolnych do pracy. Ludzi tych
Niemcy (prawdopodobnie za
podszeptem ukraińskim) odsyłali
z powrotem na Wołyń, gdzie byli
oni błyskawicznie mordowani
przez nacjonalistów ukraińskich
z OUN i UPA. Na swój los oczekiwali w obozie „Rückerlager”
Przekopana. Warunki higieniczne i wyżywienie w tym miejscu
były wręcz tragiczne. Panował
tam brud, robactwo, a ludzie głodowali. We wrześniu 1943 roku
obóz przejściowy w Przemyślu był tymczasowo zamknięty.
Transporty kierowano więc do
Lwowa – do obozu przy ul. Pierackiego. W pierwszych dniach
września przybył transport obejmujący 1200 ludzi z Krzemieńca,
Zdołbunowa, Mohylan, Korca,
Ostroga, Równego, Klewania. W
transporcie przeważała ludność
wiejska z okolic tych miast. Jak
określono w dokumencie: „wartościowy, kulturalny element osadniczy”. W transporcie tym było
380 dzieci. Czworo z nich umarło po przewiezieniu do szpitala.
Wielu dorosłych i dzieci przybyło
poranionych i to w sposób okrutny (jeden chłopiec – osiem zranień bagnetem w głowę).
Jedynie osobom posiadającym
krewnych w Generalnym Gubernatorstwie pozwalano na osiedlanie się, ale tylko poza strefami
zastrzeżonymi przez Ukraińców i
Niemców dla siebie. Na szczegółowe badania i ustalenia rozmiarów i strat ludzkich wynikających
z wypędzeń spowodowanych tym
ludobójstwem musimy jednak poczekać, nikt z historyków szczegółowo nie podejmował tych zagadnień. Można domniemywać,
że straty te były bardzo wysokie.
Od wiosny 1944 roku mimo trwania mordów we wschodnich powiatach Rzeczypospolitej bandy
złożone z członków OUN i UPA,
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policji ukraińskiej, dezerterów z
SS Galizien i lokalnej ludności
ukraińskiej rozpoczęły rajdy na
lewym brzegu Bugu. Zaczęło się
eksterminowanie ludności polskiej w południowo-wschodniej
części Lubelszczyzny. Do najokrutniejszych zbrodni doszło w
powiatach Chełm i Hrubieszów
– które Ukraińcy ogłosili terytorium „Wielkiej Ukrainy”. Według
danych Polskiego Komitetu Opiekuńczego z Hrubieszowa jedynie
w marcu 1944 r. około 70% wsi w
tym powiecie zostało spalonych,
a ludność polska wymordowana lub rozproszona. Stopniowo
wyludnieniu uległy całe gminy.
Reszta polskich mieszkańców
uciekała z obawy przed okrucieństwem Ukraińców. Były to
dziesiątki tysięcy ludzi. Według
szacunków Janiny Kiełboń liczba
uciekinierów tylko z powiatów
hrubieszowskiego i zamojskiego
w tym okresie wyniosła około 82
700 osób.
Kiedy terror ukraiński dotarł w
okolice Rawy Ruskiej i Lubaczowa (Dystryktu Galicja), stacjonujące tam oddziały AK, mające w
pamięci rzezie wołyńskie, przeprowadziły spektakularną, ratującą życie Polaków ewakuację z
najbardziej zagrożonych miejsc
do powiatów Tomaszów i Krasnystaw. Trzeba stwierdzić, że
dopiero na tych terenach upowcy
napotkali opór ze strony polskiego podziemia zbrojnego. Ich straty zaczęły rosnąć, gdyż nie była
to tylko „walka” z bezbronnymi
kobietami i dziećmi sprowadzająca się do mordowania ich nocą we
własnych domostwach.
W związku ze zbliżaniem się Rosjan, niebezpieczeństwo ze strony ukraińskich nacjonalistów nie
malało i we Lwowie: „W ciągu
miesiąca lutego […] strzelani są
przeważnie ludzie młodzi, Polacy, przy czym spis taki również
problematyczny osiąga mniej
więcej liczby 50 osób. Osobom
mordowanym zabiera się dowody osobiste. Sprawcy dokonywali
kradzieży dokumentów nie bez
powodu, bo z tymi dokumentami
ukraińscy przestępcy uciekali dalej na Zachód. „W samym mieście
Lwowie policja ukraińska strzela
do Polaków w wieczornych godzinach, wykorzystując zmrok
tak dalece, że pojawianie się na
ulicach w godzinach wieczornych
zwłaszcza dla młodzieży jest połączone z dużym niebezpieczeństwem. Liczba zamordowanych
waha się z pewnością między 7-9
tysiącami osób, trudno, bowiem o
dokładne zestawienie zwłaszcza
pojedynczych mordów, które panują wszędzie nagminnie”. Katedra we Lwowie oblepiona była
klepsydrami: „zmarł po krótkich, a ciężkich cierpieniach”.
Interwencje
Delegata
Rady
Głównej Opiekuńczej ( RGO) w
Gouvernement u Starosty Grodzkiego, SD i apele do kleru greckokatolickiego nie odnosiły żadnego
skutku.
Wśród ofiar ludobójstwa szalejącego w kresowych województwach było wielu księży katolickich, których zabijano w szczególnie okrutny i wyrafinowany
sposób. Strona polska nie miała
też nadziei na jakąkolwiek pomoc
i zrozumienie ze strony arcybiskupa greckokatolickiego Andrieja Szeptyckiego: „Do arcybiskupa
Szeptyckiego nie ma co pisać, bo
stoi na stanowisku, że tego nie ro-

bią Ukraińcy, tylko bolszewickie
bandy. Jest to oczywiście chowanie głowy w piasek, żeby nie widzieć prawdy”.
Dobrą ilustracją krwawych miesięcy w Małopolsce Wschodniej
mogą być sprawozdania Leopolda Tesznara. Można w nich
przeczytać, że „Mordy ukraińskie
dokonywane na ludności polskiej
przybrały w pewnych okolicach
to samo nasilenie, jakie panowało w swoim czasie w Wołyniu… i
że „…w kamioneckim, złoczowskim, lwowskim, brzeżańskim,
czortkowskim, stanisławowskim
zostały zmiecione z powierzchni
ziemi całe wsie i osiedla polskie
„[…] można już liczyć ofiary na
tym terenie na kilka dziesiątków
tysięcy”.
Znaczący spadek liczby ofiar polskich z rąk OUN - UPA nastąpił
w Małopolsce Wschodniej dopiero w roku 1945. Nie dotyczyło
to jednak dwóch rejonów, w których liczba mordów w tym roku
dramatycznie wzrosła. Były to
wschodnie powiaty województwa
tarnopolskiego oraz zachodnie
powiaty województwa lwowskiego, to jest te, które od sierpnia
1945 roku znalazły się w ramach
nowych granic Polski. Na południowych i wschodnich ziemiach
obecnej Rzeczpospolitej napady
na Polaków trwały do roku 1947,
a ich przebieg był równie okrutny
jak na Wołyniu i cel ten sam: wyniszczenie i wypędzenie mieszkających tam Polaków.
Akcja ludobójcza dokonana przez
nacjonalistycznie nastawionych
Ukraińców, jako działanie polityczne, została zaplanowana i
zrealizowana z żelazną konsekwencją. Chodziło o to, by w
chwili zakończenia wojny Polaków na Kresach już nie było.
Wtedy nie trzeba by było przeprowadzać plebiscytu, dzielenia
ziemi, jak po I wojnie światowej.
Wiktor Poliszczuk w swych licznych pracach podkreślał, że gdyby OUN Bandery i UPA chciała
wykorzystać konflikt niemiecko-rosyjski do zbudowania państwa
ukraińskiego, to w roku 1944,
gdy przegrana Niemiec była już
tylko kwestią czasu, a nadzieja na
choćby namiastkę samodzielności
państwowej upadła, masowe mordowanie ludności polskiej straciło
już jakikolwiek sens polityczny. Nieprzerwanie tej operacji
w przededniu wkroczenia Armii
Czerwonej i kontynuowanie jej
pod sowiecką okupacją ujawniło,
że prawdziwym celem Ukraińców było fizyczne unicestwienie
i pozbycie się Polaków z województw wschodnich.
Zrealizowanie operacji ludobójczej podjętej z najniższych pobudek pod przykrywką wzniosłych
haseł narodowych wyczerpuje
wszystkie znamiona zbrodni nieprzedawnialnej
zrealizowanej
według zasad zbrodniczej ideologii ukraińskiego nacjonalizmu.
Wiemy, że aktom ludobójstwa
towarzyszyła także niewyobrażalna grabież mienia prywatnego i
równie ogromne straty w polskim
mieniu narodowym. Zniszczono
dobra kultury ogromnej wartości, obiekty sakralne i świeckie.
Ludziom zrabowano urządzenia
rolnicze, zwierzęta hodowlane,
sprzęty i wyposażenie domostw,
plony – tu też brak polskich badań
i ekonomicznych oszacowań. Zachowały się jedynie zestawienia
cząstkowe dotyczące poszczegól-

nych powiatów. W jednym klasztorze w Podkamieniu pow. Brody
straty oszacowane przez przeora
o. Marka Krasa wynosiła 718 450
dolarów. Dotychczas żadna ze
znanych mi publikacji nie zawiera
owych faktów.
Historycy nie zauważyli też jakże istotnego wpływu wypędzenia
rzesz wiejskiej ludności Kresów
(których dorobek życia, w tym
gospodarstwa i inwentarz, został
zniszczony, a rodziny zdziesiątkowane) na przebieg późniejszych negocjacji repatriacyjnych.
Jak można mówić o „wolnym wyborze”, skoro już do połowy 1944
roku polska ludność była zmuszona opuścić wbrew swej woli i pod
groźbą śmierci ziemię ojczystą – a
nawet gdyby mogła, nie miała po
zniszczeniu gospodarstw i zrabowaniu dobytku do czego wracać.
Dlatego większość polskich chłopów wyjeżdżała w nieznane, nie
ze swojej zagrody, ale ze stacji
kolejowych, na których oczekiwali na swój los. Tam umierały
kolejne osoby... Lista ofiar rosła.
Od tragedii upłynęło już ponad
70 lat, jednak nie doczekaliśmy
się całościowych badań dotyczących strat osobowych i materialnych wynikłych z ludobójczej
akcji ukraińskiej. Jedynie w pionie badawczym Instytutu Pamięci
Narodowej, tj. Biurze Edukacji i
Badań, od roku 2007 rozpoczęto
realizowanie programu zatytułowanego „Straty osobowe konfliktu polsko-ukraińskiego w latach
1939-1947”, który niestety ograniczono do terenów powojennej
Polski, co służy dzisiaj jedynie do
eskalowania roszczeń ze strony
ukraińskiej – szczególnie wysiedlonym w „Operacji Wisła”.
Pełna liczba ofiar ludobójstwa
kresowego może sięgać nawet
200 tys. osób, gdyż w wypadku
tego typu zbrodni masowej mamy
do czynienia zarówno z zamordowanymi w czasie konkretnego
napadu, jak i tzw. późniejszymi
ofiarami, czyli osobami, które
zmarły w okresie późniejszym,
już jako uchodźcy, w wyniku
odniesionych ran, chorób, w tym
psychicznych, głodu i zimna doznanych w czasie tułaczki, sieroctwa, chorób, epidemii panujących
w obozach przejściowych stworzonych dla uchodźców. Ludzie,
szczególnie starsi i dzieci, umierali w czasie ukrywania się, transportu albo w miastach. Nieznana
jest liczba nienarodzonych dzieci, które ginęły w łonach matek,
gdyż wiele kobiet mordowanych
przez banderowców było brzemiennych, co uwidocznione jest
na spisach ofiar. Także wywiezieni przez Niemców na roboty kresowi uchodźcy byli poddawani
eksterminacji i eksploatacji, głodowali i ginęli w fabrykach i miastach pod bombami alianckich nalotów. Informacje o tych faktach
docierały z Niemiec do centrali
RGO w Krakowie.. Wiemy też, że
część opisywanych transportów
wysłano na Dolny Śląsk, gdzie
uchodźców używano do budowy
sieci podziemnych schronów dla
hitlerowców w Książu i Górach
Sowich. Wiadomo, że niewielu z
przebywających tam robotników
przeżyło, gdyż po ukończeniu
prac, ze względu na zachowanie
ścisłej tajemnicy, pracujących
niewolników zamordowano. Do
tych cierpień i zgonów by nie doszło, gdyby nie ludobójcza akcja
ukraińska.
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Polska na temat tych zbrodni milczy, uczelnie wyższe nie podejmują tematów związanych z tym
straszliwym ludobójstwem. Politycy także starają się go omijać.
Tymczasem na Ukrainie doszło do odrodzenia banderyzmu.
Ukraińscy badacze o poglądach
nacjonalistycznych starają się za
wszelką cenę zatrzeć ślady po
zbrodniach, swych dzisiejszych
„bohaterów”, a jeżeli jest to niemożliwe, maksymalnie zaniżyć
liczbę polskich ofiar i zrównać
je z ofiarami ukraińskimi. Coraz więcej autorów ukraińskich
w ogóle zaprzecza popełnionym
mordom. W najnowszej pracy
znanego ukraińskiego historyka
Wołodymira Wiatrowycza ludobójstwo autor nazywa „wojną
polsko-ukraińską” i praktycznie
je neguje. Ale to nie była „wojna”,
bo nie toczy się wojen z cywilną
ludnością z kobietami, dziećmi i
starcami. Jaka armia wydaje rozkazy swym „żołnierzom” mordowania swych polskich żon i dzieci? Niestety „bohaterska” UPA
90% swych działań skierowała
przeciw niewinnym, bogu ducha
winnym ludziom, którzy ginęli za
to tylko, że byli Polakami.
Kiedy dzisiaj „kombatanci” z
UPA nagradzani i honorowani
maszerują razem z ukraińską młodzieżą i członkami „Swobody” w
wielotysięcznych marszach, ku
czci Stepana Bandery i Romana
Szuchewycza, kiedy katom Polaków wstawia się pomniki w każdym niemal mieście Zachodniej
Ukrainy, a na cześć Dywizji SS
Galizien organizuje się koncerty,
politycy nacjonalistyczni oficjalnie domagają się 19 powiatów
dzisiejszej Polski.
Nowe badania dotyczące historii
Holokaustu dowodzą, że niemieckie kobiety, które przyjechały za
hitlerowcami do Europy Wschodniej, często prześcigały ich w
okrucieństwie.
Wielu z nas twierdzi, że im więcej
kobiet u władzy, tym lepszy - automatycznie - staje się nasz świat.
Chromosom XX stanowi niejako
zabezpieczenie przeciw okrucieństwom i nadużyciom, jakich dopuszczają się tylko macho. Gdyby bank Lehman Brothers nosił
nazwę Lehman Sisters, nigdy nie
doszłoby do wybuchu kryzysu.
Czy mają rację? Dalsza lektura
tego testu zapewne wstrząśnie ich
przekonaniami.
Na rynku wydawniczym ukazała
się właśnie książka Wendy Lower
„Hitler’s Furies: German Women
in the Nazi Killing Filelds” („Furie Hitlera. Niemieckie kobiety na
nazistowskich polach śmierci”).
Praca całkowicie zmienia nasze
wyobrażenia, jakoby kobiety z
natury były bardziej moralne, łagodne i troskliwe.
Powszechnie uznajemy za pewnik, że udział kobiet w Holokauście sprowadza się do pojedynczych przypadków sadystycznych
kapo w obozach koncentracyjnych. Tego typu skrajny sadyzm
zazwyczaj przeciwstawia się
mitowi zwykłych niemieckich
kobiet, która nie miały pojęcia o
okrucieństwach tamtego czasu.
Na działania tej reszty zapuszczono zasłonę milczenia.
Do dzisiaj. Wendy Lower to
drobniutka i mówiąca łagodnym
głosem amerykańska historyczka i wieloletnia pracowniczka
Holocaust Memorial Museum w
Waszyngtonie. Ostatnie dwie de-
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kady spędziła, szperając w udostępnionych po upadku komunizmu archiwach Ukrainy i krajów
wschodniej Europy. Lower mówi
po rosyjsku, niemiecku i ukraińsku. Jej mężem jest Niemiec. Autorka zadała sobie mnóstwo trudu,
by wydobyć na jaw przykłady powszechnie obecnego wtedy wśród
kobiet sadyzmu i brutalności oraz
ich odpowiedzialność za to, co
działo się na niemieckich - nazistowskich polach śmierci na
wschodzie kontynentu.
Lower opisuje, jak niemieckie kobiety chodziły do gett na „zakupowe występy”, podczas których
po prostu grabiły kosztowności
zamordowanych rodzin żydowskich. Pisze o matkach rozbijających głowy żydowskich dzieci i
pielęgniarkach, które dla „wspólnego dobra” zabijają dzieci niepełnosprawne.
Dodajmy, że nie takich wstrząsających relacji spodziewała się
zresztą sama autorka. Do Ukrainy
jechała w celu odnalezienia w archiwach dowodów na bezpośrednie powiązania między rozkazami
i działaniami Hitlera, Himmlera
oraz niemieckiej kadry oficerskiej
w regionie Żytomierza, gdzie
przed wojną znajdowały się duże
skupiska ludności żydowskiej. W
niektórych miastach Żydzi stanowili 70-80 proc. całej populacji.
Gdy likwidowano tutejsze sztetle,
zniknęły też setki tysięcy Żydów.
Wendy Lower analizowała dokumenty mówiące o wymianie zdań
i opinii między Führerem a niemieckim dowództwem w tym rejonie. W pewnym momencie , ku
swojemu ogromnemu zaskoczeniu, „natknęła się na imienne listy
kobiet”. Postanowiła pójść dalej
tym tropem. Z jej badań wynika,
że pół miliona Niemek wyjechało
na wschód w roli żon, sekretarek,
nauczycielek i pielęgniarek. Kusi-
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ły je możliwości osobistego i zawodowego awansu.
Właśnie obecny wśród tych kobiet pionierek duch nowych
czasów i ambicja sprawiają, że
ich działania wywołują dziś tak
ogromny niepokój i przerażenie.
Spełniając swoje marzenia, stały się ochoczymi partnerkami w
zbrodni ludobójstwa.
Jedna z najbardziej przerażających historii przytaczanych przez
autorkę dotyczy młodziutkiej
Erny Petri, inteligentnej dziewczyny z biednego niemieckiego
gospodarstwa, która z mozołem
pięła się po stopniach niemieckiej
- nazistowskiej hierarchii. Przedtem wzięła ślub z oficerem SS
Horstem Petri. W 1942 r. razem z
nim i ich trzyletnim synkiem zamieszkała w ogromnym polskim
majątku zarekwirowanym przez
nazistów we wsi Grzęda.
Pewnego dnia Petri wracała powozem do domu z niedalekiego
Lwowa. W lesie zauważyła sześcioro nagich żydowskich dzieci.
(Żydów przewożono do obozów
bez ubrań, aby w razie ucieczki
można było szybko ich rozpoznać.) Petri zabrała przerażone
dzieciaki do domu. „Nakarmiła
je, pocieszyła, a następnie wywiozła na swoje pola i wszystkie
po kolei zabiła strzałem w tył
głowy” - pisze w swojej książce
Lower.
Po wojnie Petri musiała składać
zeznania w obecności agentów
osławionej Stasi. Wyjaśniła wtedy, że któregoś dnia - częstując
ich kawą i ciastem - słyszała niemieckich oficerów mówiących o
tym, jak zabijać Żydów. Wiedziała, że chodzi o strzał w potylicę.
W całej tej historii najbardziej
jednak przeraża to, że wcale nie
musiała zabijać tych dzieci. Zrobiła to z własnej nieprzymuszonej
woli - mówi Lower.
Petri sama była matką. W jaki

sposób zatem potrafiła zabić
szóstkę niewinnych malców, a
za chwilę przytulać swoje własne dziecko? - Powiedziała, że
znajdowała się pod wpływem
męża i chciała się przed nim
uwiarygodnić.
Pokazać, że jest wierna sprawie, o którą on walczy. Kimś, kto
przeciera szlaki. Uważała, że tak
właśnie winna postępować dobra
żona esesmana. Prosiła też, by nie
zapominać, że wychowywała się
w czasach ogromnej presji ideologicznej - pisze Wendy Lower.
Dla potrzeb pisanej książki autorka spotkała się z rodziną nieżyjącej już Petri. Ze zdumieniem
spostrzegła, że w domu na honorowym miejscu znajduje się
fotografia przedstawiająca rezydencję, w której w czasie wojny
mieszkała babcia Erna. Członkowie rodziny z ogromnym szacunkiem wspominali tak wspaniałe
i zbyt wcześnie zabrane przez
Boga babcine życie.
Takie zapisywanie na nowo prawdy wciąż jeszcze ma miejsce
w dzisiejszych Niemczech. Ci,
którzy przeżyli wojnę, starzeją
się i spisują swoje wspomnienia.
Lower opisuje, jak nauczyła się
rozmawiać z kobietami, które
w czasie wojennej zawieruchy
znalazły się na wschodzie. Z początku zaprzeczały wszystkiemu,
ale otwierały się, gdy zaczynała z
nimi rozmawiać, a później - korespondować. Opowiadały jej, jak
niemieccy żołnierze ostrzegali ich
słowami: „Nie bójcie się odgłosu
wystrzałów, po prostu zabijamy
Żydów”. Opowiadały o widoku
konających z głodu przy torach
kolejowych jadących transportem
do obozu kobiet, dzieci i mężczyzn. Takie opowieści zadają
kłam mitowi, jakoby niemieckie
kobiety nie miały pojęcia o tym,
co naprawdę działo się podczas
wojny.

Wandy Lower miała także okazję
zapoznać się z „wyczynami” Liesel Willhaus, żony innego oficera
SS. Kobieta ta zwykła popisywać
się swoimi umiejętnościami strzeleckimi, zabijając strzałami z
balkonu żydowskich więźniów
obozów
wykorzystywanych
jako służba w niemieckich domach. Matce towarzyszyły
oklaski jej maleńkiej córeczki!
Przed wojną Gertrude Landau
i Josefine Block pracowały w
Wiedniu jako sekretarki. Również
one wyszły za oficerów SS. Męża
pierwszej z nich, Feliksa Landau, nazywano „żydowskim generałem”. Nie dlatego jednak, że
pałał szczególną miłością do tej
nacji, lecz dlatego, że skutecznie
przyczynił się do zmniejszenia
jej liczebności w Drohobyczu. Z
liczącego 15 tys. osób skupiska
Żydów w tym mieście zostało
kilka setek. Ci, którzy przeżyli,
zeznali przed sądem, że Gertude
Landau osobiście wydała polecenia zabicia trzech pracujących w
majątku pokojówek i stratowała
na śmierć żydowskie dziecko.
Josefine Block miała polecić milicji zabicie 200 „Cyganów”, którzy przebywali w mieście. Na jej
oczach zabito cztery żydowskie
dziewczęta, które były za słabe,
by dla niej pracować.
Lower dowiadywała się o okropnościach i zbrodniach, czytając w
ukraińskich archiwach mikrofilmy i stare zakurzone dokumenty.
Opisuje swoje własne przerażenie
tym, czego się dowiadywała. - W
pewnym momencie, gdy czytałam o Ernie Petri, serce zaczęło
mi bić tak mocno, że musiałam na
pewien czas przerwać lekturę. Pamiętam, że oddychałam z ulgą, że
to nie ja sama musiałam tam być
w tym czasie… Nie mogłam oderwać się od tych relacji. Czytałam
je ciągle na nowo. Rozmyślałam.
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Wiedziałam, że muszę o tym
wszystkim napisać - mówi Lower.
Jednak zbrodni dopuszczały się
nie tylko żony esesmanów. Winne są także tysiące ambitnych,
młodych Niemek, które w czasie
wojny zostawały pielęgniarkami
czy nauczycielkami. Te pierwsze poddawały eutanazji tysiące
niepełnosprawnych lub słabowitych dzieci. Nauczycielki miały
obowiązek informować władze o
epileptykach czy małych chłopcach i dziewczynkach, które nie
potrafiły zapiąć na guziki ubrania.
Dzieci takie natychmiast likwidowano, aby zachować „czystość”
aryjskiej krwi.
Pisząc swoją książkę, Wendy
Lower przez pięć lat mieszkała
w Niemczech. Przyznaje, że z
niepokojem czeka na reakcje na
zapowiedzianą na styczeń przyszłego roku jej publikację w tym
kraju. - To „ich” historia. Niemcy
są wiec bardzo krytyczni wobec
zagranicznych historyków. Przedstawiałam fragmenty książki na
kilku konferencjach naukowych
w samych Niemczech.
Na zewnątrz naukowcy niemieccy zachowują spokój i powściągliwość. Ale w rozmowach w
cztery oczy zaczynali zdawać pytania. Mówili, że nie wierzą, aby
to, co mówię, było prawdą. Nie
dziwię się takiej postawie. Piszę o
ich babciach i relacjach.
To kolejny kawałek historii, którego nie chcą wyciągać na jaw dodaje Lower. Gdzie zło zyskuje
rangę systemu i bujnie krzewią się
postawy sadystyczne, nie sposób
ufać, że kobiety mimo wszystko
potrafią zachować standardy moralne. Gdy chodzi o Holokaust,
zaczynamy odkrywać, że były
zań odpowiedzialne tak samo jak
mężczyźni.
Aleksander Szumański „Kurier”
Chicago

Pamiętamy nie tylko Wołyń 1943 r.
Redakcja

W 72 rocznicę Rzezi na Wołyniu
przypominamy bardzo interesujące pozycje wydawnicze które
ukazały się w okrągłą 70 rocznicę Ludobójstwa Polaków na
Kresach wschodnich. Stanisław
Żurek zajmujący się zbieraniem
i utrwalaniem faktów zbrodniczej
działalności OUN-UPA , wydał
w 2013 r. książkę zatytułowaną:
„Ludobójstwo Nacjonalistów
Ukraińskich Dokonane na
Polakach w Polsce Południowo- Wschodniej w latach 1939
– 1948” Jak informuje wydawca,
Książka przedstawia zbrodnie
zarówno w Polsce południowo-wschodniej w granicach z 1939
roku, jak i zbrodnie popełnione
w Polsce południowo-wschodniej w obecnych granicach. Autor
ujął w szerokim kontekście historycznym skalę ludobójstwa, jego
zasięg i niespotykane w dziejach
ludzkości bezwzględne okrucieństwo. Dotychczas ukazały
się publikacje obejmujące ludobójstwo Polaków w województwie wołyńskim, tarnopolskim,
lwowskim,
stanisławowskim,
lubelskim i rzeszowskim. Nato-

miast nie ukazała się publikacja
obejmująca całość zagadnienia i
niniejsze opracowanie uzupełnia
tę lukę. Stanisław Żurek oparł
się nie tylko na badaniach i publikacjach, ale również uwzględnił nieznane dotąd dokumenty i
zeznania świadków, również zamieszczone w Intermecie.
Poniżej prezentujemy fragment
rozdziału 7: Apogeum ludobójstwa na Wołyniu i Kresach
Wschodnich lipiec 1943. Z całością można zapoznać się na
stronach: http://wolyn.org/ lub
http://kresy.info.pl/ . Tam można również znaleźć: „ KALENDARZ PAMIĘCI – LIPIEC”, autorstwa Stanisława Żurka.
1 lipca
we wsi Bukowina pow. Biłgoraj
policjanci i esesmani ukraińscy
zamordowali co najmniej 11 Polaków
•
w kol. Retowo pow. Łuck
Ukrainiec zamordował 1 Polaka,
męża swojej siostry

•
we wsi Wyszatyńce pow.
Przemyśl policjanci ukraińscy
zamordowali Polaka, oficera WP,
który uciekł z oflagu
•
w kol. Zawodnia pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
40-letnią Polkę
2 lipca
w kol. Borszczówka pow. Równe upowcy zamordowali co najmniej 6 Polaków
•
we wsi Długi Kąt pow. Biłgoraj esesmani ukraińscy razem z
Niemcami zamordowali 7 Polaków, w tym rodziców z 2-letnim
dzieckiem oraz wysiedlili pozostałych do obozu w Zwierzyńcu i
stąd większość wywieźli na roboty do Niemiec
•
w kol. Kopytów pow. Równe Ukraińcy zamordowali 2 Polaków
•
we wsi Ujeźdźce pow. Dubno upowcy zamordowali 9-letnią dziewczynkę polską Krysię
Szczotarską
•
we wsi Wyszatyńce pow.
Przemyśl Ukraińcy zamordowali

1 Polaka
3 lipca
•
w kol. Górna pow. Kostopol upowcy wymordowali wg W.
i E. Siemaszko (s. 253 ) 81 Polaków, wg A. L. Sowy (s. 207 –
208) 180 Polaków; Józef Turowski w książce Pożoga na s. 127
pisze: w czerwcu w Górnej Kolonii w jednej ze stodół znaleziono
zwłoki 76 osób;
•
we wsi Hłuboczek pow.
Równe Ukraińcy zamordowali 7
Polaków, w tym kobiecie obcięli
piersi i rozpłatali brzuch
•
we wsi Korytnica pow. Horochów Ukraińcy zamordowali
w gajówce 22-letniego Polaka;
inni: „W Korytnicy, leśniczówce,
położonej w pow. włodzimierskim, zatrudniony był Stanisław
Rodziewicz. 3 lipca, napadnięto
na niego, obrabowano i uprowadzono z domu w Skurczu, (pow.
Łuck), wszelki ślad po nim zaginął”. (Stanisław Dłuski: “Fragment wielkiej zbrodni” ; w: „Las
Polski”, nr 10 z 1991 roku).
•
we wsi Majdan Nowy pow.
Biłgoraj esesmani ukraińscy z SS

„Hałyczyna” oraz Niemcy dokonali pacyfikacji wsi mordując 68
Polaków (26 mężczyzn, 28 kobiet
i 15 dzieci) oraz spalili 76 gospodarstw; mężczyzn powiązali
powrozami za szyje i rozstrzelali
esesmani ukraińscy, kobietom i
dzieciom kazali uklęknąć i rozstrzelali seriami z karabinów
maszynowych; następnie Ukraińcy zdemolowali i sprofanowali
miejscowy kościół;
•
w kol. Rakowa Góra pow.
Łuck Ukraińcy zamordowali 11
Polaków, w tym 6-osobową rodzinę z 4 dzieci w wieku 3 – 17
lat oraz małżeństwo
•
w kol. Wólka Porska pow.
Kowel Ukraińcy zamordowali 21
Polaków
4 lipca 1943 roku w zamachu
na Gibraltarze zginął Naczelny
Wódz i Premier RP gen. Władysław Sikorski.
4 lipca
•
we wsi Bodiaczów pow.
Horochów Ukraińcy zamordowa-
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li około 20 Polaków (4 rodziny)
•
we wsi Czołnica Nowa
pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 24 Polaków (kilka rodzin)
•
w miasteczku Kołki pow.
Łuck Ukraińcy zakatowali 4-osobową rodzinę polską (rodziców i
synów lat 9 i 15)
•
w kol. Palcze pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: 2 kobiety i 68-letniego mężczyznę spalili wraz z domem
•
we wsi Siekierzyce pow.
Łuck Ukraińcy zamordowali kilka rodzin polskich
Nocą z 4 na 5 lipca
•
w kol. Adamów I i II pow.
Łuck Ukraińcy spalili 25 zagród
polskich i wymordowali wszystkie rodziny polskie
•
w kol. Balarka pow. Łuck
Ukraińcy spalili 17 zagród polskich i zamordowali 3 starszych
Polaków, w tym 2 kobiety
•
w kol. Dobra pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali co najmniej 6 Polaków w starszym
wieku, którzy nie opuścili swoich
gospodarstw
•
w kol. Nowa Ziemia pow.
Łuck upowcy spalili wszystkie
polskie gospodarstwa i wymordowali Polaków, imiennie znane
są tylko 3 ofiary
•
w kol. Osiecznik pow. Kowel :”W nocy z 4 na 5 lipca 1943
r. upowcy zamordowali Sikorskiego” (Siemaszko..., s. 386)
•
w kol. Tworymierz pow.
Łuck upowcy obrabowali i spalili
polskie zagrody oraz wymordowali około 30 Polaków, w tym
całe rodziny
•
w kol. Wincentówka pow.
Łuck upowcy obrabowali i spalili polskie zagrody oraz wymordowali Polaków, imiennie znane
jest tylko jedno małżeństwo
•
we wsi Wólka Kotowska
pow. Łuck upowcy ze wsi Kotów
zamordowali co najmniej 45 Polaków
•
w kol. Zagajczyk pow.
Łuck upowcy zamordowali co
najmniej 2 Polaków
4 i 5 lipca
w miejscowości Aleksandrów
pow. Biłgoraj policjanci ukraińscy razem z Niemcami podczas
pacyfikacji, łącznie z dniem 25
czerwca, zamordowali 253 Polaków oraz wysiedlili 5155 Polaków; 9 lipca zasiedlili około 300
rodzin ukraińskich, które ograbiły dobytek i wyjechały stąd 1 listopada 1943 roku.
5 lipca
w kol. Chmielówka pow. Łuck
upowcy siekierami i widłami
zamordowali 2 Polki: matkę z
15-letnią córką o nazwisku Masztalerz (Siemaszko..., s. 647)
•
w kol. Chołopiny pow.
Łuck upowcy zamordowali
19-letniego Polaka
•
we wsi Dermanka pow.
Łuck upowcy zamordowali co
najmniej 61 Polaków
•
w kol. Hermanówka pow.
Łuck upowcy zamordowali 6
Polaków: 4-osobową rodzinę z 2
dzieci oraz małżeństwo
•
w kol. Jaromelskie Budki
pow. Łuck upowcy wymordo-
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wali większość mieszkańców tej
polskiej kolonii
•
w kol. Józefin pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali co najmniej 6 Polaków, których przybili rozkrzyżowanych do drewnianej kuźni i ją podpalili (w tym
23-letnią nieuleczalnie chorą Elżbietę), oraz kilku Polaków w ich
domach (Siemaszko..., s. 649)
•
we wsi Łyczki pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 7 Polaków, w tym 5-osobową rodzinę
oraz Ukrainkę, żonę Polaka
•
w kol. Majdan Jezierski
pow. Łuck Ukraińcy obrabowali
i spalili gospodarstwa oraz wymordowali wszystkich mieszkańców tej polskiej kolonii
•
w kol. Marianówka pow.
Łuck upowcy z sąsiedniego Horodyszcza obrabowali i spalili zagrody polskie oraz zamordowali
około 30 Polaków, za pomocą pałek i ostrych narzędzi, po wcześniejszych torturach
•
w miasteczku Mizocz pow.
Zdołbunów Ukraińcy zamordowali 27-letnią Polkę
•
w kol. Przebraże pow. Łuck
od ostrzału i w walce z UPA zginęło 10 Polaków, natomiast w
okolicznych wsiach, koloniach i
futorach Ukraińcy idący na Przebraże wymordowali około 550
Polaków
•
w kol. Siedliszcze pow.
Łuck Ukraińcy zamordowali 4
Polaków, w tym 3-osobową rodzinę
•
w kol. Żabecznik pow.
Łuck Ukraińcy zamordowali 4
Polaków, którzy wrócili do swoich domów po żywność
6 lipca
•
we wsi Brykuła Nowa pow.
Trembowla Ukraińcy zamordowali 1 Polaka
•
w kol. Cegielnia pow. Łuck
upowcy podczas napadu zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków, imiennie znana jest zamordowana jedna kobieta
7 lipca
we wsi Huta Stara pow. Kostopol
partyzanci sowieccy ze zgrupowania płk. Dmitrija Miedwiediewa porwali por. Leona Osieckiego, dowódcę samoobrony i
oddziału AK, którego zamordowali razem z 2 Polakami (w tym
furmana).
7 lipca w kol. Perełysianka pow.
Kostopol Ukraińcy zamordowali
Polaka, który wrócił do domu po
żywność.
Nocą z 7 na 8 lipca w kol. Rakowa Góra pow. Łuck upowcy zamordowali 11-osobową rodzinę
polską.
8 lipca
•
w majątku Poryck Stary
pow. Włodzimierz Wołyński w
nocy upowcy uprowadzili w bieliźnie zarządcę majątku i ślad po
nim zaginął
9 lipca
•
w kol. Hutwin pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali kilku
starszych Polaków, którzy nie
opuścili swoich gospodarstw
•
w majątku Koniuchy pow.

Horochów upowcy i miejscowi
Ukraińcy wymordowali przed
kościołem około 50 Polaków
•
we wsi Koniuchy pow. Horochów Ukraińcy zamordowali 1
Polaka
•
w majątku Rykowicze pow.
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
zamordowali 7-osobową rodzinę
polską zarządcy majątku
Nocą z 9 na 10 lipca
we wsi Stadarnia pow. Krzemieniec: ks. Tadeusz Chrobak zapisuje: ”W Stadarni pod Kołodnem
zamęczono siekierami 9/10.
VII.1943:
1.Sienkiewicza Wawrzyńca
(dwóch synów uciekło)
2.Sienkiewicza Wawrzyńca żonę
3.Sienkiewiczówna Maria (24
lata)
4.N. (20 lat)
5.N. (16 lat)
6.Kazia (14 lat)
7.Atwinowskiego N.(żona i córka
uciekły)”
(Iwona Kopańska – Konon, w:
www. ludobojstwo.pl oraz e-mail
do autora). W. i E. Siemaszko nie
wymieniają w swojej książce tej
wsi.
„Podczas przeglądania ksiąg
metrykalnych parafii Zbaraż
natknęłam się na zapisy zabitej rodziny Sieniakiewicz z
Kołodna. Występuje ona na
Państwa stronie http://www.
stankiewicze.com/ludobojstwo/
w dwóch miejscach, dane są
jednak niepełne i zmienione:
- na liście ofiar woj. tarnopolskiego, jako rodzina z Nowego Rogowca, inna jest
data mordu i wiek zabitych
- w miejscu zgłoszenia czytelników (wg relacji ojca Tadeusza
Chrobaka), jako rodzina Sienkiewicz ze Stadarni pod Kołodnem.
Nie podane są imiona żony i dzieci.
Według zapisu w Księdze Zgonów zabici 09.07.1943 w Kołodnie - Siedlisko (ocissus):
1.
Wawrzyniec
Sieniakiewicz, syn Józefa, lat 57
2. Michalina Sieniakiewicz, z
domu Oleszczuk, córka Maksyma i Marii Stankiewicz, lat 55
3.
Maria
Sieniakiewicz,
córka
Wawrzyńca
i
Michaliny Oleszczuk, lat 24
4.
Franciszka
Sieniakiewicz, córka Wawrzyńca i Michaliny Oleszczuk, lat 22
5.
Eugenia
Sieniakiewicz,
córka
Wawrzyńca
i
Michaliny Oleszczuk, lat 18
6.
Katarzyna
Sieniakiewicz, córka Wawrzyńca i Michaliny Oleszczuk, lat 16
Wpisów dokonał ks. Krzysztof Polak, pogrzeb odbył się 12.07.1943.
Możliwe, że rodzina zmarła w
szpitalu w Zbarażu i stąd zapisy
zgonów umieszczone w zbaraskich księgach. Proszę o dodanie
tych informacji do już istniejących” (Anna Weryszko, w: www.
stankiewicze.com, 03.01.2013).
10 lipca
•
we wsi Dominpol pow.
Włodzimierz Wołyński: „Od
wiosny 1943 r. partyzanci ukraińscy kwaterowali także w szkole w
Dominopolu oraz w prywatnych
mieszkaniach wielu Polaków
w naszej wsi. Ludzie miejscowi
mówili, że te duże wojska ukraińskie przyjechały gdzieś od strony
Lwowa. Pamiętam, że mówiono

o 2 tysiącach wojaków, a może
nawet więcej. Polskie rodziny
karmiły ich, prały rzeczy i kwaterowały, były przy tym solennie zapewniane, że między nami będzie
pokój i sojusz przeciw Niemcom.
Opowiadano mi także, że już w
lecie 1942 r. Ukraińcy ogłosili
publicznie wezwanie, skierowane przede wszystkim do młodych,
silnych Polaków zamieszkałych w
naszej okolicy, aby chętnie wstępować do polsko-ukraińskiej partyzantki. Przyjeżdżali nawet osobiście furmankami do polskich
domów i zabierali wybranych
mężczyzn mówiąc: Będziemy razem wojować, nie pójdziemy tak
jak Żydzi do dołu!”. /.../ A jednak
doszło do najgorszego, zginęli
nie tylko prawie wszyscy żołnierze ze wspomnianego oddziału,
ich liczba miała dochodzić do
120. Wymordowana została także
w bestialski sposób prawie cała
moja wieś, w tym moi najbliżsi” (Kazimierz i Antonina Sidorowicz; w: www. ludobójstwo.
pl). „Coraz częściej wzywano
polskich gospodarzy, młodych,
silnych, najczęściej po wojsku
jako potrzebne im PODWODY.
Niestety jak już ktoś do nich pojechał to już prawie nigdy do
domu nie wrócił. Ludzie w naszej
kolonii po cichu komentowali to
jednoznacznie: „Ukraińcy skrytobójczo mordują naszych mężów
i synów w lesie, dlatego wciąż nie
wracają do swoich domów!”. W
ten sposób zaginął bez wieści mój
kuzyn Stanisław Hypś lat około
32 z naszej koloni Piński Most
oraz wielu innych, przede wszystkim z Dominopola (Antoni Sienkiewicz, w: www. ludobojstwo.
pl). „Był jeszcze inny, bardzo bolesny cios, który wymierzony był
w polską ludność: otóż w tamtych
czasach Ukraińcy bardzo często
wzywali Polaków, aby stawiali
się z furmankami i końmi na „Poszpant”, właściwie kto pojechał,
już więcej nikt o nim nie słyszał.
Ludzie z drżeniem opowiadali sobie, że Ukraińcy prawie na pewno wszystkich skrytobójczo mordują. Mój brat Adam Turowski i
jeszcze trzech innych gospodarzy
z Dominopola, pewnego razu też
pojechali wezwani przez Ukraińców, którzy po nich przyjechali
do naszej wsi. Opowiadał mi o
tym osobiście Marcel Mikulski.
Od tej pory ślad po nich i koniach zaginął” (Kazimierz i Antonina Sidorowicz z d. Turowska,
w: www. ludobojstwo.pl). Słowo
„poszpant” zapewne było zniekształceniem słowa „forszpan”
oznaczającego
obowiązkowe
(przymusowe) prace. „Ukraińcy coraz częściej pojawiali się
w polskich wsiach i koloniach i
prowadzili ożywioną akcję propagandową. Namawiali młodych
mężczyzn i chłopaków polskich,
aby wstępowali do powstającego właśnie oddziału polskiej
partyzantki w Dominipolu, który
będzie walczył wspólnie z UPA
przeciwko Niemcom. Znałem
wielu chłopaków, którzy do tego
wojska zgłosili się pod wpływem
tej propagandy na ochotnika,
służyli tam dla przykładu: Eugeniusz Buczko lat około 20. Pozostali chłopcy byli z wielu różnych
miejscowości, w tym: Jesionówki.
Ich kwaterą był budynek naszej
dawnej szkoły podstawowej pod
lasem, tam mieli swój wojskowy posterunek. Oddział młodych
chłopaków, który stacjonował w
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szkole został przez Ukraińców
wyprowadzony w las na jedną z
polan, a tam był już ustawiony
wcześniej strzelec ukraiński z karabinem maszynowym. Z tej jatki
uratował się tylko jeden chłopak,
który w chwili likwidacji oddziału mając przepustkę przebywał
w swoim domu. Gdy 12 lipca, w
poniedziałkowy ranek, wracał na
służbę do oddziału wozem, odwoził go jego młodszy brat, jak
zwykle na moście stali ukraińscy
wartownicy, którzy zatrzymali ich
do regulaminowej kontroli. Dziś
jednak zachowali się nietypowo
bowiem widząc kto przyjechał,
wsiedli na wóz, tuż obok polskiego żołnierza i kazali się wieść do
wsi. Gdy byli już w środku wioski,
Ukraińcy nieoczekiwanie zażyczyli sobie, aby Polak zatrzymał
się przy Krzyżu, na którym zawieszona była piękna figura Pana
Jezusa. Tuż obok było gospodarstwo gajowego. Po chwili rozkazali, aby obaj bracia rozpoczęli
kopać dół dla jakiegoś Żyda, którego schwytano i którego zaraz
przywiozą, aby tu pochować. Nie
mając innego wyjścia chłopcy zaczęli posłusznie kopać. Gdy już
dół był gotowy, ukraińscy oprawcy wydali chłopakom kolejny rozkaz: „Rozbierać się!” Gdy starszy usłyszał to polecenie, nie miał
już wątpliwości, że ich chwile są
już dosłownie policzone, dlatego
nie mając nic do stracenia rzucił się do rozpaczliwej ucieczki.
I chociaż za nim gęsto strzelali,
to jednak zły człowiek strzela, ale
Pan Bóg kule nosi. Zdołał uciec
i przeżył, bo tak miało być, bo
właśnie jego wybrał Pan, dobry
i sprawiedliwy, jako świadka na
wieczną hańbę dla Ukraińców i
dla męczeńskiej sławy polskiego
żołnierza. Niestety jego brat został wtedy prawie na pewno zamordowany bowiem od tej pory
wszelki ślad po nim zaginął”
(Antoni Sienkiewicz, w: www.
ludobojstwo.pl). „Na kilka godzin przed krwawą niedzielą 11
lipca 1943 r., nocą kilku uzbrojonych Ukraińców przyjechało furmanką do polskiej wsi Ludmiłopol. Zajeżdżali do polskich rodzin
i powoływali silnych, młodych
mężczyzn do polsko-ukraińskiej
partyzantki, która formowała się
w Dominopolu. Zabrali w ten
sposób ze sobą kilku Polaków i
pojechali w stronę Dominopola.
Do celu jednak nie dotarli. Jeszcze tej samej nocy, Ukraińcy dojeżdżając do pierwszych domów
wsi Zarudle, tuż obok gospodarstwa Polaka Żukowskiego, nagle
niespodziewanie się zatrzymali i
kazali zsiąść Polakom z furmanki. Gdy Polacy znaleźli się na
łące, Ukraińcy zdradziecko otworzyli do nich ogień i wszystkich
wystrzelali. Zginęli wtedy: Feliksiak Józef lat ok. 30, Szymański
Henryk lat ok. 30. Puzio Franciszek lat ok. 30, a pozostałych nazwisk nie pamiętam. Jest mi także
wiadome, że z domu zabierał polskich mężczyzn Ukrainiec Ostapczuk Pieter, także pochodzący z
Ludmiłpola i on także ich potem
rozstrzelał. Mordercy albo wcale
nie kryli się ze swoją zbrodnią,
albo zostali czymś spłoszeni, bo
nie zdążyli ukryć ciał pomordowanych, którzy zostali znalezieni
nad ranem przy drodze, w miejscu ich rozstrzelania. Ofiary obrabowane zostały także częściowo z rzeczy, które miały na sobie.
W miejsce mordu przychodziły
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potem żony ofiar i ich rodziny i
dokonywali rozpoznania swoich
chłopców. Wśród tych osób, była
też żona Józefa Feliksiaka Antonina, która mi to wszystko później
osobiście opowiedziała (Kazimierz Sidorowicz, j.w.).
•
we wsi Kustycze pow. Kowel upowcy zamordowali pełnomocnika Delegata Rządu RP
na Wołyń por. Zygmunta Rumla
(„Krzysztof Poręba”) oraz przedstawiciela AK por. Krzysztofa
Markiewicza i ich woźnicę Witolda Dobrowolskiego, którzy
toczyli rozmowy z dowództwem
UPA we wsi Wołczak pow. Włodzimierz Wołyński; polskich parlamentariuszy banderowcy rozerwali końmi i ciała ich poćwiartowali na kawałki;
•
w kol. Ozerce pow. Łuck
miejscowi Ukraińcy zamordowali 12 Polaków
•
w kol. Temne Stepańskie
pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 1 Polaka
Nocą z 10 na 11 lipca
•
we wsi Bubnów pow. Horochów Ukraińcy zamordowali
9 Polaków, w tym 5-osobową rodzinę
•
we wsi Dominipol pow.
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
uprowadzili do lasu co najmniej
30 młodych Polaków, których
wcześniej zwerbowali rzekomo
do wspólnej walki z Niemcami, i
tam ich wymordowali
•
we wsi Rewuszki pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 2 Polaków
•
we wsi Zawidów pow.
Włodzimierz Wołyński miejscowi Ukraińcy zamordowali 3 Polaków z rodziny nauczyciela: jego
29-letnią żonę z 3-letnim synem
oraz 36-letnią siostrę żony
11 lipca (niedziela, prawosławne święto Piotra i Pawła) >
•
w kol. Antonówka Sileńska
pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 4 Polki, w tym matkę z córką
•
w majątku Biskupicze Górne pow. Włodzimierz Wołyński upowcy zgromadzili osobno
w domach mężczyzn i osobno
kobiety z dziećmi, a następnie
wyprowadzali ich i zarąbywali
siekierami; tak wymordowali 70
Polaków
•
w kol. i wsi Biskupicze
Górne pow. Włodzimierz Wołyński upowcy i chłopi ukraińscy
spędzili Polaków do budynku
szkolnego, gdzie ich wymordowali przy pomocy siekier, noży i
innych narzędzi – co najmniej 20
Polaków
•
w kol. Brzezina pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
wymordowali Polaków w tej polskiej kolonii, tylko kilku osobom
udało się uciec do Sokala, liczby
ofiar nie ustalono
•
we wsi Bubnów pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy zamordowali 1 Polaka, kowala
•
we wsi Bużanka pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
zamordowali 14 Polaków (trzy

rodziny)
•
we wsi Chobułtowa pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
zamordowali nie ustaloną liczbę
Polaków, imiennie znana jest tylko 3-osobowa rodzina
•
w osadzie Chrynów pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
wymordowali w kościele i koło
kościoła podczas ucieczki około
150 Polaków; w tym zastrzelili
księdza Jana Kotwickiego
•
w osadzie Czerniaków pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
wymordowali ludność polską,
ilość ofiar nie została ustalona
•
w kol. Dolinka pow. Włodzimierz Wołyński upowcy obrabowali i spalili polskie gospodarstwa oraz zamordowali nie
ustaloną liczbę Polaków
•
we wsi Dominopol pow.
Włodzimierz Wołyński: Marcel
Mikulski: Ukraińcy zaczęli się
gwałtownie dobijać do domu,
krzyczeli przy tym: „Otwieraj bo
i tak nie uciekniesz. Jak nie otworzysz porąbiemy drzwi!” Ponieważ nikt nie otwierał, włamali
się do domu i bagnetami pokłuli
dzieci Mikulskich. Zginęły wtedy:
dwie dziewczynki lat około 12 i 10
oraz chłopiec lat około 8. Dzieci
były pokłute w swoich łóżkach,
widać stąd, że przerażone tą sytuacją, nawet nie próbowały uciekać tylko pochowały się głębiej w
pościel. Odchodzący zbrodniarze
zostawili na stole bagnet wbity w
blat stołu. /.../ . Marcel widział
także, jak Ukraińcy zakopywali
ciała ich sąsiadów Traczyńskich,
też brutalnie pomordowanych
wcześniej. Z ukrycia rozpoznał
ciała Weroniki lat ok. 35 i Aleksandra lat ok. 40 Traczyńskich
oraz dwie ich dorosłe córki: Eugenię lat ok. 16 oraz druga Felicja lat ok.14./.../. Do dziś nie
wiem gdzie pochowano moich rodziców i rodzeństwo oraz innych.
Bronisław Kraszewski ukrył się w
pobliskich zaroślach i obserwował uważnie wieś. Wtedy zobaczył, jak w gospodarstwie Ewy i
Antoniego Turowskich, Ukraińcy
wyprowadzają z domu do sadu
rodziców: Ewę i Antoniego oraz
ich troje dzieci. Następnie na
jego oczach zaczęli ich po kolei
mordować. Na początku zamordowali dzieci, a potem rodziców.
Tak pobitych zostawili w sadzie.
Druga córka Wasilewskich, miała
na imię Stanisława lat ok. 24, wyszła za mąż za Jana Szulkiewicza
i mieszkali ok. 1 km od Dominopola, niedaleko ukraińskiej wioski Rewuszki. Marcel Mikulski
opowiadał mi, że oni także zostali
zamordowani, a było to tak: „W
niedzielę 11 lipca w dzień, na podwórko Jana Szulakiewicza przyszli Ukraińcy i weszli do domu.
Stanisława właśnie misiła ciasto,
gdy Ukraińcy z miejsca zamordowali jej męża, wtedy ona postanowiła wyjść z domu na dwór.
Jednak, gdy Ukraińcy zauważyli,
że opuszcza dom zaczęli do niej
strzelać i zabili ją w drzwiach jej
domu”. Leon Buczek, brat Kazimierza opowiadał mi po wojnie,
że raniutko w poniedziałek na podwórko Bernackich przyjechało
furmankami kilku uzbrojonych w
automaty Ukraińców. /.../ Zginął
wtedy dziadzio Bernacki lat ok.
50 i jego żona, babcia Bernacka
lat ok. 50 oraz żona Kazimierza

lat ok. 26 i chłopiec lat ok. 15.
Syn Kazimierz Bernacki był po
pierwszym ojcu i dlatego nazywał
się Buczek. Franciszek Mikulski
opowiadał: „Jako młode i pełne
życia chłopaki, ja, Jan Zawadzki i
Sylwester Mokrecki bawiliśmy się
w niedzielny wieczór na zabawie
w Budkach Ossowskich. Kiedy po
skończonej zabawie wracaliśmy
nocą rowerami, już w poniedziałek 12 lipca do Dominopola, na
drodze spotkaliśmy znajomego
Ukraińca z Rzewuszek, który za
pierwszej okupacji sowieckiej
był znanym urzędnikiem sowieckim. Ostrzegł nas, abyśmy już nie
wracali do swojej wsi, bowiem
wszyscy mieszkańcy Dominopola
zostali wymordowani z soboty na
niedzielę przez Ukraińców. Powiedział do nas wtedy tak: „Nie
jedźcie na Dominopol, bo tam już
wszyscy zostali wymordowani!”
Wtedy ja postanowiłem zawrócić
z drogi i wróciłem z powrotem
do swojej dziewczyny w Budkach
Ossowskich, natomiast Mokrecki i Zawadzki chcieli koniecznie
zobaczyć, co tam właściwie się
wydarzyło i pojechali dalej rowerami. Gdy przybliżyli się do
wioski, spotkali Ukraińców, którzy ich zastrzelili. W jakiś czas
później bandyci ukraińscy zamordowali także tego Ukraińca,
który ostrzegł nas na drodze.
Mord ten był zemstą, właśnie
za ten dobry uczynek względem
mnie i moich przyjaciół, tam na
drodze. Banderowcy wymordowali także całą jego rodzinę, która mieszkała w Rzewuszkach.”
Stanisław Uleryk, syn Władysława mówił: „Moja mama i
moje rodzeństwo: siostry i brat
wyszli z domu i udali się razem
na naszą łąkę, aby wspólnie
grabić suche siano. Nasza łąka
była jeszcze bliżej Dominopola, tylko około 400 m, właśnie
w tym czasie złapali ich Ukraińcy i zamordowali, a ja po tym
mordzie uciekłem tu do miasta.
Z mojej rodziny zginęli wtedy:
- Moi kochani rodzice Maria lat
ok. 65 i Aleksander lat ok. 70
Turowscy, oraz moje rodzone
siostry: Ewa lat ok.40 i jej mąż
Antoni Turowski lat ok. 42, ich
dzieci: Ryszard lat ok. 13, Roman
lat ok. 10 i Romualda lat ok. 4.
- Druga moja rodzona siostra Anna lat ok. 33 i jej mąż
Franciszek Iwanicki lat ok.
35 oraz ich dzieci: Zbysław
lat ok. 12 i Roman lat ok. 11.
- Trzecia moja rodzona siostra
Stanisława lat ok. 35 oraz jej
mąż Stanisław Iwanicki lat ok.
30 i jedna dziewczynka ok. 1,5
roczku, imienia nie pamiętam.
- Czwarta moja rodzona siostra
Eugenia lat ok. 18, była jeszcze
panną.- Pierwszy rodzony brat
Władysław Turowski lat ok. 30
i jego żona Weronika lat ok. 25
i ich dzieci: Alina lat ok. 3 oraz
drugie dziecko - niemowlę około
1 roczku, wydaje mi się, że to był
chłopczyk.
- Drugi rodzony brat Adam
Turowski lat ok. 25 i jego
żona Władysława lat ok. 20
oraz ich jedno dziecko-niemowlę 1 roczek, chłopczyk.
- Trzeci rodzony brat Edward lat
ok. 16, był jeszcze kawalerem.
Razem z Władkiem i Weroniką mieszkała moja ciotka Katarzyna Majewska lat ok. 60.
Wszyscy wyżej wymienieni, którzy należą do mojej najbliższej

rodziny zostali prawdopodobnie
bestialsko zamordowani wraz
z innymi mieszkańcami Dominopola . Z całym prawdopodobieństwem ich szczątki do dziś
spoczywają w obrębie naszego
podwórka. Pragnę w tym miejscu wyrazić gorące pragnienie
przeprowadzenia, jeśli to tylko
możliwe, ekshumacji doczesnych
szczątków byłych mieszkańców
Dominopola i uroczystego przeniesienia ich na pobliski cmentarz. Byłabym bardzo szczęśliwa
gdyby na grobach stanął symboliczny krzyż i mogło być odprawione nabożeństwo za zmarłych.
W
Dominopolu
zginęli także z mojej rodziny:
- Pierwszy mój stryj Adolf Turowski lat ok. 70 i jego żona Maria z
domu Czyżewska lat ok. 65 oraz
ich dzieci: syn Mikołaj lat ok.
40 i jego żona Dominika lat ok.
35 oraz ich troje malutkich dzieci, chłopcy i dziewczyny, imion
niestety nie pamiętam. Mikołaj
był gajowym w lesie Świnarzyńskim i mieszkał na skraju lasu.
- Córka Adolfa i Marii Adela Krawiec lat ok. 35 i jej mąż
chyba Stanisław lat ok. 38 oraz
ich dzieci: córka Bronisława
lat ok. 25, druga córka Maria
lat ok. 20 oraz syn lat ok. 13.
- Drugi mój stryj Julian Turowski lat ok. 60 i jego żona Maria lat ok. 55 oraz ich dzieci:
córka Władysława lat ok. 30
i jej mąż Leon lat ok. 32, nie
pamiętam ich nazwiska oraz
ich dzieci: syn Antoni lat ok. 7
- Trzeci mój stryj Stanisław Turowski lat ok. 45 i jego żona lat
ok. 35 oraz ich troje dzieci. Najstarszy syn pojechał do Niemiec
na roboty, chyba to było w 1942 r.
- Moja cioteczna siostra Antonina Karagin lat ok. 23 i jej dwoje
dzieci, imion nie pamiętam. Mąż
Antoniny chyba Bolesław Karagin lat ok. 25, został przez Niemców zabrany na roboty jesienią
1942 r. Po wojnie wrócił jeszcze
do Włodzimierza Wołyńskiego, ale co się z nim stało potem
już nie wiem. W styczniu 2003
r. do moich rąk trafiła książka
Władysława i Ewy Siemaszków.
Pragnę uzupełnić listę prawdopodobnych ofiar o tych, których jeszcze sobie przypominam.
1. Bernacki lat ok. 60 i jego żona
lat ok. 55 i ich dzieci: chłopiec lat
ok. 15 oraz żona syna Bernackiej
po pierwszym mężu, Kazimierza
Buczek lat ok. 25, żona pochodziła z Budek Osowskich. Rodzina
Bernackich sąsiadowała przez
miedzę z rodziną Szulakiewiczów.
2. Buczek Paweł lat ok. 50 i jego
żona Maria lat ok. 40 oraz ich
dzieci: córka Stanisława lat ok.
26 i jej mąż lat ok. 35. O nim
wiem tylko, że pochodził z Polski.
Pamiętam także, że Marcel Mikulski opowiadał mi, że cała rodzina Buczków została wymordowana w nocy z 10 na 11 lipca.
3. Czereniuk Władysław lat ok.
40 i jego żona Maria lat ok. 35
i ich dzieci: pierwsza córka Felicja lat ok. 18, druga córka Kazimiera lat ok. 13 i trzecia córka
Zuzanna lat ok. 12. Władysław
był Ukraińcem z Marcelówki, a
ożenił się z Marią, Polką z Dominopola, z zawodu był gajowym
w lesie Świnarzyńskim razem z
Mikołajem. Z żoną zamieszkali w
naszej wsi i zostali zamordowani w czasie napadu bandziorów.
4. Czyżewska lat ok. 70, wdowa, była moją ciotką i jej
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dzieci: Bolesław lat ok. 30 i
Jego żona Petronela lat 27 z
domu Uleryk. Nie pamiętam czy
mieli dzieci, chyba jeszcze nie.
5. Czyżewski Leon lat ok.
30, był starym kawalerem,
był moim bratem ciotecznym
6. Czyżewski Władysław lat
ok. 32 i jego żona, chyba Zosia z domu Pruchacka lat
ok. 30. Dziś już nie pamiętam czy mieli dzieci. Władysław był stryjecznym bratem
Bolesława i Leona i mieszkali wszyscy w jednym domu.
Żona
Władysława
była
Czeszką
z
Kupiczowa.
7. Dębniak lat ok. 40 i jego
żona lat ok. 32 i ich dużo
dzieci,
chyba
siedmioro.
Wszystkie dzieci były jeszcze
małe, najstarsze miało około 15
lat, niestety imion nie pamiętam.
Pan Dębniak przyjechał z Radomia na parę lat przed wojną i ożenił się z dziewczyną z naszej wsi.
8. Dubczuk Aleksander lat
ok. 60 i jego żona Ukrainka
i ich dzieci: córka Maria lat
ok. 35 i jej mąż Wróbel lat ok. 35,
nie pamiętam czy mieli dzieci.
Druga córka Antonina lat ok. 25 i
jej mąż Władysław Iwanicki lat ok.
23, nie pamiętam czy mieli dzieci.
9. Kołodziej Jan lat ok. 60 i jego
żona Katarzyna lat ok. 55 i ich
dzieci: córka Janina lat ok. 17,
w 1942 r. Niemcy wywieźli ją na
roboty. Obecnie Janina mieszka
w Skierwienicach i ostatni raz
odwiedziła mnie i męża w naszym
domu w Siedliskach 20 czerwca
2002 r. Druga córka Emilia lat
ok. 19, była panienką i została zamordowana, mówił mi o tym
po wojnie Franciszek Mikulski.
10. Krawczyk Stanisław lat 37
i jego żona lat 30 i ich dzieci:
córka Bronisława lat ok. 25,
wyszła za mąż za Jana Turowskiego oraz druga córka Maria lat ok. 17, którą w 1942 r.
zabrano do Niemiec na roboty.
11. Magrecki Jan lat ok. 45 i
jego żona Cezara lat ok. 42 i
ich dzieci: córka Helena lat ok.
18, panna i syn lat ok. 13.
12. Mokrecki lat ok. 55 i jego
żona lat ok. 50 i ich dzieci: syn
Sylwester lat ok. 20, kawaler,
został zastrzelony przez Ukraińców, gdy wracał rowerem do wsi
w poniedziałkowy ranek. Były
jeszcze inne dzieci, chyba troje.
13. Potocki Piotr lat ok. 65 i jego
żona chyba Kamila lat ok. 50 i
ich dzieci: syn Hipolit lat ok. 25.
Pierwsza córka Maria Żukowska lat ok. 30 i jej mąż Jan Żukowski lat ok. 35 i ich dwoje
dzieci.Druga córka Potockich:
Felicja Bydychaj i jej mąż Bolesław zamieszkali w Swojczowie,
mieli trzech synów: w tym Piotr.
Wiem, że synowie Bydychajów
wyjechali do Zielonej Góry i jeszcze żyją. Trzecia córka Potockich Stanisława lat ok. 20 wyszła
za mąż za Oleryka Stanisława
lat ok. 25, mieli jedno dziecko,
chyba dziewczynka lat ok. 2.
14. Potocki Władysław lat ok. 55
i jego żona Marianna lat ok. 37
i ich dzieci: pierwszy syn Antoni
lat ok. 30 i jego żona, ich dzieci
nie pamiętam, chyba nie mieli.
Drugi syn Jan lat ok. 28 i jego
żona, nie wiem czy mieli już dzieci. Trzeci syn Józef lat ok. 27 i
jego żona, chyba Władysława lat
ok. 25 i tu też nie pamiętam, czy
mieli dzieci. Władysław Potocki
był rodzonym bratem.
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PIEKŁO NA ZIEMI. LIPIEC
1943 R. NA WOŁYNIU
Bogusław Szarwiło
To nie była żadna wojna polsko-ukraińska jak próbują insynuować niektórzy poplecznicy
OUN-UPA, piszący książki czy
artykuły nie tylko na Ukrainie ale
co najgorsze w naszym własnym
kraju. W lipcu 1943 oddziały
UPA i watahy chłopstwa przeprowadziły 300 (z 900 w całym roku
1943) akcji antypolskich połączonych z mordowaniem ludności, bez względu na płeć czy też
wiek. To już nie były pojedyncze
akcje przeciwko nieuzbrojonym
wioskom, a kompleksowa akcja
niszczenia wszystkiego co polskie
na tych ziemiach. Sposób w jaki
tego dokonano wyraźnie dowodzi, że upowcy nie byli żadnymi
bohaterami jak próbują to w trybie
ustawodawczym załatwić władze
obecnej Ukrainy. To byli zwyrodniali bandyci atakujący bezbronną
ludność cywilną. Ich bohaterstwo
polegało na sadystycznym mordowaniu i pastwieniu się nawet nad
zmarłymi. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił,
noży, młotków i innych narzędzi
zbrodni - płonęły wsie polskie.
Dramatyczne wydarzenia sprzed
lat, wspominają cudem ocaleni
z rzezi, dziś świadkowie zbrodni. Jan Wereszczyński: W dniu
3 lipca 1943 r. około godz. 12 w
południe uzbrojona w karabiny
i noże banda ukraińskich nacjonalistów, podająca się za partyzantów radzieckich, okrążyła
ze wszystkich stron wieś Zielony
Dąb ([też: Góra Wereszczyńskich]
i pod przymusem doprowadziła
wszystkich schwytanych Polaków
na teren naszego podwórka. Na
podwórzu gospodarstwa Wacława Wereszczyńskiego (naszego
ojca) [we] wsi Zielony Dąb, gmina Zdołbunów, woj. Równe, w
stodole dokonano wymordowania
wszystkich zgromadzonych, za wyjątkiem mego brata Ambrożego,
który sprytem wyślizgnął się z tego
przeklętego kręgu. Ofiary napadu
siłą wciągano do stodoły, zadając
im okrutne męczarnie, zadając nożami w klatkę piersiową rany kłute, uśmiercając w ten sposób dorosłych. W pierwszej kolejności mężczyzn, na czele ojca Wacława Wereszczyńskiego, co jeszcze widział
Ambroży, a następnie kobiety. W
końcowej fazie dzieci wpędzono
[do środka] i żywcem spalono w
zamkniętej stodole. ….. [1]
Bolesław Baraniecki z Miryna
obok Mielnicy położonej na południowy wschód od Kowla: …10
lipca 1943 r…Część rodziny była
już w Mielnicy. Mój ojciec spał,
razem z braćmi i innymi dziećmi
rodziny, w stodole. Niektóre deski w ścianach obszernej stodoły
były od strony gruntów ornych

wybite. O świcie do majątku weszli banderowcy. Na podwórzu,
przed wejściem do domu, ustawili
armatę przeciwpancerną i zaczęli nawoływać do wyjścia z domu.
Nie czekali długo. Wkrótce po pojawieniu się pierwszych mężczyzn
na podwórzu zaczęli mordować.
Pozostali członkowie rodziny ratowali życie, biegnąc w stronę
lasu. Bandyci spod znaku UPA zastrzelili stryja Henryka Dobrowolskiego i wujka Ksawerego Dziadka. Tata nie uciekał. Stał przerażony za rogiem stodoły i modlił
się o życie bliskich. Widział, jak
wujek Tomasz Pietrzak, unikając
banderowskich kul, przeskoczył
wóz drabiniasty. Jednak on też nie
zdołał uciec. To, co tata zobaczył
w chwilę później, zapamiętał na
całe życie. Mój dziadek upadł twarzą do ziemi, a spomiędzy palców
zaciśniętych pięści wystawała zielona trawa. Po chwili przestał się
ruszać. Dopiero wtedy ojciec pobiegł do lasu, gdzie odnalazł braci
i innych ocalałych członków rodziny. Tam spędzili noc. Następnego
dnia wszyscy ocaleni przybyli do
Mielnicy. Wujek Dobrowolski opowiadał mi, że jeszcze wieczorem
ktoś z rodziny pobiegł do pobliskiej gajówki, aby ostrzec mieszkających tam Polaków. Była tam
rodzina z dziesięciorgiem dzieci.
Znaleziono dwanaście głów na
podwórzu. Banderowcy zastrzelili również Mykołę, ukraińskiego
sąsiada, który próbował ostrzec
moją rodzinę. Tego jednego dnia,
11 lipca 1943 roku, na całym Wołyniu w wyniku ludobójczych mordów zginęło kilkanaście tysięcy
Polaków. W sąsiedztwie Miryna,
w Podryżach, zamordowano 97
Polaków, w Wielicku 47, w kolonii Piaseczno 94. Spalono kilkaset
wsi, płonęły kościoły z wiernymi w
środku. Rzeź trwała dalej……[2]
Na początku lipca 1943 polskie
podziemie podjęło próbę negocjacji z OUN-B w celu powstrzymania fali mordów. Wstępne rozmowy z lokalnym dowódcą SB
OUN Szabaturą przeprowadzono
w okolicach Świnarzyna 7 lipca
1943 roku. Na następne spotkanie w dniu 10 lipca 1943 udała
się delegacja z pełnomocnikiem
Okręgowej Delegatury Zygmuntem Rumlem ps. „Krzysztof Poręba” na czele oraz przedstawicielem Okręgu Wołyńskiego AK
Krzysztofem Markiewiczem ps.
„Czort”. Niestety obaj polscy parlamentariusze i woźnica który ich
przywiózł zostali po torturach zamordowani. Również tej nocy z
10 na 11 lipca 1943 oddziały UPA
przy wsparciu chłopstwa ukraińskiego zmobilizowanego w tzw.
Samoobronnych Kuszczowych

Widdiłach przystąpiły do skoordynowanego ataku na miejscowości, w których żyli Polacy, głównie w powiatach włodzimierskim
i horochowskim, a także kowelskim. Dowódcą UPA na Wołyniu
był wówczas Dmytro Kljaczkiwśkyj „Kłym Sawur” nazwny
później „katem Wołynia”. Jedną
z pierwszych masakr dokonano
w Dominopolu, rozstrzeliwując
przy okazji współpracujący dotąd
z UPA polski oddział partyzancki
Stanisława Dąbrowskiego. Upowcy w zahonu „Sicz” Antoniuka
wchodzili do domów i za pomocą siekier mordowali śpiących
mieszkańców. Rzadziej używano
broni palnej i granatów. Wymordowano całą ludność wsi, to jest
co najmniej 220 Polaków, 4 Ukraińców i 1 rodzinę polsko-ukraińską . .W opisie Danyło Szumuka,
członka UPA, przytaczającego
słowa „Worona”, bezpośredniego
uczestnika rzezi w Dominopolu
czytamy: Dominopol otoczyliśmy
około dwunastej. Wtedy ja z dowódcą oddziału i całą świtą podeszliśmy do budynku polskiego
sztabu i zastukaliśmy do drzwi.
Porucznik spojrzał w okno i szybko się zorientował w sytuacji, lecz
nie miał wyjścia i otworzył drzwi.
Zastrzeliłem go na progu. Kapitana zastrzeliłem w łóżku, a maszynistka wyskoczyła przez okno i
tam ją zastrzelili nasi chłopcy. W
międzyczasie dowódca oddziału
wystrzelił z rakietnicy, dając w ten
sposób sygnał , że sztab zlikwidowano i trzeba zaczynać. Wówczas
nasi chłopcy z SB zaczęli hulać po
całej wiosce. Do rana żadne Lach
nie pozostał żywy.
Petronela Władyga z d. Rusiecka : Pamiętam pierwszą ogromną
rzeź, jaka była w naszych stronach
w dniu 11 lipca 1943 roku we wsi
Dominopol, odległej tylko 4 km od
Swojczowa. […] Zginął tam mój
wujek Lipina Franciszek z całą
rodziną, która składała się z 6-ciu
osób. Ukraińcy opowiadali, że po
zabiciu ojca, matki i starszego rodzeństwa, żył jeszcze najmłodszy
ich syn, liczył zaledwie dwa latka.
Dziecina nie rozumiała co się stało, zrozpaczona, głodna i wyziębiona szarpała zwłoki matki, ojca,
brata i siostry, krzyczała przy tym
przeraźliwie. Tymczasem ukraińscy zbrodniarze (dziś na Ukrainie
– bohaterzy UPA), naśmiewali się
z dziecka, tak przez cały dzień,
potem to biedne dziecko zabili. Ukrainki opowiadały, że nie
mogły przez dłuższy czas domyć
podłogi z której wychodziła żywa
krew, mówiły, że to kara Boża za
znęcanie się nad „detyną” . [….]
szesnastoletnia Antonina Uleryk
córka, siostry mojej babci, która

szczęśliwie zdołała przedostać się
do Swojczowa, […] opowiedziała
nam ze szczegółami przebieg masakry [….] W naszym domu wszyscy obudzili się od razu. Matka
mając wtedy ponad pięćdziesiąt
lat, otworzyła oprawcom drzwi.
[…] ..nie interesowało ich wcale,
co mówiła moja matka, w ogóle nie słuchali, tylko jeden z nich
uderzył ją kolbą karabinu, a gdy
w następstwie silnego ciosu przewróciła się na ziemię, brutalnie
zabił. W tym czasie drugi banderowiec zabił ojca, jeszcze w łóżku.
Ja sama także zostałam ciężko
ranna, byłam uderzona bagnetem
w bok tak, że bagnet przeszedł na
drugą stronę. Gdy rezun uderzył
mnie bagnetem po raz drugi, przekłuł mi rękę na wylot i wtedy straciłam przytomność. Po odzyskaniu
przytomności, usłyszałam tylko
rzężenie konającego ojca, który
leżał we krwi przy łóżku.”,…..[3]
Lucyna Schiesler z d. Różycka:
Nasza mama Maria w ten sobotni
wieczór [ 10 lipca], zjadła kolację
razem z Janem i Stefką, a potem
wszyscy spokojnie udali się spać i
to był ten ostatni raz, gdy wszyscy
widzieli się, jeszcze razem, szczęśliwi, żywi i cali. Opatrzność Boża
czuwała jednak, tej nocy nad naszą mamą, która spała w kuchni,
a były tam drzwi na ogród, natomiast siostra Stefka spała w pokoju, były tam drzwi na Las Świnarzyński. Nagle w nocy mama usłyszała gwałtowny łomot do drzwi,
ktoś dobijał się, chcąc się dostać
do środka chaty. Mama Maria
b. się wystraszyła i natychmiast
drzwiami wyleciała do ogrodu i
tam skryła się w jamie, w której
Jan pędził uprzednio bimber. Gdy
zrobiło się cicho i spokojnie, a
było już na świataniu, mama Maria wyszła z ukrycia i poszła do
chaty zobaczyć, co tam się właściwie stało. Drzwi w stronę lasu
były otwarte, a w korytarzu na
progu, leżała zamordowana jej
córka Stefania Turowska, leżała
w dużej kałuży krwi. Ciała zięcia
Jana Turowskiego nie widziała,
ale znalazła ciało matki Jana, a po
drugim mężu Marii Potockiej. A
pan Potocki leżał w swoim pokoju
i była narzucona na niego pierzyna. Przerażona tym, co zobaczyła,
uciekła z powrotem i dobrze się
ukryła, już w innym miejscu. Rano
znów zobaczyła, jak Ukraińcy
ściągali wszystkich za nogi, właśnie do tej jamy, w której mama
skryła się szczęśliwie uprzednio.
Widziała także, że tak porzucone
ciała, zarzucili ziemią i bezceremonialnie, po prostu zadepatali.
Mama Maria tak się bała, że przesiedziała w tym ukryciu cztery dni,
aż do środy 14 lipca………….[4]

LEOKADII MICHALUK Z D.
POŁUDNIEWSKA : …..wtargnęli także do domu Markiewiczów i zastali wszystkich, w tym
gospodarza. Dokładny przebieg
zdarzeń znany jest z ust samego
Markiewicza, który wszystko opowiedział swojemu teściowi, który
mieszkał w naszej kolonii Jasionówka, a nazywał się Pieniak, mówił tak: „ Ukraińcy w nocy napadli
na nasz Dominopol, przyszli też do
naszego domu. Z miejsca rozkazali
mi zamordować moją żonę i nasze
dzieci, kazali mi wyprowadzić rodzinę na nasze podwórze i tam ich
mordować, następnie wykopać dół
i tam też wszystkich zakopać. Ja
jednak nie mogłem tego uczynić i
uciekłem do ciebie…” To wszystko wiem dobrze, bowiem osobiście
słyszałam tę historię od samego
Pieniaka, który zaraz przyszedł do
nas do domu i wszystko opowiadał
moim rodzicom, a ja byłam wtedy
z nimi. Pamiętam, że Pieniak był
przerażony tym, co się stało, niemal łamiącym się głosem prosił
nas wszystkich tak: „ Uciekajcie,
bo Dominopola już nie ma, wymordowany. Ukraińcy wszystkich
nas Polaków wymordują.”…….
[5]
11 lipca około południa, najczęściej podczas sumy zaatakowane
zostały polskie świątynie wypełnione wiernymi w miejscowościach : Chrynów, Krymno, Kisielin, Poryck, Zabłoćce. W Chrynowie zamordowano 150 osób, w
Krymnie 40, w Porycku 200 a w
Zabłoćcach 76. W Kisielinie zginęło 90 Polaków, lecz część wiernych zdołała zabarykadować się
na piętrze plebanii i obronić przed
atakami upowców. 11 i 12 lipca mordowano też mieszkańców
okolicznych wsi: Rudni, Zapustu,
Leonówki, Łukowa, Oździutycz,
Twerdyń, Wysokiej, Antonówki,
Dunaju, Żurawca, Adamówki,
Warszawki, Jachimówki i innych.
Jan Bławat : Byłem świadkiem
mordu dokonanego w dniu 11.07
1943 r. przez bandę „rezunów”
UPA w kościele parafialnym w
Porycku powiat Włodzimierz Wołyński. W owym czasie zamieszkiwaliśmy w leżącej 4 km na południe od Porycka Kolonii Olin. W
niedzielę 11. 07.1943 r. udaliśmy
się furmanką do naszego kościoła
parafialnego w Porycku. Jechało
nas sześcioro: mój dziadek Józef
Bławat lat 66, ojciec Kazimierz
Bławat lat 41, moje siostry Waleria i Genowefa, 9 i 11 lat, oraz
brat Józef Bławat lat 15. Ja miałem wtedy nieco ponad 7 lat. Gdy
dojechaliśmy do kościoła konie
z wozem zostały przywiązane do
drzewa przy parkanie na dzie-
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dzińcu przykościelnym od strony
północno- wschodniej. Sami weszliśmy do kościoła. Dziadek udał
się do czwartej ławki w prawym
rzędzie, siadając na skraju od
środkowej nawy. Siostry stanęły
pod amboną bliżej balustrady i ołtarza. Brat został z tyłu za ławkami, a ojciec ze mną zatrzymał się
obok znajdującego się nieopodal
konfesjonału. Kościół zapełniał
się powoli, ksiądz proboszcz Bolesław Szawłowski rozpoczął celebrować mszę świętą. Wsłuchani w
Introitus nie przeczuwaliśmy nawet, że kościół otoczyła już banda
Ukraińców UPA. Nagle usłyszałem odgłos strzałów z ciężkiego
karabinu maszynowego dolatujący od strony głównego wejścia do
kościoła. Tata błyskawicznie posadził mnie w niszy po zrabowanej
w 1939 roku przez Sowietów figurze Matki Bożej. Padły pierwsze
ofiary spośród wiernych stojących
w środkowej nawie. Wówczas,
aby zapobiec dalszej masakrze, a
przy tym okupując to w większości
własną śmiercią, stojący pod chórem ludzie zamknęli drzwi główne. Ksiądz Bolesław Szawłowski,
widząc tylu rannych i zabitych,
przerwał mszę świętą, wszedł na
ambonę i udzielił ostatniego rozgrzeszenia zabitym, rannym oraz
żywym klęczącym przed Bogiem
w obliczu śmierci. Wypowiadając
jeszcze ostatnie błogosławieństwo
dodał słowa: Bracia Polacy, giniemy za wiarę ……….. [6]
Krzysztof Filipowicz : Miałem
wtedy 15 lat….. W niedzielę 11
lipca 1943 r. poszedłem z rodziną
do kościoła. Mszę święta o godz.
11 prowadził ks. Bolesław Szawłowski. – Kościół był pełen ludzi
zarówno z Porycka jak i okolicy
– wspomina. – Nie służyłem do
mszy, choć byłem ministrantem.
Podczas nabożeństwa kościół
został otoczony przez uzbrojone bandy ukraińskie. Rozpoczęła
się strzelanina. Zgromadzonych
w świątyni Polaków ogarnęło
przerażenie. Niektórzy w panice próbowali uciec ze świątyni.
Kule dosięgły ich na zewnątrz.
Po jakimś czasie bandyci weszli do kościoła. – Widziałem jak
upadł ksiądz Szawłowski – relacjonuje Filipowicz. – Widziałem
jak oprawcy stanęli przy ołtarzu i
zaczęli strzelać do ludzi. Ci, których nie dosięgły kule bandytów,
zaczęli się chronić, gdzie tylko
kto mógł: we wnękach, za filarami. – Ja z matką schroniłem się
pod ścianą za filarem. W pewnym
momencie bandyci zaczęli wnosić
do kościoła słomę. Umieszczono w
niej materiały wybuchowe. Byłem
przekonany, że zginę tak jak inni.
[…] Gdy znaleźliśmy się na korytarzu, który otaczał główną nawę
kościoła, poczułem silny przeciąg
i gwizd kul. W tym czasie matka
upadła zastrzelona. Biegłem dalej
do wyjścia. W pewnym momencie
zobaczyłem starszą siostrę, 18-letnią Józefę. Była ranna, leżała we
krwi, błagała o pomoc. Usiłowałem ją podnieść, lecz nie dałem
rady..[…..] W kałużach krwi leżały trupy. Gdzieniegdzie dochodził
cichy jęk umierających. …[7]

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Ryszard Jezierski z Porycka:
My z tatą i Tośkiem Gąsiorowskim
poszliśmy na sumę (to tak na 11tą godzinę) do kościoła [kościół
w Porycku ]. W kościele jak spostrzegłem było dość dużo ludzi.
Były tam całe rodziny, z małymi
dziećmi na rękach.[…] Już nie
pamiętam, w jakim momencie,
ktoś wszedł do kościoła i krzyknął Ukraińcy- upowcy są przed
kościołem. Zrobiło się ogromne
poruszenie, ludzie zaczęli biegać,
(do drzwi i z powrotem do ołtarza)
dzieci płakały. Ale msza trwała
nadal. Dopiero gdy otworzyły
się główne drzwi i z nich zaczęto
strzelać z karabinu maszynowego,
zrobił się popłoch, ogromny krzyk
i lament.[…] Biegnąc słyszeliśmy
cały czas, jak strzelał karabin
maszynowy i wtórowały mu pojedyncze wystrzały oraz wybuchy
granatów. Nie zdawałem sobie
sprawy, co się tam dzieje, ojciec
ani znajomi nie zabierali głosu,
nie mniej byli wystraszeni jak ja.
Schowaliśmy się za ostatnią belką rusztowania i siedzieliśmy jak
myszy, cicho i z zapartym tchem.
[…] Po paru minutach tak silnego
napięcia odetchnęliśmy, zauważyliśmy że oni (a byli to najpewniej
mordercy z kościoła) zawrócili i
odchodzą, a my odetchnęliśmy z
ulgi. Zostaliśmy na razie uratowani przez grube belki poddasza.
Ale za jakiś czas (może po pół
godzinie) powietrzem targnął potężny wybuch, aż strop pod nami
się zatrząsł, nie wiedzieliśmy co
się dzieje. Za chwile do wierzy
zaczął napływać czarny dym swąd
palonej słomy. Tata domyślił się,
że pewnie to „upowcy” wysadzili ołtarz lub katakumby hrabiów
Czackich pod posadzką kościoła.
[…] Spadł duży (ulewny) deszcz,
słyszeliśmy jak dudnił o blachę
dachu. Bardzo głośno grzmiało.
Okazało się, że burza była gwałtowna i trwała krótko, ale to wystarczyłoby ,,upowcy’’ wynieśli
się z kościoła. To już było około
czwartej godziny po południu.
[….] Wchodząc na schody wieży
zobaczyłem pierwszą ofiarę, była
to zamordowana kobieta. Leżała
na schodach i to pamiętam głową w dół, nie żyła a kałuża krwi
ściekła aż na dół schodów do kościoła. Wychodząc z wierzy do kościoła zobaczyliśmy, co się stało,
ogarnęło nas przerażenie i strach.
Na posadce kościoła leżała biała
powłoka i ludzie byli cali biali.
Okazało się, że jak upowcy zapalili słomę by zdetonować pocisk
artyleryjski (pocisk miał zniszczyć
ołtarz) to posypał się tynk wapienny z sufitu i ścian kościoła. […]
Dużo ludzi leżało w kałużach krwi,
inni klęczeli, jeszcze inni wołali o
pomoc. Widziałem jak jedni pomagali drugim by się wydostać z pod
innych nieżyjących ciał. Jeszcze
inni wynosili na rękach swoich
zmarłych lub rannych. ……[8]
Nikołaj Ohorodniczuk
vel
Kwiatkowski (dawny mieszkaniec Radowicz):
„11 lipca 1943 r. rano, razem z
grupą UPA liczącą około 20 ludzi,
wszedłem w czasie mszy św. do
kościoła w m. Pawłówka ( czyli

dawny Poryck- red.) iwanickiego
rejonu, gdzie w ciągu trzydziestu
minut, wraz z innymi, zabiliśmy
obywateli narodowości polskiej.
W czasie akcji zabito 300 ludzi,
wśród których były dzieci, kobiety i starcy. Po zabiciu ludzi w
Pawłówce- udałem się z grupą do
położonej w pobliżu wsi Radowicze oraz polskich kolonii Sadowa
i Jeżyn, gdzie wziąłem udział w
masowej likwidacji ludności polskiej. W wymienionych koloniach
zabito 180 kobiet, dzieci i starców.
Wszystkie domy spalono, a mienie
i bydło rozgrabiono…” – zeznawał w 1981 r. przed sądem Ohorodniczuk. Wg. Aleksandry Hryciuk z Radowicz i Haliny Jucharemiwnej , które obserwowały pokazowy proces Ohorodniczuka w
świetlicy cukrowni w Iwaniczach
, sąd uznał, że to on kierował akcją w Porycku. W zbrodni uczestniczyli także oskarżeni wówczas
Szpaczuk i Stasin. [9]
W tę samą niedzielę 11 lipca
1943 r. wymordowano Polaków
w Grzybowicy, Czerniakowie,
Niskieniczach, Stasinie, Kałusowie i na kolonii Franopol. Po wymordowaniu ludności polskiej w
wymienionych miejscowościach,
co nastąpiło w godzinach wczesnorannych, zaatakowana została
właśnie kaplica w Chrynowie,
probostwo, organistówka, a także
położona obok gajówka i okoliczne domy polskie Zygmunt Abramowski: „Dnia 11 lipca 1943 r.
służyłem do mszy świętej o godz.
9.00. Ksiądz Jan Kotwicki zaniepokojony również wytworzoną
sytuacją, bez kazania odprawił
szybko mszę świętą i powrócił
na plebanię. Ludność wyszła z
kaplicy i niebawem zaczęła powracać strwożona, że posterunki
banderowców nie pozwalają jej
powrócić do domów, zawracając
z powrotem do kaplicy. Dodatkowo zaczęła jeszcze przybywać następna ludność na sumę na godz.
11.00. W międzyczasie przybyła
na plebanię pani Płońska ze Stasina, której gospodarstwo położone
było niedaleko, prosząc księdza
o wyspowiadanie jej bardzo chorego męża. Ksiądz wziął wiatyk i
we trójkę: ja, ksiądz i pani Płońska, wyszliśmy do chorego. Niedaleko kaplicy naprzeciw nam
ze zboża wyszli banderowcy i
początkowo nie chcieli nas przepuścić. Jednakże na prośbę pani
Płońskiej i moje wytłumaczenie,
że zaraz wracamy na nabożeństwo, bo ludzie czekają, przepuścili nas, obserwując bez przerwy.
Po udzieleniu choremu komunii
świętej, powróciliśmy z księdzem
do plebanii nie zatrzymywani już
przez liczne ukraińskie posterunki
Ksiądz rozpoczął sumę. Ja z moim
kolegą Jankiem Żebrowskim, stanęliśmy za drzwiami kaplicy, które
otwierały się do wewnątrz. W kaplicy, razem z ludnością zawróconą z poprzedniej mszy świętej,
było około 200 osób, przeważnie
kobiet i dzieci. Po podniesieniu
zauważyłem, stojąc obok drzwi,
podejrzany ruch. Zobaczyłem,
że kilku banderowców ustawiło
ręczny karabin maszynowy typu

Diechtiarewa i poczęli strzelać
do ludzi seriami i z pojedyńczych
karabinów; rzucono również dwa
granaty, które jednak nie wybuchły. Schowałem się z kolegą za
grube drzwi kapliczne. W świątyni zaś zaczął się popłoch i wrzask
rannych. Ludzie zaczęli uciekać
drzwiami bocznymi obok zakrystii i chóru. Kaplica jednak była
otoczona szczelnie i bez przerwy
rozlegały się strzały. W świątyni,
bez przerwy ostrzeliwanej z rkm-u i broni pojedyńczej, trwał krzyk,
jęki i rodzierający uszy wrzask
dzieci. Ksiądz od ołtarza, w szatach liturgicznych, wraz z innymi
kobietami uciekał przez zakrystię,
ale na zewnątrz wszyscy zostali
zabici. Ojciec mój, który był organistą, uciekał z ludźmi przez drzwi
przy chórze. Banderowski bandyta
podbiegł i czterokrotnie strzelał
do ojca, na szczęście był to niewypał i ojciec zdołał uciec. Po jakimś czasie w kaplicy pozostali już
tylko zabici i ranni. Banderowcy,
widocznie czymś spłoszeni, wycofali się do lasu w pobliżu kaplicy.
Skradając się ostrożnie, wyjrzeliśmy zza drzwi i nie widząc już
uzbrojonych banderowców, uciekliśmy do położonej obok kaplicy
organistówki. Wokół kaplicy i na
ścieżce do organistówki leżało
wiele trupów kobiet i dzieci, ranni
czołgali się w zboża. W organistówce początkowo schowałem się
z kolegą Żebrowskim w piwnicy,
jednakże po jakimś czasie doszliśmy do przekonania, że Ukraińcy
mogą przyjść i odnaleźć nas. Na
zewnątrz trwała już martwa cisza.
Stwierdziwszy, że w pobliżu nie ma
już rezunów, uciekliśmy w zboża,
skąd pełzając i biegnąc dotarliśmy
do odległego ok. 2 km Oktawina.
Mieszkańcy tej polskiej wioski,
zaniepokojeni strzałami w Chrynowie, nie wiedzieli jeszcze, co
tam się stało. Opowiedzieliśmy z
kolegą o masakrze kobiet i dzieci,
o trupach widzianych na zewnątrz
kościoła i zabiciu księdza..... Przypuszczalnie podczas napadu na
kaplicę w Chrynowie, zarówno w
jej wnętrzu, jak i wokół świątyni
oraz z organistówki i plebanii zginęło 150 osób, przeważnie kobiet i
dzieci……. [10]
W pow. Włodzimierskim całą akcję poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w lasach zawidowskich (na zachód od Porycka), w
rejonie Marysin Dolinka, Lachów
oraz w rejonie Zdżary, Litowież,
Grzybowica. Na cztery dni przed
rozpoczęciem akcji we wsiach
ukraińskich odbyły się spotkania,
na których uświadamiano miejscową ludność o konieczności
wymordowania wszystkich Polaków. Rzeź rozpoczęła się około godz. 3 rano 11 lipca 1943 od
polskiej wsi Gurów. obejmując
swoim zasięgiem: Gurów Wielki,
Gurów Mały, Wygrankę, Zdżary,
Zabłoćce - Sądową, Nowiny, Zagaję, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Gucin i inne.
Wieś Górów jedna z pierwszych
kolonii od Bugu, otoczona przez
70 wsi ukraińskich. Ogólny stan
ludności 530 ludzi, w tym 480
Polaków, w ciągu godziny banda
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licząca około 100 ludzi opanowała 160 gospodarstw. Spośród 480
Polaków ocalało około 70 osób,
reszta została wymordowana,
domy spalone . Wieś Sądowa, po
zerwaniu mostów na Bugu, banda
otoczyła całą wieś, dopuszczając
się niesamowitych okrucieństw.
Spośród żyjących w tej wsi 600
Polaków wymordowano 580,
zaledwie 20 osób zdołało ujść z
życiem. W kolonii Orzeszyn na
ogólną liczbę 340 mieszkańców
zginęło 270 Polaków, w kolonii
Zagaje na 350 Polaków uratowało się tylko kilkunastu . Szaleńcza
rzeź polskiej ludności dopiero nabierała rozpędu. 12 lipca Ukraińcy
wymordowali Polaków w kolejnych 50 miejscowościach powiatu
horochowskiego, włodzimierskiego i zdołbunowskiego.
Stanisława Mogielnicka z d.
Ziemiańskich, Zagaje: 12 lipca
to był poniedziałek. Rano nadeszła, do naszej wioski, wiadomość
o wymordowaniu ludzi w kościołach, w Porycku. Ludzie chodzili
po wiosce bardzo niespokojni,
przeczuwając nadchodzącą tragedię. Około południa, zaczęły
wjeżdżać do wioski wozy, na których siedzieli uzbrojeni mężczyźni,
ubrani byli po cywilnemu, byli to
Ukraińcy. […] Ja z mamą i rodzeństwem staliśmy u sąsiadów
na podwórzu, byli to krewni mojej
mamy. Zgromadziło się tam bardzo dużo ludzi. Nagle rozległy się
ze wszystkich stron strzały, na furmankach nikogo już nie było, ludzie zaczęli krzyczeć. Na podwórze wbiegł mój ojciec, krzyknął do
mamy „Uciekaj za mną z dziećmi”
(było nas pięcioro rodzeństwa). Ja
zaczęłam biec za ojcem w pole, nie
wiedząc, że mama z rodzeństwem
została na podwórzu. Ojciec po
przebiegnięciu z dwieście metrów
zawrócił i wziął mnie na ręce, mówiąc „Nie możemy biec dalej, bo
wioska jest okrążona przez Ukraińców uzbrojonych w widły, kosy i
łopaty”. Weszliśmy w zboże, które
nie było na szczęście jeszcze skoszone, dało ono schronienie kilkunastu osobom. W zbożu siedzieliśmy do zmroku, słyszeliśmy krzyki,
jęki, strzelaninę, wioska częściowo płonęła. Pod osłoną nocy, ojciec wziął mnie na ręce, wyszliśmy ze zboża i szliśmy w kierunku
Stojanowa [pow. Radziechów,
woj. tarnopolskie], 10 km od naszej wioski. Szliśmy tylko polami,
bo po drogach jeździli Ukraińcy
na koniach lub furmankami. Do
Stojanowa weszliśmy skoro świt,
tam już czuliśmy się bezpieczni.
Byłam cała mokra od rosy, a nogi,
bose, miałam strasznie pokaleczone. Weszliśmy na drogę i ojciec
powiedział „Zostaliśmy sami,
wszyscy nie żyją” i bardzo się rozpłakał, ja również przez całą drogę płakałam. […]Było już chyba
koło południa, wyszłam na ulicę
i zobaczyłam mojego ojca. Stał z
mężem kuzynki Antonim Szubertem, który też sam uciekł, kuzynka została zamordowana. Dwie
swoje córki odnalazł po dwóch
tygodniach we Lwowie, uciekły z
ciocią i babcią. Po pewnym czasie
zaczęli nadchodzić inni niedobit-
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kowie, przyszła pani Pikotowska
z trzema synami i malutkim czteroletnim synkiem swojego brata
Zygmunta Madury. Oboje rodzice małego zostali zamordowani,
pani Pikotowskiej rodzice i dziewiętnastoletnia córka Weronika,
również została zamordowana.
Powstał wielki płacz, gdzie iść i
co robić? […] Ze strony mamy z
całej rodziny nikt się nie uratował,
wszyscy zginęli. Po dwóch miesiącach mój ojciec ze swoim bratem i
szwagrem oraz jeszcze paru mężczyzn, pojechali do Horochowa,
a stamtąd do Zagaj. To co zapamiętałam, jak opowiadał ojciec, to
było straszne – wioska częściowo
była spalona, studnie wszystkie
zapełnione dziećmi, moje dwie
siostry były wrzucone do studni u
sąsiadów, ojciec poznał po sukienkach. W tym dniu w naszej wiosce
Zagaje zostało zamordowanych
przez banderowców ukraińskich
236 osób, 50 osób uciekło …..[11
] 13 i 14 lipca napadli kolejne
19 miejscowości. W ciągu dwóch
następnych dni ,14 i 15 lipca, zaatakowali osiem miejscowości w
powiecie krzemienieckim, a następnie znów przetoczyli się przez
wsie powiatu horochowskiego i
włodzimierskiego. Dotkniętych
zostało aż 29 z nich. W powiecie
krzemienieckim wymordowano
cztery duże skupiska Polaków,
to jest Kołodno i Czajczyńce w
gminie Kołodno oraz Bodaki i
Maniów w gminie Wiśniowiec,
ponadto Polaków żyjących w sąsiednich miejscowościach.
Stanisław Kazimierów, Kołodno: Trwało to kilka minut. Mama
poszła do domu po wiadro do dojenia i szliśmy razem do obory.
Nagle zauważyliśmy na drodze
pięciu mężczyzn, czterech z nich
byli z bronią, dwóch było ubranych w niemieckich mundurach,
dwóch w radzieckich, na rękawach mieli opaski z tryzubami
i tak samo na czapkach, jeden
z nich był w cywilnym ubraniu,
który mówił, jak słyszałem, do
pozostałych bandytów, wskazując
ręką: „Oto lachy.” Tym, który
wskazywał, był [to] mieszkaniec
Kołodna, którego osobiście rozpoznałem – nazywał się Safon Metro,
Ukrainiec, pozostałych nie rozpoznałem. W tym czasie zostaliśmy
zatrzymani i kazano nam iść do
mieszkania. W tym czasie słońce
już zachodziło i było bardzo czerwone. Po wejściu do mieszkania,
kazano nam kłaść się twarzą do
ziemi, ponieważ oni będą przeprowadzać rewizję w mieszkaniu, żebyśmy im nie przeszkadzali. W tym
czasie moja mama już wiedziała,
w jakim celu trzeba się kłaść. Zaczęła błagać tych bandytów, mówiąc do nich: „Za co wy chcecie
nas mordować, co ja stara kobieta
wam winna z tym małym chłopcem”, [ale to] nie dawało żadnego efektu. Zaczęli nam grozić,
że dostaniemy bagnetem. W tym
czasie ja dostałem kolbą w plecy i
musiałem się kłaść jako pierwszy,
co uczyniłem. Ale kiedy kładłem
się, popatrzyłem się jeszcze przez
okno na zachodzące słońce i nie
miałem żadnych nadziei, że już
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kiedykolwiek będę mógł zobaczyć
to zachodzące słońce. Tego momentu przeżycia przed świadomą
śmiercią dokładnie opisać nie
można, ale strasznie było mnie żegnać się z tym światem, po czym
położyłem się. Mama moja jeszcze
błagała o darowanie życia, ale
najprawdopodobniej otrzymała
uderzenie kolbą, czego nie widziałem, ponieważ leżałem twarzą do
ziemi (ponieważ rzadkością była
w mieszkaniu podłoga). Po czym
moja mama położyła się, kładąc
swoją głowę na moje nogi. Po tym
momencie pozostało czekać już na
śmierć, kiedy nastąpi strzał. A ja
w tym czasie jeszcze proszę Pana
Boga o lekką śmierć, i żebym został celnie trafiony, żebym później
nie męczył [się], najgorzej bałem
się, że może będziemy zabijani
bagnetami albo siekierami, ponieważ jeden z tych [Ukraińców]
miał siekierę za pasem. Nie wiedziałem do kogo zostaną oddane
pierwsze strzały. Wreszcie nastąpił
strzał, po którym ja odwróciłem
głowę, patrząc jak ten bandyta ładuje karabin, i zrobił [on] ruch do
mnie bagnetem, krzycząc „Ty sukinsyn, czego patrzysz”. Po czym
padł drugi strzał, a ja ciągle mam
takie odczucie, że żyję, pada trzeci
strzał, ja nadal żyję, ale już się nie
ruszam. Pada czwarty strzał, po
czym w głowie zrobił się bardzo
silny huk, a ja nadal żyję, w co w
ogóle nie wierzę, ponieważ strzały
były oddawane na odległość nie
większą jak 2 metry. (…) Bardzo
dobrze zapamiętałem, że w czasie
oddawania strzałów w mieszkaniu
było dwóch bandytów, a strzałów
oddanych zostało 4, czyli do każdego z nas oddali po 2 strzały.
Jak długo wówczas leżałem po
tej strzelaninie, to nie mogę tego
określić, ale cały ten czas jak leżałem, miałem takie odczucie, że nie
zostałem zastrzelony, ponieważ
czułem jak strasznie biło moje serce i jak bym oddychał. Po pewnym
czasie miałem już takie odczucie,
że jestem żywy, ale nie robiłem
żadnych odruchów ciałem, ponieważ nie miałem żadnej pewności,
że ci bandyci opuściły mieszkanie.
Ale ja nadal jeszcze nie wierzę, że
naprawdę żyję, a [….]..Z mojej
najbliższej rodziny zginęło 6 osób:
moja mama Maria Kazimierów,
babcia Tekla Bielińska, kuzyn
Jan Bieliński, jego żona Wiktoria
Bielińska, [ich] syn Jan, lat 3, syn
Adam, lat 2……..[12]
Jan Białowąs : 14 lipca 1943 r.
między godziną 14 a 15 na obie
wsie [Kołodno Lisowszczyznę
i Kołodno Siedlisko] napadły
uzbrojone bojówki UPA. Mordercy
w grupkach po 2 - 3 osoby chodzili po polskich zagrodach, najpierw
pytając o gospodarza. Kiedy go
znajdowano, kazano wszystkim
wchodzić do domów. Tam ich zabijano strzałami z bliskiej odległości albo siekierami. Najpierw
rodziców, potem dzieci i starców.
Tak samo rozprawiali się z uciekającymi. Nie strzelano na zewnątrz
budynków, ażeby ludność polska
nie została od razu zaalarmowana
i nie rzuciła się do ucieczki. Z tego
powodu sąsiedzi nie wiedzieli, co

się dzieje na posesjach obok. Napastnicy metodycznie rozprawiali
się z każdą polską rodziną. Wskazówek, gdzie mieszkają Polacy,
udzielali miejscowi Ukraińcy.
Rzeź Polaków trwała około 3 godziny. Uratowali się tylko ci, którzy zdołali uciec i ukryć się w zbożach lub przebywali poza domem,
w polu czy na pastwisku. Zabudowania rodzin polskich palono.
Pomordowanych Polaków grzebano gdzie popadło, w rowach,
piwnicach, sadach, przeważnie
w miejscu zbrodni lub w pobliżu.
Powstały także zbiorowe mogiły.
Jedna z nich, w Kołodnie - Siedlisku ,skryła 95 pomordowanych.
Ofiary wrzucano i to dość często
do studzien. Do mordów podburzał miejscowy duchowny prawosławny. Łączniczką w UPA była
Katarzyna Adamczuk z Kołodna,
która po wojnie zamieszkała w
Polsce. Liczba Polaków zamordowanych jednego tylko dnia, 14
lipca 1943 r., w obu wsiach, waha
się od 320 do 500 osób. Polacy z
Kołodna żyjący obecnie w Korfantowie podają liczbę 496 ofiar. Całkowicie wymordowano 22 rodziny
w Kołodnie Lisowszczyźnie i 12
rodzin w Kołodnie Siedlisku……
[13]
15 i 16 VII OUN-UPA zaatakowało w powiecie
kowelskim takie miejscowości
jak: Adamówka, Aleksandrówka, Michałówka, Wiktorówka.
Leokadia Skowrońska ze wsi
Aleksandrówka: 15 lipca około godziny 9 wieczorem. Bandyci
- uzbrojeni w widły, siekiery, maczugi, noże oraz broń palną okrążyli naszą wioskę i zaczęli spędzać ludzi w jedno miejsce. A gdy
ktoś próbował uciekać, wówczas
strzelali za nim. Schwytane dzieci brali za nogi i głową uderzali
o węgieł domu czy innego budynku. Pamiętam dokładnie, jak moi
rodzice podeszli do nas, do czwórki dzieci, mówiąc, że banda jest
bardzo blisko i musimy uciekać
z wioski. Zrozpaczeni, w pośpiechu pożegnali się z nami. Ojciec
do przygotowanych przez mamę
węzełków włożył nam na drogę /
zamiast pieniędzy, którym w domu
ograbionym przez wojnę nie było/
po butelce bimbru mówiąc, że gdy
będziemy głodne, to ktoś da nam
za niego kromkę chleba, lub talerz
gorącej strawy. Rozbiegliśmy się
w różne strony. Gdy dobiegłam do
pszenicznego zagonu, padł strzał
i poczułam straszny ból w nodze.
Karabinowa kula przeszła przez
stopę. Porażona postrzałem upadłam i zaczęłam się czołgać przez
zboże do najbliższej wysokiej miedzy, pod którą wygrzebałam jamę
i w niej przeleżałam do świtu. Do
poranka słychać było odgłosy
strzelaniny i przerażające krzyki
męczonych i mordowanych ludzi.
Noga coraz gorzej bolała. Byłam
bliska omdlenia. Wtedy przypomniałam sobie o wódce w węzełku. Z koszuli, nasączonej alkoholem, zrobiłam sobie opatrunek.
Ziemię, która leżała obok wygrzebanej jamy rozsypałam garściami
po zbożu, aby nikt nie mógł domyśleć się, że pod miedzą ktoś jest.
Mijały dzień po dniu, wyczerpał
się skromny zapas żywności i głód

oraz pragnienie zaczęły mi coraz
bardziej dokuczać. Za napój służył mi bimber, a jedzeniem były
ziarna wyłuskane z kłosów zbóż.
Po tygodniu, w niedziele czy poniedziałek - nie pamiętam dokładnie - usłyszałam we wsi jakieś
odgłosy. Po chwili rozpoznałam
głos Ukrainki - Ulany Sidor, naszej sąsiadki, z którą rodzice moi
dobrze żyli, a ja nawet nazywałam
„ciocią”. Głodna i obolała odważyłam się pójść do niej, ale nie
mogłam stanąć na zranioną nogę,
która mocno spuchła i bardzo
mnie bolała. Z trudem doczołgałam się na pobliskie podwórze, na
którym była owa „ciocia” i ze łzami w oczach zaczęłam ja prosić o
kawałek chleba. Ona groźnie popatrzyła na mnie i z nienawiścią
w oczach na cały głos wyrzuciła
z siebie: Ty, polska mordo, jeszcze
żyjesz!? Następnie chwyciła za
stojącą przy ścianie motykę. Ze
strachu nie czułam bólu okaleczonej nogi, tylko poderwałam się i
zaczęłam uciekać……. [14]
Nocą z 15 na 16 lipca 1943 we
wsi Pułhany pow. Horochów:
upowcy oraz miejscowi i okoliczni Ukraińcy zamordowali co
najmniej 97 Polaków, za pomocą
różnych narzędzi, po torturach,
grzebali żywcem w ziemi poranionych; w następnych dniach
zamordowali jeszcze kilku Polaków, którym podczas rzezi udało
się ukryć; łącznie około 115 Polaków. 16- 17 lipca 1943 r. OUN-UPA dokonało mordu Polaków
w tzw. „Kręgu Kupowaleckim”,
tj. w miejscowościach: Kupowalce, Nowe Gniezno, Lulówka,
Szeroka, Czerwona i Boroczyce,
w powiecie horochowskim. Ataku dokonano 16 lipca z zaskoczenia. Ludność polska rzuciła
się do ucieczki, głównie na pola,
gdzie chowano się w zbożu. W
celu wyłapania i zabicia zbiegów
upowcy dokonali przeczesania
okolicznych pól. Oddziałom UPA
towarzyszyła ludność ukraińska
z okolicznych wsi, która dokonywała rabunku mienia Polaków.
17 lipca 1943 UPA powtórzyła
przeczesywanie wsi i pól, wyszukując rannych i ukrywających się.
Następnie Kupowalce spalono,
wysadzono także budynek szkoły.
Łącznie zamordowano około 150
Polaków
Roman Witkowski - W dniu napadu miałem 10 lat i 10 miesięcy: Napad bandytów ukraińskich
w Kupowalcach rozpoczął się
po południu 16 lipca 1943 roku.
Zawiadomił nas o tym Heniek
Łazowski z Lulówki, który przybiegł do Kupowalec i nawoływał
do ucieczki. Pamiętam, że Irka
Jasińska akurat wygoniła krowy,
by je paść na łące. Heniek wołał
do niej: ”Irka, uciekaj, bo mordują! Już moi rodzice nie żyją!”[…]
…….. egzekucji dokonali w sadzie Kowalichy. Większość zamordowano na miejscu (napadnięci
zostali: Jan Żukowski, Antoni
Witkowski, Stanisław Konopko,
Kazimierz Konopko i najprawdopodobniej Mikołaj Konopko;
w tym miejscu zginęło prawdo-
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podobnie 9 osób, pozostali byli
krewnymi żony Józefa Konopki).
Ojciec, ranny w szyję, padł jak
zabity, był nieprzytomny, ale jeszcze żył. Odzyskał przytomność
następnego dnia i dowlókł się do
jakiegoś sąsiada Ukraińca, prosząc, by go opatrzył, a ten, podobno, dał mu jakieś brudne szmaty.
[….] Widziałem, że ludzie biegli
na łąki w stronę rzeki. Powiedziałem mamusi: „Ja uciekam!”[…]
Dobiegłem do łąk i spostrzegłem,
że od strony Haliczan ucieka bardzo dużo ludzi. Ktoś spośród nich
miał mocno zakrwawioną koszulę
– był to Franciszek Wójcicki. Dołączyłem do nich. […] Zaraz po
tym zobaczyliśmy, że bandyci zaczynają palić Kupowalce. Z czymś
takim nigdy się nie spotkałem –
był to przerażający szum impetu
rozgrzanego powietrza, połączony z ludzkim krzykiem i odgłosami
wystrzałów. A potem widzieliśmy,
jak Ukraińcy rabowali nasze mienie, ładowali wszystko na wozy i
wywozili w stronę Szerokiej i Haliczan.[…]. Pamiętam łuny i słupy ognia, które nad Kupowalcami
utrzymywały się przez całą noc.
Tak ginęła nasza miejscowość, z
którą związane były lata mojego
dzieciństwa. Czego Ukraińcy nie
zrabowali – zniszczyli i spalili.
Palili domy i budynki gospodarcze nie tylko pomordowanych,
ale też żyjących Polaków ………
[15]
Czesław Sawicki: Jadłem obiad
z mamą, bratem Alfredem i siostrą Moniką. Ojciec był u kowala
a brat Zygmunt u dziadka. Ledwo
skończyliśmy jeść, zobaczyliśmy,
jak drogą maszeruje ogromna,
licząca ze stu ludzi gromada. Na
czele szedł człowiek z harmonią,
i posłyszeliśmy, że gra melodię
piosenki „Smert, smert Lacham”.
Była to jedna z grup ukraińskich
bandytów otaczających miejsca
zamieszkania Polaków. […]…..
rzuciłem się do ucieczki, jednocześnie rozglądając się, czy
gdzieś nie widać siostry i brata.
W tym czasie oprawcy zawlekli
mamę do mieszkania, gdzie w
okrutny sposób ją zamordowali
(zakłuta została nożami). Dziadek
Kuźmy Niżnika, który żył w przyjaźni z moim dziadkiem Walerym
Sawickim, opowiadał później mojemu bratu Zenkowi (w szpitalu),
że moja mama i brat Alfred byli
bardzo zmasakrowani. […]. Zobaczyłem, że bandyci rozciągają
się w tyralierę i po kilku kierują
się do zabudowań. Wkrótce zostałem zauważony i w moim kierunku posłano serię z karabinu
maszynowego. [….] Wszystkich
mieszkańców bandyci zagonili do
domu. Tam matkę, jej trójkę dzieci i żołnierza, w okrutny sposób
zamordowali. […] . Ukraińcy
zabili jednak z premedytacją naprzód małą Inezę, potem Pelagię,
dalej Antoninę a na końcu widzących to wszystko rodziców Heńka
Romanę i Aleksandra. Potem stodołę podpalili.[…] Widziałem jak
Ukraińcy plądrowali i rabowali
wszystko, co było w zabudowaniach, słyszałem krzyki i wołania
o ratunek mordowanych Pola-
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ków. Widziałem jak czesali zboże
i mordowali wyciąganych z niego
niedobitków. A gdy już zakończyli
polowanie na ludzi i zrabowali co
się dało, zaczęli palić Kupowalce.
Wysadzili w powietrze szkołę i kościół……. [16]
W dniach 16-18 lipca 1943 roku
OUN-UPA wymordowała 37
wsi wokół ośrodka samoobrony
Huta Stepańska w gminach Stepań i Stydyń w powiecie kostopolskim. Nie oszczędzano nawet
budowli sakralnych, do których
próbowała uciekać ludność polska. Od początku lipca istniały
dwie duże samoobrony nawzajem
się wspierające, Wydymer -Antonówka i Włodzimierzec – Choromce – Prurwa - Poroda. W różny sposób próbowano napadać na
naszą wieś, lecz zmasowany atak
upowców nastąpił dopiero 22 i 23
lipca 1943r
Bronisław Rudnicki: .Tego dnia
w patrolu konnym było sześciu
jeźdźców, po dwóch wyznaczonych na poszczególne Tego drogi
prowadzące do wsi. Staliśmy w lesie, konie parskały od much i komarów, to przecież środek lata, o
zachowaniu zupełnej ciszy być nie
mogło. Nagle na leśnym dukcie
usłyszeliśmy tętent koni i ukraiński śpiew,..smert ! smert ! Lacham
! smert ! smert maskowsko - żydowskoj komuni ! w bij krowawyj OUN nas wede, my bijem
komunu i Lachiw …Było gdzieś
po dwudziestej drugiej godzinie,
większość ludzi we wsi spała,
wcześnie chodzono spać, by rano
szybko przystąpić do obrządku
bydła i koni. Wpadliśmy do wsi,
dzwony zaczęły bić na alarm,
cała wioska postawiona została na nogi. Dzieci i kobiety do
schronu. Uderzyli na nas z trzech
stron na linii Capczewicze – Kopaczówka - Wydymer. Rozgorzała
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walka. Ukraińcy podpalili kilka
domów które zostały opuszczone,
ludzie bronili się w jednym miejscu wokół zbudowanego schronu,
od trzynastoletnich chłopców po
starców wszyscy w liczbie ponad
200 osób. Mieliśmy na obronę
4-5 karabinów maszynowych,
dubeltówki i fuzje. Dzielnie broniliśmy się ze schronu, strzelając
do napastników. Na przeszkodzie
stał nam dom Mariana Rudnickiego, właściwie jego stodoła za
którą kryli się upowcy. Była zbyt
blisko, istniała obawa, że napastnicy podejdą i wrzucą granaty do
schronu, wykopanego na posesji
Adama i Zygmunta Rudnickich.
Za domem i stodołą był dół, za
nim łąka Romańskiego i dzielił
ich płot. Zapadła decyzja podpalenia zabudowań Rudnickiego,
by oczyścić nam pole rażenia.
Na ochotnika zgłosił się Marian
Bańkowski z Krasnej Górki, podpalił wszystko. Niestety zauważyli
to banderowcy i zastrzelili naszego podpalacza. Oprócz Bańkowskiego zginęło jeszcze kilku
mieszkańców. Następnej nocy
atak ponowiono ze zdwojoną siłą.
Uderzyli też na sąsiednią Porodę
i Choromce, wokoło wszystko się
paliło. Przy jednym z punktów
obronnych zabito kilku upowców
i ranili ich dowódcę, który przyjechał do Prurwy na białym koniu,
jak na ironię w polskim mundurze
oficerskim. Na głowie miał jednak granatową ukraińską czapkę.
Jak spadł z konia zaczął krzyczeć
„Marusiu moja Marusiu, luboja
Marusiu, ratuj mne ratuj, gde ty
myny zabyła” Obrońcy zorientowawszy się co się dzieje, zwiększyli pole rażenia i nie pozwoli
banderowcom zabrać go z pola
walki. Niestety zaczęło brakować
amunicji, lecz napastnicy w porę
się nie zorientowali i tak dotrwaliśmy do rana. […] Prurwa nasza
rodzinna wieś została całkowicie

spalona………. [17]
Wieczorem 30 lipca 1943 roku
oddziały UPA podległe Iwanowi
Łytwyńczukowi „Dubowemu”
przeprowadziły skoncentrowany atak na polskie miejscowości
w gminach Antonówka i Włodzimierzec położone na północ
od linii kolejowej Sarny-Kowel.
Zaatakowano m.in. Kopaczówkę, Kruszewo, Paroślę I, Perespę, Trebunie, Kowbań i Krasną
Górkę. Jedną z pierwszych zaatakowanych miejscowości była
Perespa. Napastnicy uzbrojeni w
widły, piki, siekiery i niekiedy w
broń palną, podpalali budynki i
zamordowali około 15-20 Polaków. Szacuje się, że w atakach w
dniu 30 lipca 1943 na miejscowości w gminach Antonówka i Włodzimierzec, oddziały UPA zabiły
łącznie około 100 osób.
Antoni Przybysz jako 25 latek :
„W nocy z 30 na 31 lipca oddziały
UPA napadły na wszystkie kolonie
polskie na terenie gmin Antonówka, Włodzimierzec, Dąbrowica i
Stepań /…/ Widziałem jak banda
UPA wymordowała mieszkańców
kolonii Antonówka na Wołyniu,
spalono ich domy i cały dobytek
/…/ sam widziałem jak UPA zabiła 37 osób, wśród nich było 3 moich krewnych.” [18]
Łącznie w lipcu dokonano napadu na prawie 520 miejscowości
i wymordowano co najmniej 10,5
tys. Polaków. Okrucieństwo tych
zbrodni było niewyobrażalne.
W jednym z raportów Komendy
AK Obszaru Lwowskiego przedstawiano je następująco: „kobiety,
nawet ciężarne, przebijali bagnetami do ziemi, dzieci rozrywali
za nogi, inne nadziewali na widły
i rzucali za parkany, inteligentów wiązali drutem kolczastym

i wrzucali do studni, odrąbywali
siekierami ręce, nogi, głowy, wycinali języki, odcinali nosy i uszy,
wydłubywali oczy, wyrzynali
przyrodzenie, rozpruwali brzuchy
i wywlekali wnętrzności, młotkami rozbijali głowy, żywe dzieci
wrzucali do płonących domów.
Żywych ludzi przerzynali piłami, kobietom odcinali piersi, inne
nadziewali na pale lub uśmiercali
kijami. Wielu ludzi skazywali na
śmierć – z wyroku – odrąbując
ręce, nogi, a na końcu głowę”.
Nic więc dziwnego, że mówiono:
„ci, którym udało się przeżyć,
siwieli w ciągu jednej nocy.”
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Uciekałem wprost przed siebie
Relacja Czesława Sawickiego
Kupowalce były małą miejscowością, zamieszkałą prawie wyłącznie przez Polaków. Mieszkało w niej też kilka rodzin
ukraińskich. Graniczyła z osadą
Nowe Gniezno, zamieszkiwaną
przez osadników wojskowych,
legionistów, przeważnie oficerów. Jednym z nich był na przykład generał Galica, posiadający
działkę o powierzchni 30 ha ziemi. Sam nie mieszkał w Nowym
Gnieźnie, zaś ziemię rozdzielił
między swoich trzech bratanków, dając im po 10 ha. Mieszkali tam też pułkownik Wróblewski,
kapitanowie
Sówczyński i Wantuch, porucznik Sapatkiewicz i jeszcze wielu
innych, których nazwisk już nie
pamiętam. Na południe od Kupowalec rozciągała się kolonia
Lulówka, zamieszkała przez sa-

mych Polaków. Od strony zachodniej, do Kupowalec przylegały wsie Szeroka i Boroczyce,
ukraińsko-polskie, z przewagą
Ukraińców. Do I wojny światowej w rejonie tym nie było ani
szkoły, ani kościoła. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie
międzywojennym, szkołę wybudowano i zaczęto budować kościół, którego jednak przed wybuchem II wojny światowej nie
ukończono. Po odzyskaniu niepodległości, przez wiele lat organizowano nauczanie szkolne
w domach mieszkańców wsi. I
tak w Kupowalcach dzieci uczyły się w domu mojego dziadka
Walerego Sawickiego, gdzie ja
sam pobierałem naukę przez trzy
lata. W Lulówce zaś prowadzili
w swoim domu szkołę państwo
Romana i Aleksander Łazowscy.

Od samego początku do tych
szkół chodziły zarówno dzieci
polskie jak i ukraińskie. Nie
było żadnych podziałów a dzieci
chodziły tam, gdzie im było bliżej. Po wybudowaniu szkoły w
Nowym Gnieźnie, wszystkie
dzieci z okolicznych wiosek
chodziły już do jednej szkoły, i
oprócz dzieci polskich czy ukraińskich, były nawet dzieci żydowskie
(pamiętam
trzech
uczniów i uczennicę pochodzenia żydowskiego ze wsi Haliczany). Wyraźnie podkreślam, że w
traktowaniu dzieci różnych narodowości nie było żadnych różnic i to nie tylko ze strony nauczycieli, ale i w gronie uczniów.
Po I wojnie światowej w Kupowalcach została przeprowadzona
komasacja gruntów. Mój dziadek, który gospodarzył na 40

hektarach, dostał dwie odległe
od siebie o półtora kilometra
działki, a ponieważ miał dwóch
synów, dla każdego przeznaczył
jedną z nich. Ojciec (starszy z
braci) dostał działkę przylegającą do wsi Szeroka, w której w
tym czasie mieszkali niemal
sami Ukraińcy. Tam wybudował
dom i z tego domu chodziłem do
szkoły, z racji zaś bliskiego sąsiedztwa, razem z ukraińskimi
dziećmi. Kolegami moimi byli
między innymi Kuźma Niżnik,
Iwan Wójtowicz i Maria Niżnik,
siostra Kuźmy. Do 1939 roku
żyliśmy w wielkiej przyjaźni.
Chodziły z nami również inne
dzieci ukraińskie, ale wymieniłem tych troje, bo oni, za kilka
lat, wstąpili do bandy UP-a po
to, by mordować Polaków. Kuźma miał nawet stopień podofi-

cerski, a Marysia była łączniczką. Bardzo poprawne stosunki
polsko-ukraińskie uległy znacznemu pogorszeniu w 1939 roku,
po wkroczeniu sowietów na kresy wschodnie. Niektórzy Ukraińcy poszli na współpracę z sowieckimi okupantami – zaczęły
się donosy na Polaków, powodujące represje NKWD. Na początku jednak tylko niektórzy Ukraińcy byli do Polaków nastawieni
wrogo, bowiem sowieci zaczęli
„rozkułaczać” zarówno bogatych Polaków jak i Ukraińców
oraz represjonować zarówno
polską jak i ukraińską inteligencję. Nikt wszakże nie ma wątpliwości, że w poprzedzającym te
represje rozpoznaniu brali udział
miejscowi Ukraińcy. Na skutki
nie trzeba było długo czekać. 10
lutego 1940 roku, gdy obudzili-
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śmy się rano, zamieszkałe dotąd
przez legionistów Nowe Gniezno - było puste. Wyły tylko psy,
zaś Ukraińcy rabowali resztki
dobytku. Mieszkańcy zostali
wywiezieni na Sybir. To był początek tragedii. Po pierwszej
wywózce nastąpowały w różnych miejscowościach kresowych kolejne. Pamiętam, jak
przygotowywaliśmy się na to, że
możemy znaleźć się w następnym transporcie. Robiło się zapasy żywności, a przede wszystkim suszonego pieczywa i
czekało na swą kolejkę. Kiedy
Niemcy, przepędziwszy sowietów wkroczyli na nasze ziemie,
wydawało się, że ten koszmar
minął. Był to jednak dalszy ciąg
tragedii. Niemcy utworzyli policję ukraińską i oddali w ich ręce
wiele urzędów. Zaczął się terror.
Policja ukraińska dokonywała
aresztowań Polaków z byle powodu. Po miesiącu czasu od
wkroczenia Niemców zostali
aresztowani mój starszy brat
Zygmunt i sąsiad Aleksander
Łazowski, pod zarzutami przynależności do związku strzeleckiego i posiadania broni. Brat, w
1939 roku, w obliczu zagrożenia
najazdem, rzeczywiście został
powołany do obrony terytorialnej kraju. Wyposażony w karabin, wraz z kolegami, ochraniał
most i inne ważne okoliczne
obiekty. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej wrócił do domu nocą.
Pamiętam, jak przyszedł do stodoły gdzie spałem, obudził mnie
i jak radziliśmy nad tym, co zrobić z bronią. Postanowiliśmy
ukryć ją przed NKWD, w tajemnicy przed ojcem, bo jak już
wiedzieliśmy, za posiadanie broni groziła wywózka rodziny na
Sybir. Karabin został zakonserwowany i zakopany. Nie zeszło
długo, gdy przyszło dwóch enkawudzistów i dwóch Ukraińców na rewizję. Nie znaleźli nic.
Kiedy najeźdźców sowieckich
zamienili najeźdźcy niemieccy,
Ukraińcy znów przypomnieli sobie o broni i aresztowali brata.
Został strasznie pobity, ale nie
przyznał się. W końcu zarówno
bat Zygmunt jak i jego kolega
Alek zostali zwolnieni. Komendantem policji w Kupowalcach
(polskiej miejscowości) był wtedy Ukrainiec Wawryszczuk a
jego zastępcą Romaszko. Nieco
później przeszli oni do band jako
ich przywódcy i stali się najbardziej znanymi w okolicy, bestialskimi mordercami Polaków.
Pod okupacją niemiecką terror
nasilał się stopniowo. W pierwszym okresie Niemcy przystąpili
do przymusowego wywozu robotników do Rzeszy. Pomagali
im w tym Ukraińcy, w związku z
czym wywózka dotyczyła przede
wszystkim Polaków. Zaczęły
tworzyć się dobrze zorganizowane bandy nacjonalistów ukraińskich, z którymi nieoficjalnie
współpracowała ukraińska poli-
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cja. Już pod koniec 1942 roku
zaczęto dokonywać pojedynczych mordów. I tak w Łobaczówce, 6 km od Kupowalec,
wymordowana została rodzina
Zawilskich. W tej samej miejscowości, w dwa tygodnie później, Ukraińcy zamordowali Karola Wala, młodego człowieka
(kawalera), który przed wojną
należał do związku strzeleckiego. Choć w Kupowalcach nic się
jeszcze nie działo, zewsząd nadchodziły bardzo niepokojące
wieści. Było tak do marca 1943
roku. Na początku marca tego
roku moja rodzina przeżyła
pierwszy napad bandytów na
nasz dom. Tak jak wiele innych
domów w Kupowalcach i Lulówce był on dobrym celem, bo
postawiony był przy lesie, od
którego dzieliła go tylko droga.
Już od dłuższego czasu ja, wraz
z młodszym bratem Alfredem,
ze względów bezpieczeństwa
sypialiśmy w stodole. W domu
nocowali rodzice Anna i Michał
Sawiccy oraz siostry Monika i
Alicja. Tego dnia, gdzieś około
jedenastej w nocy posłyszałem,
że jedzie jakaś furmanka. Od
razu domyśliłem się, kto o tej
porze może jechać. Obudziłem
brata i zaczęliśmy obserwować,
co się dzieje. Furmanka zatrzymała się przy naszym domu. Zeskoczyło z niej trzech banderowców i udało na podwórko.
Zaczęły ujadać psy a oni podeszli pod drzwi. Zaczęli w nie walić pięściami i krzyczeli, by
otworzyć. Nikt im jednak nie
otworzył, więc próbowali wyważyć je siłą. Ale drzwi nie puściły. Podeszli więc pod okno i
kolbą karabinu wybili szybę.
Słyszeliśmy, jak ojciec zaczął
wołać o pomoc. Wtedy jeden z
nich strzelił do ojca przez okno.
Później okazało się, że nie trafił.
Ja zaś nie wiedziałem co mam
robić, bo byliśmy bezbronni (w
związku z tym, że dotąd było
spokojnie, karabin był zakopany), i w tych nerwach przyszło
mi do głowy, żeby gwizdnąć. A
gwizdałem na palcach bardzo
głośno. I gwizdnąłem, jak umiałem najgłośniej, trzy razy. Ku
mojemu zdziwieniu, bandytów
naprzód poderwało, po czym zaczęli uciekać w popłochu. Najprawdopodobniej myśleli, że
nadchodzi pomoc. Tej nocy już
się nie pojawili. Była to dla nas
wielka przestroga. Ponieważ
tego dnia bracia Zygmunt i Zenek pomagali dziadkowi i podczas napadu nocowali u niego,
postanowiliśmy się nie rozdzielać, a przede wszystkim nie nocować w domu. Podobne środki
ostrożności podjęła sąsiedzka
rodzina Łazowskich. Zaczęliśmy wspólnie wartować, został
odkopany karabin, który w dzień
był przechowywany w schowku
i wyciągany na noc. Spaliśmy w
stertach słomy i stodołach. Długo nie zeszło. W niedzielę pal-

mową napadnięta została rodzina Łazowskich. Tak się złożyło,
że wartę pełniliśmy wspólnie z
Henrykiem Łazowskim. Ja miałem z sobą karabin. Nasza zmiana miała skończyć się o północy,
a podmienić nas mieli mój starszy brat Zygmunt i ojciec Heńka
Aleksander Łazowski. Heniek
przyszedł do mnie około godziny dziewiątej. Byłem gotowy.
Rodzina udała się do kryjówki
poza domem. Rozejrzeliśmy się
dookoła – wszędzie panowała
cisza. Zaszliśmy do domu Heńka, ale nikogo już nie zastaliśmy,
gdyż rodzina Heńka udała się
również do kryjówki poza domem w stercie słomy, z nimi zaś
mój brat Zygmunt, który miał
wartować od północy. Podeszliśmy pod ten schowek – nic niepokojącego nie zauważyliśmy, i
następnie udaliśmy się pod magazyn zbożowy. Tam usiedliśmy
na ganeczku. Była to dosyć jasna
noc księżycowa. Rozmawialiśmy po cichu – pamiętam, że o
karabinie, i o tym, że mamy niewiele oryginalnej amunicji, bo
był to karabin francuski „Libella”, ale też pasowała do niego
amunicja sowiecka. Łazowscy,
tak jak my, mieszkali pod lasem.
Tuż przy lesie stała duża szopa
na narzędzia rolnicze. W pewnej
chwili zauważyliśmy, że zza tej
szopy zaczęli wychodzić uzbrojeni bandyci. Było ich siedmiu.
Widzieliśmy jak zaczynają się
rozstawiać. Dwóch zostało za
szopą, dwóch zaszło dom od
tyłu, zaś trzech skierowało się
do drzwi wejściowych do domu.
Widzieliśmy, że to nie przelewki, a ponieważ znajdowaliśmy
się zbyt blisko, ostrożnie wycofaliśmy się za magazyn. Był tam
drewniany płot ze sztachet, łączący magazyn z budynkiem gospodarczym. Przykucnęliśmy za
nim i obserwowaliśmy dalsze
poczynania bandytów. Tymczasem ci, co podeszli pod drzwi
zaczęli w nie uderzać i wołać,
aby otworzono. W domu była jedynie babcia Łazowska-Bogacka, która im nie otworzyła.
Przypatrywaliśmy się temu z odległości mniejszej niż 20 metrów. Ja chciałem strzelać, bo
strzał był pewny. Nastąpiła krótka wymiana zdań ale, Heniek
był temu przeciwny. Ta krótka
rozmowa zwróciła na nas uwagę
bandytów. Zostaliśmy zauważeni i musieliśmy się wycofać.
Skierowaliśmy się w stronę lasu
i wskoczyliśmy do znajdującego
się tam rowu. Tu, nie pytając
Heńka, zacząłem strzelać. Bandyci szybko opuścili podwórko,
skryli się za szopą i zaczęli
strzelać w naszym kierunku. To
jednak nie przynosiło żadnych
efektów i wkrótce strzelanina
ustała. Siedzieliśmy w zupełnej
ciszy około czterdziestu minut.
Na nieszczęście, mój młodszy
brat Zenon, postanowił sprawdzić co się stało i biorąc z sobą

psa skierował się w stronę zabudowań Łazowskich. Podszedł do
szopy, prosto pod bandziorów.
Wtedy jeden z nich strzelił i trafił go pociskiem rozrywającym
w nogę, powyżej kolana. Kiedy
usłyszałem strzał, nie wiedząc
co się dzieje, zacząłem strzelać
w kierunku szopy. Wtedy zobaczyliśmy, że bandyci zaczynają
się wycofywać. Ale jeden z nich
podbiegł do leżącego na ziemi
brata, wymierzył do niego z karabinu i strzelił w głowę. Jak się
później okazało trafił w szczękę,
a kula wyszła drugą stroną. Bandzior powiedział „hotow” i dołączył do pozostałych, pośpiesznie
opuszczających zabudowania.
Nic nie wiedzieliśmy o tym, co
się stało, ale po pewnym czasie
usłyszeliśmy jęki. Udaliśmy się
w tym kierunku i znaleźliśmy
brata w okropnym stanie. Noga
była powyżej głowy i latała we
wszystkie strony. Nie bardzo
wiedzieliśmy co mamy robić, w
końcu przynieśliśmy drzwi z
kuchni, ostrożnie ułożyliśmy na
nich Zenka a Heniek i mój brat
Zygmunt przenieśli go na podwórko, ja zaś stałem w pogotowiu z bronią na straży, bo nie
byliśmy pewni czy bandyci nie
wrócą. Zaprzęgliśmy konie do
wozu i przewieźli brata do
dziadka w Kupowalcach, skąd
dalej do szpitala w Horochowie.
Ja przez cały czas konwojowałem furmankę z bronią gotową
do strzału. W Kupowalcach, po
tym napadzie, na jakiś czas
uspokoiło się. Jednakże z okolicznych miejscowości nadchodziły coraz straszniejsze wiadomości. Ukraińcy zorientowali
się, że niektórzy Polacy posiadają broń i pewnej nocy powiesili
na kuźni wezwanie, aby wszyscy
Polacy oddali broń, składając ją
na cmentarzu, a jeśli tego nie
zrobią, to wieś zostanie spalona.
Wielu (szczególnie starszych)
mieszkańców podporządkowało
się. Po pewnym czasie, do sztabu bandytów znajdującego się w
Szerokiej, wybrali się przedstawiciele mieszkających na tych
terenach od wieków rodzin - mój
stryj Bolesław Sawicki, Tadeusz
Gąsiorowski i Aleksander Gilewicz. W sztabie spotkali się z
przywódcą bandytów Gilem,
który zapewnił ich, że mieszkańcom, którzy mieszkają tu z dziada pradziada nic nie grozi, i że
mogą być o swoje życie spokojni. Jednakże fakty tego nie potwierdzały. Relacje uciekinierów
z innych miejscowości zaświadczały o dokonywaniu mordów
masowych. Im też mówiono to
samo, a potem mordowano bez
skrupułów. Tym niemniej zdania
na ten temat były podzielone,
gdyż niektórzy starsi ludzie łudzili się i wierzyli Ukraińcom,
choć było to tylko czekaniem na
swoją kolejkę. Po napadzie na
dom Łazowskich, szliśmy wszyscy na noc do Kupowalec i tam
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wystawialiśmy
wzmocnione
warty. Ja przebywałem w swoim
domu bardzo rzadko. Nawet nie
zjawiałem się tam na posiłki.
Mama wynosiła mi jedzenie pod
szopę, gdzie było złożone drewno budowlane, ponieważ ojciec
zamierzał budować stajnię na
konie, a wybuch wojny mu w
tym przeszkodził. Wobec przerażających doniesień o dokonywanych przez Ukraińców mordach
bezbronnej ludności, ważyliśmy
decyzję opuszczenia Kupowalec. I taką decyzję podjęliśmy
bodajże 14 lipca 1943 roku. Zaczęły się przygotowania. Mama
tego dnia wywiozła do miasta
powiatowego Horochowa moją
najmłodszą siostrę Alicję, zostawiając ją u księdza z naszej parafii Kobylińskiego, który w Horochowie schronił się już
wcześniej. 16 lipca, z rana, ojciec pojechał do kowala, by poprawić coś przy wozie. Czuło się
już najwyraźniej atmosferę niepokoju i wielu mieszkańców
Kupowalec i pobliskich miejscowości rozważało możliwość
opuszczenia swych domów. Zaraz po południu udałem się do
Łazowskich. Gdy tam trafiłem,
rodziców Heńka nie było, gdyż
około południa pojechali wozem
na znajdującą się w odległości
ok. 1,5 km, nowo kupioną od legionisty, pułkownika Wróblewskiego działkę, grabić uprzednio
wykoszoną mieszankę paszową.
Heniek i jego siostra Pelagia
udawali się tam również. Szedłem z nimi pieszo kawałek, a
następnie skręciłem do domu
pod szopę, gdzie mama przynosiła mi obiad. Jadłem obiad z
mamą, bratem Alfredem i siostrą
Moniką. Ojciec był u kowala a
brat Zygmunt u dziadka. Ledwo
skończyliśmy jeść, zobaczyliśmy, jak drogą maszeruje ogromna, licząca ze stu ludzi gromada.
Na czele szedł człowiek z harmonią, i posłyszeliśmy, że gra
melodię piosenki „Smert, smert
Lacham”. Była to jedna z grup
ukraińskich bandytów otaczających miejsca zamieszkania Polaków. Byliśmy bezbronni, bo w
ciągu dnia jedyny karabin, jakim
dysponowaliśmy, znajdował się
w schowku. Siostrze i bratu kazałem natychmiast uciekać w
zboże. Kolumna przeszła obok,
więc jeszcze nie byliśmy zorientowani w ich zamiarach, ale za
chwilę dostrzegłem, że kilku z
nich za sadem ustawia karabin
maszynowy nazywany przez sowietów „diechtiariowem”. Zostało przy nim trzech bandytów.
Pokazałem ich mamie i już wiedzieliśmy, co to oznacza. Prosiłem mamę, by uciekała, ale ona
uparła się, by iść do obory i wypuścić krowy. Ja ukryłem się i
widziałem, jak krowy wychodzą, w tym jednak momencie na
podwórko weszło trzech bandziorów. Skierowali się do obory a ja dosłyszałem ich słowa:
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„chto u was jest w chati?”. Nie
słyszałem odpowiedzi, bo rzuciłem się do ucieczki, jednocześnie rozglądając się, czy gdzieś
nie widać siostry i brata. W tym
czasie oprawcy zawlekli mamę
do mieszkania, gdzie w okrutny
sposób ją zamordowali (zakłuta
została nożami). Dziadek Kuźmy Niżnika, który żył w przyjaźni z moim dziadkiem Walerym
Sawickim,
opowiadał
później mojemu bratu Zenkowi
(w szpitalu), że moja mama i
brat Alfred byli bardzo zmasakrowani. Mój ojciec w pierwszej
chwili skrył się w zbożu i siedział tam aż do nocy. W nocy
udał się do naszego sąsiada Nikoły Kowalczuka, który przechowywał go przez kilka dni.
Uciekałem wprost przed siebie i
doleciałem do rosnącej na środku pola niewysokiej czereśni.
Wdrapałem się na nią i zacząłem
rozglądać dookoła. Zobaczyłem,
że bandyci rozciągają się w tyralierę i po kilku kierują się do zabudowań. Wkrótce zostałem zauważony i w moim kierunku
posłano serię z karabinu maszynowego. Zaszeleściły liście, ale
nie zostałem trafiony. Prawie natychmiast zeskoczyłem i najprawdopodobniej
Ukraińcy
uznali, że zostałem zestrzelony,
bo już więcej nie próbowali
strzelać. Ja zaszyłem się w zboża, zająłem pozycję na wzniesieniu i czekałem, co będzie dalej.
Dobrze widziałem odcinek drogi, która prowadziła ze Stojanowa do Beresteczka. Po drugiej
stronie tej drogi było kilka domów odległych ode mnie o jakieś 250 m. Mieszkała tam między innymi rodzina Gadawów.
W tym czasie, niczego nie podejrzewając, pracowali w ogrodzie. Była tam matka wdowa z
trójką dzieci, a najstarszy syn
miał 14 lat. Był z nimi również
przechowywany i ukrywany
przez tę rodzinę żołnierz sowiecki, który uciekł z obozu jenieckiego. Widziałem, jak skierowało
się
tam
czterech
bandytów. Wszystkich mieszkańców bandyci zagonili do
domu. Tam matkę, jej trójkę
dzieci i żołnierza, w okrutny
sposób zamordowali. Właśnie
za tym domem pracowała przy
sianie rodzina moich sąsiadów Łazowskich. Gdy bandyci skończyli z Gadawami, wyszli na zewnątrz, a jeden z nich
przyklęknął i strzelił w kierunku
Łazowskich. Po tym strzale Heniek Łazowski rzucił widły i zaczął uciekać w kierunku Szerokiej. Gdy dobiegał do łanu
zboża, z tego zboża wyskoczył
bandzior z karabinem, chciał
Heńka zatrzymać, ale nie udało
się to, bo Heniek biegł bardzo
szybko. Ukrainiec zaczął go gonić i strzelać z karabinu. Strzały
nie były celne. Biegnąc Heniek
wpadał do domów i wołał:
„uciekajcie bo mordują!”. W
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pierwszym domu na Szerokiej
goniący Heńka Ukrainiec dopadł
matkę i córkę Drewnowskie,
które zastrzelił. Heniek pędził
dalej i wpadł do domu rodziny
Gilewiczów (Aleksandra Gilewicza). Zaalarmował ich, po
czym wszyscy rzucili się do
ucieczki. Nie zdążył tylko dziadek Gilewicz, którego dopadł
Ukrainiec i zastrzelił. Heniek
biegł dalej przez Kupowalce i
alarmował innych mieszkańców.
Dzięki niemu wiele osób zdołało
uciec, przede wszystkim w zboża, i uniknąć śmierci. Kiedy Heniek Łazowski zaczął uciekać
przed bandytami, jego bliscy,
pracujący przy sianie, zaczęli
uciekać w kierunku wozu. Zobaczyli jednak, że w zbożu są
Ukraińcy i myśleli, że Heniek
został zabity. Byli zdezorientowani. Ale niedaleko mieszkała
rodzina niemiecka, więc postanowili tam się ukryć. Schowali
się w stodole. Nie udało im się
jednak uciec przed pogonią.
Bandyci ich dopadli. Mieszkająca tam Niemka Hapko opowiadała, że początkowo ją i Łazowskich zgonili razem do stodoły,
gdy jednak dowiedzieli się, że
jest Niemką puścili wolno. Widziała, jak matka Łazowska
klęknęła przed bandziorami i
prosiła, aby ją i ojca Łazowskiego zabili, a darowali życie córce
Pelagii, synowej Antoninie i jej
czteroletniej córeczce Inezie.
Ukraińcy zabili jednak z premedytacją naprzód małą Inezę, potem Pelagię, dalej Antoninę a na
końcu widzących to wszystko
rodziców Heńka Romanę i Aleksandra. Potem stodołę podpalili.
Nie wiadomo nawet, czy w momencie podpalenia wszyscy byli
już martwi. Wcześniej w domu
Łazowskich Ukraińcy zamordowali babcię Łazowską-Bogacką.
Tak zginęła rodzina Łazowskich.
Moją rodzinę spotkał łagodniejszy los. Siostra Monika ukryła
się dobrze w zbożu i przeżyła.
Brata Alfreda, który miał wtedy
14 lat, Ukraińcy złapali, zaciągnęli do mieszkania i w okrutny
sposób zamordowali. Ojciec zaś,
który był u kowala w Kupowalcach, jak już pisałem, zdołał się
uratować. Ja przez jakiś czas
siedziałem w zbożu, przez które
przeszła w kierunku Kupowalec
wspominana tyraliera bandytów.
Zauważyłem jednak, że od strony Lulówki zbliża się następna
tyraliera i bandyci idą gęsto,
więc wiedziałem, że nie mam
szans, i że nie było na co czekać.
Ruszyłem zbożami w kierunku
Haliczan. Była to wieś czysto
ukraińska i liczyłem na to, że
tam bandyci nie będą szukać, i
można będzie bardziej bezpiecznie ukryć się w zbożach. Tak też
zrobiłem. Znalazłem sobie dobrą
kryjówkę i przesiedziałem w
niej do nocy. Stamtąd też obserwowałem co się dzieje. Widziałem jak Ukraińcy plądrowali i

rabowali wszystko, co było w
zabudowaniach, słyszałem krzyki i wołania o ratunek mordowanych Polaków. Widziałem jak
czesali zboże i mordowali wyciąganych z niego niedobitków.
A gdy już zakończyli polowanie
na ludzi i zrabowali co się dało,
zaczęli palić Kupowalce. Wysadzili w powietrze szkołę i kościół. Spalone zostały całe Kupowalce i część Szerokiej. Część
zabudowań pod lasem nie była
tego dnia spalona, ale później
została rozebrana. Gdy nastała
noc, spod Haliczan wyruszyłem
w kierunku stacji kolejowej Horochów 2, obsadzonej przez
uzbrojoną placówkę niemiecką.
Aby tam się dostać, trzeba było
naprzód przejść przez dobrze
pilnowaną przez bandytów szosę
Horochów-Beresteczko.
Noc
była bardzo jasna. Widać było,
że co kawałek stoją posterunki
bandytów i likwidują wszystkich, którzy przez tą szosę zamierzali przejść. W miejscu, w
którym się znalazłem, po drugiej
stronie szosy był mały wiśniowy
sad. Pomyślałem, że mogę przeskoczyć przez drogę i się w nim
schować. Długo obserwowałem
otoczenie i nie zauważyłem nic
podejrzanego. Więc zaryzykowałem. Kilka skoków i byłem po
drugiej stronie. Wpadłem między wiśnie, ale ku memu przerażeniu wprost na stojących tam
dwóch uzbrojonych bandziorów.
Znalazłem się przed nimi nie
więcej jak o jeden metr. Całe
szczęście, że i oni przestraszyli
się podobnie jak ja – krzyknęli
wprawdzie kto idzie, ale zanim
zdołali zareagować, wykonałem
zwrot i przeskoczyłem z powrotem na drugą stronę. Zaczęli
mnie wprawdzie gonić i strzelać,
ale w nocy miałem nad nimi
przewagę i zdołałem uciec. Udałem się więc w stronę Kupowalec. Tam była inna sytuacja, bo
teren był zasnuty gęstymi dymami a widoczność bardzo mała.
Jednakże ja znałem go bardzo
dobrze, w związku z czym mogłem przekroczyć drogę w miarę
bezpiecznie. I jeszcze jedna
przeszkoda – rzeka Gniła Lipa,
przez którą udało mi się przeprawić i znaleźć przy torach, prowadzących do stacji. I tak dotarłem do stacji Horochów 2, gdzie
było już bezpiecznie i gdzie
znajdowali się pierwsi uciekinierzy a ciągle przybywali nowi.
Był to już wczesny ranek, 17 lipca 1943 roku. Niemcy dali nam
ochronę, zaś wszystkich zdrowych i sprawnych, a przede
wszystkim młodych przewieźli
do Horochowa, tam podzielili na
grupy – jedną samotnych, drugą
żonatych z rodzinami jak też
osobno całe rodziny i zakwaterowano gdzie to było możliwe w domach pożydowskich, bądź
u dobrych ludzi. Znalazłem się
w pierwszej grupie, która składała się z ludzi najsprawniej-

szych, w większości młodych,
nie obarczonych koniecznością
opieki nad bliskimi. Ustawiono
nas w czwórki i zaprowadzono
do gimnazjum, znajdującego się
obok budynku żandarmerii niemieckiej. Tam nas uzbrojono.
Mieli tam dużo broni sowieckiej, którą mogli przekazać bez
specjalnych formalności. Komendę nad oddziałem przejął
przedwojenny
komendant
Związku Strzeleckiego z Poluchna - Muciewicz. Ze strony
niemieckiej, niejako zwierzchnikiem, został oficer niemiecki, z
pochodzenia Czech, który dosyć
dobrze mówił po polsku. Tak została stworzona legalna samoobrona, która miała na celu dać
odpór bandom, mordującym nie
tylko Polaków, ale i Niemców.
Odtąd zaczęła się nasza zorganizowana służba, którą pełnili w
zdecydowanej większości ludzie
tragicznie doświadczeni, z których niemal każdy przeżył utratę
swoich najbliższych. Działania
nasze miały przede wszystkim
na celu ratowanie niedobitków,
znajdujących się w okolicznych
zbożach i innych kryjówkach.
Po paru dniach zaczęliśmy przeszukiwać teren Kupowalec. Znaleźliśmy tam wielu żyjących
jeszcze mieszkańców, na przykład ukrywającą się w zbożu
przez 10 dni rodzinę Kazimierza
Gilewicza z dwójką małych
dzieci (rzecz jasna nie wiedzieliśmy wtedy, iż ratując niespełna
trzyletniego Krzysia, ratujemy
obecnego redaktora naczelnego
„Gazety Łańcuckiej” – Krzysztofa Gilewicza), mego ojca Michała Sawickiego, który jak
wspominałem w czasie mordu
był u kowala oraz bardzo wielu
innych mieszkańców Kupowalec i pobliskich miejscowości.
Naszym zadaniem było również
zaopatrywanie uciekinierów w
żywność. W związku z tym wyjeżdżaliśmy do miejscowości
penetrowanych przez bandy i
niemal z bronią w ręku kosiliśmy zboża, kopaliśmy ziemniaki
i zbierali inne nadające się do
spożycia płody i produkty tak,
by uratowani, lecz odcięci od
wszystkiego ludzie, mogli przeżyć. W mieście Horochowie
działała również samoobrona,
tylko że konspiracyjnie. Tworzący ją Polacy musieli ukrywać się
przed Niemcami. Zorganizowali
się, bo dużego ośrodka miejskiego (miasta powiatowego) pilnowało zaledwie 11 niemieckich
żandarmów, a była to zbieranina,
przede wszystkim ludzi starszych, nieprzydatnych na froncie. Samoobrona horochowska
działała przede wszystkim w
nocy, gdyż wtedy miasto narażone było na największe niebezpieczeństwo, jako że Niemcy
zamykali się na noc w swoich
budynkach, pozostawiając miasto na pastwę losu. Kiedy już
powstała nasza samoobrona, sy-
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tuacja zmieniła się, bo firmowaliśmy wobec Niemców wszystkie działające w mieście tego
typu polskie organizacje. Wspólnie wyjeżdżaliśmy bronić Polaków przed napaściami Ukraińców, mieliśmy też pod swoją
opieką majątek Koniuchy, gdzie
schroniło się bardzo dużo polskich uciekinierów, a który
ochraniało zaledwie czterech
Niemców. Tyle tylko, że dysponowali tankietką. Nas zaś było
tam zawsze około trzydziestu,
przy czym zmienialiśmy się co
trzy tygodnie. Na jesieni 1943
roku sytuacja zaczęła się stabilizować. Uchodźcy polscy rozjeżdżali się w różne strony, bandyci
ograniczyli swą aktywność, a
wszyscy czekali na zbliżający
się front. Zostaliśmy w Horochowie do lutego 1944 roku. Jak
już front był blisko, podążyliśmy za wycofującymi się Niemcami. Horochów na parę dni został bez opieki. Wystarczyło to,
by Ukraińcy mogli wysadzić
jeszcze w powietrze horochowski kościół. Udaliśmy się naprzód do Kamionki Strumiłowej, pod którą zatrzymaliśmy
się przez tydzień, potem parę dni
koszarowaliśmy w Żółkwi a na
koniec dotarliśmy do Rawy Ruskiej. W Rawie zostaliśmy przez
Niemców rozbrojeni. Niemcy
chcieli wykorzystać nas wysyłając na front zachodni (do Francji). W tym celu przetransportowano nas do Lwowa i postawiono
przed komisją lekarską. Tam
właśnie dowiedzieliśmy się o
ich zamiarach, co zadecydowało
o tym, że natychmiast rozproszyliśmy się, nawiązując łączność z organizacjami polskimi
we Lwowie. Chcę tu jeszcze
wspomnieć jeden szczegół. Pamiętam, jak po przywiezieniu do
Lwowa wysiadaliśmy z pociągu
śpiewając pieśń: „Pośród wichrów i zamieci, huku armat,
świstów kul, bronią Lwowa polskie dzieci, znoszą rany trud i
ból...” To było w tym czasie nie
do pomyślenia. Ludzie tłumnie
wybiegali na ulicę, gorąco nas
witając i wypytując skąd się tu
wzięliśmy i jakim jesteśmy wojskiem. Polacy płakali, Ukraińcy
zgrzytali zębami, zaś Niemcy
nic nie rozumieli, bądź udawali,
że nic nie rozumieją. Nasza samoobrona rozpierzchła się we
Lwowie. Każdy udał się w swoją
stronę. Ja ze Lwowa przyjechałem do Białobrzeg i mieszkam w
nich do dzisiaj.
Relacja [jedna z pięćdziesięciu],
Czesława Sawickiego ,urodzonego 24.04.1923 roku w Kupowalcach, gmina Brany, pow. Horochów, woj. wołyńskie, spisana
w czerwcu 2000 roku, uzupełniona, poprawiona i autoryzowana w dniu 8 lipca 2003 roku,
zamieszczona w II części książki Krzysztofa Gilewicza „Krzyż
Wołynia”.
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Moje Kresy – Józef
Wesołowski cz.1
Eugeniusz Szewczuk
Kiedy zawitasz do powiatowego
miasteczka Drohobycz, poczujesz się dziwnie swojsko. Drohobycz to obecnie 90 tysięczne
miasto położone 63 kilometry na
południowy zachód od Lwowa. Z
Przemyśla jest niewiele więcej,
bo 75 kilometrów. Imponujący
kościół którego duszą jest nie
miejscowy proboszcz, lecz Pan
Stanisław Winiarz – kościelny.
Od niego dowiesz się, że z tego
kościoła wywodzi się słynne polskie powiedzenie – „Ręka, noga,
mózg na ścianie”. „Na tym miejscu stała kiedyś pogańska świątynia, a kiedy kopali fundamenty
pod kościół natrafili na stopę,
dłoń i głowę tego bożka, który
był tu w tej pogańskiej świątyni”
– opowiada Pana Stanisław.
„Śpiewający” lwowską gwarą
przeszło osiemdziesięcioletni Polak, jeden z liderów miejscowej
polskiej wspólnoty, Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu. Opowiada
dalej: „I na pamiątke tegu wyniesiono te części na zewnątrz i
wmurowali w ściane. I stąd jest
to powiedzenie ręka, noga, mózg
na ścianie, to od nas z Druhobycza. I częstu wycieczki z Polski
przyjeżdżaju i proszu mnie „Najprzód, niech nam Pan pukaże
gdzie jest ten bożek”. Ali on ma
jeszcze inne znaczeni. Jak wiara
chrześcijańska przyszła, a pugańska gasła, tu oni, puganie bali si i
niszczyli kuścioły i kaplice, a jak
zubaczyli tam swujegu bożka, tu
si bali - ot i co”. Gotycka fara pod
wezwaniem
Wniebowzięcia
NMP, Świętego Krzyża i św. Bartłomieja Apostoła to jeden najpiękniejszych i najlepiej zachowanych kościołów gotyckich na
Ukrainie, swoim układem podobny do katedry łacińskiej we Lwowie. Tu w Drohobyczu zachwycą
cię znajome budowle, pomniki
wieszczów, urocza starówka. Jest
tu też wielu Polaków, często
usłyszysz polską mowę. Spotkasz ich przemierzając ulice
tego miasta, wdasz się z nimi w
rozmowę. Zacznij tylko z nimi
gawędzić, nie odstąpią Cię już na
krok. Zostaniesz oczarowany ich
elokwencją, kulturą osobistą i
roztaczanym urokiem. Obok kościoła stoi do dziś masywna kamienica mieszcząca niegdyś piekarnię. To koło niej na chodniku
zginął od kuli komendanta miejscowego gestapo, Feliksa Landaua – Bruno Schulz, wychodząc
z piekarni ze świeżym bochenkiem chleba. Tutaj i przy ulicy J.

Drohobyckiego 10 na ścianie
domu rodzinnego Schulza, zawieszone są pamiątkowe tablice.
W 2012 roku obchodziliśmy 70
rocznicę śmierci B. Schulza, bowiem tu się urodził i tu mieszkał
sławny artysta i pisarz żydowskiego pochodzenia. Zdecydowanie najcenniejszym zabytkiem
miasta jest cerkiew św. Jura, trójdzielna, trójkopułowa świątynia
z przełomu XV i XVI wieku. Do
Drohobycza została przeniesiona
ze wsi Nadiewo w roku 1657 i
uważana jest za jedną z najwspanialszych zachowanych cerkwi
późnośredniowiecznych. Potem
na Rynku wsiadasz do marszrutki
i jedziesz w kierunku północno
wschodnim do wsi Załużany,
zresztą możesz się przespacerować, to niedaleko tylko 6 kilometrów. Przed wojną nikt nie jeździł
chyba, że furmanką, wszyscy
chodzili pieszo. Załużany to
dawne Wacowice – moja rodzinna wieś z której ledwie udało się
nam wyjechać do Polski i to dopiero w 1955 roku. Urodziłem się
w Wacowicach 21 lutego 1935
roku w rodzinie Michała i Anieli
Wesołowskiej zd. Koszarska. Rodzina taty niemal w całości była
kowalami, rodzina mamy to
osadnicy wojskowi mieszkający
w sąsiadującej Wacowicami kolonii Chomickie. Jako byli legioniści marszałka Piłsudskiego ziemię otrzymali od hrabiny Tarnowskiej mieszkającej w Śniatynce. Potężny dwór i pałac rodziny Tarnowskich był we wsi
Wróblewice. Pałac hrabiów Tarnowskich herbu Leliwa wybudował w połowie XVIII wieku
kasztelan inowłodzki Bogusław
Ustrzycki herbu Przestrzał, a
odziedziczył
hr
Kazimierz
Ustrzycki. Zastawiony pałac wykupił szwagier zmarłego hr Tarnowski i jego żona Urszula Tarnowska zd. Ustrzycka. Zatem
stąd wywodzi się drohobycki ród
hrabiów Tarnowskich herbu Leliwa. Właścicielami majątku byli
m.in. hr Stanisław Tarnowski
oraz hr Władysław Tarnowski –
sławny pianista i kompozytor.
Ostatnich właścicieli władze sowieckie wywiozły na Sybir. Do
łagru Tuligany k. Omska 10 lutego 1940 roku wywieziono całą
rodzinę Tarnowskich i polską
służbę. Pałac został ograbiony
przez Sowietów i pilnujących go
Ukraińców, całkowicie spalony
w 1945 roku. Mój ojciec urodzony w 1909 roku, od małego
dziecka uczył się kowalstwa, pie-

czę nad jego fachem sprawował
stryj Antoni – brat mojego dziadka. Razem z mamą ( urodzona
10.12.1918 roku) prowadzili też
małe 2 morgowe gospodarstwo
rolne. Głównie pracował w kuźni
i z tego żyliśmy. Kuł konie, naciągał obręcze na koła, potem
brał sierp do ręki i gdy przyszła
pora żniw, żęło się zboże. Potem
kłos do kłosa, ziarnko do ziarnka
i na żarnach mełło się żyto i pszenicę, by z tej mąki był chleb lub
placki. Jedyna krowa w gospodarstwie dostarczała całej rodzinie mleko, potem z niego był ser
i śmietana. Dom nasz jako jeden
nielicznych we wsi kryty był dachówką. Naszymi sąsiadami były
dwie ukraińskie rodziny Kosek i
Fur. Rodzice taty, mój dziadek
Wojciech Wesołowski w czasie I
wojny światowej był żołnierzem
w armii austrowęgierskiej, został
ciężko ranny w głowę, co odbiło
mu się później na zdrowiu. Były
z nim w domu same kłopoty, bowiem dziadek Wojciech miał olbrzymi problem z zapamiętywaniem czegokolwiek. Wcześniej
za żonę wziął sobie Felicjanę zd.
Fur. Babcię zwano Feśka, pochodziła z dużej i bogatej rodziny
ukraińskiej, byli naszymi sąsiadami. Babcia opiekowała się mną
i zniedołężniałym mężem, którego trzeba było cały czas pilnować
i chodzić koło niego. Gdy zmarła
przed wybuchem wojny w 1938
roku, pochowano ją na ukraińskim cmentarzu. Wacowice były
dużą wsią, należały do gminy
Rychcice utworzonej w 1934
roku w ramach reformy na podstawie ustawy scaleniowej z dotychczasowych gmin wiejskich
takich jak: Delawa, Lipowiec,
Michałowice, Rychcice, Słońsko,
Stara Wieś i Wacowice. Gmina
Rychcice należała do powiatu
Drohobycz w województwie
lwowskim. Była to wieś typu łańcuchówka, ciągnąca się od skrzyżowania w Starej Wsi na północ
ku Jakubowej Woli i od Śniatynki
na zachodzie ku Rychcicom Ruskim i Rychcicom Polskim.
Wzdłuż wsi w niedalekiej odległości na południe płynęła rzeczka Bar, dopływ Tyśmienicy wpadającej do Dniestru. We wschodniej części wsi niegdyś zbudowano cerkiew dla wyznania grekokatolickiego. Parafia rzymskokatolicka do 1923 roku istniała we
wsi Rychcice, ale została wyodrębniona i mieliśmy u siebie parafię z księdzem proboszczem.
Kościół wacowicki i plebanię

/ 1951 Rychcice k.Wacowic - Józef lat 16

zbudowano opodal skrzyżowania
dróg na Śniatynkę i Starą Wieś.
Parafia należała do dekanatu drohobyckiego. Wieś w większości
zamieszkiwali Ukraińcy, znacznie więcej Polaków, bo w granicach 75-82 procent mieszkało w
pobliskich Rychcicach. Tato miał
dwóch braci, wszyscy byli kowalami. Najstarszy z nich Stanisław
Wesołowski swój warsztat miał
opodal rozwidlenia dróg Stara
Wieś – Śniatynka. Był uczestnikiem I wojny światowej służąc u
Austriaków, Galicja Wschodnia
była pod ich zaborem. Najmłodszy Jan był kowalem w Śniatynce, ożenił się z Ukrainką, która
przeszła na naszą wiarę. Młodsza
siostra taty – Maria w młodości
zarabiała na życie służąc na dworze. W czasie wojny Niemcy wywieźli ją na przymusowe roboty
do III Rzeszy. Po wojnie wyszła
za mąż za Jamroza i zamieszkali
w Sieniawce Dolnej, województwo wrocławskie. Zanim jednak
ciocia Marysia została wywieziona, mieszkała razem z tatą i
mamą w jednym naszym obejściu, miała nawet krowę. Moje
losy tak się nieszczęśliwie potoczyły, że tam na Kresach nie miałem możliwości uczęszczania do

szkoły, trwała przecież wojna.
Pomiędzy wsiami Śniatynka i
Lisznia była kolonia Chomickie.
Tutaj hr Tarnowska nadała ziemię legionistom marszałka Piłsudskiego. Otrzymała ją cała rodzina mojej mamy – Koszarscy.
Gdy w 1939 roku do Polski weszli Sowieci, drażniły ich zasobne gospodarstwa, należało je rozkułaczyć, nałożyć duże opłaty
pieniężne tzw. Kulzbor – zbiór od
kułaków. Najbardziej niewygodnych wywieźć na Sybir, celem
odosobnienia. 10lutego 1940
roku sanie z furmanami już od
godziny 4.00 rano stały pod budynkiem gminy w Rychcicach.
Dokładnie o godzinie 5.00 z budynku wyszli enkawudziści i
podjechali pod wybrane wcześniej domy. U mamy na kolonii
Chomickie było 5 rodzin i dziadkowie, wszystkich załadowali na
pagodu i wywieźli na stację w
Drohobyczu. To był początek ich
dalekiej tragicznej drogi. Oprócz
Koszarskich wywieziono także
rodziny Opic, Bober, Nowak.
Opic był leśniczym, leśniczówkę
i swoje gospodarstwo miał pod
samym lasem. Mamy ojciec, mój
dziadek Antoni Koszarski wraz z
babcią Katarzyną zd. Bober zie-
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mię na tek kolonii otrzymali także od hrabiny ze Śniatynki. W
majątku hrabiny Tarnowskiej
były 3 stajnie, oddzielne na poszczególne konie – łoszaki, ogie-

ry i klacze, obory z krowami i
winiarnia. Oprócz tego kuźnia,
mleczarnia, szklarnia, biurowiec
i staw z wałami przeciwpowodziowymi. Gdy w 1944 powtór-

nie do nas przyszli ruscy, majątek
hrabiowski stał się niebawem
kołchozem im. Michaiła Kalinina
– bolszewika pochodzenia chłopskiego. Początkowo był przeciwny kolektywizacji, ale w końcu
pod presją Stalina ją poparł. Kalinin był współodpowiedzialny za
wiele masowych zbrodni. Jego
podpis, jak i innych członków
politbiura, widniał na decyzji o
zamordowaniu polskich oficerów
w Katyniu. Panika nastąpiła także w naszym domu, byliśmy prawie pewni, że zabiorą także i nas,
wywieźli przecież wszystkich
Koszarskich, mama nosiła przecież to nazwisko. Tatę i mamę
zabrali jednak tylko do Drohobycza na przesłuchanie. Już przed
wejściem do sowieckiego urzędu, sołdaty śmiali się z rodziców
mówiąc - иди, иди, там тебя
вйебю. Sowieci pytali mamę o
dziadka i babcię, dobrze wiedzieli skąd pochodzili i co dziadek
robił przed wojną. Rozpytywali o
brata Tadeusza- legionistę i siostrę Helenę. Wujek Tadeusz był
budowlańcem, to pomogło mu
przeżyć najgorsze dni w syberyjskiej tajdze. Tam poznał przewodniczącą miejscowego kołchozu, pomagał jej w gospodarowaniu, budując nowe kołchozowe zabudowania, także drewniane baraki, by lepiej żyli polscy
zesłańcy. Wujek ożenił się z tą
Rosjanką, dobrze sobie radzili a
przy nich moja ciocia Helena,
późniejsza Gałuszka. Gdy powstał Związek Patriotów Polskich i rozpoczęło się formowa-
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nie Wojska Polskiego, wujek Tadeusz Koszarski został powołany
do wojska i poszedł na front. Zanim wyruszył na wojnę urodziła
mu się córka. Frontowa droga
zaradnego wujka nie była zbyt
długa, niebawem zginął pod Żytomierzem. Po wojnie jego córka
pisała do mamy w Polsce, by
ściągnąć ją do Polski, ona chce
być Polką i z nami zamieszkać.
Niestety w tamtych stalinow-

skich czasach nie było to możliwe, jak na stałe można było ściągnąć do Polski Rosjankę ?
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

„RZECZPOSPOLITA ZASMYCKA”
CZYLI JAK POWSTAŁ ZASMYCKI
OŚRODEK SAMOOBRONY POLSKIEJ
NA WOŁYNIU

Bogusław Szarwiło
Pierwsze placówki samoobrony
powstały w powiecie kostopolskim i sarneńskim po wymordowaniu przez UPA kolonii Parośla
I. Nasilanie się napadów ukraińskich i rozprzestrzenianie ich na
kolejne powiaty spowodowało
zawiązywanie samoobron w marcu-kwietniu w: dubieńskim, rówieńskim, zdołbunowskim, krzemienieckim..
Czas
trwania
placówek był różny: od kilkunastu dni, jednego miesiąca do prawie roku. Najwięcej samodzielnych placówek samoobrony
istniało w maju 1943 r. – 56, w
miesiącach następnych liczba ich
stopniowo spadała – w grudniu
1943 r. było 14. Do lipca 1943 r.
w powiatach włodzimierskim,
horochowskim, kowelskim i lu-

bomelskim, gdzie w pierwszym
półroczu napady na Polaków
były sporadyczne, nie było żadnych placówek samoobrony. Jednak już po wydarzeniach z pierwszej połowy lipca w w powiecie
kowelskim to właśnie: Zasmyki
(gm. Lubitów) z: koloniami Janówka i Radomle w gm. Lubitów, kolonią Lublatyn (gm. Turzysk), wsią Kupiczów (gm.
Kupiczów), stały się ośrodkiem
samoobrony polskiej, zwane
„Rzeczpospolitą Zasmycką” .
Jak do tego doszło? To nie powstało z dnia na dzień. Leon
Karłowicz [ Mariański ] : Coraz
częściej zaczynało się mówić o
konieczności przygotowań do
obrony. Tylko jak? Czym? Ktoś
musiałby przecież taką obroną

kierować, dowodzić, wcześniej
zorganizować ją, tymczasem na
nic takiego nie zanosiło się. Byli
komendanci „Rezerwistów” czy
„Strzelców” nie przejawiali żadnej inicjatywy, nie wysuwali nijakich propozycji. Co poza tym powiedzą Niemcy? Ileż to razy
czytaliśmy surowe rozporządzenia o zakazie posiadania jakiejkolwiek broni. Nie można było
dokonywać podobnych przygotowań w bezwzględnej tajemnicy.
Ale czy w takim razie Ukraińcy
nie zaskoczą nas w nocy, śpiących i nieprzygotowanych do
ucieczki? Któż im zdoła się przeciwstawić? I dokąd uciekać? Takie i inne pytania nękały nieustannie każdego mieszkańca
Zasmyk i okolicznych wsi. Coraz

częściej zaczęto wystawiać nocne
warty, czuwać na zmianę, zwracać niespokojnie oczy wszędzie ,
skąd doleciał jakiś podejrzany
głos. Monika Śladewska: „Nad
ranem głośne szczekanie psów
poderwało nas na równe nogi.
Tego ranka , nie czekając nadejścia świtu , zbudził nas znajomy
Ukrainiec, oznajmił rodzicom, iż
wraca z zebrania z Osmiogłowicz
[ tak długo te zebrania trwały] i
posiada pewną wiadomość o wyroku na nas wydanym. Jeśli dziś
nie wyjedziecie , jutro będzie za
późno; dodał: […] znajete pane
Śladewski, budut rezat, wtikajte.
[…] W Zasmykach z najwyższa
uwagą śledzono przebieg wypadków, obserwowano poczynania
ukraińskich schutzmanów i nie

tylko ich. Doświadczeni wojskowi
mężczyźni o niczym innym nie
rozmawiali, jak tylko o tym, że
trzeba coś robić, nie można lekceważyć, to oczywiste, ze po
ucieczce uzbrojonej policji ukraińskiej w lasy, nic nie zdoła zahamować żywiołu. […] W pierwszych dniach maja z Zasmyk na
Ostrów wozem konnym wyjechał
brat mamy Zygmunt Śladewski ,
kierownik szkoły – Władysław
Siudak oraz Tadeusz Gryczewski
i Antoni Warduliński. Był to ostatni moment sprzyjający odkopaniu
broni. […] W czasie nocy odkopano broń wraz z zapasem amunicji: była dobrze zakonserwowana , w tym czasie okazała się
skarbem bezcennym. Sprawdziły
się prognozy naszych sąsiadów –
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legionistów, którzy bezbłędnie
przewidzieli, iż trzeba będzie za
nią chwycić. […] 29 czerwca
1943 r. nocą uzbrojona bojówka
ukraińska przyszła do byłego komendanta Koła Rezerwistów
Zygmunta
Śladewskiego
i
zażądała oddania, w terminie
trzech dni broni ukrytej jeszcze w
1939 r. grożąc wymordowaniem i
spaleniem całej kolonii w
przypadku nie spełnienia żądania.
Feliks Budzisz: W dniach od 10
do 13 lipca osiągnęła apogeum
ludobójstwa: OUN-UPA z miejscową czernią mordowała ludność polską w ponad 16o miejs c o w o ś c i a c h
południowo-zachodniego Wołynia. Niedziela 11 lipca była najkrwawszą niedzielą w naszej historii. Hiobowe wieści o
potwornych masowych rzeziach,
również w kościołach(Poryck,
Kisielin, Krymno, Zabłoćce,
Chrynów)dotarły szybko do ocalałych jeszcze miejscowości, również Radowicz, wywołując lęk,
trwogę, rozpacz zdesperowanej
polskiej ludności. Krzepiącym
płomykiem nadziei był przyjazd
do Radowicz 7 lipca por. Zygmunta Rumla, komendanta BCh
na Wołyń i jego oficera do zleceń
specjalnych por. Krzysztofa Markiewicza, wysłanych z Kowla
przez delegata Rządu. Celem rozmów było wstrzymanie przygotowywanych masowych rzezi. Ofic e ro w i e - p a r l a m e n t a r z y ś c i
zatrzymali się u Leśniewskich na
konsultacje z miejscową konspiracją, której w tym czasie przewodził Henryk Nadratowski.
„Znicz”, brat Leśniewskiej, opiekujący się jej rodziną,..(…) Po
zasięgnięciu informacji o sytuacji
w terenie oficerowie udali się do
Osiecznika, polskiej wsi, dokąd
zawiózł ich sąsiad Leśniewskich
Witold Rakowski. Upowcy w sztabie na Wołczaku zażyczyli sobie,
by delegaci przyjechali następnego dnia do Kustycz, gdzie powiózł
ich Witold Dobrowolski z sąsiedniej Kowalówki. Jeszcze tego
dnia tj. 10 V, w sobotę, wszystkich
trzech zamordowali upowcy przez
rozerwanie końmi. Wyjeżdżając z
Radowicz parlamentariusze ustalili, ze „Zniczem” ,że jeżeli nie
wrócą z rozmów, oznaczać będzie
iż sytuacja jest groźna i rodziny
polskie pod eskortą miejscowej
młodzieży powinny niezwłocznie
udać się do Zasmyk i tam zorganizować samoobronę. L. Karłowicz:
Niektórzy zamyślali o
ucieczce do Kowla, lecz powstrzymywała ich nikła nadzieja,
że może wszystko się jeszcze
uspokoi, „rozejdzie się po kościach”, jak pocieszali jedni drugich, prawdopodobnie nie bardzo
wierząc własnym słowom. A jak
pozostawić nie zebranie z pól
zboże, dobytek, nadzieję i gwarancję egzystencji do przyszłego
roku? A gdzie w Kowlu zamieszkać? Na ulicy? Nie było człowieka, który ująłby całokształt życia
wsi w swoje ręce i dał dobrą
radę, jak postępować w tych niezwykle trudnych dniach. Jedynym
oparciem duchowym był ksiądz
Michał Żukowski, proboszcz naszej parafi. Jego niezachwiana
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wiara w Opatrzność Bożą udzielała się również parafianom i łagodziła nerwowe napięcie. Ale to
sprawy do końca nie rozwiązywało. A groźne wieści z południowej
i wschodniej części Wołynia płynęły coraz szerszym strumieniem,
potwierdzane przez licznych uciekinierów. Tak nadszedł lipiec.
Kończyły się ostatnie, spóźnione
sianokosy. Woziliśmy tego dnia
resztę siana do stodoły. Nałożyliśmy już prawie pełną furę, gdy
nagle na drodze prowadzącej od
Piórkowicz zobaczyliśmy jadące
furmanki i idących obok nich ludzi z karabinami na ramionach.
Było ich koło dziesięciu. Popatrzyliśmy z ojcem niespokojnie na
siebie. Obu nam przeleciała przez
głowę ta sama myśl: „Ukraińcy!”. Ryszard Romankiewicz :
Broń wykopano i przeniesiono do
domu, gdzie stryj Zygmunt urządził specjalną skrytkę do jej przechowywania. Chodziło o to, by w
razie potrzeby można było z niej
szybko skorzystać. Każdej nocy
bracia Mietek i Stach trzymali
wartę na zewnątrz domu oczywiście z bronią. W ciągu maja i
czerwca widać było łuny pożarów
na wschodzie. Pytani o to Ukraińcy dawali lakoniczną odpowiedź „Nimci seło podpałyły”.
Nikt z Polaków nie zdawał sobie
sprawy ze zbliżającego się niebezpieczeństwa i jego rozmiarów.
Wiem, że brat Stanisław zamierzał pójść do partyzantki w Doninopolu. [ Do oddziału partyzancki Stanisława
Dąbrowskiego
który UPA wymordowało w nocy
z 10 na 11 lipca – red] Rodzice
martwili się co powiedzieć sąsiadom Ukraińcom o przyczynie
jego zniknięcia. Tymczasem fala
mordów zaczęła się przybliżać
coraz bardziej na zachód. [….]
Nastał wreszcie dzień 11 VII 1943
– mord zbiorowy ludności polskiej w Kościele w Kisielinie oddalonym od Radowicz ok. 25 km.
Już następnego dnia 12 VII przybył do nas p. Ożarowski z Nyr i
doniósł o tym mordzie. Brat Stanisław natychmiast udał się do
wsi by spotkać się z kolegami z
konspiracji i nowym dowódcą
Nadratowskim, który po śmierci
Leśniewskich zamieszkał u nich,
gdyż był rodzonym bratem Leśniewskiej – matki. Na tymże spotkaniu zapadła decyzja o ucieczce
następnego dnia tj. 13 VII do Zasmyk z bronią i rodzinami. Po powrocie brata ze spotkania rozpoczęto przygotowania do ucieczki.
Robiono to jednak dyskretnie bo
sąsiedzi niczego nie zauważyli.
Dnia 13 VII opuściliśmy swój
dom zostawiając większość dobytku tj. świnie, bydło, drób, meble itp. Na dwie furmanki załadowano żywność i odzież. Zbiórka
miała nastąpić na skrzyżowaniu
dróg koło lityńskiego lasu o godzinie 13. 30. Nasze wozy przyjechały pierwsze. Czekaliśmy na
pozostałe, nie nadjeżdżały. Dopiero około godziny 15. 00 nadjechały. Było nas razem ok. 8 rodzin. Po krótkiej wymianie zdań
mężczyźni podbiegli do swoich
wozów, skąd wyciągnęli karabiny
i założyli na głowy szare furażerki z przypiętymi orzełkami. Widok

był imponujący, bo oto po kilku
latach niewoli ukazali się nam
polscy żołnierze z bronią w ręku o
oto ich nazwiska”
1. Sobczyk Jan kbk
2. Sobczyk Henryk kbk
3. Golik Tadeusz kbk
4. Łodej Mieczysław kbk
5. Bednarek Mieczysław kbk
6. Rakowski Wacław kbk
7. Romankiewicz Stanisław kbk
8. Romankiewicz
kbk

Mieczysław

9. Romankiewicz Zygmunt kbk
10. Romankiewicz Antoni
Krótka

br.

11. Nadratowski Henryk kbk
Chcę ty przy okazji podkreślić, że
wszystka broń pochodziła z „arsenału” brata Stanisława. Pobrał
ją wcześniej Tadeusz Golik, który
przyjechał po nią furmanką. Tylko Mieczysław Bednarek osobiści
odebrał karabin od brata rano 13
VII w dniu ucieczki. Dla tego
zbrojnego oddziału konspiracja
zakończyła się w zasadzie tu pod
lityńskim lasem. Teraz wozy ruszyły w kierunku Zasmyk, a nasze
zbrojne ramię ubezpieczało nas z
przodu i z tyłu. Przejeżdżając
przez wieś Piórkowicze wywołaliśmy u Ukraińcow zdziwienie i
przerażenie. Trzeba było groźbą
karabinów zapędzić ludzi do domów torując sobie drogę do Zasmyk. Za Piórkowiczami nasze
dwa wozy skręciły na Janówkę,
gdzie mieliśmy rodzinę, a pozostałe wraz ze zbrojnym oddziałem
udały się do Zasmyk…. L. Karłowicz: Przed wieczorem udałem
się na zwiady w stronę kościoła.
Spotykani po drodze ludzie o niczym innym nie mówili, tylko o
przybyciu niespodziewanych gości z Radowicz, a także z Osiecznika. Wiedziano już nawet, że
uzbrojoną grupę młodych chłopców przyprowadził Henryk Nadratowski, pseudonim „Wilkoń” [
później – Znicz- red], i on objął
komendę nad ewentualną obroną
Zasmyk, jeśli zajdzie potrzeba
walki; wśród przybyłych są nasi
dobrzy znajomi i kto ma broń, powinien dołączyć do oddziału. Ten
fakt jak się później okazało, dał
początek powstaniu samoobrony
..[….] W Zasmykach zawrzało.
Widok uzbrojonych ludzi, kroczących jawnie i z podniesionymi
głowami przez wieś, wydawał się
czymś niezwykłym i niesamowitym w czasie wojny. Nic dziwnego, że powitano radowicką gromadę odważnych ochotników z
mieszanymi uczuciami. Zaangażowani wcześniej w pracę konspiracyjną widzieli w tym zdarzeniu
spełnianie się swoich marzeń,
oczekiwań, które prędzej czy później nadejść przecież musiały.
Zwłaszcza młodzi, nie mający
własnej broni, z zazdrością spoglądali na swych rówieśników z
karabinami w ręku, niczym na

prawdziwych polskich żołnierzy,
którym dane było już stanąć do
walki o wolność Polski… […]
Inaczej na tę sprawę patrzyli
starsi, ostrożniejsi, bardziej doświadczeni. Przedtem mówili często i z przekonaniem o konieczności walki w obronie bezbronnej
ludności- starców, kobiet i dzieci.
[…] Teraz natomiast, gdy zbrojne
wystąpienie stało się faktem, tych
samych ludzi zaczął ogarniać
niepokój. A czy ta demonstracja
otwartych chęci do zbrojnej rozprawy nie sprowokuje Ukraińców
do tym pewniejszego i groźniejszego napadu, choćby i z obawy o
własne bezpieczeństwo?- zastanawiali się bardziej przezorni gospodarze.- Czy jeśliby taki napad
nastąpił, co w tej chwili jest bardzo prawdopodobne niż przedtem, wystarczy sił, którymi dysponujemy? Co to jest tych
kilkanaście karabinów?” Antoni
M a r i a ń s k i :
„..kilkunastoosobowy oddział z
Radowicz pod dowództwem „Znicza” z bronią na ramieniu, w biały dzień przemaszerowały przez
duże ukraińskie wsie Tahaczyn i
Piórkowicze, wkraczając do Zasmyk entuzjastycznie witany, jak
już wspomniałem, przez ich
mieszkańców. […] Wraz z żołnierzami „Znicza” do Zasmyk przybyły ich rodziny i był to początek
tworzonej w tej naszej wsi samoobrony. Nie wszystkim mieszkańcom Zasmyk to się podobało.
Starsi przerazili się i orzekli – no
teraz to Ukraińcy na pewno
przyjdą i nas wymordują! – To już
będzie koniec! Natomiast młodzież przyjście oddziału z Radowicz przyjęła z entuzjazmem, dosłownie skakała z radości, ja
też.” M. Śladewska: Do Zasmyk
ściągano broń i amunicję różnymi
sposobami: odkopywano z ziemi.
W której przebywała od 1939 r.
,kupowano
od
Niemców
wyjeżdżających
na
urlopy,
najczęściej za „szpek” lub złoto,
szukano jej tam gdzie została porzucona ,a miejsce tkwiło w pamięci, więc przekopywano pola.
Pamiętam, że pistolet wyciągnięto ze studni. Sprowadzano wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek
wartość bojową. Znalezioną broń
czyszczono, naprawiano i przekazywano w odpowiednie ręce późniejszym obrońcom.[…] :„Przed
napadem na kościół w Kisielinie
na naszym terenie miało miejsce i
inne wydarzenie, mianowicie o
jednej godzinie , pewnej nocy
podpalono polskie dwory i dworki. W Ostrowiu palił się nowy ,
obszerny dom pułkownika Gorczyńskiego i płonęły zabudowania gospodarcze.[…]…w Nowym
Dworze, stał zabytkowy pałac
Pomorskich.[…] Na tle przepięknego ,wielowiekowego świerkowego parku rozjaśniała się łuna ,
pałac z białego kamienia palił się
wolno od środka, ogień obejmował parkiety, drewniane ściany i
schody.[…] Na naszych oczach
ginęła polskość na Kresach, zapadała się w mrok historii, zmieniał się krajobraz i straszył. Paliły się dwory położone dalej, było
to straszne i niezapomniane widowisko, zapowiadające nie-
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ustanne pasmo naszych udręk.
Sygnalizowało bezmiar krzywd,
jakie miały czekać polskie rodziny kresowe mieszkające na wsi.”
Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście w tym samym czasie północno- zachodnie zgrupowanie
UPA, obejmujące swoim działaniem także powiat kowelski, było
stosunkowo dobrze uzbrojone i
miało opanowaną taktykę prowadzenia ludobójczych akcji. Warto
przypomnieć fakt, że w marcu i
kwietniu policja ukraińska z pełnym uzbrojeniem zasiliła leśne
szeregi UPA. Jurij Stelmaszczuk „Rudyj”. dowódca Północno - zachodniego OW „Turiw”,
pisał do „Rubana”: „ […] Druże
Ruban! Przekazuję do waszej
wiadomości, że w czerwcu 1943r.
przedstawiciel centralnego Prowodu- dowódca UPA - „Piwnycz” „Kłym Sawur”przekazał
mi tajną dyrektywę w sprawie
całkowitej-powszechnej ,fizycznej
likwidacji ludności polskiej. J.
Stelmaszczuk „Rudyj” stał na
czele OW UPA „Turiw” obejmującym zachodnie tereny Wołynia
(Łuckie, Kowelskie, Włodzimierskie, Horochowskie) D.
Kljaczkiwśkyj „Kłym Sawur”
dowodził całą UPA i jednocześnie bezpośrednio UPA na Wołyniu. - Jurij Stelmaszczuk „Rud
y
j
”
.
dowódca Północno - zachodniego
OW „Turiw”, pisał do „Rubana”:
Dla wykonania tej dyrektywy proszę rzetelnie przygotować się do
akcji przeciw Polakom i wyznaczam odpowiedzialnych: w rejonach nadbużańskich -kurinnego”Łysoho”, na rejony turzyski,
owadnowski, oździutycki i pozostałe -”Sosenka”; na okręg kowelski- „Hołobenka”. Sława
Ukraini. Dowódca grupy UPA
„Turiw” - „Rudyj”, 24 czerwca
1943 r.Stawka”. F. Budzisz:
Trzeba odnotować, że mieszkańcy
Zasmyk przyjęli oddział z nieufnością i lękiem przed zemstą
Niemców i Ukraińców, co w tamtych warunkach było zrozumiałe.
Jednak dzięki światłej , patriotycznej rodzinie Zamościńskich ,
a zwłaszcza ich córce Joannie
„Bronce”, uczennicy konspiracyjnego gimnazjum, oddział znalazł w tej rodzinie , a niebawem i
w innych ,zakwaterowanie i życzliwość .Szczególnie duży wpływ
na życzliwe przyjęcie oddziału
,rosnącego z każdym dniem miał
ks. proboszcz Michał Żukowski,
człowiek o dużej wyobraźni i poczuciu odpowiedzialności za bliźnich. Ten wielki patriota doskonale zdawał sobie sprawę z
groźnego niebezpieczeństwa dla
ludności polskiej ze strony OUN-UPA i z tego ,że tylko zbrojna
siła może uchronić Polaków
przed całkowitą zagładą” A.
Mariański: Oddział „Znicza”
nie przybył z rodzinami do Zasmyk oczywiście przypadkowo.
Ta wieś najbardziej nadawała się
na stworzenie ośrodka samoobrony. Była to wieś typowo polska,
dobrze zorganizowana. Położenie i topografia Zasmyk stwarzały
dobre warunki do jego obrony.
Od Kowla oddzielał wieś duży las
i trudna do przebycia droga
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piaszczysta. Była też dobrze chroniona od południa od innych
ośrodków ukraińskich takich jak
Ośmigowicze,
Czerniejów,
Oździutyczyn i Świrzyn. Wokół
Zasmyk znajdowały się również
mniejsze polskie wioski takie jak:
Stanisławówka, Janówka, Radomle, Batyń, a także Gruszówka
i Stefanówka. Ze strategicznego
punktu widzenia Zasmyki na
ośrodek samoobrony nadawały
się najlepiej. R .Romankiewicz:
Fakt pojawienia się pierwszego
zbrojnego oddziału wywołał
przede wszystkim u Ukraińców
potężne wrażenie. Zaczęto ten
fakt przekazywać sobie z ust do
ust, a każdy starał się coś do tego
dodać. W końcu Wójt ukraiński w
Turzysku, Tomczuk ogłosił sołtysom na sesji, że oni wywieźli do
Zasmyk dwa wozy broni ręcznej i
maszynowej. Tego rodzaju plotka
sprzyjała Polakom, miała olbrzymie znaczenie propagandowe,
budziła bowiem respekt Ukraińców wobec Polaków. W ten oto
sposób, od pierwszego dnia przybycia radowickiego oddziału do
Zasmyk, urosły one w oczach
upowców do potężnej twierdzy….
Dosłownie codziennie przez Zasmyki przejeżdżały furmanki wypełnione uzbrojonymi po zęby
bulbowcami [ tak wtedy nazywano upowców] Ponieważ te prowokacje nie wywołały żadnej reakcji ze strony polskiej, to
między14 a 17 lipca 1943r. do
Zasmyk przybyła delegacja ukraińska na „rozhowory” [rozmowy]. Stronę ukraińską reprezentowali : Pohrebniak „Koszun”
(Korsuń), duchowny z Rokietnicy (gm. Lubitów) i nie znany bulbowiec wyższej rangi. Ze strony
polskiej do rozmów usiedli::ksiądz Żukowski, kierownik szkoły Siudak i Bronisław Zamościński. Ukraińcy
deklarując
pokojowe intencje domagali się
jednocześnie rozwiązania zbrojnej obrony wsi. Oczywiście strona polska bardzo grzecznie odmówiła pozbawienia Zasmyk siły
zbrojnej. Tymczasem do Zasmyk
przybył następny oddziałek polski, przyprowadzony przez oficera
rezerwy
Władysława
Czermińskiego, który wzmocnił
siły samoobrony nie tylko fizycznie ale przede wszystkim psychicznie.
Józef
Turowski
[Spodniewski] : Por. Czermiński
„Jastrząb” przybył tam z grupą
uzbrojonych ludzi nocą 16/17 lipca 1943 r. ,zastając sytuację bardzo napiętą. Ludność Zasmyk
spodziewała się napadu Ukraińców każdej nocy, ale przybycie
grupy „Jastrzębia” oraz kilka
dni wcześniej grupy ppor. Henryka Nadratowskiego „Znicza” z
Radowicz powitano z nieufnością, bez wiary w możliwość samoobrony, bijąc się prowokować
Ukraińców. ”Jastrząb” ze „Zniczem” zdołali jednak przekonać
miejscowa ludność, że na pomoc
Niemców nie można było liczyć,
że zachodziła bezwzględna konieczność zorganizowania obrony własnej, tym bardziej że coraz
więcej ludzi, uciekających przed
zagładą zaczęło szukać schronienia w Zasmykach. Michał Fijał-
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ka : W składzie oddziału byli kpr.
”Błyskawica” (Józef Piątkowski), strz. ”Dąbek” (Stanisław
Piątkowski),kpr. „Orzech” (Antoni Jamrozy), sierż. „Lipiec”
(Jan Czajkowski), strz. „Tarzan”
(Jan Ważydrąg) i strz. „Październik” (Jan Burzyński). L. Karłowicz: Dowództwo nad zbrojnym
oddziałem samoobrony Zasmyk
objął teraz porucznik Władysław
Czermiński „Jastrząb”, skierowany tu przez inspektorat Armii
Krajowej w Kowlu. […] Pamiętam, że w dzień lub dwa później
zobaczyłem „Jastrzębia” po raz
pierwszy i od razu nabrałem do
niego pełnego zaufania oraz respektu. [….] Po paru dniach i
jeszcze jednym „dohoworze”,
którego efekt podobny był do poprzedniego, otucha zaczęła wstępować w serca mieszkańców Zasmyk oraz okolicznych polskich
wsi. Oddział „Jastrzębia” powoli, lecz systematycznie powiększał
się, a codzienne ćwiczenia, przemarsze przez pogranicza ukraińskich wsi, nocne warty z bronią
gotową do strzału, dobry nastrój
podkomendnych porucznika pozwalały wierzyć, że chyba napastnicy nie zdołają nas zaskoczyć. [….] Mówię „oddziału”
ponieważ początkowo w potocznym języku mieszkańców wsi używało się w stosunku do naszych
uzbrojonych chłopców wyłącznie
tego terminu. „Samoobroną” zaczęło się nazywać zbrojną załogę
każdej wsi dopiero po odejściu
„oddziału” na miejsce postoju w
pobliże ukraińskich siedzib- w
Gruszówce, Stefanówce i innych.
Bogumił Szarwiło: Gdzieś koło
połowy lipca rzeczywiście zaczęło się dużo dziać. Najpierw na
Janówkę przyjechali Romankiewicze z Radowicz, przywożąc zatrważające wieści o wydarzeniach w Kustyczach i Kisielinie.
Opowiadali jak w kilka wozów z
obstawą zbrojną przejeżdżali
przez ukraińskie wsie, w tym
przez Piórkowicze. Podobno
wszyscy Ukraińcy powychodzili z
domów i ze zdumieniem przyglądali się uzbrojonej kawalkadzie.
Zaraz w kilka dni po tym fakcie
przez Janówkę przemaszerował
mały oddziałek z oficerem na czele kierując się na Zasmyki. Jak
się później okazało to był porucznik Władysław Czermiński pseudonim „Jastrząb”. Podobno
przyszli z Kowla. Nasza grupa
konspiracyjna z Janówki również
zebrała się bez żadnego rozkazu.
Większość już słyszała, że w Zasmykach w biały dzień odbywają
się ćwiczenia wojskowe .Samo
nocne czuwanie to za mało powiedział por Tadeusz Paszkowski
dowódca naszej grupy zaprzysiężonych w AK. Ktoś inny powiedział, że i w Radomlu, sąsiedniej
wsi, powstaje również coś się
dzieje. Tak i u nas powyciągano
ze schowków, kto co miał i zaczęto otwarcie prowadzić ćwiczenia
na oczach Ukraińców, a nasz
dom z racji usytuowania został
wyznaczony na placówkę. J. Turowski : …w Zasmykach , nie bez
trudności, udało się zawiązać oddział partyzancki i rozwinąć samoobronę cywilną. […] .Do gru-

py
„Jastrzębia”
została
przyłączona grupa radowicka ,
tworząc lotny oddział zbrojny
AK, z miejscowej ludności zorganizowano cywilna obronę wartowniczą, dla obserwacji okolicy
i sygnalizacji o niebezpieczeństwie. „Znicz” został komendantem cywilnym samoobrony organizując pomoc i współżycie wśród
rosnącej wciąż liczby ludności.
Do oddziału pojedynczo i grupowo kierowana była młodzież
ochotnicza z poszczególnych placówek terenowych, dzięki czemu
stale powiększał się jego stan
osobowy. […] W początkach formowania się oddziału „Jastrzębia” wstąpili ochotniczo z Zasmyk Leon Karłowicz „Rydz”,
Stanisław Śladewski „Olszynka”, Leonard Gisyng „Złotówka”
oraz inni. Z Aleksandrówki przybyli bracia Kijowscy, kpr. Antoni
Kijowski „Otello” i szer. Edward
Kijowski „Mo-Re” oraz wielu innych zgłaszających się ochotniczo, z różnych polskich osiedli. ”
L. Karłowicz: 24 lipca tegoż
roku […] Ukraińcy prawie jawnie zaczęli się przygotowywać
napad na Zasmyki. Uderzenie
miało nastąpić od strony południowo –zachodniej- od strony
Radowicz, Tahaczyna i Piórkowicz. Na skraju Lityńskiego lasu,
na wysokości Abramowca gromadzili zbrojne oddziały.[…] Z różnych stron powiwtu kowelskiego i
sąsiednich ściągnęli do tego rejonu co najmniej kilkunastu „striłciw” i lada dzień mieli przypuścić atak.[….] W każdym razie
nad Zasmykami i okolicznymi
polskimi wsiami zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo. Lecz
oto wymienionego wyżej dnia na
trakcie wiodącym z Kowla przez
Zadyby, Tachaczyn w kierunku
Radowicz zobaczyli Ukraińcy
zbliżającą się kolumnę niemieckiego wojska. […] Jak się później
okazało, była to karna ekspedycja , ściągająca od ludności zaległe kontyngenty zbożowe. […]
Nie namyślając się wiele banderowcy otworzyli ogień do zbliżającej się kolumny. Wyćwiczeni w
podobnych sytuacjach Niemcy
zeskoczyli z wozów, padli na ziemię i rozpoczęła się walka. Hitlerowcy widząc jednak przeważającą siłę nieprzyjaciela, wezwali za
pomocą radiostacji posiłki. Po
niedługim czasie nadjechały od
strony Kowla nowe samochody z
wojskiem, nadleciał samolot i teren niedawnej strzelaniny zamienił się nagle w istne piekło. Rozgromieni Ukraińcy rozpierzchli
się po lesie, wielu zginęło, wielu
odniosło ciężkie rany. Niebezpieczeństwo napadu na Zasmyki zostało nieoczekiwanie na pewien
czas zażegnane. Jednak niemiecka ekspedycja, sądząc zapewne,
że najbliższa osada musiała być
zaangażowana w walce po stronie Ukraińców, uderzyła na wieś.
Abramowiec, będący częścią
składową Radowicz, zamieszkały
prawie całkowicie przez ludność
polską, stał się teraz przedmiotem wściekłej akcji pacyfikacyjnej. F. Budzisz: …. pod Abramowiec podeszła gęsta tyraliera
żandarmów, którzy zaczęli strze-

lać do uciekających, zapalając
pociskami zabudowania. Zaskoczeni, przerażeni mieszkańcy szukali ukrycia w zabudowaniach,
ogrodach, krzewach, bruzdach,
łanach zbóż. Niestety, szczelna
tyraliera wyszukiwała ukrytych,
mordując każdego. Niektórzy,
ukryci w budynkach, spłonęli
żywcem. Słupy czarnego dymu
złowieszczo wzbijały się w błękitne niebo. Samolot krążył nad pacyfikowanymi wsiami ostrzeliwując
je z pokładowej broni.
Artyleria pociągu pancernego
spod Turzyska ostrzeliwała płonące wsie. Pociski z szumem
przelatywały nad nami i wybuchały w płonących wsiach. Tę
noc, jak i wiele poprzednich, spędziliśmy z rodzicami w ukryciu,
tym razem w zbożu. Obudziła nas
gwałtowna strzelanina i głośne
wybuchy. W trwodze oczekiwaliśmy najgorszego. Abramowiec
został starty z powierzchni ziemi.
W kolonii zamordowano 25 osób,
a 2 zostały ranne. 27 lipca Ukraińcy podjęli na nowo rozmowy ,
proponując prowadzenie ich na
wyższym szczeblu. Tym razem
po stronie polskiej w rozmowach
uczestniczyli: d-ca. oddziału partyzanckiego AK por. Władysław
Czermiński „Jastrząb” oraz kierownictwo samoobrony. Delegacja ukraińska składała się z siedmiu osób, wyższych ranga
upowców oraz duchownego prawosławnego. Upowcy żądali
podporzadkowania się oddziału
polskiego UPA i wspólnej walki z
Niemcami, co wobec dotychczasowych działań UPA nie mogło
być przez stronę polską przyjęte.
Polacy z oczywistych względów
grali na zwłokę.. Podobne rozmowy były prowadzone w dniu następnym w Suszybabie ( gm. Kupiczów) . Strona polska doskonale
zdawała sobie sprawę ku czemu
zmierzają upowcy, ale czas zdawał się działać na polską korzyść,
bo siły rosły. Przybywali
uciekinierzy i ochotnicy z
różnych stron Wołynia. J. Turowski: „2 sierpnia 1943 r. przybyli do oddziału „Jastrzębia”
spod Turzyska st. szer. Jan Kwiatkowski z kilkoma ochotnikami,
oraz grupa z kolonii polskiej Łuczyce: szer. Stanisław Skorupski
„Biały”, szer. Stanisław Bekier
„Tajfun”, szer. Marian Steblewicz „Morwicz” oraz szer. Józef
Turowski „Ziuk”.[…] Do Zasmyk
przybyła również trzydziestoosobowa grupa pochr. „Grońskiego”
skierowana tu przez mjr. ”Kowala” po nieudanej próbie założenia samoobrony w rejonie Kamienia
Koszyckiego”. Por.
„Jastrząb” oprócz przedłużania
rozmów ze stroną ukraińską prowadził walkę psychologiczną. Od
początku sierpnia oddział partyzancki prowadził intensywne
szkolenia i demonstracyjne przemarsze w pobliżu wiosek ukraińskich pokazując się w coraz
większej liczebności, nawet z fikcyjnym uzbrojeniem. Rozpuszczano również wieści o pokaźnej
pomocy przychodzącej do Zasmyk z za Buga. Już w tedy zauważyć można było duże zdolności strategiczne tego oficera,
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które w późniejszym czasie jeszcze bardziej się rozwinęły. 15
sierpnia dowództwo samoobrony
polskiej nadal prowadziło z UPA
rozmowy pojednawcze. Ukraińcy
zapewniali o pokojowych zamiarach UPA i potrzebie wspólnej
walki z Niemcami, nadal żądając
rozwiązania polskiego oddziału
zbrojnego lub podporządkowania
go UPA. Nikt oczywiście, ze strony polskiej, temu nie wierzył bo
działo się to w czasie ,gdy nie
ustawały napady na ludność polską w wielu innych miejscowościach Wołynia. M. Śladewska:
Fakty te sprawiały, że tworzenie
samoobrony i oddziału partyzanckiego w Zasmykach nabierało tempa. Wszyscy zdawali sobie
sprawę, że możemy liczyć tylko
na siebie i jeżeli się sami nie
obronimy, to Ukraińcy w końcu
nas również wyrżną. Chętnych do
walki było wielu, ale brakowało
dla nich broni. Konspiracja kowelska starała się ją zdobywać i
przesyłać do Zasmyk. Baza przerzutowa zdobytej w Kowlu broni
dla Zasmyk mieściła się w domu
Janiny i Walentego Kościelaków.
Znałam ich, bo mój ojciec dostarczał im duże ilości rąbanki i innych artykułów żywnościowych,
za które oni kupowali od Niemców broń. Do Zasmyk broń tę
przewoziły łączniczki Joanna Zamościńska i Antonina Leśniewska, należące do najodważniejszych dziewcząt. Było to zajęcie
bardzo niebezpieczne. Niemcy
kontrolowali
na
rogatkach
wszystkie pojazdy wyjeżdżające z
Kowla. W Zasmykach tworzono
też materialna bazę służby zdrowia. Z Kowla przerzucano do Zasmyk środki opatrunkowe. W
sierpniu 1943 r. z Kowla przyjechały do Zasmyk dwie dyplomowane pielęgniarki - Janina Szmagalska i Janina Włodarska, które
rozpoczęły organizowanie terenowej służby zdrowia. Jednym z
pierwszych sanitariuszy był
Edward Kijowski. Opiekował się
on punktem sanitarnym, usytuowanym najpierw w mieszkaniu
Brzózków, a następnie w szkole.
Baza partyzancka w Zasmykach
stopniowo krzepła. J. Turowski:
„ Jak dalece obłudni byli Ukraińcy w rozmowach pojednawczych
okazało się w niedługim czasie
.Oto wysłany do Julianowa za Turzyskiem patrol polski dnia 18
sierpnia 1943 r. został tam osaczony i ujęty przez oddział UPA.
Pojmani partyzanci byli torturowani w okrutny sposób. Ledwie
żywych, pokrwawionych i zmasakrowanych, powiązanych drutem
kolczastym przewieziono do Suszybaby, gdzie zostali zamęczeni.: st .szer Jan Kwiatkowski
„Mak”, szer. Mieczysław Bednarek „Mantel”, szr. Jarosz
„Grab”, szer. Sztupiec oraz szer.
Kościński. Uratowali się; dowódca patrolu kpr. Tadeusz Krawiec
„Kmicic” oraz Leszek Kędziorek
„Szczepcio”.(…) Dnia 18 sierpnia z okolic Hołób przybyli do
oddziału :szer. Edmund Gawłowicz „Błysk”, szer .Bolesław Szymański „Burza”, szer .Jan Bąk
„Los”, szer. Jerzy Gderz „Długi” , szer. Ksawery Skolimowski
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„Śmiały”, szer. Gdula (młodszy),
szer. Świergalski oraz sześciu
dalszych.(….) W tym czasie 19
sierpnia 1943r. przybył do Zasmyk drugi oficer por .Michał Fijałka „Sokół”, skierowany tam
przez mjr. „Kowala” z zadaniem
szkolenia młodego jeszcze wojska
.”
Obłuda strony ukraińskiej nie
miała granic:22 sierpnia 1943 r.
w lesie Lityńskim, koło leśniczówki Gruszówka, bojówka
ukraińska zamordowała 7 osób
jadących furmanką z Radowicz
(gm.Turzysk) do zasmyckiego
kościoła. Zwłoki odnaleziono po
3 tygodniach od mordu. W tym
dniu po południu zamordowano
następnych 13 mieszkańców Radowicz wracających z kościoła w
Zasmykach. F. Budzisz: Nie dojechali do kościoła Adam Bartoszewski z żoną Weroniką, którzy
chcieli odwiedzić syna Edwarda,
będącego od kilku dni w samoobronie oraz sąsiadka Ludwika
Daszkiewicz, która pojechała z
nimi, by zobaczyć się z synem
Henrykiem również członkiem
samoobrony. Z kościoła tej niedzieli nie wrócili Aniela i Stanisław Malinowscy, rodzice sześciorga małych dzieci oraz ich
sąsiedzi: Rozalia Kułakowska i
Maria Kiełbasa z czternastoletnim synem Marianem, a także
trzynastoletnia Ewa Młynek. 23
sierpnia w kolonii Piórkowicze,
gdy kilka rodzin powróciło do
swoich zagród po żywność, zostali przez upowców zamordowani: Koperska, lat 35, żona Michała, Koperska, żona Karola, lat 40
i ich córka Maria, lat 10, Piotr
Kursa, lat 58, Bronisława Szarwiło, lat 36, Matylda Szarwiło, lat
30. M. Śladewska; Gdy zaczęłyśmy kopanie, nagle z pobliskiego
zagajnika ktoś zaczął do nas
strzelać! Instynktownie wpadłyśmy w bruzdy, a później zerwałyśmy się do ucieczki. Patrole UPA
stale krążyły w okolicy Zasmyk.
Obserwowały je, a także mordowały osoby, które pojedynczo odważyły się pojawić na polu lub
trakcie komunikacyjnym. Z nami
wozem był taki Siemiński, ale on
nie uciekał. Być może nie chciał
zostawić koni i banderowcy go
złapali. Gdy dotarłyśmy do domy
babci, żona Siemińskiego zaczęła
strasznie rozpaczać. Mieli pięcioro dzieci i byli uciekinierami z
Woronny. […]. Członkowie samoobrony zaraz udali się na pole i
przywieźli wkrótce Siemińskiego.
Miał odcięta głowę i palce u rąk
[…] Od kolejnych uciekinierów z
Wiktorówki dowiedzieliśmy się,
że banderowcy spalili tam 26 gospodarstw, mordując ponad 100
osób. J. Turowski: Po tych wypadkach dowództwo bazy zasmyckiej wystosowało do Ukraińców pismo z ostrym protestem. W
odpowiedzi na to 29 sierpnia
1943 r. Ukraińcy wysłali do Zasmyk pismo zawierające ultimatum do złożenia broni z terminem
do południa 1 września 1943 r.,
grożąc w przeciwnym wypadku
zniszczeniem osady. Tegoż dnia ,
późnym wieczorem dotarł do Zasmyk chłop ukraiński z Gruszów-
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ki donosząc o przygotowanym
napadzie na Zasmyki siłą dwóch
sotni UPA oraz kilkuset chłopstwa z wozami na spodziewane
łupy, uzbrojonych w siekiery, widły, kosy, łopaty do mordowania
ludności polskiej. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że sotnia teoretycznie powinna liczyć 163 osoby ale do lata 1944 r. występowały sotnie liczące nawet 180-200
ludzi. Tak podają różne źródła
historyczne w tym wikipedia. Zatem zgrupowanie pod Gruszówką
dwóch sotni oraz kilkuset chłopów ukraińskich zdecydowanych
na mordowanie Polaków i rabunek mienia, był poważnym zagrożeniem dla mieszkańców Zasmyk. Było
oczywiste, że
upowcy zebrali siły w celu zniszczenia Zasmyk w pierwszej kolejności i następnie pozostałych
osad polskich, co spraktykowali
w innych rejonach Wołynia. J.
Turowski: Jasne było, że tym razem Ukraińcy uderzą na Zasmyki. Tu jednak obrona stacjonarna
tak rozległej osady była zadaniem
bardzo trudnym, tak ze względu
na szczupłą liczbę wojska, jak i
brak należytych umocnień.[…]
W konkretnej sytuacji, pośród
wielu dyskutowanych wariantów,
obaj oficerowie „Jastrząb” i
„Sokół” zdecydowali się na akcję
zaczepna, wyprzedzającą działania upowców. Przyjęli taktykę
obronną przez atak. Postanowili
z zaskoczenia zaatakować siły
ukraińskie zgromadzone w Groszówce. Po szczegółowym przeglądzie oddziału, wieczorem 30
sierpnia 1943 r., po uzupełnieniu
amunicji, wydzieleniu chorych,
oddział w liczbie 50 ludzi, razem
z oddziałem pchr. „Grońskiego”,
okrężną drogą przez las Lityński
ruszył na tyły wroga. Ten uciążliwy marsz trwał całą noc, gdy według wskazań przewodników, o
świcie 31 sierpnia 1943 r. oddział
przeszedłszy zaroślami opodal
niewielkiego jeziora, dokonał nagłego ataku na uśpiony oddział
upowców. Zaskoczenie było całkowite. Upowcy nie spodziewali
się Polaków atakujących ich
ugrupowanie od tyłu, od strony
przeciwnej niż Zasmyki. Zaatakowano z bezpośredniej bliskości
bronią ręczną i granatami, wypędzając ich z okolic leśniczówki w
zarośla. W bezładnej strzelaninie
nie stawiali oporu. Po momencie
pierwszego zaskoczenia upowcy
jednak ochłonęli i częścią swoich
sił zajęli stanowiska ogniowe.
Wywiązała się ostra walka L.
Karłowicz: Dwaj nasi dowódcy
– „Jastrząb” i „Sokół”- nie wypuszczali inicjatywy z rąk.[…] Po
kilkunastu minutach ostrej wymiany strzałów w różnych punktach terenu wokół miejsca koncentracji ukraińskiego oddziału,
rozproszeni przeciwnicy naszego
młodocianego wojska zaczęli
milknąć, znikać wśród krzewów i
zarośli. Zostawili 20 zabitych
oraz wielu rannych, których jęki
dochodziły z różnych stron. Niestety nie obeszło się bez strat i po
naszej stronie. Padł ugodzony
śmiertelną serią pocisków „Zając” – Stanisław Romankiewicz,
poważną ranę odniósł „Błysk” –

Edmund Gawłowicz, z poharataną dłonią opuszczał pole bitwy
„Ziuk” – Józef Spodniewski – Turowski.[…] Pierwszy bój pod
Gruszówką przyniósł, poza przepędzeniem banderowców, poważną zdobycz w postaci kilkunastu
karabinów, o ile pamiętam – jednego erkaemu, znacznej ilości
amunicji, a przede wszystkim
umocnił morale naszego oddziału, uspokoił na dłuższy czas
mieszkańców polskich wsi, udowodnił, że banderowcy nie są tak
straszni, gdy stają przeciwko
uzbrojonemu przeciwnikowi. Potrafią pastwić się tylko nad bezbronnymi, kobietami, starcami,
dziećmi. Nikt z mieszkańców Zasmyk ani okolicznych wsi nie
wiedział o przygotowaniach do
tej akcji. Dla wszystkich było to
wielkie zaskoczeniem. Nie wiedzieli też uciekinierzy z innych
wsi którzy w tym czasie uciekali
do Zasmyk, miejsca w którym
podobno była szansa na przeżycie. Feliks Budzisz. - Uciekaliśmy do Zasmyk z duszą na ramieniu Jechaliśmy kłusem leśną,
rzadko już uczęszczaną drogą, by
umknąć niepostrzeżenie. Trzymając lejce, biegłem z siostrą obok
wozu, żeby klaczy na piaszczystej
drodze było lżej. Mama leżała na
wozie, zwijając się z bólu. Bez
przeszkód przyjechaliśmy do Polskiej Kolonii, gdzie stał już rząd
furmanek, gotowych do drogi.
Szczęściem, na wyczucie, trafiliśmy w samą porę. Byłem rozczarowany, gdy spostrzegłem, że
jadą wyłącznie kobiety z dziećmi,
bez zapowiadanej zbrojnej obstawy. Wiadomość, że widziano upowców w pobliskich ukraińskich
zabudowaniach,
wprowadziła
nas w nastrój trwogi, graniczącej
z paniką. Ruszyliśmy natychmiast
kolumną wozów w stronę Zasmyk,
ponaglając się do szybszej jazdy,
którą bardzo utrudniały uwiązane przy wielu wozach krowy. Po
drodze dołączały do nas kolejne
furmanki wyładowane manelami
i dziećmi. Część kobiet szła obok
wozów modląc się na głos.[….] .
Niebawem
kolumna
wozów
wspięła się na rozległe wzniesienie z wyniosłym kopcem, usypanym przez nacjonalistów, na którym
ustawiono
wysoki
prawosławny krzyż - symbol samostijnej Ukrainy, przybrany wyblakłymi już sino- żółtymi barwami i tryzubem. Gdy czoło kolumny
znalazło się na wysokości kopca,
nagle, jak spod ziemi, wyłoniło
się kilku uzbrojonych osobników
w niemieckich mundurach. Kolumnę zatrzymano wśród jadących powstało zamieszanie, które
zaraz przerodziło się prawie w
panikę. Starsze dzieci zeskakiwały z wozów i biegły do tyłu kolumny i w pole. Część wozów zawracał z trudem i jechała polem z
powrotem. Słychać było bezładny
krzyk kobiet, nawoływanie i płacz
dzieci. Po kilku minutach z czoła
kolumny przyszła wiadomość, że
nie są to upowcy, tylko Litwini
służący u Niemców. Kilku żołnierzy, dobrze pijanych, przeszło się
w milczeniu wzdłuż kolumny wozów, bacznie je lustrując. Z czoła
dochodziła głośna i niepokojąca

wymiana zdań kilku odważniejszych kobiet z oficerem, który
również zdradzał nadużycie alkoholu. Wspominał krzywdy, jakich
rzekomo mieli doznać Litwini od
Polaków. Oficer i żołnierze nie
reagowali na prośby kobiet, by
pozwolili nam jechać dalej. Oficer oświadczył, że cały tabor będzie musiał udać się do jego dowództwa. Przerażone kobiety
desperacko oświadczyły, że nigdzie nie pojadą i w tym momencie czoło kolumny, nie zważając
na sprzeciw oficera, ruszyło zdecydowanie do przodu, a za nim
reszta wozów. Wreszcie docieramy do gęsto zabudowanej wsi
Piórkowicze, położonej półkolem
nad jeziorem. Jest to ostatni odcinek drogi do Zasmyk. Jedziemy
teraz piaszczystą drogą skrajem
jeziora z największym napięciem
nerwów, w skupieniu i ciszy. Wozy
kołami wrzynają się głęboko w
piach, dlatego pchamy je ile sił,
byle prędzej wydostać się ze wsi.
Napad w tym miejscu nie dawałby szans na uratowanie się: z jednej strony drogi – jezioro, z drugiej - gęsto zabudowana obca
wieś. Pot oblewa mi ciało, a
strach mobilizuje resztki sił.
Wreszcie dojeżdżamy do środka
wsi i spostrzegamy coś nieprawdopodobnego: wieś robi wrażenie wymarłej. Jest kompletnie
pusta. Wieś widmo! Z radosnym
zaskoczeniem i podnieceniem zostawiamy w tyle opustoszałe domostwa. Terasz przed nami wąska, polna droga, z lekka wijąca
się wśród pól. W dali stoją z rzadka zabudowania, otoczone kępami starych drzew. Od czoła kolumny idą okrzyki:- Zasmyki!
Jesteśmy w Zasmykach! – Mama
ociera łzy wielkiej radości i niewysłowionej ulgi - Jesteśmy ocaleni - mówi do nas, pokonując
najgłębsze wzruszenie i dokuczliwy ból serca. Radość opanowuje
cały tabor. W kępie drzew na
skraju wsi stoi z dubeltówką,
bosy, może 18-letni wartownik.
Dowiadujemy się od niego, że
dziś 31 sierpnia o świcie, zasmycka samoobrona odniosła zdecydowane zwycięstwo nad dużym
zgrupowaniem
banderowców,
szykujących się do zdobycia Zasmyk i wymordowania tam zgromadzonej ludności polskiej, zbiegłej przed rzeziami. Łatwo teraz
domyślamy się, dlaczego nie ma z
nami obiecanej zbrojnej eksporty
i dlaczego mim o to udało się
przebyć niebezpieczną śmiertelną
drogę. Upowcy, przerażeni sromotną klęską, uciekli wraz z cywilną ludnością ukraińską do
miejscowości dalej położonych
od Zasmyk. Nagła i groźna dla
nich wieść lotem błyskawicy
obiegła okoliczne wsie, krzyżując
w tym dniu bandycie zamiary wobec ludności polskiej. […] Uniknęliśmy najgorszego, podczas
gdy wokół szalała śmierć. L.
Karłowicz: 1 września 1943 r.
[…] Tego dnia po południu odbył
się pogrzeb „Zająca” – Stanisława Romankiewicza, pierwszego
poległego obrońcy zagrożonej
placówki. […] Pogrzeb zgromadził liczne tłumy mieszkańców
parafii. […] Stawił się cały od-
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dział porucznika „Jastrzębia”..
[…] Ksiądz wolno dostojnie
wszedł na przygotowane wcześniej podwyższenie i, odczekawszy chwilę, głosem donośnym zaczął mówić: - W obliczu Boga
Wszechmogącego, przed trumną
tego z was, polskiego żołnierza,
który pierwszy oddał życie za
wolność nas wszystkich, ogłaszam- tu podniósł o ton wyżejwolną i niepodległą Rzeczpospolitą Zasmycką! [….] Gdy
skończył przemówienie, z drewnianej wieży, stojącej obok kościoła, rozległ się dźwięk dzwonu.
Dzwon zdjęty z wieży we wrześniu 1939 roku miał leżeć aż do
dnia odzyskania wolności przez
nasz kraj. F. Budzisz: Tłum załkał - płakały kobiety, starcy,
dzieci, żołnierze. Donośny głos
dzwonu niósł się po polach i łąkach do okolicznych wsi. [….].Nie
mylił się i tym razem ks. Michał
Żukowski; na kilka miesięcy Zasmyki stały się skrawkiem wolnej
Polski, chociaż wiele krwi spłynęło wokół, a na zasmyckim
cmentarzu przybyły setki mogił i
krzyży. Staś Romankiewicz, żołnierz z naszej wsi , był pierwszym
z zasmyckiej samoobrony, który
poległ w otwartym boju za ten
skrawek ziemi. Tak powstał Zasmycki Ośrodek samoobrony
Polskiej na Wołyniu. Codziennie
tłumy uciekinierów gromadziły
się przed kościołem, gdzie docierały najszybciej i najczęściej tragiczne wieści o losach ludności
polskiej okolicznych wsi. To był
początek funkcjonowania tego
ośrodka w tych trudnych czasach.
UPA mimo dalszych wysiłków
nigdy nie pokonało tego bastionu
polskości. Tu powstały jedne z
pierwszych oddziałów partyzancki AK, a w styczniu 1944r. powstawała 27 Wołyńska Dywizja .
Źródła,
oprócz
przekazu
rodzinnego
wykorzystano
wspomnienia świadków spisane i
opublikowane:
Książki:
Leon Karłowicz : Od Zasmyk do
Skrobowa.
Monika Śladewska: Z Kresów
Wschodnich Na Zachód
Józef Turowski: Pożoga Walki 27
wołyńskiej dywizji AK
Feliks Budzisz z Ziemi Cmentarnej
Michał Fijałka: 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK.
Wspomnienia [ artykuły] :
Ryszard Romankiewicz „Moje
Radowicze” - http://wolyn.org/
Feliks Budzisz; „W Hołdzie
Bohaterom Zasmyckiej Samoobrony”- http://27wdpak.pl/, .
„Zagłada Abramowca „ - http://
wolyn.org/, Art. Chwała Wam i
Pamięć- w tym numerze KSI w
dziale Publikacje.Marek A. Koprowski „Krwawe Lato 1943” http://www.kresy.pl/
Marek A. Koprowski „Boże ratuj
Zasmyki”- http://www.kresy.pl/
Marek A. Koprowski „Tu zaczęła
się dywizja” - http://www.kresy.
pl/
Archiwum SBU Obwodu Wołyńskiego d.nr.11315 tI,
cz.II,
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WROCŁAW I LWÓW BRATNIE
MIASTA - CZ.VII
- WIELOKULTUROWOŚĆ.
Anna Małgorzata Budzińska

Wielokulturowość w płaszczyźnie opisowej wskazuje po
prostu na wielość kultur, jest więc stwierdzeniem obiektywnego faktu zróżnicowania kulturowego danego społeczeństwa lub szerzej - faktu istnienia odmiennych kultur
etnicznych, grup religijnych, subkultur itp.- tak mówi encyklopedia PWN. Wiemy też, że wielokulturowość to głównie
cecha pogranicza, ale też i całych krajów. Jest to bogactwo
różnych tradycji, wyznań, różnych typów osobowości ludzkich, odmiennego budownictwa, kultury i sztuki.
Czy wiec wielokulturowość jest błogosławieństwem czy
przekleństwem dla współistniejących ze sobą ludzi, ich
kultur i religii?
Spróbuję wyjaśnić moje zdanie w tej kwestii w podsumowaniu.

/ Katedra Łacińska Wniebowzięcia NMP
/ Synagoga Cori Gilod

Teraz zaś przyjrzyjmy się jak to wyglądało przed wojną
na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, a wiec też i we
Lwowie, jak również spójrzmy na Wrocław, leżący na pograniczu zachodnim naszego państwa dzisiaj.

/ Panorama Lwowa

Dachy Lwowa- co i kogo one kryły? Miały różne kolory i
kształty, różne ozdoby i różni ludzie w nich żyli.
/ Katedra Ormiańska

/ Kaplica Boimów

/ Panorama Wrocławia

Dachy Wrocławia- też odmienne i też kryją różne historie
i różnych ludzi.
Można się zadumać…
Wróćmy najpierw do Lwowa. Kto żył w polskim Lwowie
przed wojną?
Lwów to miasto w którym prężnie i zgodnie funkcjonowały obok siebie różne kultury i religie. Mieszkali tam w
większości Polacy, ale też Żydzi, Rusini, Ormianie, Włosi,
Węgrzy, Niemcy, Tatarzy i inni, którzy zachowywali swoje
obyczaje i religie pomimo powolnego polonizowania się.
Najważniejszymi zabytkami i dowodami niezwykle bogatej
i różnorakiej kultury duchowej Lwowa są między innymi:
/ Cerkiew Wołoska-Uspieńska

/ Kościół Św. Elżbiety
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Liczy się duch Lwowa, a nim Wrocław pierwszych lat
po wojnie przesiąknięty był bezsprzecznie. Działo się to
przede wszystkim dzięki całym grupom zawodowym, które
przybyły tu ze Lwowa, dzięki ludziom , którzy organizowali życie w mieście i stali się osnową powstającego społeczeństwa. Wszędzie słyszało się lwowską mowę- i na targu,
i w tramwaju, i w sklepach, urzędach czy usługach, bo te
grupy zawodowe licznie zjechały do Wrocławia ze Lwowa. No i nauka w tym mieście organizowana była przecież
przez lwowskich uczonych.

/ Ewangelicko-augsburski kościół Opatrzności Bożej
/ Pozostały również świeckie budowle, na przykład Ossolineum

Nie można jednak pominąć również tych, którzy ściągali tu
z innych miejsc. Dobrze zauważył to i opisał Marek Krajewski w książce „Rzeki Hadesu” : Świeciło słońce, które
podkreślało szpetotę dzikiego, zabłoconego targowiska na
placu przed Dworcem Nadodrze, ograniczonym brzydkimi,
czynszowymi kamienicami i kolejowym wiaduktem. Handlarze sprzedawali owoce, warzywa i nabiał. Wszyscy
wrzeszczeli głośno, a Popielski z zainteresowaniem rejestrował w myślach fonetyczne i znaczeniowe właściwości
różnych polskich dialektów. Słychać było i piękny, lwowski
zaśpiew, reklamujący „meszty” i „szczeniaczki prawi rasowy” , i szelest gwary krakowskiej, gdy jakiś drab odganiał
innego pogardliwym „a idze, idze!”, i górne tony intonacji
poznańskiej w reklamowaniu „szneki z glancem” , i groźbę
przetrącenia „kulosów”, rodem z Polski środkowej.
I jeszcze wzruszający fragment o modlitwach:

/ Synagoga Pod Białym Bocianem

Są też inne świątynie różnych wyznań we Wrocławiu, a także świeckie miejsca propagujące kulturę różnych narodów,
na przykład czeskie, białoruskie, litewskie:
/ Czarna Kamienica w Rynku i wiele innych śladów wielokulturowości

Natomiast Wrocław po wojnie wydawał się zrazu miastem
niemieckim. Tak jednak nie było. Historia Wrocławia pokazuje, że przeplatały się w nim różne rządy- od piastowskich,
przez czeskie po niemieckie i znów polskie. Po wojnie władze PRL-u chciały jednak koniecznie uwypuklić piastowską, a więc polska tradycję Wrocławia. Dobrze pamiętam
wszechobecne hasła: „Ziemie Zachodnie powróciły do macierzy” , „Piastowski Wrocław” i inne. Wróćmy jednak do
wielokulturowości. We Wrocławiu po latach uświadomiono
sobie prawdziwą historię i wielokulturowość tego miasta.
Mamy nawet dzielnicę, która świadczy o różnych mieszkańcach Wrocławia. Jest to „ Dzielnica czterech świątyń”
. Na małej przestrzeni skupione są tu cztery centra religijne, ale też silne ośrodki kulturowe i społeczne. Są to cztery
świątynie:

Kościółek pod wezwaniem świętego Idziego był oczkiem
w głowie władz polskich- zarówno państwowych jak i duchownych.(…) W jego ciemnym, chłodnym wnętrzu modlili się polscy wygnańcy z Kresów, zwani eufemistycznie
repatriantami, i Niemcy, których jeszcze stąd nie wygnano- każdy w swoim języku, każdy w swojej intencji, a każdy nadaremnie. Ci pierwsi wciąż się łudzili, że powrócą do
swej dawnej ojczyzny, ci drudzy- że w niej pozostaną. …
Niemców spowiadali franciszkanie ze zniszczonej katedry,
a Polaków głównie księża przesiedleńcy.
Tak więc widzimy, że wielokulturowość Wrocławia to fakt.
Dzisiaj w mieście spotkać można nie tylko przedstawicieli
różnych wyznań chrześcijańskich, ale także z zupełnie innych kręgów kulturowych:

Czy jest to jednak błogosławieństwo czy przekleństwo naszego miasta? Czy jest to problem ogólnoświatowy?
Jedni powiedzą, że wielokulturowość to istny skarb, wielkie bogactwo krain leżących na pograniczach i całych regionów wielokulturowych.
Inni zauważą, że to kłopot i problemy, boją się inności,
kosztów, zatargów, różnic zdań i poglądów.
Uważam, że żadna ze stron nie ma całkowitej racji, i że w
każdej z tych opinii jest ziarno prawdy.

/ Prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Tak, wielokulturowość to bogactwo, ale nieraz przemienia
się w nieszczęścia.
Już w starożytnym Egipcie żyli ludzie różnych narodówsyryjscy i feniccy kupcy, hebrajscy budowniczowie i inni,
a nawet w pewnym okresie panowania Ramzesa Wielkiego
byli to odwieczni wrogowie- Hetyci. Wszyscy żyli w pokoju w tej przybranej ojczyźnie i wcale nie byli niewolnikami- razem budowali wielkość Egiptu. Jednak Egiptowi się
nie udało…

/ Rzymskokatolicki kościół św. Antoniego z Padwy

Mówi się też, że w powojennym Wrocławiu powstał mit
założycielski polskiego miasta, jakoby większość mieszkańców stanowili wtedy repatrianci ze Lwowa. Można się
z tym zgodzić a także zaprzeczyć. Gołe liczby i zestawienia
przeczą tej tezie, bo ilościowo lwowiacy nie stanowili przeważającej większości. Ale co tam cyferki!

W naszej niedalekiej przeszłości znamy przykłady kiedy to
chrześcijanie mordowali innych chrześcijan nawet w kościołach! Ludzie na Kresach, którzy żyli w zgodzie i przyjaźni z sąsiadami nagle stali się wrogami i oprawcami.
Podobnie dzieje się dzisiaj w świecie muzułmańskim. Ta
sama kultura, ta sama wiara a jednak sunnici z szyitami
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walczą i zabijają się nawet w meczetach! Jest jeszcze gorzej- w
atakach terrorystycznych zabijają niewinnych, przypadkowych,
bezbronnych ludzi tylko dlatego,
ze ci należą do innego kręgu kulturowego. Zabijają nawet w krajach, które dały im dom i schronienie.

Mieszkam od urodzenia we Wrocławiu i jestem z tego dumna. Kocham moje miasto, wciąż się go
uczę i odkrywam je na nowo.
A Lwów – to wspomnienia moich
bliskich i powtórzę za Romanem
Kołakowskim : „Lwów to dla
mnie zagranica…” Chcę poznać

Wspomnienia
z Kisielówki na Wołyniu

Czesław Życzko

/ Wieże Lwowa

Nie dziwi wiec, że wielu ludzi
zaczyna się obawiać wielokulturowości na swoim terenie.
Jednak ci, którzy mieszkają na
pograniczu państw, na pograniczu historii powinni się z tym
pogodzić i nauczyć się pokojowo
współistnieć, bo ani położenia
geograficznego, ani historii nie da
się zmienić. Przecież można się
pięknie różnić i problemy rozwiązywać rozmową, a nie walką.

również i to miasto.
19 wieże Lwowa
W tekście zamieściłam zdjęcia
własne, Andrzeja Nowaka, oraz
ze stron:
http://www.wroclaw.pl/wroclaw-noca-dzielnica-wzajemnego-szacunku
https://www.facebook.com/TylkoWeLwowi/timeline

Rodowity lwowianin
z Gródka.
Redakcja

Kształcił się w gimnazjum we
Lwowie, studiował na Politechnice Lwowskiej; zdał eksternistyczny egzamin aktorski po przygotowaniach u Mariana Bieleckiego.
W 1933 wraz z Henrykiem Vogelfängerem („Tońkiem”) zaczął
występować w słuchowisku radiowym Wesoła Lwowska Fala
w skeczach Wiktora Budzyńskiego, a następnie własnych.
Popularność przyniosły mu role
lwowskich batiarów – kreowanego przez niego „Szczepcia”, w
duecie z „Tońkiem”. Dzięki m.in.
jego występom, audycja w krótkim czasie z lokalnego programu
stała się najpopularniejszą audycją radiową w przedwojennej Polsce i jedną z najpopularniejszych
w całej historii Polskiego Radio
(ponad
6 milionów stałych słuchaczy).
W roli
Szczepcia Wajda wystąpił też
w trzech
filmach:
Będzie
lepiej
(1936),

Włóczęgi (1939, w filmie główni
bohaterowie wykonali piosenkę
pt. „Lwów jest jeden na świecie”,
popularnie nazywaną „Tylko we
Lwowie”) i Serce batiara (film
został prawie zakończony, lecz z
powodu wybuchu II wojny światowej negatyw został zagubiony
przez co zachowały się tylko 4
kadry).
Po wojnie Wajda pracował w redakcji rozrywki Polskiego Radia
(m.in. z Jeremim Przyborą). Zajmował się głównie transmisjami
radiowymi z występów cyrkowych, organizowanych dla robotników w zakładach pracy. Jest też
autorem tekstu piosenki Walczyk
murarski (muz. Władysław Szpilman).

/ Szczepcio i Tońcio
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Mój tato Władysław Życzko był
Polakiem, mama Rozalia z domu
Wrońska, także była Polką i pochodziła ze wsi Markowicze na
Wołyniu. Rodzina taty wywodzi
się z Zamojszczyzny, a mamy od
pokoleń z Wołynia. Tato urodził
się już na Wołyniu bowiem mój
dziadek Franciszek, był pracownikiem leśnym, u bogatego kupca
Szapira, z pochodzenia Żyda.
Dziadek razem z babcią Apolonią
zamieszkali we wsi Przygłówka,
gm. Werba, powiat Włodzimierz
Wołyński i tam wychowywali
swoje dzieci. Gdy hrabia Ledóchowski począł parcelować swoje
majątki, w tym także ziemię w
Kisielówce, mój tata Władysław i
mama Rozalia wspólnie kupili
ziemię, pod swój nowy dom. I tak
to rozpoczyna się historia dziejów
naszej rodziny, w tej właściwie
polskiej kolonii. Dla Królestwa
Niebieskiego narodziłem się w
kościele w Swojczowie, jeszcze
kiedy posługiwał w naszej parafii
ks. Kurowski. Moim ojcem
chrzestnym był Polak z naszej kolonii Kisielówka o nazwisku Kosak. Bardzo go lubiłem bowiem
był człowiekiem dobrym i pracowitym, a jako bliski przyjaciel rodziców często bywał w naszym
domu. Po jakimś czasie rozpoczął
gospodarzyć w okolicach polskiej
kolonii Elizabetpol. Niestety wdał
się w spór z miejscowym dziedzicem ziemskim. I kiedy razu pewnego, na polu kosił zboże, nadjechał ów dziedzic i zarządził, aby
Kosak zaniechał swojej pracy.
Nie wiem do końca, jak to było,
ale prawdopodobnie dziedzic
sprowokował Kosaka, który rzucił się na niego z kosą. Wszystko
skończyło się dla niego tragicznie, bo mój ojciec chrzestny, został tam wtedy zastrzelony. Sprawa ta była głośna w naszej
okolicy, a ja sam dowiedziałem
się o niej, od moich rodziców.
Żona Kosaka ostatecznie otrzymała tę ziemię i już jako wdowa,
gospodarzyła na niej, wraz ze
swymi obiema córkami, w tym z
Adelą. Nie wiem, co się z nimi
stało, podczas wojny, czy zdołali
przeżyć, ten straszny czas. Moją
matką chrzestną była Polka z kolonii Jadwigów o nazwisku Cygar, była nejlepszą koleżanką mojej mamy. Ona i jej rodzina
przeżyli czas ludobójstwa i wyjechali do Polski, gdzie osiedli ostatecznie we wsi Dębina, koło Kłodawy w Poznańskiem. Do
kościoła naszego było około 3
km, udawaliśmy się tam w każdą
niedzielę, całą naszą rodziną, najczęściej furmanką, a na kilka lat
przed wojną, mieliśmy już nawet
swoją bryczkę. Pamiętam, że nasz
kościół był bardzo duży, murowany i piękny, a w Ołtarzu głównym

znajdował się łaskami słynący
Obraz Matki Bożej Śnieżnej. Lubiłem się tam bardzo modlić, tym
bardziej, że na miejscu tym, już
przed wojną ludzie doświadczali
wielu cudów, a nawet uzdrowień.
Matka Boża zwykle była przesłonięta innym obrazem, ale dziś już
nie pamiętam, jaka tematyka była
na tym wizerunku uwieczniona.
Gdy rozpoczynała się msza święta, odzywały się dzwoneczki i to
był sygnał dla mnie i innych wiernych, że mamy uklęknąć i rozpocząć pieśń na powitanie naszej
Królowej. Już po chwili mogliśmy podziwiać piękne lica Królowej ze Swojczowa. Do dziś pamiętam, że po lewej stronie
Obrazu, znajdowały się liczne
wota, w tym liczne różańce i
większe i mniejsze. A sam wizerunek otoczony był kwiatami w
kolorze złotym, rzeźbione były,
bądź malowane i były niejako
ozdobą. W kościele po lewej stronie znajdowała się ambona, z której ks. Franciszek Jaworski wygłaszał swoje piękne kazania.
Mówił zawsze donośnie i dość
wyraźnie, dlatego chętnie go słuchano. Często chodziłem na nasz
kościelny chór, gdyż podobało mi
się, jak nasi chórzyści śpiewali i
nawet sam niekiedy śpiewałem z
nimi. Nie należałem jednak do samego chóru, gdyż z mojego
domu, było trochę za daleko chodzić na pruby. Chór który prowadził nasz organista, składał się z
około 15 osób w średnim wieku i
był damsko – męski, wydaje mi
się, że w tej grupie, był także Polak Kazimierz Rynkiewicz. W
Swojczowie przeżyłem wiele
pięknych uroczystości religijnych
i patriotycznych, najbardziej jednak zapamiętałem Odpusty, których było dwa. Pierwszy wypadał
15 sierpnia na Matki Bożej Wniebowziętej, ten trwał tylko jeden
dzień, drugi przypadał 08 września, w dzień Narodzenia NMP.
Ten drugi Odpust był szczególnie
uroczysty i twał prawie trzy dni.
W naszej świątyni gromadzili się
w tych dniach wierni z całej naszej dużej parafii, a piesze pielgrzymki przychodziły, nawet z
oddalonych miast i miejscowości.
Dla przykładu osobiście widziałem „Kompanie” idące traktem z
miasteczka Łokacze. Pielgrzymowano zwykle pieszo, choć pamiętam i takie grupy, które przybywały konno, a ponieważ wszyscy
konni mieli jednakowe, białe, płócienne przybranie, robili niesamowite wrażenie. Ten obraz mocno zapisał się w mojej pamięci,
tak mocno, że niekiedy wyciska
żywe łzy radości, po dziś nawet
dzień. Inne Kompanie przybywały z Kisielina, Oździutycz, z Włodzimierza Wołyńskiego, z cze-

skiego Kupiczowa, a także z
wielu innych miejscowości. Z
kolei w Łokaczach Odpust, był na
św. Antoniego z Padwy 13 czerwca i bywałem tam osobiście, z
całą rodziną wiele razy. Ponieważ
byłem dzieckiem chorowitym,
moja mama Rozalia, wiele razy
zabierała mnie z tatem na Odpust,
aż do Horodła nad Bugiem, gdzie
znajdował się Ołtarz św. Jacka,
słynący z licznych uzdrowień.
Jeździliśmy tam naszą furmanką,
poza tym rodzice zabierali nas
także na Odpusty, nawet do tak
oddalonego Beresteczka. Lubiliśmy pielgrzymować i lubiliśmy
modlitwę. W naszym domu, kiedy to było tylko możliwe, wspólnie klękaliśmy do modlitwy, a
szczególnie wieczorem na koniec
dnia. Moja mama choć nie umiała
czytać bowiem jako sierota nie
miała pieniędzy na kształcenie,
jednak potrafiła pięknie tańczyć i
śpiewać, szczególnie pieśni religijne. Telenty te nie skrywała, ale
potrafiła się dzielić nimi z innymi,
tak że do naszego domu przychodziło wielu chętnych, by posłuchać i uczyć się od niej, także dobrze śpiewać. Ksiądz Franciszek
Jaworski po objęciu parafii w
Swojczowie zrezygnował z części
gospodarstwa, które pozostawił
proboszcz Kurowski. Za uzyskane środki rozbudował zadaszenie
dla pielgrzymów. Przy Kościele
stała też duża i piękna Kaplica, w
której podczas Rezurekcji, czy też
podczas wrześniowego Odpustu,
kiedy to gromadziły się wielkie
tłumy, również odprawiano nabożeństwa. Kaplica znajdowała się
po lewej stronie świątyni, była
murowana, pomalowana na biało,
a w środku znajdował się piękny
Obraz święty. Msza w kaplicy pomyślana była, z myślą o wiernych, stojących przy kościele i w
parku, który obejmował niemal
0.5 ha, rosły tam przeważnie lipy.
Fronton kaplicy nie był zabudowany, a jedynie wsparty dwoma
filarami. Odpust wrześniowy, to
było zawsze wielkie wydarzenie
nie tylko religijne, ale także ważne spotkanie rodzinne. Już na 07
września do naszego domu zjeżdżała się duża nasza rodzina z Zaturzyc, z kolonii Markowicze, z
Wólki Sadowskiej oraz Wólki
Szelwowskiej. W kolonii Markowicze urodziła się moja mama
Rozalia, około roku 1905. Wszyscy przybyli goście nocowali u
nas, a wczesnym rankiem szykowali się na uroczystą sumę Odpustową. Po zakończonych uroczystościach wracaliśmy do domu
razem i rodzice podejmowali
obiadem naszych gości. Było bardzo radośnie, dużo śmiechu,
wspomnienia, nowiny, a przy tym
wszystkim pieśni, przeważnie re-
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ligijne. Ja w tym czasie najczęściej pozostawałem przy stole z
dorosłymi bowiem żywo interesowałem się wszystkim, co się właśnie dzieje w naszej okolicy oraz
tym, co pochłaniało uwagę mojej
rodziny. W dniu Odpustu rozkładało się ze swoimi straganami
wielu przeróżnych handlarzy, a
furmanki zostawiano na pobliskiej łące proboszcza. Przy kościele tworzył się w tych dniach,
jeden wielki jarmark, a można
tam było kupić naprawdę wszystko, czego tylko dusza pragnęła,
przeważnie pamiątki i dewocjonalia, ale nie tylko. Interes kręcił
się dobrze, także dzięki ustnej tradycji, że jak na Odpuście, to już
trzeba coś kupić i w kościele zaraz poświęcić, tak by do domu z
pustymi rękoma nie wracać. Najwięcej radości miały oczywiście
dzieci i młodzież, które jak zwykle opychały się słodyczami i namawiając rodziców na przeróżne
zabawki. Przy kościele można
było spotkać rozśpiewanych kataryniarzy, pamiętam nawet kręcącą
się karuzelę. Ciekawostką był syberyjski wilk, którego można było
oglądać za jedyne 10 groszy. Jednego razu więc skusiłem się i zapłaciłem, by zobaczyć tego wilka
z Syberii i rozczarowałem się bowiem moim oczom ukazało się
zwykłe duże psisko, które żarło
kość, zupełnie jak na moim podwórku. Niestety proszących o
jałmużnę, też nie brakowało i najczęściej można ich było spotkać
na schodach, prowadzących do
naszej świątyni. Moja pierwsza
Komunia Święta odbyła się w naszym kościele w Swojczowie,
było tego dnia pięknie i słonecznie. Pamiętam, że miałem granatowe ubranko, jak wszyscy chłopcy, natomiast dziewczynki, były
przebrane na biało. Było nas dużo
dzieci, może nawet dwadzieścioro oraz nasze rodziny. Msza święta była bardzo piękna, przyjąłem
po raz pierwszy Pana Jezusa do
serca i czułem się bardzo szczęśliwy, jakby bardziej duży, choć
jeszcze nie dorosły. Po nabożeństwie wróciliśmy furmankami do
domu, a tam było małe rodzinne
przyjęcie. Upłynęło kilka lat i zostałem włączony w misję kościoła
Chrystusowego, w pełnym tego
słowa znaczeniu, przyjmując sakrament Bierzmowania z rąk
księdza biskupa. Razem ze mną
do sakramentu przystąpiło, wielu
moich kolegów i koleżanek z mojej klasy szkolnej. Ciekawostką
jest to, że wspólnym świadkiem,
dla nas wszystkich, był pan Jackowski z kolonii polskiej Apanowszczyzna, jako przedstawiciel
grona rodzicielskiego. To również
była piękna uroczystość, podczas
której przyjąłem imię Wacław.
Jak już wspominałem, moja rodzina należała do grona tych, które pobożnie przeżywały swoją
wiarę, dlatego dziś mam bardzo
bogate wspomnienia religijne. A
ponieważ nie sposób opisać
wszystkich świąt, skupię się tylko
na tych najważniejszych, takich
jak: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie Pańskie, Zielone
Świątki, Niedziela Palmowa,
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Trzech Króli, czy Boże Ciało. Pamiętam dla przykładu, że przed
świętem Zesłania Ducha Świętego nasza mama pięknie ubierała,
stroiła mieszkanie różnymi brzozowymi gałązkami oraz ścieliła
nasze podwórze i chodniki prowadzące do domu tatarakiem.
Kilka takich gałązek zostawiało
się zwykle także w kuchni bowiem tatarak wydzielał specyficzny, niezwykle miły i delikatny
zapach. W naszych stronach był
to zwyczaj niezwykle popularny,
osobiście chodziłem na stawy w
naszej okolicy, zbierałem i przynosiłem tatarak do domu. Poza
tym zbieraliśmy z mamą i braćmi
ziele na łąkach, które razem z
owocami święciło się potem w
swojczowskim kościele. Była to
tradycja praktykowana przez
wszystkich Polaków w naszej parafii. Z kolei na Boże Ciało robiliśmy z mamą wianuszki z kwiatów
i ziół takich jak: rozchodnik, rumianek i wiele innych jakich na
Wołyniu nie brakuje. Po poświęceniu zawieszało się je w domu i
tak zasuszone, pozostawały na
czas choroby. Gdy ktoś zachorował mama spalała zioło, według
swego zwyczaju i przykładała do
chorych naszych ciał, muszę dziś
wyznać, że czasami nam to pomagało. Dużo by jeszcze można pisać, jednak najpiękniejsza była
procesja wokół kościoła. Zawsze
na Boże Ciało, wraz z całym kościołem po mszy świętej, chodziłem raz albo trzy razy, do okoła
świątyni. Tego dnia w procesji
niesiono sztandary, święte figury i
obrazy,
małe
dziewczynki
wdzięcznie sypały kwiatki, z tłumu wyróżniała się Akcja Katolicka, młode dziewczyny zawsze
ubrane w białe bluzeczki. W
Swojczowie Akcja Katolicka rozwinęła się do dość dużych rozmiarów, należało do niej wiele
osób, przeważnie dorosłych, choć
także pokaźna liczba starszej młodzieży. Jest mi wiadomo, że mieli
swoją świetlicę, która znajdowała
się w budynku, tuż obok poczty.
Bywałem tam nie raz z przyjaciółmi, gdy Akcja Katolicka miała
właśnie swoje spotknia organizacyjne. Pamiętam, że na te spotkania przychodziło wiele osób, rozmawiano i dyskutowano na
przeróżne tematy, śpiewano pieśni religijne. Sam jednak nie zapisałem się do Akcji bowiem, już
byłem zaangażowany w działalność szkoleniową i patriotyczną
w organizacji Przysposobienie
Wojskowe „Strzelce” oraz Obrony Narodowej. Organizacja ta
miała swoją siedzibę we wsi Tumin w naszej szkole, a zaprzyjaźniona śwetlica znajdowała się w
kolonii polskiej oddalonej tylko 2
km w Ledachowie. Mieściła się w
domu Polaków państwa Pochnalskich. Komendantem naszej organizacji wojskowej „Strzelce” był
polak Bolesław Ferenc, który pochodził z naszej kolonii Kisielówka. Do organizacji wstąpiłem w
klasie szóstej szkoły powszechnej, ponieważ miałem dobry przykład starszych moich kolegów ze
szkoły, z których prawie wszyscy
należeli do tej organizacji. Jeżeli

ktoś nie należał, to był zazwyczaj
jakiś lewus, jakiś nieudacznik.
Poza tym ważną rolę odegrali nasi
nauczuciele, w tym Nowak i
Skrzypczak, którzy byli oficerami
Wojska Polskiego w stopniu podporuczników w stanie rezerwy.
Tak oto nauczanie w naszej szkole
łączyli z patriotycznym i wojskowym zarazem, wychowaniem naszego pokolenia, za co do dziś jestem im głęboko wdzięczny.
Myślę, że właśnie tamte doświadczenia uratowały mi, nie raz życie
w późniejszym etapie życia partyzanckiego. Jednak najpoważniejszy udział w kształtowaniu mojej
osobowości, cnoty zaradności i
męstwa miał mój tata Władysław.
Jako były Legionista, służył pod
rozkazami samego marszałka Józefa Piłsudskiego, jako członek
elitarnej organizacji polskiej
„Krakusy” był dla mnie wzorem i
wyzwaniem, aby go naśladować.
Imponowało mi, że tata ma swojego konia bojowego i kultywuje
najlepsze tradycje żołnierza polskiego. Do dziś pamiętam piękny
mundur z czerwonymi lampasami, który ojciec przywdziewał na
wszystkie większe uroczystości
patriotyczne.
Szczególnie mocno wyryły się
w mojej pamięci obchody narodowego Święta 3 Maja oraz
11 Listopada. W tych dniach w
Swojczowie organizowane były
uroczystości patriotyczne, ale ja
i moja rodzina uczestniczyliśmy
w podobnych obchodach organizowanych w szkole w Tuminie.
W Święto narodowe 3 Maja na
naszej scenie szkolnej, były deklamowane przez dzieci wiersze,
poświęcone pamięci uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz jej
twórcom. I ja także wiele razy
występowałem na scenie, poza
tym przygotowywaliśmy jako
uczniowie różne przedstawienia.
Byliśmy oglądani z wielkim zainteresowaniem nie tylko przez nauczycieli, rodziców, przychodzili
by nas zobaczyć, nawet mieszkańcy Tumina i najbliższych okolic. A z jednym przedstawieniem,
to jeździliśmy nawet, do innych
miasteczek i zarabialiśmy drobne
pieniążki. Ja też byłem w tej grupie i miałem na sobie przebranie
górala, który przy ognisku śpiewał, wraz z innymi góralami tak:
„Czerwony pas, za pasem broń
i topór co błyszczy z dala
wesoła myśl, wspaniała dłoń
to strój to życie górala
tańczą pruto, czeremuszo
Hucułom przygrywa, a wesoła
Kołomyjka do tańca przygrywa
Dla Hucuła nie ma życia jak na
Połoninie, gdy go losy w doły
Rzucą wnet z tęsknoty ginie.”
Była też uroczysta Akademia, po
której w naszej szkole urządzano
zabawę taneczną, wszyscy się
wesoło bawili, ja też umiałem tańczyć bowiem i tańca uczono w naszej szkole. Nauczycielami grupy
tanecznej byli Ci sami, znani już

Nowak i Skrzypczak. Podobny
przebieg miały uroczystości, z
okazji odzyskania niepodległości
przez Polskę, organizowane 11 listopada każdego roku. Przy czym
program przygotowywany był,
już z myślą wywalczenia suwerenności. Była także w Tuminie
skromna defilada, w której brała
udział nasza szkoła, organizacje
społeczne, po której organizowano różne zawody sprawnościowe.
Ja najbardziej lubiłem strzelać do
celu z broni i biegać krótkie dystansy. Nie raz wygrywałem różne nagrody, a nawet za I miejsce
w strzelaniu z karabinku do tarczy z 50 m. otrzymałem zegarek
OMEGO. Byłem tego dnia bardzo
z siebie dumny. Jest mi wiadomo,
że podobne uroczystości, choć
w większym wymiarze, miały
miejsce w Swojczowie. Ponieważ
Swojczów to był już inny powiat,
nasze powiązania ograniczały się
tylko do większych uroczystości
religijnych, przy naszej wspólnej
parafii. Dla przykładu nasz pluton
zawsze, brał udział w uroczystościach Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas Rezurekcji, za
zgodą księdza proboszcza, gdy
tylko zaintonował pieśń: „Wesoły
dziś dzień nam nastał....” – paliliśmy z lufy! Podczas mszy świętej staliśmy w szeregu, po dwóch
bądź czterech, byliśmy także
obecni podczas procesji wokół
świątyni. Trzeba przyznać, że
wzbudzaliśmy żywe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży i
właściwie, o to w tym momencie
właśnie chodziło. W sobotę rano,
gdy rodzice mieli pełne ręce roboty, ja i moi koledzy i koleżanki
szliśmy z koszyczkami święcić
pokarmy wielkanocne. W tamtych czasach była u nas żywa tradycja, że pokarmy mięsne można
było spożywać dopiero po Rezurekcji. Zatem niekiedy wracając do domu, skubnęliśmy nieco
ukradkiem tej kiełbaski bowiem,
tak niezwyczajnie mieniła się
nam w oczach. Po niedzielnych
uroczystościach w kościele, zaraz
wracaliśmy do domu i zasiadaliśmy do wspólnego stołu. Zazwyczaj jako pierwszy życzenia składał tata, potem już my wszyscy
życzyliśmy sobie wszystkiego,
co najlepsze, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa.
Tradycyjnie na początek należało
spróbować potraw poświęconych.
Poniedziałek Wielkanocny to był
dzień na który czekałem cały rok
i skoro tylko się obudziłem, zaraz
biegłem do naszej studni, gdzie
stała już woda przygotowana poprzedniego dnia. Marny los tego,
którego dopadłem pierwszego,
ale największą radość mieliśmy z
kolegami z podlewania panienek
na naszej kolonii. Z kolei świętami na które czekałem cały rok,
były święta Bożego Narodzenia.
Na kilka dni przed, tata przynosił
z lasu choinkę, którą pięknie ubieraliśmy na dzień przed świętami.
Lubiłem robić różne ozdoby choinkowe, dla przykładu gwiazdki,
figurki, także pająki, były w naszych stronach bardzo popularne,
na tamten czas nikt nie znał jeszcze ozdobnych bombek. W Wigi-
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lię tata robił snopek zboża „Króla”
i stawiał go w koncie mieszkania,
gdzie stał stół wigilijny. Potem w
kłosy zboża składało się poświęcony przez ks. Franciszka opłatek
wigilijny. Wieczorem była już
tradycyjna, polska i rozśpiewana
wigilia, szczególnie dużo śpiewało się kolęd z „Kantyczki” – gruba książeczka z religijną pieśnią.
A na Pasterkę do Swojczowa to
jechała cała nasza rodzina. W
naszych stronach było dużo kolędników, chodzili z gwiazdą,
królem Herodem, była z nimi
śmierć, diabeł rogaty, koniecznie
Anioł i Żyda też mieli zwykle
ze sobą. Takie grupy zachodziły
do naszych chat, śpiewały kolędy i dawały małe przedstawienia
o narodzeniu Pana Jezusa. Ja też
chodziłem kolędować i to nawet
często, przebierałem się zwykle
za króla Heroda, a bywało że grałem Żyda. Potraw na stole musiało być tradycyjnie dwanaście,
w tym „kutia” – to była parzona
pszenica z makiem i miodem oraz
innymi słodyczami, a do tego racuchy. Mi najbardziej smakowały
racuchy posypane cukrem. Zatem
w domu byliśmy wychowywani
na dobrych, polskich tradycjach,
tak aby służyć Bogu i ojczyźnie.
Była także żywa tradycja podtrzymywania głębokiego szacunku dla najbliższych, a szczególnie
rodziców, do których zwracaliśmy się nie inaczej jak tylko mamusiu, tatusiu. Pragnę podkreślić,
że było to powszechne w naszych
stronach, nieliczne były rodziny, gdzie mówiono mamo, tato.
Gdy niekiedy o tym wspominam
i myślę to wciąż widzę, że było
to bardzo piękne, ale niestety
dziś, już raczej rzadko spotykane.
Moje dzieciństwo było spokojne,
radosne i właściwie beztroskie.
Miałem dwóch młodszych braci
Feliksa z roku 1925 oraz Longina z roku 1929. Mieliśmy wielu
kolegów i koleżanek w naszej wsi
i to nie tylko Polaków, ale także
Ukraińców, Żydów i Niemców.
Wspólnie bawiliśmy się całymi
godzinami i nie było wtedy między nami żadnych zadrażnień, nie
przypominam sobie, aby Ukraińcy wyzywali wtedy polskie, czy
żydowskie dzieci, tym bardziej,
by nam grozili. Nie biliśmy się,
żyliśmy w pokoju i w zgodzie.
Podobnie nasze rodziny, żyły w
jak najlepszej zgodzie, niejednokrotnie łącząc się w małżeństwach, tworząc nowe rodziny i
nowe społeczeństwo. Do szkoły
chodziłem do wsi Tumin, która
była zamieszkana w większości
przez ludność ukraińską. Pomimo to w szkole uczyliśmy się po
polsku, języka ukraińskiego, jako
przedmiotu nie było. Także ze
szkoły mam właściwie same dobre wspomnienia i nie mogę powiedzieć, złego słowa na mieszkańców Tumina przed wojną.
Fragment wspomnień opracowanych przez Sławomira Tomasza Rocha p.t. „WSPOMNIENIA
CZESŁAWA I HELENY ŻYCZKO
Z DOMU FURTAK Z KOLONII
KISIELÓWKA W POWIECIE
HOROCHÓW”
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Aleksander Szumański dla „Barw Kresów”
Stanisław Wasylewski, nasz niegdysiejszy bardzo bliski sąsiad na
Łyczakowie (on mieszkał przy ulicy Łyczakowskiej 127, my — przy
tejże ulicy pod numerem 137, a
więc o pięć zaledwie domów dalej)
— w swoim „Niezapisanym stanie
służby” tak pisał o batiarach:
Rozmaitego autoramentu awanturniczość złożyła się na tę rasę, która
się tak wyraźnie odcina na tle krajobrazu społecznego innych miast
polskich. Jeżeli ludność Lwowa
jest aliażem i „miszkulancją” różnych nacji, które tędy w ciągu wieków przepływały — to cóż dopiero jej przedmiejski łazik, „słodki
wariatuńcio” i makabunda z Kręconych Słupów czy Czartowskiej
Skały? Rozdobędność, chętkę do
włóczęgi wziął od jeńców tatarskich, przebiegłości nauczyli go
kupcy ormiańscy i greccy korzennicy, zastrzyk buty zadziornej dali
mu przybysze węgierscy z tamtej
strony Karpat, fantazję polską
masa szlachecka, której służył i
ciurą w obozach chodził. Śpiewać
uczył się od sąsiadów Rusinów i
od grajka wędrownego z Czech,
a i z małpowania kupletów wiedeńskich i od siebie samego także
trochę. Oczajdusze i łaziki przedmieść lwowskich — to plemię,
bez którego nie sposób wyobrazić
sobie tego miasta w ogóle. Przyszli na świat z Lwowem samym.
Wylegli hurmą na rogatki z pieśnią
na ustach już wtedy, gdy przed dobrym pół tysiącem lat wjeżdżała z
Węgier do swej posażnej stolicy
królowa Jadwiga. I kto wie, czy
nie wówczas ustaliła się ich nazwa,
którą na zawsze umieli zatrzymać:
batiary. Słowo samo wywodzi się
bowiem z ojczyzny króla - jagiełłowej żony. „Betyar” oznacza po
węgiersku zuchwalca i wesołego
mędrka zarazem. Radzi byli po
wiek wieków wszystkiemu, co nie
tylko bujne, ale i podstępne, co
podszyte kawałem, przynoszącym
w rezultacie zwycięstwo.

A co o nich sądzi JÓZEF WITTLIN? Oto fragment jego wspomnieniowej książki „Mój Lwów”:
„Jak gawrosz stanowił niegdyś typowy obraz ludzkiej fauny Paryża,
tak najpospolitszym przedstawicielem człowieczej fauny Lwowa
jest dziecko ulicy znane w całym
cywilizowanym i niecywilizowanym świecie pod madziarską
nazwą batiara. Mylne wszakże
byłoby mniemanie, że każdy batiar jest dzieckiem ulicy, a za ojca
ma rynsztok. Batiary rodziły się
również w patrycjuszowskich pałacach, a często w szlacheckich
dworach.
Niejeden z nich trząsł później parlamentem wiedeńskim lub chodził
w profesorskiej todze, pobrzękując
dziekańskim, ba — nawet rektorskim — łańcuchem, a nie kajdankami. (...) Kawał batiara tkwił
w samym mieście, w całej jego

fizycznej i moralnej strukturze.
Wzniesienia i zapadłości, egzaltacja i przyziemność, balsamiczne
wonie i pełtewny cuch. Rzeczywisty włoski renesans kościelny
i świecki, równie bogaty barok, a
obok — wiedeńska secesja i koszarowa tandeta. Miasto-batiar jest
nieobliczalne. Nie wiadomo, kiedy
przejdzie od patosu do groteski, od
bohaterstwa do „strugania funia”,
od pogrzebu w trzy pary farbowanych na czarno koni do mitycznego „balu weteranów”, zakończonego o północy zjawieniem się
dwóch cywili, którzy „nic nikomu
ni mówili, światła pugasili, inu w
mordy bili”.

Czy poznaliście już istotę i naturę lwowskiego batiara? Mam nadzieję, że nasi znakomici pisarze
wystarczająco dokładnie Wam to
wytłumaczyli. A teraz ich wykład
o tym, jak lwowski batiar mówi,
o, przepraszam — bałaka. Głos
ponownie zabiera Stanisław Wasylewski :
„Lwowianie mówią po polsku pełną piersią, z całego serca, wszystkim tchem. Równie serdecznie, co
nieporządnie. Pędzą przez obszary
słów z wywieszonym językiem,
czwartą prędkością, jak szofer po
wypadku. I rzadko tylko w tym zawadiackim pędzie ostoi się cudem
jaka nieuszkodzona samogłoska.
(...) U południowych kresowców w
ogóle akcent wyrazowy pada na tę
samą, drugą od końca zgłoskę, co
i w reszcie polszczyzny, ale uderza
z większym rozmachem i przez to
powoduje wyższe, a zarazem dłuższe wymówienie danej zgłoski.
Zużywa się na to tak wielkiej siły
wydechu, że na wymowę zgłosek
sąsiednich niewiele już zostaje powietrza. Dzięki temu tyle w języku
lwowskim uszkodzonych, niedopowiedzianych do końca samogłosek”. (Na końcu języka).
Trzeci uczony mąż, Kazimierz
Schleyen, w swoich Lwowskich
gawędach o bałaku mówi tak::
„Lwowska gwara jest osobliwością na świecie. Gdzie indziej gwara miejska jest związana z pewną
klasą ludzi, głównie niewykształconych. Bardziej edukowani odżegnują się od niej i jej używanie
uważają za despekt. Osobliwością
lwowskiej gwary miejskiej była jej
powszechność, bo nawet profesor
uniwersytetu wolał jeść jajecznicę
z „trymbulką” niż ze szczypiorkiem”.
Lwowska gwara, to odrębne słownictwo, przekręcanie wyrazów,
przekręcanie wszystkiego, co się
da na własną modłę przerobić. Co
drugi wyraz był stylizowany po
lwowsku. Nie pomogła matura,
ani nawet wyższa uczelnia nie wyrugowała z codziennego używania
przekręconych wyrazów. Pan mecenas nadal jadł „chlib”, pan doktor pijał „mliku”, a pan inżynier
liczył „sztyry”.

Opis ten nie odda całkowicie charakteru gwary lwowskiej, bo niepodobna opisać nosowego wymawiania i tak charakterystycznego
śpiewnego przeciągania samogłosek. Ale gwara ta miała inne bogactwa. Była to olbrzymia liczba
wyrazów zlwowszczonych pochodzenia łacińskiego, greckiego,
niemieckiego, ruskiego, tureckiego, rumuńskiego, węgierskiego i
niedocieczonego. Niektóre wyrazy
grzęzły we Lwowie, inne szły dalej i przejmowały je inne ziemie.
Gwara ta tworzyła się i narastała
przez wieki w tej bramie Polski
na wschód i południe, przez którą przesuwały się różne narody i
różne języki. Gwara ta, nigdzie
nie spisana, przechodziła z ojca na
syna i nie tylko nie zamierała, lecz
wzbogacała się, bo lwowianin nie
lubił zwykłych wyrażeń, przekręcał je i tworzył nowe.
I tak sobie lwowianin bałakał „ud
samegu rania”, zawsze w dobrym
humorze, nosa nie zadzierał, „funia ni trzaskał”, nie gryzł się byle
czym, choćby „si mliku zwurdziłu”, bo Marynia taka „nizdała”,
taka niedorajda, z wszystkimi
„sztamy” trzymał i tak bałakał, bałakał aż do samej śmierci, i wtedy
też nie umierał, tylko „kity udwalał”.
Proszę połączyć teraz zdefiniowanego przedtem batiara ze scharakteryzowanym przed chwilą
(bardzo ogólnie i skrótowo) bałakiem — a otrzymacie, drodzy
Czytelnicy, w miarę przybliżony
model tego, czym byli przeciętni
obywatele Miasta pod Wysokim
Zamkiem.
Szkicując tu ich zbiorczy, syntetyczny portret, posłużyłem się
cytatami z tekstów trzech znakomitych lwowskich pisarzy. Nie zapominając bynajmniej o znanym
porzekadle na temat nadstawiającej nogę żaby, gdy konia kują —
ośmielam się przedstawić tu moje
własne, wierszowane wykładnie
obu omawianych pojęć. (...)
O, MOWU RUDZINNA... (fragment)
Zwyczajny Polak do myślenia
Głowę ma — większą albo mniejszą,
Co w „kalapitrę” się odmienia,
Znacznie od głowy poręczniejszą,
Na którą czasem też we Lwowie
„Makitra” batiar drwiąco powie.
Niektórzy głowę mocną mają,
Inni — od piwka są pijani;
Ci się we Lwowie nazywają:
„Chirni”, inaczej „zaćmakani”.
Jak tam kto woli na nich powie
W tej naszej bałakowej mowie.
Tu słyszę, czytam wciąż o „chlaniu”
I ktoś tu jest „pod alkoholem”,
Albo podlega „zalewaniu” —
A ja takiego typa wolę,

Co według bałakowej mowy:
„Furt mliku piji wsciekłyj krowy”.
Kiedy do „chawir” „chirus” wróci
—
Niegroźnie żonka go „zhołuka”
(I tylko czasem w łeb czymś rzuci...).
A taka płynie stąd nauka
I mądrej głowie dość dwie słowie:
Jak się „zaćmakać” — to we Lwowie...
Czasami jednak żona-jędza (
Czyli „rymunda” lub „kandyba”)
Swego ślubnego tak popędza,
Ze ten wyrywa, no i chyba
Raczej w Winnikach aż przystanie
Gdzie go nie sięgnie „lubci” lanie...
„Bo jak po pysku ci nałożę!”
Lub: „Jak zasunę w mordę hakiem!” —
Cóż za prostactwo, żal się, Boże,
Odrzucam chamstwo to z niesmakiem,
Bo stokroć, tysiąc razy wolę:
„Megaj, batiaru, — bu nazolim!”
Albo: „Dam kampy!” lub: „Nakantam!”
„Dam pu krzyżbantach!” lub:
„Dam facki!”
Stokroć to wolę od — tfu! —
„manta”,
Bo to nasz styl chojracki,
Czyli batiarski, bo we Lwowie
Tak o tym też się powie.
„Hojrak”? A co to?
Zaraz powiem:
„Hojrak” — to junak,
„fest chlupaka”,
Jak go się również zwie we Lwo-

wie,
O wiele trafniej od „kozaka”,
(Który w Warszawie ulubiony
Przez Rusków w spadku zostawiony...)
Zaś „batiar” także dla lwowiaka
Dziś jest tytułem honorowym,
Dopóki z niego też „chłupaka”,
Co za cześć Miasta odda głowę,
Jego pamięci wiernie strzeże
I że doń wróci — zawsze wierzy...
BATIARY
Batiary, to dzieci so lwoskij ulicy
Wysoły, z fasonym, skory du kantania:
Na takich gdzi indzij mówiu
„ulicznicy”
Co ni wytrzymuji jednak purówniania.
„Makabunda” - batiar, co włóczyć
si lubi
I co lubi tagży pchać si w awantury:
Czasym to łachmaniarz, co swy
portki gubi
W chtórych samy łaty, abu samy
dziury.
Batiary trzymaju swój fasun chojracki
Chto im wlizi w drogi - tegu jest
kantaju
(Czyli mocnu biju), abu daju facki.
A jeszcze inaczyj - pu krzyzbantach daju. (...)
Witold Szolginia (z tomików”
Krajubrazy
syrdeczny”
i
„Kwiaty lwowskie”)
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Bohaterskie kobiety Podola
-obrona Trembowli w 1673 roku
Elżbieta Gizela Erban

21 września minie 340 rocznica
bohaterskiej obrony Trembowli
przed najazdem tureckim. Nie
mam wątpliwości, że obecne
władze naszego kraju pominą w milczeniu tę słynną bitwę, której historia obiegła całą
XVII-wieczną Europę. Od lat
obecność Polaków na kresach
wschodnich postrzegana jest
przez rząd ukraiński jako okupacja. Ostatnio parlament ukraiński ustawą nadał tytuł bohaterów
bandytom i mordercom OUN-B
banderowcom, UHWR Romana Szuchewycza i UPA. Parlamentarzystom ukraińskim jakoś
nie przeszkadza fakt, że Stepan
Bandera był agentem gestapo, a
wielu Ukraińców z jego formacji zasilało szeregi 14 Dywizji
Grenadierów SS. Widocznie
Niemcy nie byli postrzegani jako
okupanci. Pragnę moim skromnym wkładem ukazać niewielki
odcinek wspaniałej wielowiekowej historii polskiej na kresach
wschodnich. Oto jedna z nich
– obrona twierdzy Trembowla.
Po wielkim zwycięstwie hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem, za jakiś czas ponowiły się
najazdy turecko-tatarskie na ziemie kresów wschodnich. W 1673
ruszyła w stronę Podola wielka
armia turecka pod dowództwem
paszy Aleppo Ibrahima Szyszmana. Kolejno padały twierdze bronione przez Polaków:
Raszków, Mohylów, Zbaraż. Po
krótkiej i zaciętej obronie padły
Podhajce. Po utracie Kamieńca
Podolskiego,
najpotężniejszej
warowni polskiej w sierpniu
1672 roku, niewiele pozostało
twierdz, mogących powstrzymać
najazd wroga. W Podhajcach
Turcy nie dotrzymali warunków
kapitulacji. Młodsi obrońcy dostali się do niewoli, starsi poszli
pod miecz. Jednak już w Buczaczu Turcy napotkali tak twardą
obronę, że zrezygnowawszy z
oblężenia, zniszczyli tylko miasto i ruszyli dalej ku Trembowli.
Była to dosyć potężna warownia
o murach grubości 3-5 metrów,
w kształcie trójkąta. Usytuowana
na skale, otoczona była głębokimi jarami dwóch rzek: Peczenia
i Gniezna. Twierdza nie była dostatecznie obsadzona wojskiem,
bo dopiero w sierpniu przysłano
komendanta, kapitana Jego Królewskiej Mości Jana Samuela
Chrzanowskiego z 80 piechurami. Do twierdzy schroniło się
300 szlachty z pobliskich majątków oraz około 200 mieszczan i
chłopów. Z taką załogą Chrzanowski miał bronić Trembowli

przed potężną armią Ibrahima.
Ale komendant zdawał sobie
sprawę, że musi twierdzę utrzymać, gdyż hetmanowi wielkiemu
koronnemu Janowi Sobieskiemu, po świetnym zwycięstwie
pod Lwowem, bardzo zależało
na utrzymaniu strategicznych
warowni na trasie Lwów – Kamieniec Podolski. Zamek posiadał 11 armat i jeden moździerz.
11 września pod Trembowlę podeszła armia turecka. Rozpoczęło się regularne oblężenie twierdzy. Pierwszy szturm turecki
powitała lawina żelaza. Polacy
bronili się rozpaczliwie, ale i ich
dosięgnął wkrótce ogień artylerii tureckiej. Na zamek spadło 5
tysięcy kul i około 400 granatów
wystrzelonych przez Turków.
Ponadto Turcy zaczęli drążyć
skałę, żeby podłożyć miny i wysadzić warownię w powietrze.
Ostrzał artyleryjski był tak silny,
że mury obronne zaczęły się walić. Ponadto Turcy trafili w kołowrót studni i obrońcom zabrakło wody. Komendant musiał ją
wydzielać dosłownie po łyżce!
Ludzie zaczęli się burzyć, nie
widząć możliwości przetrwania.
Szlachta broniąca zamku podjęła decyzję o poddaniu. Nawet
komendant Chrzanowski powoli
tracił odwagę, widząc ogromną
przewagę ogniową nieprzyjaciela. Zwołał więc naradę, niemal
decydując się już poddać twierdzę. Wtedy do sali wkroczył pochód kobiet i dzieci miejskich, z
żoną komendanta Anną Dorotą
(zwaną także Zofią) Chrzanowską. Dzielna kobieta trzymała w
ręku dwa noże i zapowiedziała
mężowi, że jeśli zdecyduje się
twierdzę poddać, to ona jeden
z tych noży wbije mu w serce,
a drugim zabije siebie! Zdesperowani mężczyźni, widząc taką
determinację kobiety, wspartej
przez inne mieszkanki Trembowli, odstąpili od decyzji kapitulacji i ruszyli na mury. Anna
Dorota biegła pierwsza. Ubrana
w zbroję, poprowadziła wycieczkę na Turków, siejąc postrach w
szeregach wroga. Została ranna,
lecz nie bacząc na ból wraz z
mężem walczyła na murach, niezłomnie wierząc w zwycięstwo
lub godną śmierć.
Hetman Sobieski dowiedziawszy się, że Trembowla ostatkiem
sił powstrzymuje wroga, ruszył
jej z pomocą, prowadząc 20 tysięcy rycerstwa. Tymczasem
Ibrahim na wieść, że zbliża się
sam hetman, pogromca Turków,
zdecydował się na przerwanie

/ Przedwojenny pomnik Anny Doroty Chrzanowskiej w Trembowli

oblężenia i armia turecka wycofała się z 4 na 5 października. W
zamku pozostało przy życiu 20
obrońców! Historia bohaterskiej
obrony Trembowli i wspaniałej
postawy pani Chrzanowskiej,
obiegła całą ówczesną Europę.
Na komendanta spadł deszcz nagród. Sobieski nadał mu rangę
pułkownika, zaś Sejm Rzeczypospolitej obdarzył go szlachectwem i herbem Poraj i nagrodził
5 tysiącami złotych polskich. O
bohaterstwie i ogromnym patriotyzmie pani Chrzanowskiej
opowiadano legendy. Sławiono
jej odwagę w pieśniach, utrwa-

lano na obrazach. Zachowała się
w pamięci potomnych jako przykład Polki, odważnej i broniącej,
nawet kosztem własnego życia,
honoru ojczyzny. Trembowla do
XX wieku była miastem bardzo
patriotycznym. Z otwartego w
1907 r. gimnazjum, jego uczniowie tworzyli Legiony polskie.
Jednym z nich był syn burmistrza Trembowli, późniejszy
generał Klemens Rudnicki. W
20 lat później w 1939 roku, poprowadził do walki stacjonujący
w mieście 9 Pułk Ułanów małopolskich, że składu Podolskiej
Brygady Kawalerii. Jej dowód-

cą był płk. Tadeusz Komorowski, przyszły generał i dowódca
Armii Krajowej w Powstaniu
Warszawskim. Wuj obecnego
prezydenta Polski Bronisława
Komorowskiego. Historia zatoczyła koło!

Autorka zaprasza na więcej
:
http://elzbietaerban.blogspot.com/
search?updated-max=201505-08T07:33:00-07:00&maxresults=3&start=3&bydate=false
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