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Andrzej Kiszka i
Wiktor Sumiński odsłonili tablicę Żołnierzy Wyklętych
(NOWOGARD) Mieszkają w sąsiednich gminach, całkiem niedaleko siebie, czytali o sobie w Tygodniku Łobeskim, słyszeli o sobie w
przekazywanych relacjach, ale po
raz pierwszy spotkali się i podali sobie ręce w Nowogardzie, w minioną
sobotę, 15 sierpnia 2015 roku, odsłaniając tablicę między innymi im
poświęconą............. .str. 4

List do Prezydenta
RP w sprawie odebrania Krzyża Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski
Piotrowi Tymie
Zwracamy się do Pana Prezydenta
z prośbą o rozważenie możliwości
podjęcia decyzji wszczęcia procedury odebrania Krzyża Kawalerskiego
Orderu Odrodzenia Polski przewodniczącemu Związku Ukraińców w
Polsce Piotrowi Tymie. ......str. 7

Banderowski stempel
na wołyńskiej rzezi.

Lwów 17 września 1939

W środowisku polskich historyków panuje opinia, że z dniem
17 września 1939 roku kampania wrześniowa została ostatecznie przegrana. Trudno się z
tym nie zgodzić. Do agresora z
zachodu, dysponującego prawie
2 milionami żołnierzy, 10 tys.
dział, 2800 tys. czołgów oraz
2 tys. samolotów, dołączył nieprzyjaciel, który rzucił do walki
ponad 300 tys. żołnierzy, 4 tys.
dział, 5 tys. czołgów oraz tysiąc
samolotów. Wojsko Polskie, poważnie osłabione walkami na
zachodzie nie miało fizycznych
szans powstrzymania takiej siły.
Lecz czy rzeczywiście tak było?
Czy na wschodzie naprawdę nie
było wojsk, mogących jeżeli nie
powstrzymać, to chociaż stawić
twardy opór Armii Czerwonej?
„Długośmy na ten dzień czekali,
Z nadzieją niecierpliwą w duszy,
Kiedy bez słów towarzysz Stalin

Na mapie fajką strzałki ruszy...”
WANDA WASILEWSKA

Tysiąc - kilometrowa granica
Rzeczypospolitej ze Związkiem
Radzieckim, wyznaczona w
1921 roku na mocy postanowień
pokojowych w Rydze, niemal
cały czas zwracała uwagę polskich władz oraz dowództwa
armii. Obronę jej powierzono, utworzonemu w 1924 roku
Korpusowi Ochrony Pogranicza, który skupiał się na walce
z „rajdami” i dywersją małych
sowieckich oddziałów, przekraczających granice, zwykle w
celu porywania i mordowania
przedstawicieli polskich władz
oraz podpalania wiosek czy posterunków granicznych.

KORPUS
OCHRONY
POGRANICZA (KOP)
Korpus

Ochrony

Pogranicza,

KOP – formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924
roku do ochrony wschodniej
granicy II Rzeczypospolitej
przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych
przerzucanych przez sowieckie
służby specjalne z terenu ZSRR
na terytorium II Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojny funkcja KOP miała dobiec końca, a
jego jednostki miały zgodnie z
planem mobilizacyjnym zasilić
oddziały i pododdziały Wojska
Polskiego w linii.
Wkrótce po podpisaniu traktatu
ryskiego w marcu 1921 roku po
zakończonej zwycięsko wojnie z
bolszewikami 1919 – 1920, władze sowieckie rozpoczęły kampanię odrzucania uznania ustalonej
traktatem granicy z Polską.
Dokończenie na stronie 17

Ryszard Terlecki w artykule „Sowiecki stempel na wołyńskiej rzezi”
(„wSieci” nr 31/2015) opisuje negocjacje polsko-ukraińskie toczone
w latach 1942 – 1943 we Lwowie.
Stronę polską reprezentował komendant Obszaru AK Lwów gen.
Kazimierz Sawicki, .......str. 11

Wybiórcza pamięć
pana Kunerta - Szefa
Rady Ochrony Pamięci walk i Męczeństwa
E-mailem z dnia 4 lipca 2015 12:15 z
tematem: „Wniosek o skorygowanie
Listy Ofiar Panteonu Narodowego”,
przesłałem na adres Rady Ochrony Pamięci W. i M. w Warszawie
rada@radaopwim. gov.pl wniosek o
skorygowanie „Listy Ofiar Panteonu
Narodowego” .....str. 14

Lobby banderowskie
Pod koniec kwietnia 2015 roku – w
kilkanaście dni po przyjęciu przez
parlament ukraiński ustawodawstwa
gloryfikującego zbrodnicze formacje OUN/UPA ...str. 15

Mnich Nestor agentem Putina?
Do niedawna polskie mass media,
i to nie tylko prawicowe, dość często podawały informacje o wystąpieniach przedstawicieli nacjonalistycznych środowisk ukraińskich
zgłaszających żądania „zwrotu”
Ukrainie „jej etnicznych ziem Zacurzonia”. .....str. 16
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Moje Kresy – Józef
Wesołowski cz.3
Żołnierze otoczyli wieś, weszli do
nas do chałupy, zaglądali w każdy
kąt, przypiecek i na zapiecek, zrobili
dziurę w kominie, weszli na strych,
patrzyli pod strzechę, dźgali szpikulcami resztki siana i słomy, przetrząsali obornik, czort wie czego szukali,
nic nie znaleźli co by ich interesowało. Jak już wszystko w kołchozie zaczęło jako tako funkcjonować, każdej rodzinie by nie pomarła z głodu,
państwo przydzieliło.....str. 21

Janina Papierska –
z Kazachstanu do
afrykańskiej Koji
Losy obywateli narodowości polskiej urodzonych, na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej, a
następnie brutalnie deportowanych
w głąb ZSRR są analizowane przez
historyków od wielu lat. Życie na
zesłaniu było dla naszych rodaków
wielkim......str. 22

Dziwna moc ikon
Ikony mają dziwną moc- przetrwały
przez wieki pomimo ikonoklazmu,
pomimo zniszczeń wojennych, pomimo braku tolerancji, pomimo
niszczenia całych świątyń i monastyrów.......str. 28

XI Festiwal Piosenki
Lwowskiej i Bałaku
Lwowskiego.
Festiwal piosenki lwowskiej odbywa się każdego roku. Obecny rozpoczął się w marcu 2015 r. Oficjalnie nazywa się „Festiwal Piosenki
Lwowskiej i Bałaku lwowskiego”.
Jako przykład z przebiegu jednego
koncertu ( a każdego roku jest ich
kilkanaście) prezentuję sympatyczny koncert tarnowski.......str. 29

Zapomniane Kresy.
Piękna kraina nad
Dzisną
Z olbrzymią przyjemnością stwierdzamy, że kresowianie coraz śmielej
wyciągają ze swoich szuflad i pamięci wspomnienia o swoich małych ojczyznach. W tym miejscu oddajemy również wielki ukłon przed
lokalnymi mediami, ......str. 31

Polskie miasto Sarny
na Wołyniu
W międzywojennej Polsce Sarny
nad Słuczą, przy liniach kolejowych
Lublin-Kijów i Wilno- -Równe,
były miastem powiatowym w woj.
wołyńskim. Nie jest to stare miasto
– miejscowość została założona dopiero w 1885 roku w związku z budową kolei Wilno-Równe i w 1913
roku miała 2000 mieszkańców; miastem stały się Sarny .....str. 33
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Dożynki w Solecznikach
Redakcja

Ukrainizacja Sejmu RP???

Redakcja

W 12 dni po obchodach 72. rocznicy ludobójstwa na kresach II RP,
w polskim parlamencie przy ul.
Wiejskiej w Warszawie powstał
Ukraiński Zespół Parlamentarny.
W skład nowo powstałego zespołu
wchodzą:
Sycz MironSycz Miron
/PO/
przewodniczący
Czechyra CzesławCzechyra Czesław /PO/ wiceprzewodniczący
Pasławska UrszulaPasławska Urszula /PSL/ sekretarz
Program:
10.00 – 20.00 – jarmark twórców
ludowych, wystawa stoisk dożynkowych
12.00 – Msza św. dziękczynna,
poświęcenie chleba i wieńców
dożynkowych
14.00 – koncert:
Zespół Pieśni i Tańca „SOLCZANIE”
Orkiestra dęta Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki

Zespół folklorystyczny „Nemunas” Kowieńskiego Uniwersytetu
Technicznego w Kownie
Zespół „Babylon”
Zespół kozacki „Backa Ataman”.
Konkursy:
„Rolnik Roku”
„Najładniejsza zagroda”
„Najładniejsze stoisko i wieniec
dożynkowy”.
Gwiazda imprezy – legenda polskiego rocka „Skaldowie”.
Portal L24 jest patronem medialnym święta.

JanuszCichoń Janusz /PO/
Kaczor RomanKaczor Roman /
PO/
Konopka MarekKonopka Marek /
PO/ (senator)

Nykiel MirosławaNykiel Mirosława /PO/
Pahl WitoldPahl Witold /PO/
Plocke KazimierzPlocke Kazimierz /PO/
Sosna AleksanderSosna Aleksander /PO/
Van der Coghen Piotr /PO/
Woźniak Małgorzata /PO/
Celem powołania Zespołu jest
działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczno gospodarczego, kultury i edukacji Ukraińców w Polsce. Zdumiewającym
jest fakt, że tuż przed upływem
bieżącej kadencji sejmu RP powstaje na Wiejskiej zespół dbający
o interesy mniejszości ukraińskiej
mimo iż istnieje już w polskim

Redakcja

/ Foto AFP

Tablica Wołyńska umieszczona
na fasadzie Domu Polonii nadal
nie jest dostępna dla wielu tysięcy turystów oraz mieszkańców
Warszawy odbywających spacery
Traktem Królewskim.
Powód niedostępności jest taki
sam - słup reklamowy firmy AMS
który skutecznie blokuje dostęp
do tablicy.
Firma AMS ma bardzo bliskie
związki z Gazetą Wyborczą Michnika, a jej reklamowa działalność
z dnia na dzień przybiera na agresywnej ekspansji w stołeczny rynek reklamowy.

Za chwilę mogą powstać w POLSKIM sejmie zespoły takie jak:
Niemiecki Zespół Parlamentarny,
Izraelski Zespół Parlamentarny,
Białoruski Zespół Parlamentarny....... tylko gdzie w tym całym
sejmowym bałaganie miejsce dla
Polski i Polaków..??

Debrycz,
- pisze
ko. - Do
w czasie
poboru”.

Andrzej Łukawski

Trakt Królewski w Warszawie,
niegdyś wiodący ze Starego Miasta w kierunku południowym
szlak komunikacyjny przyciąga
turystów a w ślad za nimi różnych
„biznesmenów”, którzy z historią
Warszawy i Traktu Królewskiego
mają już niewiele wspólnego.
W 1994 Trakt Królewski w Warszawie wraz z historycznym
zespołem miasta i Wilanowem
został uznany za pomnik historii
ale jak widzimy na załączonym
obrazku, to poszanowanie historii
jest jaskrawo wypaczone.
Tablica Wołyńska nadal jest zastawiona słupem reklamowym
gazety wybiórczej a co gorsza,
przesuniętym jeszcze bliżej tablicy niż to było podczas Marszu
Pamięci uniemożliwiając dostęp.
SKANDAL, SKANDAL, SKANDAL!!!!!!

sejmie Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE) w
której Miron Sycz jest v-ce przewodniczącym.
Już sama nazwa nowego zespołu powala z nóg bo czym innym
byłby np. Zespół Parlamentarny
ds. Ukrainy a czym innym obecna
nazwa sugerująca jednoznacznie
ukrainizację polskiego parlamentu.

Kryzys na Ukrainie.
- Zamieszki przed parlamentem.

„Trakt Królewski” - po co.?

„Trakt Królewski” będący we
„władaniu” Stołecznego Konserwatora Zabytków straszy reklamami i parasolami zasłaniającymi
zabytkową infrastrukturę zlokalizowaną w pasie konserwatora.

www.ksi.kresy.info.pl

Są ofiary śmiertelne poinformował Mer Kijowa Witalij Kliczko
który powiedział:
Posiadamy informacje, że są
ofiary śmiertelne. Zginęli ludzie,
którzy w Kijowie zabezpieczają porządek, młodzi chłopcy z
Gwardii Narodowej
Jak podaje Ukraińska Prawda od
rana 31 sierpnia trwa szturm na
budynek Rady Najwyższej w
Kijowie. Gazeta informuje o
blisko stu rannych wśród żołnierzy Gwardii Narodowej i
o ofiarach śmiertelnych. Manifestanci chcą dymisji prezydenta.

ry mówi, że: podczas zamieszek
przed Radą Najwyższą w Kijowie
rannych zostało ponad 100 wojskowych i milicjantów, ochraniających jego siedzibę.
Anton Heraszczenko podał też, że
jeden z żołnierzy, którzy zmarli
w szpitalu, zginął od kul z broni palnej. „Nazywał się Ihor

Na osobistym profilu FB,
doradca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton
Heraszczenko poinformował,
że w zamieszkach zostało
rannych blisko stu żołnierzy
Gwardii Narodowej a ich stan
jest bardzo ciężki.
Tą wiadomość potwierdza
naczelnik stołecznej milicji
Ołeksandr Tereszczuk któ- / Foto VALENTYN OGIRENKO / REUTERS /

miał 25 lat
Heraszczensłużby trafił
wiosennego

Mer Kijowa Witalij
Kliczko poinformował
natomiast, że są ofiary
śmiertelne. „Posiadamy informacje, że są
ofiary śmiertelne. Zginęli ludzie, którzy w
Kijowie zabezpieczają porządek, młodzi
chłopcy z Gwardii Narodowej” - oświadczył
Kliczko.
W żołnierzy rzucono
granat bojowy. Demonstrujący użyli też granatów
hukowych. Starcia rozpoczęły się
też przed pobliskim hotelem Kijów. Manifestanci domagają się
dymisji prezydenta.
Petro Poroszenko zapowiedział
na dziś orędzie do obywateli.

www.ksi.kresy.info.pl
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Plan spotkania w Świątnikach
12-13 września 2015
SOBOTA:
11.30 Występ zespołu Faustyna z Równego (Ukraina).
12.00 Występ Scholi z Novego Malina (Czechy).
12.30 Otwarcie V Międzynarodowego Spotkania Miłośników Ziemi
Wołyńskiej i Kresów Wschodnich.
13.00 Uroczysta Msza Święta z udziałem Narodów Kresów.
14.30 Występ Zespołu Pieśni i Tańca Szkoły Artystycznej w Sarnach
(Ukraina).
15.00 Otwarcie wystaw pt. Kresy wczoraj i dziś. Narody na Kresach
Wschodnich.
15.30 Międzynarodowa Konferencja pt. W 70. rocznicę przesiedleń.
Losy Narodów Kresów po II Wojnie Światowej.
17.00 Występ zespołu Serpynok z Korca (Ukraina).
18.00 Kresowa biesiada, zabawa taneczna, pokaz sztucznych ogni.

NIEDZIELA:
DZIEŃ PAMIĘCI W 70. ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA II WOJNY
ŚWIATOWEJ
11.30 Występ zespołu Serpynok z Korca.
12.00 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.
12.30 Przywitanie zaproszonych gości.
13.00 Msza Święta.
14.10 Testament Wołynia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
14.15 Apel Pamięci w 70. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
Salwa honorowa.
14.30 Odsłonięcie Tablicy Pamięci Korpusu Ochrony Pogranicza.
Złożenie wieńców i kwiatów.
15.00 Pokazy Straży Granicznej.
16.00 Występy zespołów folklorystycznych Ziemi Ślężańsklej.
- oprawa wojskowa: 10 Pułk Dowodzenia z Wrocławia
- wystawa plenerowa Madonny Kresów (Tadeusz Kukiz)
- Pułk 1. Strzelców Konnych Księstwa Warszawskiego z Sobótki
- poczty sztandarowe zapraszamy na 13 września
Uroczystości odbędą się w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w
Świątnikach, oraz w Szkole Podstawowej w Świątnikach.
Koordynator:
Jerzy Rudnicki, tel. 696 188 979,
Andrzej Patuszyński, tel. 605 440 442.
Informacje: www.kresowianie.info,kresowianie@o2.pl

27 sierpnia 2015 r. zmarł

prof. dr hab. Zbigniew Jan Nowak
Pogrzeb odbędzie się 1 września w Gdańsku. O godz. 9.00 msza św. w kościele Chrystusa Króla przy ul. Bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego 55. , o godz. 13.30 pogrzeb na Cmentarzu Łostowickim. Zgodnie ze swoim życzeniem Zmarły będzie pochowany w Kwaterze Sybiraków.
Zmarł prof. dr hab. Zbigniew Nowak, lwowianin i gdańszczanin, historyk i bibliofil, miłośnik Pomorza i Kresów Wschodnich, wieloletni dyrektor Biblioteki PAN w Gdańsku.
Urodził się on w 1927 r. we Lwowie, ale całe dzieciństwo spędził w Wielkich Mostach koło Żółkwi, gdzie jego ojciec był wykładowcą w Centralnej Szkole Policji Policji. Po agresji Związku
Sowieckiego we wrześniu 1939 r. większość wykładowców i kadetów została w podstępny sposób zwabiona na plac apelowy i wymordowana ogniem karabinów maszynowych przez NKWD.
Z kolei ich rodziny, w tym rodzinę państwa Nowaków, zesłano do Kazachstanu.
Przyszły profesor do Polski powrócił w 1946 r., ale już nie do Lwowa, lecz do Małopolski. Wraz z innymi sierotami wojennymi zamieszkał jako wychowanek w Państwowym Zakładzie
Naukowo-Wychowawczym im. Tadeusza Kościuszki, mieszczącym się w pałacu Potockich w Krzeszowicach. Tutaj ukończył szkolę średnią. Jego kolegą szkolnym był mój śp. Ojciec, Jan
Zaleski, późniejszy językoznawca. Jako Kresowianie, a przy tym bibliofile i kolekcjonerzy, mieli oni obaj wspólne zainteresowania. Przyjaźnili się ze sobą przez długie lata. W czasach
szkolnych zawiązali przyjaźnie z innymi wychowankami zakładu w Krzeszowicach, w tym z późniejszą piosenkarką Sławą Przybylską oraz braćmi Stefanem i Andrzejem Bratkowskimi,
a także z innym bibliofilem, Stanisławem Brudkiem z Pacanowa. Ich wspólne wspomnienia zawarte zostały w książce „Mieliśmy kilkaset sióstr i braci”, wydanej pod redakcją Ryszarda
Abramowicza, Stefana Bratkowskiego i Romana Wójcika.
Po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Zbigniew Nowak wyjechał wraz z żoną Kingą do Gdańska, gdzie
przez 43 lata pracował w tamtejszej Bibliotece PAN. W latach 1981 – 1997 był jej dyrektorem. Uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora. Pasjonował się historią,
kulturą i literaturą tak Gdańska i Pomorza, jak i Kresów Wschodnich. Bardzo dużo pisał. Za swoje publikacje o Mostach Wielkich został w 2008 r. honorowym obywatelem tego miasta.
Rok wcześniej za publikacje o Gdańsku, w tym zwłaszcza o gdańskim drukarstwie, otrzymał Medal Księcia Mściwoja II.
Wielokrotnie bywał on w naszym domu, zwłaszcza, gdy w Krakowie odbywały się aukcje starych książek. Z kolei w 1968 r. moja rodzina spędziła wakacje w jego gdańskim mieszkaniu.
Pamiętam jego barwne opowieści o wydarzeniach w sierpniu 1980 r., które mógł obserwować wprost z okna swojej biblioteki, znajdującej się tuż przy słynnej bramie Stoczni Gdańskiej. Był
bardzo pogodnym i życzliwym człowiekiem. Zmarł po długiej chorobie w dniu 27 sierpnia br. Żył 88 lat. zostawił dwoje dzieci, pięcioro wnucząt i sześcioro prawnucząt. Pogrzeb odbędzie się
1 września w Gdańsku. O godz. 9.00 msza św. w kościele Chrystusa Króla przy ul. Bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego 55. , o godz. 13.30 pogrzeb na Cmentarzu Łostowickim. Zgodnie

ze swoim życzeniem Zmarły będzie pochowany w Kwaterze Sybiraków.

Parafrazując znane słowa: „Śpij, Panie Profesorze, w ciemnym grobie, niech Lwów i Gdańsk przyśnią się Tobie”.
Ks. Tadeusz Zaleski
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Całe długie życie czekali na taką chwilę…

Andrzej Kiszka i Wiktor Sumiński odsłonili tablicę Żołnierzy
Wyklętych
Kazimierz Rynkiewicz
(NOWOGARD) Mieszkają w sąsiednich gminach, całkiem niedaleko siebie, czytali o sobie w Tygodniku Łobeskim, słyszeli o sobie w przekazywanych relacjach,
ale po raz pierwszy spotkali się i
podali sobie ręce w Nowogardzie,
w minioną sobotę, 15 sierpnia
2015 roku, odsłaniając tablicę
między innymi im poświęconą.
To była dla nich i dla wielu zgromadzonych gości wzruszająca
chwila.
Mowa o dwóch weteranach polskiego podziemia niepodległościowego, których mieszkańcy
powiatu łobeskiego znają zapewne z licznych artykułów w Tygodniku Łobeskim. To Andrzej Kiszka mieszkający w gminie Radowo
Małe i Wiktor Sumiński, mieszkający w gminie Resko. Jednak
los zetknął ich dopiero w sąsiednim powiecie, w Nowogardzie,
gdzie 15 sierpnia br. odbyło się
uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym.
To za sprawą proboszcza parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny ks. Grzegorza Legutki, który postanowił taką tablicę postawić. Uroczystość zbiegła
się z świętem patronki parafii oraz
70 rocznicą utworzenia parafii w
Nowogardzie. W sprawę bardzo
mocno zaangażował się Mirosław Berezowski, nowogardzki
weterynarz, który wraz z kilkoma
osobami doprowadzili sprawę do
szczęśliwego finału. Warto wspomnieć, że jego babcia mieszkała w Łobzie na ul. Kościuszki, a
w marcu br. opublikował on w
Tygodniku Łobeskim artykuł o
Andrzeju Kiszce. Zresztą przygotowaniami do tych uroczystości
żyła cała społeczność parafialna,
gdyż np. Caritas (z szefową Grażyną Rynkiewicz) przygotowała
stoiska z różnymi fantami i ciastami upieczonymi przez parafian, a
pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone dla naj-

bardziej potrzebujących.
Odnaleźli ziomka i bohatera
Gdy w Nowogardzie fachowiec
rył na marmurowej tablicy inskrypcje, przygotowując ją do
wmurowania w kamień, w odległej części Polski, niedaleko Płocka, młodzi ludzie ze Stowarzyszenia Pro Patria w Dobrzykowie,
skąd pochodzi Wiktor Sumiński,
zorganizowali konkurs pt. Kartka
dla weterana. O wcześniejszym
pobycie tych młodych ludzi u
pana Sumińskiego informowałem w nr. 1 Forum Regionalnego.
Konkurs polegał na tym, że dzieci
rysowały laurki i składały życzenia panu Wiktorowi na 94 urodziny, przypadające 28 lipca. Życzenia mogli także złożyć wszyscy
chętni. Informacja błyskawicznie
pomknęła Internetem i plon przerósł najśmielsze oczekiwania. Pan
Wiktor w ciągu kilku tygodni stał
się popularną osobą. Na adres
portalu plock.pl i Stowarzyszenia
Pro Patria napłynęły kartki i listy
z życzeniami z całego kraju, ale
także z Węgier, Irlandii i Anglii. Z
tym całym konkursowym plonem
ekipa z Dobrzykowa pojawiła się
u pana Wiktora w dniu urodzin.
Przywieźli obrazy i laurki, kartki
i pięknie wydane książki z dedykacjami; o gen. Fieldorfie od
Stowarzyszenia Historycznego
im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ w
Płocku, o Legionach Polskich od
radnego płockiego Michała Sosnowskiego, a w albumie podarowanym od władz Sierpca dedykacja: „Dla Pana Wiktora Sumińskiego w podziękowaniu za cały
wysiłek poświęcony dla Polski”.
Życzenia urodzinowe i podziękowania za trud życia, odwagę,
patriotyzm i poświęcenie złożyli
m.in. poseł z Płocka, drużyny harcerek, rodzina żyjącego Żołnierza
Wyklętego „Cichego”, z Anglii
dotarł list córki „Spokojnego” z
27 Wołyńskiej Dywizji AK, zaś
pani Renata z Jeleniej Góry dopi-

sała o sobie: wnuczka legionisty i
córka więźnia politycznego, inna
dołączyła drewniane skrzydło
anioła… Urocze rysunki kilkuletnich dzieci: 100 lat dla pana
Wiktora…, Panu Bohaterowi…,
Panu Superbohaterowi - z rysunkiem Batmana, który ma na piersi
znak AK… Najprzeróżniejsze w
formie kartki urodzinowe, ze słowami ciepłymi, wzruszającymi,
krzepiącymi… I jeszcze mocna
sentencja od Polaków z Węgier:
„Bo własne tylko upodlenie ducha, ugina wolnych szyję do łańcucha”…
Pan Wiktor odsiedział 10 lat więzienia za marzenia o niepodległej
Polsce, później jeszcze kilkadziesiąt przeżył w tzw. Ludowej, ogłupiającej, zakłamującej, upodlającej, ale ducha zachował. Stąd i
przyczyna tak licznej korespondencji od przecież nieznanych mu
rodaków. W tym samym dniu 60
kart z życzeniami od żołnierzy 12
Brygady Zmechanizowanej przywozi pan Piotr Maletka. Później
roztoczy nad panem Wiktorem
wszechstronną opiekę, włącznie
z medyczną. Widząc w Nowogardzie rzesze zgromadzonych
ludzi, składających mu życzenia,
ściskających mu dłoń, dopowie: Nie wiedziałem, że mam tylu nieznajomych przyjaciół.
Tablica ku pamięci
15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego, ustanowione w rocznicę
Cudu nad Wisłą, zwycięskiej bitwy z bolszewikami w 1920 roku.
Gdyby wtedy bolszewicy wygrali, Polska, powstała w 1918 roku,
istniałaby zaledwie dwa lata, a
Europa dzisiaj wyglądałaby zapewne inaczej. Dzięki temu zwycięstwu Polska rozwijała się przez
20 lat, co umożliwiło wychowanie
w duchu patriotycznym pokolenia
wolnych synów i córek. Do tego
pokolenia należą Andrzej Kiszka i
Wiktor Sumiński. Są rówieśnikami, obaj mają po 94 lata, a więc
przeżyli całą epokę, naznaczoną
dramatycznymi wydarzeniami.
Brali w nich udział, i – jakby powiedziała Inka – zachowali się
jak trzeba. Dzisiaj młodzi ludzie,
poszukując prawdy i autorytetów, odnajdują ich i też chcą być
niezłomni. Oczywiście w innym
świecie i innych warunkach, ale
pewne cechy i wartości są – jak
widać - niezmienne.
Jest więc 15 sierpnia 2015 roku.
Msza w kościele w Nowogardzie;
na honorowych miejscach siedzą

nasi weterani z małżonkami. Z
tyłu delegacja żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Ksiądz Legutko wita wszystkich i kieruje do weteranów ciepłe
słowa. Po mszy otrzymują kwiaty
i pamiątkowe tablice. Wszyscy
wychodzą przed kościół, gdzie
z boku posadowiono trzy sporej
wielkości głazy, przywiezione
spod Golczewa. Na jednym jest
wmurowana tablica poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Dwa
pozostałe będą upamiętniać inne
wydarzenia i rocznice. Jest sporo
fotoreporterów. Z boku młodzież
z dużym szyldem zachodniopomorskiego ONR-u. Andrzej Kiszka i Wiktor Sumiński razem odsłaniają tablicę z napisem: Cześć
i chwała bohaterom Żołnierzom
Wyklętym 1944-1963 oraz słowami Andrzeja Kiszki, ułożonymi w
znak V: Tak im nakazywała wiara
i miłość do ojczyzny.
Żołnierze ze szczecińskiej Brygady składają kwiaty. Starsze
małżeństwo gra i śpiewa pieśni.
Przyjechali z Gdańska. Delegacja
Prawa i Sprawiedliwości z Gryfic z panem Grzegorzem Burczą
zapala znicze pamięci. Ludzie
podchodzą i wręczają weteranom
kwiaty, składają życzenia, robią
sobie z nimi zdjęcia, rozmawiają.
Jest gwarno i radośnie, tym bardziej, że obok trwa festyn parafialny.
Od symboli do konkretów
Później rozmowy przenoszą się
do ustawionego obok namiotu.
Tu dowiaduję się od pana Piotra
Maletki, że był wcześniej u pana
Wiktora ze specjalistką od słuchu,
która zbadała go i zaleciła lepszej
jakości aparat słuchowy, w dodatku na oba uszy. W tej chwili nasz
weteran nosi jeden aparat starego
typu, co sprawia mu spore kłopoty w komunikowaniu się z otoczeniem. Pan Piotr wraz z panem
Maciejem Paulem, na co dzień
żołnierzami 12 Brygady, błyska-

wicznie uruchomili na facebooku
stronę pt. „Operacja Echo”, na
której ogłosili zbiórkę pieniędzy
na dwa aparaty słuchowe dla pana
Wiktora. Społeczność „sieciowa”
szybko rozpropagowała akcję i
do wczoraj zaproszonych do niej
było ponad dwa tysiące użytkowników. Ludzie wystawiają na licytację przeróżne rzeczy, od książek i koszulek po szczecińskie
piwo i pieniądze przeznaczają na
zakup aparatów słuchowych. Na
potrzebnych 7 tys. zł zebrano już
ponad 5 tys. Jeżeli ktoś chciałby pomóc w tej sprawie, można
skontaktować się z organizatorami po wpisaniu w Internecie hasła „Operacja Echo” lub kontakt
z niżej podpisanym. Już podjęte zostały następne czynności
zmierzające do poprawienia warunków użytkowania łazienki w
mieszkaniu państwa Sumińskich.
Pan Piotr podejmując się opieki
nad panem Wiktorem okazał się
człowiekiem, choć młodym, to
bardzo wrażliwym, a zarazem aktywnym i pomysłowym. Takie też
mogą mieć oblicza niezłomność
i patriotyzm w dzisiejszych czasach. Bo jak napisał poeta Marian
Hemar: Wstają i w grób się kładą.
Narody i pokolenia. Zmieniają się
chłopcy na warcie. Ale się warta
nie zmienia.
Kazimierz Rynkiewicz
Ps. Po powrocie do Łobza ze
zdziwieniem stwierdziłem, że w
to państwowe święto na żadnym
z budynków urzędów, szkół, a
choćby i komendy policji nie
powiewa biało-czerwona. Święto Wojska Polskiego przypadało
w sobotę; urzędnicy otrzymali
wolne od pracy w innym dniu. Z
przywileju skwapliwie skorzystali, ale o obowiązkach zapomnieli.
Wiktor Sumiński
Mieszka w Prusimiu, w gminie
Resko, w powiecie łobeskim. Ma
94 lata. Urodził się 28 lipca 1921
r. w Koszelówce, gm. Gąbin, pow.

www.ksi.kresy.info.pl

Płock. Mieszkał w pobliskim Dobrzykowie. Był najmłodszym z
dziewięciorga dzieci. Wspomina,
że przed wojną nauczyciele byli
wielkimi patriotami i w takim duchu ich uczyli. Rodzice również.
Dlatego przystąpił do konspiracji.
Był członkiem Związku Walki
Zbrojnej Armii Krajowej, a od
1945 roku działał w Ruchu Oporu Armii Krajowej, który podjął
walkę z drugim okupantem, nie
godząc się na sowietyzację Polski.
Uczestniczył wraz z kolegami
w kilkudziesięciu akcjach zbrojnych, wymierzonych w komunistyczny aparat represji.
Został aresztowany w 1947 roku
i przeszedł ciężkie śledztwo. Został skazany na karę śmierci, ale
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po zastosowaniu amnestii dostał
wyrok 15 lat więzienia. Odsiedział 10 lat, w tym 5 we Wronkach, w więzieniu o najcięższym
rygorze. Więzienne mury opuścił
11 stycznia 1957 roku.
Po takim wyroku trudno mu było
znaleźć pracę. Pomógł mu więzień z celi, ppor. Adam Borzobohaty, wilnianin, inżynier rolnictwa, żołnierz Września 1939 roku
i Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego, aresztowany w 1948
roku. Po wyjściu z więzienia został kierownikiem Stacji Oceny
Odmian w Prusimiu koło Reska
i ściągnął tutaj pana Wiktora Sumińskiego, przyjmując go na stanowisko magazyniera. Tutaj pan
Wiktor poznał swoją żonę Zytę,
pochodzącą z byłego wojewódz-

twa stanisławowskiego. Gdy pod
koniec lat siedemdziesiątych pan
Wiktor odmówił zapisania się do
PZPR, zdegradowano go do stróża nocnego.
Pan Wiktor nigdy nie zapisał się
do ZBOWiDu. Po przełomie politycznym 1990 roku wstąpił do
Związku Byłych Więźniów Politycznych. W 1994 roku Sąd Wojewódzki w Płocku unieważnił
wyrok skazujący Sądu Wojskowego z 1947 roku, stwierdzając,
że pan Wiktor Sumiński należał
do organizacji podziemnej, która
miała na celu walkę o niepodległy byt Państwa Polskiego.
Andrzej Kiszka
Pan Andrzej Kiszka jest jednym
z ostatnich żyjących Żołnierzy
Wyklętych. Jest najdłużej ukrywającym się żołnierzem podziemia niepodległościowego, który
walczył począwszy od 1941 roku
z Niemcami, a zakończył swoją
odyseję wojenną aresztowaniem
w 1961 roku, walcząc z komunistami. Był najdłużej represjonowanym w PRL żołnierzem II
wojny światowej, gdyż wyszedł
z więzienia dopiero w 1971 roku.
Pan Andrzej Kiszka urodził się
21 listopada 1921 roku w Maziarni, w powiecie Biłgoraj, na

Lubelszczyźnie. Ma więc 94 lata
i jest rówieśnikiem pana Wiktora
Sumińskiego. Mieszka w Siennie Dolnym, w gminie Radowo
Małe.
W czasie okupacji niemieckiej, w
1941 roku, wstąpił w szeregi Batalionów Chłopskich. Rok później przeszedł do Armii Krajowej.
Jako partyzant walczył z Niemcami i Ukraińcami w oddziale Narodowej Organizacji Wojskowej
AK majora Franciszka Przysiężniaka, pseudonim „Ojciec Jan”.
Od 1945 roku walczył z Ukraińcami, NKWD i UB w oddziale
NSZ legendarnego kapitana Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”,
który m.in. uciekł z transportu
wiozącego partyzantów na Sybir.
Po śmierci „Wołyniaka”, w 1946
roku, dowodzenie oddziałem
przejął Adam Kusz „Garbaty”.
Jego ojca wywieźli na Sybir, gdzie
zmarł, jednego z braci zastrzelił
UB, drugiego utopili w rzece.
Partyzanci działali w rejonie Lasów Janowskich aż do sierpnia
1950 roku, gdy zostali otoczeni
przez ponad trzytysięczny kordon
wojsk Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, utworzonego na
wzór NKWD. UB wprowadził do
oddziału dwóch agentów, którzy
w czasie walki zabili dowódcę i
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kilku partyzantów.
Andrzejowi Kiszce z czterema
żołnierzami udało się, przez bagna, wydostać z okrążenia. Po ich
rozłączeniu się UB zabił dwóch
w 1952 roku, trzeci ujawnił się w
1956, a czwartego schwytano w
1959 i skazano na 15 lat więzienia. Z tej grupy pozostał już tylko
Andrzej Kiszka. UB wielokrotnie
próbował na jego rodzinie wymusić informacje o jego kryjówkach. Ojciec był brutalnie bity i
torturowany i zmarł wskutek odniesionych ran. Bito jego braci i
szwagrów.
Andrzej Kiszka ukrywał się w
leśnym bunkrze do 31 grudnia
1961 roku, gdy został aresztowany. Wyszedł z więzienia warunkowo po 10 latach, w 1971
roku. Gdy wrócił do rodzinnej
wsi, proboszcz opowiedział
mu, jak przyjeżdżali z Urzędu
Bezpieczeństwa i proponowali nowy samochód i dolary za
to, aby spowiadał jego rodzinę i
doniósł, gdzie się ukrywa. Brat,
mieszkający w Siennie Dolnym,
nieustannie inwigilowany, zmarł
mając zaledwie 36 lat. Pozostawił
żonę i dwójkę małych dzieci. Po
wyjściu z więzienia pan Andrzej
poślubił bratową i zaopiekował
się dziećmi.

Pochówek w Ostrówkach. Uczczono pamięć
zamordowanych Polaków
Redakcja

Latem 1943 roku polskie wsie
niemalże zniknęły z powierzchni ziemi. W 72. rocznicę rzezi,
której dokonali żołnierze UPA
na Polakach z Ostrówek i Woli
Ostrowieckiej, na cmentarzu w
Ostrówkach na Wołyniu pochowano szczątki 36 osób. Ciała ekshumowali polscy i ukraińscy badacze, w miejscu nieistniejących
już polskich wsi.
Po wsi Ostrówki położonej kilka
kilometrów od Bugu nie ma dziś
prawie śladu. Stojąca samotnie
kapliczka, niegdyś obok kościoła,
jest jedynym świadectwem obecności w tym miejscu Polaków.
W czterech przepasanych biało-czerwoną szarfą trumnach znalazły się szczątki 36 osób wyekshumowanych w tym roku przez
polsko-ukraińską grupę archeologów. Prace nadzoruje i finansuje
Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa.
Pochowane szczątki spoczęły w
zbiorowej mogile na ostrowieckim cmentarzu, obok szczątków
ofiar wyekshumowanych w 1992
i 2011 roku. Na odnalezienie
wciąż czeka 370 osób, których
szczątki porozrzucane są w miejscu dawnej wsi.
/ materiał video dostępny na http://lublin.tvp.pl/21438145/pochowek-w-ostrowkach-uczczono-pamiec-zamordowanych-polakow
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VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej
Jarosław 2015
Redakcja
łośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział
Jarosław, zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej. Wydarzenia festiwalowe
będą odbywać się w dniach 4-11
września.
PROGRAM
04.09. /piątek/ - Centrum Kultury
i Promocji w Jarosławiu
17.30 „Półtora miasta. Drohobycz
mniej znany” prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego
19.00 Wernisaż wystawy fotograficznej „Lwów”
05.09. /sobota/ - jarosławski Rynek
9.00 – 18.00 kiermasz jadła i rzemiosła artystycznego.
Stoisko z bogatą literaturą kresową wystawione przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd - Wsch Oddz. w
Jarosławiu
Już 4 września rusza siódma odsłona Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej, którego
motywem przewodnim będzie
Lwów i Ziemia Lwowska. Jak
co roku przygotowaliśmy dla
widzów bogaty i mamy nadzieję
atrakcyjny program, w którym
każdy znajdzie coś atrakcyjnego
dla siebie - od odczytów, poprzez
koncerty, spotkania autorskie, jarmark jadła i rzemiosła artystycznego, w którym udział wezmą artyści z Ukrainy i Białorusi.
W poście poniżej znajduje się
szczegółowy program Festiwalu.
Honorowy patronat sprawuje
Marszałek Województwa Podkarpackiego, a naszymi partnerami

są: Centrum Kultury i Promocji
w Jarosławiu, Miejski Ośrodek
Kultury w Jarosławiu, Państwowa
Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Jarosławiu oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie, który reprezentowany będzie przez
p. Tomasza Kubę Kozłowskiego
oraz bogate stoisko księgarskie.
VII Międzynarodowy Festiwal
Kultury Kresowej współfinansowany jest ze środków budżetowych Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Miejskiej
Jarosław.
Sponsorami strategicznymi są:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie oraz Rotary
Club w Jarosławiu.
Już po raz siódmy w imieniu organizatora - Towarzystwa Mi-

16.30 - oficjalna inauguracja Festiwalu
17.00 - zespół „Jagiellonia”
Gródka Jagiellońskiego

z

18.00 - huculski zespół „Gogodzy
Ganski”

F. Chopina w Jarosławiu

19.00 - Zespół „Hoverla” - folk rock ukraiński, łemkowski

17.30 – dzień żydowski - recital
Marty Bizoń z zespołem klezmerskim

06.09.2015 /niedziela/ - jarosławski Rynek

08.09.2015 /wtorek/ - Miejski
Ośrodek Kultury w Jarosławiu

10.00 –18.00 kiermasz jadła i rzemiosła artystycznego

17.30 – recital Haliny Kunickiej
/wstęp wyłącznie z wejściówkami dostępnymi w MOK od
04.09.2015/

17.00 - Zespół Pieśni Białoruskiej
„Małanka”
19.00 – Cygański tabor – Folklorystyczny Zespół Romski „Kałe
Jakha”
07.09.2015 /poniedziałek/ - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.

09.09.2015 /środa/ - Centrum
Kultury i Promocji w Jarosławiu
17.30 – dzień ormiański – spotkanie z Moniką Agopsowicz, ormiańska muzyka liturgiczna

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

10.09.2015 /czwartek/ - Centrum
Kultury i Promocji w Jarosławiu
17.30 – dzień lwowski – pieśni i
piosenki dawnego Lwowa w wykonaniu duetu „Fidelis”
11.09.2015 /piątek/ - Centrum
Kultury i Promocji w Jarosławiu
17.30 – recital Mieczysława
Święcickiego – zakończenie Festiwalu
Marlena Dudek
Za:
http://www.ckip.jaroslaw.pl/koncerty-zapowiedz/
id1732,VII-MiedzynarodowyFestiwal-Kultury-KresowejJaroslaw-2015.html
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List do Prezydenta RP w sprawie odebrania Krzyża
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Piotrowi Tymie
Kresowe Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

Żary, 21 sierpnia 2015r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
dotyczy: wszczęcia procedury odebrania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski „kłamcy wołyńskiemu” Piotrowi Tymie
Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia decyzji wszczęcia procedury odebrania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przewodniczącemu Związku Ukraińców w Polsce Piotrowi Tymie.
Osoba ta została odznaczona przez ustępującego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w dniu 31.07.2015 r. czyli na kilka dni
przed zdaniem urzędu na ręce Pana Prezydenta. Przegrane wybory odcisnęły chyba piętno na psychice ustępującej głowy państwa,
gdyż decyzje podejmowane w końcowym okresie sprawowania funkcji łagodnie mówiąc nie należały do najbardziej racjonalnych i
służących Polsce.
Szczególne wzburzenie w środowiskach kresowych wywołało odznaczenie jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce Piotra Tymę. Człowiek ten to „kłamca wołyński”, który w bardzo licznych
wypowiedziach publicznych zaprzeczał faktowi zaistnienia ludobójstwa ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanego
przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wielokrotnie gloryfikował ukraińskich zbrodniarzy
wojennych z UPA, SS-Galizien czy Legionu Wołyńskiego, bagatelizował i relatywizował zbrodnie ludobójstwa dokonane przez
tych przestępców.
Jest osobą przynoszącą realną szkodę w stosunkach polsko-ukraińskich, których właściwym fundamentem powinna być historia
Sprawiedliwych Ukraińców czyli tych przedstawicieli tej nacji, którzy nie ulegli chorej ideologii Stepana Bandery i jego bandyckich
kamratów, pomagali ofiarom banderowców (Polakom, Żydom, Rosjanom, Czechom, Słowakom, Węgrom, Cyganom) i za to zostali zamordowani przez UPA. Niestety Związek Ukraińców w Polsce nie jest zainteresowany tak budującymi przykładami postaw
ludzkich, dla Pana Tymy i jego kolegów to ukraińscy siekiernicy są prawdziwymi bohaterami. Szczerze bolejemy, bo absolutnie nie
sprzyja to pojednaniu między naszymi narodami.
Zgodnie z prawem Pan Prezydent ma możliwość pozbawienia orderu, gdy nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo
odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu. Pierwsza ewentualność dotyczy byłego Prezydenta toteż
trudno ją rozpatrywać. Piotr Tyma swoją postawą, działalnością i wypowiedziami publicznymi, w szczególności negującymi ludobójstwo ludności polskiej dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich spełnia kryterium, dla którego staje
się osobą niegodną jednego z najwyższych odznaczeń państwowych. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że tym samym odznaczeniem honoruje się żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji AK czy osobę, która zdołała przeżyć rzeź swojej miejscowości a jednocześnie
gloryfikatora UPA i „kłamcę wołyńskiego”.
Piotr Tyma zapewne zasłużył na bardzo wysokie odznaczenia od pogrobowców banderowców, ukraińskich SS-manów z SS-Galizien
czy pacyfikatorów Powstania Warszawskiego z Legionu Wołyńskiego. Nadawanie mu jednego z najwyższych polskich odznaczeń
państwowych jest jawnym deprecjonowaniem tego orderu, wpisującym się w haniebną tradycję nadań polskich orderów osobom
niegodnym np. Virtuti Militari dla Leonida Breżniewa.
Apelujemy do Pana Prezydenta o rozpatrzenie naszego wniosku w imię dbałości o godność i znaczenie OOP oraz układanie przyjaznych stosunków z Ukrainą na fundamencie prawdy, szacunku dla ofiar ludobójstwa i braku gloryfikacji zbrodniarzy wojennych.

Zarząd Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich
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W KOLEJNĄ ROCZNICĘ WYBUCHU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Polskich
Dzieci Wojny w Olsztynie

Olsztyn, 01, 09. 2015 r

ul. Kopernika 39

W KOLEJNĄ ROCZNICĘ WYBUCHU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

LIST OTWARTY DO WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
POLSKIE MAŁOLETNIE OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ WZYWAJĄ WŁADZE ORAZ PARLAMENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO ZAŁATWIENIA
SPRAWY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA POLSKICH MAŁOLETNICH OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ, ORAZ USTAWOWE UZNANIE NAS JOKO POKRZYWDZONYCH

Przypominamy, że występujemy w tej sprawie już ponad czternaście lat,

lecz do dziś sprawa nie została załatwiona! Natomiast pośpiesznie przyznano świadczenia, z polskiego budżetu, potomkom ofiar narodowości żydowskiej, nawet
nie zamieszkującym w Polsce, tak jakby to Polska odpowiadała za zagładę Żydów w okresie II Wojny Światowej.
Pominięcie nas w tym systemie pomocy, jaką uzyskały żydowskie dzieci wojny, od polskiego rządu odbieramy, jako wyjątkową arogancję i lekceważenie
najbardziej pokrzywdzonego pokolenia Polaków 20 wieku.
Wypada tu również nadmienić, że dzisiaj dzieci Niemców, sprawców wojny, znacznie lepiej żyją, niż dzieci ich ofiar.
Przez wiele lat kolejne rządy i parlamenty uporczywie nie chcą zauważyć tego bolesnego problemu. Szczegóły i uzasadnienie naszej sprawy zawarte są
w poprzednich petycjach. Jednak dla uściślenia wymieniamy niektóre szczegóły krzywd i represji, których doznawaliśmy jako małe dzieci, stając się ofiarami
Drugiej Wojny Światowej:
Chodzi nam o te Małoletnie Ofiary II Wojny Światowej, które będąc małymi dziećmi:
1. Nie mogły brać udziału w walkach;
2. Nie były wywiezione na Syberię, ani na przymusowe roboty u wrogów;
3. Nie przebywały w Obozach Zagłady czy innych obozach, tworzonych przez okupantów.
Te właśnie, Małoletnie Ofiary II Wojny Światowej, dotąd nie objęto świadczeniami, a one często bardziej ucierpiały, niż te, które już otrzymują pomoc.
Przykłady krzywd i represji, które dotknęły Polskie Dzieci Wojny:
1. Utrata, jednego lub obojga rodziców, traumatyczne wspomnienia;
2. Wygnanie z własnego domu, ucieczki dla ratowania życia, przesiedlenia w bydlęcych wagonach, tułaczka, chłód i brak środków do życia;
3 Utracone dzieciństwo i radości dziecięcego życia w środowisku rodzinnym;
4. Brak możliwości należytej opieki medycznej i socjalnej;
5. Brak dostępu do nauki, wykształcenia i konkretnego zawodu z powodu wojny i bardzo trudnymi warunkami powojennymi pozbawiło Dzieci Wojny szans na
lepsze życie;
6. Ciągły strach przed UB i SB, poniewierka, poniżenie i prześladowania;
7. Zmuszanie do darmowej pracy w organizacji „SŁUŻBA POLSCE”; To jest bardzo skrócony zestaw krzywd i represji, jakich doznawaliśmy
i po jej zakończeniu.

w okresie wojny

W 2009 roku minęła siedemdziesiąta rocznica początku naszej dziecięcej tragedii. Rocznica ta była wyjątkowo dobrą okazją do załatwienia bolesnego rachunku krzywd. Polska władza, od wielu lat jest wyjątkowo rozrzutna, ale wobec nas arogancka i niesprawiedliwa.
Czy władza myśli, że naród nie widzi tego, co dzieje się w Naszej Polsce ?
Mamy wrażenie, że ze strony władzy, jest oczekiwanie, aż sami odejdziemy z tego świata, że wyniszczymy się brakiem środków do życia, skandalicznie niskimi emeryturami i rentami, najdroższymi lekami w Europie i wielomiesięcznym oczekiwaniem na świadczenia medyczne, itd.
Historia Polski zaliczy ten stan, jako kolejną zbrodnię NA POKOLENIU POLSKICH DZIECI WOJNY.
Jeszcze mamy odrobinę nadziei na przyjazną decyzję.
Jeśli tę nadzieję utracimy to pozostanie nam tylko zdecydowana walka dostępnymi nam środkami demokratycznymi o sprawiedliwość. Nasze rodziny, nasze dzieci i
wnuki masowo nas popierają, to jest kilka milionów! Wreszcie musi nadejść czas, na uznanie naszych krzywd.

Do wiadomości:
1. Prezydent R. P.
2. Zarząd Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Dzieci Wojny
3. Prasa Radio i Telewizja

Adres: ul Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Podpisy:

Prezes Z.G. W.M.S.P.D.W.

Romuald Drohomirecki e-mail : romualddrohomireckidom@wp.pl
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Z prasy na Kresach
Premier Litwy udaje się na Ukrainę Patriotyczny weekend
L24
na Wileńszczyźnie
Premier Litwy Algirdas Butkevičius rozpocznie we czwartek
dwudniową wizytę na Ukrainę. Spotka się z przywódcami Ukrainy, weźmie udział w
ceremonii otwarcia konsulatu
honorowego Litwy, spotka się z
przedsiębiorcami.

Litewski polityk, jak zapowiada,
będzie się też starał zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na to, że konflikt na Ukrainie
jeszcze się nie skończył, a Ukraina potrzebuje dalszego wsparcia
z Zachodu.
Premier Litwy spotka się z prezydentem Petro Poroszenką. Obaj
politycy będą rozmawiali o reformach przeprowadzanych na
Ukrainie, omówią współpracę w
dziedzinie logistyki, energetyki
oraz IT.
Podczas spotkania z premierem
Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem

WILNOTEKA

szef litewskiego Rządu poruszy
temat postępów w przygotowaniach kraju do realizacji umowy
stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą oraz umowy o
wolnym handlu UE-Ukraina.
Podczas wizyty na Ukrainie Algirdas Butkevičius weźmie udział
w ceremonii otwarcia konsulatu

honorowego Litwy w mieście
Biała Cerkiew.
Na Ukrainie ma być ponadto
podpisana umowa o powołaniu
rady ds. młodzieży, protokół dotyczący wspierania przez Litwę
dziedziny łączności, odbędzie się
posiedzenie litewsko-ukraińskiej
rady biznesu.

Pierwsi poborowi już są w
szeregach

W Wilnie i na
Wi l e ń s z c z y ź nie uroczyście
obchodzono
95
rocznicę
jednego z najważniejszych
zwycięstw
w
dziejach oręża
polskiego - Bitwy Warszawskiej. Honorowe
warty na Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz
w Alei Pamięci Narodowej w
Zułowie pełnili harcerze, kombatanci oraz członkowie klubów
historycznych. Hołd polskim
żołnierzom złożony został również podczas uroczystości w Rykontach i Miednikach.
Podczas uroczystości na Rossie
attache Obrony Ambasady RP
na Litwie płk Zbigniew Szlęk

powiedział, że jest to miejsce
szczególne dla wszystkich Polaków, miejsce, gdzie „spoczywają
prochy Matki i Serce Marszałka,
naczelnego wodza i autora największego od czasów wiktorii
wiedeńskiej polskiego zwycięstwa, które w 1920 roku ocaliło nie tylko niepodległą Polskę,
ale i całą demokratyczną Europę
przed zagrażającym jej komunistycznym totalitaryzmem”.

Remont kaplicy w
Zborowie
MONITOR WOŁYŃSKI

KURIER WILEŃSKI
Prawie 500 pierwszych poborowych
rozpoczęło wczoraj,
24 sierpnia, służbę
zasadniczą.
Jednak są to wyłącznie
ochotnicy,
którzy
zgłosili się do wojska po przywróceniu w tym roku tej
powinności dla młodych mężczyzn.
Wśród 495 nowych
żołnierzy w wieku
20-30 lat, którzy
rozpoczęli
dziewięciomiesięczną
służbę w Batalionie
Dragonów im. Wielkiego Księcia Litewskiego Butygejda, jest również 19 dziewczyn.
Do Kłajpedy trafiła młodzież z
całej Litwy, w tym również z Wileńszczyzny.
W tym roku planowano powołać do służby zasadniczej około 3 tys. poborowych, jednak z
powodu napływu dużej liczby
zgłoszeń ochotniczych pobór już
został wstrzymany w większości
jednostkach terytorialnych. Trwa
głównie w okręgach kowieńskim
i wileńskim.
„Wszyscy są zmotywowani, mają
wspólny cel. Liczę wiec, że nie
zobaczymy tu symulujących służbę i nie usłyszymy zażaleń wykonujących zadania. Będziemy

najpoważniejszymi żołnierzami”
— powiedział pierwszy wśród
ochotników do wojska 19-latek
Ernestas Vilimas z Możejek, który
przyjechał do Kłajpedy odbywać
służbę wojskową. Jak powiedział
dziennikarzom, decyzję o służbie
w wojsku podjął jeszcze na długo
przed przywróceniem obowiązkowego poboru na Litwie. Jak
mówił, jego wybór był patriotycznie umotywowany, dlatego zbytnio nawet nie interesował się jakie przysługują poborowym ulgi.
Według informacji Ministerstwa
Ochrony Kraju, do 10 sierpnia do
służby zasadniczej zgłosiło się już
2 461 osób. Największym zainteresowaniem wśród zgłaszających
się cieszył się właśnie batalion
w Kłajpedzie, bo ochotnicy mają
przywilej wyboru miejsca przy-

szłej służby. Tym z ponad 150
osób, którym zabrakło miejsca w
kłajpedzkim batalionie, zostanie
zaproponowana do wyboru inna
lokalizacja miejsca służby.
Pierwszy dzień służby młodych
poborowych sprawił duże zamieszanie w Batalionie Dragonów
im. Wielkiego Księcia Litewskiego Butygejda, bo przywitać
ich przyjechali prezydent Dalia
Grybauskaitė oraz minister obrony kraju Juozas Olekas i dowódca
Wojska Litewskiego generał major Jonas Vytautas Žukas. Tymczasem w batalionie wciąż jeszcze trwają prace remontowe. Ich
podstawowy zakres — renowacja
koszar i klas — zakończono na
początku sierpnia, jednak całość
prac remontowych potrwa do
końca roku.

Z inicjatywy Fundacji MOSTY
na wielowyznaniowym cmentarzu miejskim w Zborowie rozpoczęły się prace konserwatorskie
kaplicy poświęconej pamięci żołnierzy poległych za Ojczyznę w
latach 1914–1920.

prywatnych sponsorów. Tegoroczne prace konserwatorskie realizowane są przy wsparciu finansowym Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa pod kierownictwem prof. Janusza Smazy z
warszawskiej ASP.

Kaplica-mauzoleum powstała w
1935 roku według projektu wybitnego architekta inż. Wawrzyńca Dayczaka. Modernistyczne
mauzoleum z elementami architektonicznymi
nawiązującymi
do klasycznego obronnego stylu
polskiego XVI w., zostało lokalizowane centralnie na cmentarzu
wojskowym, który także zostanie
odrestaurowany przez Fundację
MOSTY.

Pełne zakończenie projektu, czyli renowacja wnętrza kaplicy i
uporządkowanie jej otoczenia,
łącznie z ekshumacjami, oznaczeniem mogił żołnierskich i rekonstrukcją cmentarza wojskowego,
planowane jest na sierpień 2016
roku.

Rozpoczęcie projektu było możliwe dzięki zbiórce publicznej
prowadzonej przez Fundację
MOSTY oraz wsparciu ze strony

Fundacja MOSTY prowadzi
zbiórkę pieniędzy na ratowanie
tego unikalnego zabytku.
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Ocaleni od zapomnie- Nie było dialogu w sprawie szkół: winia: Antoni Wagner cemer zaprosił i… trzasnął drzwiami
MONITOR WOŁYŃSKI

Następny tekst w serii
szkiców biograficznych
o Polakach, którzy w
1939 r. trafili do niewoli
sowieckiej, jest poświęcony Antoniemu Wagnerowi.
Antoni Wagner urodził
się w 1899 r. w Łodzi
w rodzinie krawca Teodora Wagnera (zmarł w
1918 r.) i gospodyni domowej
Anny Wagner (ur. ok. 1875 r.).
Brat Franciszek (ur. ok. 1902 r.),
robotnik i siostra Anna, po ślubie Muszyńska (ur. ok. 1910 r.),
krawcowa, w przededniu II wojny
światowej mieszkali w Łodzi.
17 października 1925 r. Antoni
ożenił się z Antoniną Hnatówną
(ur. ok. 1903 r.), która pracowała
jako krawczyni.
W kwietniu 1917 r. dobrowolnie

wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. Z powodu choroby w lipcu
1918 r. został przeniesiony do rezerwy. Już pod koniec 1919 r. został po raz drugi zmobilizowany
i przydzielony do 9. Pułku Ułanów, który walczył przeciw Armii
Czerwonej. Antoni Wagner służył
w części gospodarczej szwadronu
zapasowego, położonej w Dębicy,
dlatego też udało mu się uniknąć
bezpośrednich walk. W 1920 r.
otrzymał odznaczenie «Orlęta»,
a w 1921 r. – został plutonowym.
.

Mleczarze w rozpaczy,
politycy w rozgłosie
KURIER WILEŃSKI

Balansujący na skraju upadłości litewscy
producenci
mleka
apelują do władz o
jedność w walce o
unijne wsparcie finansowe.
Premier
Algirdas Butkevičius
i minister rolnictwa
Virginija Baltraitienė
jadą do Brukseli,
gdzie podczas spotkania z unijnym komisarzem ds. rolnictwa
Philem Hoganem będą negocjować pomoc dla rodzimych producentów mleka.

Proszą o ponad 50 mln euro w
ramach rekompensaty strat, jakie litewscy mleczarze ponoszą
po rosyjskim embargo. Prezydent Dalia Grybauskaitė zamiast
wspierać premiera i minister w
ich staraniach, publicznie poddaje w wątpliwość ich inicjatywę.
Balansujący na skraju upadłości
litewscy producenci mleka apelują do władz o jedność w walce o
unijne wsparcie finansowe i pokazują przykład Łotwy, gdzie rząd i
prezydent ws. mleczarzy rozmawiają z Brukselą jednym głosem.
— Jeśli będziemy mówili jednym
głosem i wspólnie mocno, jak kot
szkła, trzymali się naszego stanowiska, to na pewno osiągniemy
swój cel — mówi w rozmowie z
„Kurierem” Andriejus Stančikas,

WILNOTEKA

Odpowiedzialny za sprawy
oświaty wicemer Wilna Valdas
Benkunskas zaprosił do samorządu dyrektorów czterech polskich i rosyjskich szkół. Są to
placówki, które uchwałą Rady
Miasta zostały zreorganizowane.
Do rozmowy jednak nie doszło.
Wicemer nie chciał rozmawiać,
bo dyrektorom towarzyszyli rodzice, a wśród należący do Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie.
Wicemer Wilna Valdas Benkunskas zaprosił na rozmowę dyrektorów Szkoły Średniej im.
Sz. Konarskiego, Szkoły Średniej Lazdynai oraz szkół im. L.
Karsawina i A. Puszkina. Dyrektorzy powiadomili o planowanym spotkaniu należących do
rad szkolnych rodziców. Umówione spotkanie jednak się nie
odbyło. Jak w rozmowie z Wilnoteką przebieg krótkiej wizyty
w samorządzie zrelacjonowała
przedstawicielka Forum Rodziców Szkół Polskich Danuta Narbut, „wicemer wszedł do sali,
gdzie się miało odbyć spotkanie,
zobaczył, że są tam nie tylko dyrektorzy, lecz również rodzice,
oświadczył, że chciał rozmawiać
wyłącznie z dyrektorami, a rodzice go nie interesują i nie chce
tu politykierstwa, zawrócił się i
wyszedł”.
Danuta Narbut, która w ubiegłej kadencji Rady Miasta była
wicedyrektorem administracji
stołecznego samorządu z ra-

prezes Litewskiej Izby Rolniczej.
Zaznacza też, że te pieniądze i tak
nie pokryją wszystkich strat mleczarzy, bo są one znacznie większe.
W tym tygodniu litewska, łotewska i estońska izby rolne oraz
zrzeszenie krajowych spółdzielni
mleczarzy wysłały do komisarza
Hogana wspólny list ws. sytuacji
w sektorze mlecznym w krajach
bałtyckich. Przedstawiają w nim
wyliczenia swoich strat z powodu ograniczeń eksportu do Rosji
i apelują do Komisji Europejskiej
o dofinansowanie. W rozmowie z
nami prezes Stančikas zauważa,
że w ocenie europejskiego centrum monitoringu sektora mleczarskiego sytuacja mleczarzy
krajów bałtyckich jest najgorsza
w Unii, a litewscy rolnicy są też
w najgorszej sytuacji wśród krajów bałtyckich.

mienia AWPL,
przypuszcza,
że taką reakcję
wicemera mogła wywołać
jej obecność.
„Owszem,
pracowałam
w administracji miasta, ale
jestem też rodzicem i tak
się składa, że należę do Forum
Rodziców Szkół Polskich. Sugerowaliśmy, że jeśli Benkunskas
nie chce rozmawiać z konkretnymi osobami z naszego grona,
to mogą one opuścić salę. Były
tam przecież osoby, które nic
wspólnego z polityką nie mają”
- powiedziała Wilnotece Danuta
Narbut.
Przedstawicielka Forum Rodziców Szkół Polskich powiedziała, że można się tylko domyślać,
w jakim celu wicemer zaprosił
dyrektorów: „Prawdopodobnie
rozmowa miała dotyczyć reorganizacji szkół. Dyrektorzy zostali
bowiem zaproszeni do samorządu po tym, gdy w mediach pojawiły się informacje o uchyleniu
przez Wileński Okręgowy Sąd
Administracyjny uchwały o reorganizacji Szkoły Średniej im. Sz.
Konarskiego. Społeczności pozostałych wymienionych szkół
również zaskarżyły w sądzie
decyzję Rady Miasta z 29 lipca
2015 r.”
Valdas Benkunskas w rozmowie
z Wilnoteką zapewniał, że miało

to być zwykłe robocze spotkanie
z dyrektorami szkół, a nie odbyło
się właśnie z powodu obecności
przedstawicieli AWPL. „Zbliża się rok szkolny. Zaprosiłem
dyrektorów, żeby omówić sprawy z tym związane, dowiedzieć
się, jak przygotowują się do 1
września w sytuacji, gdy sprawa
reorganizacji tych szkół trafiła
do sądu. Na spotkanie przyszli
również przedstawiciele frakcji
AWPL, którzy nie pozwolili porozmawiać osobno z dyrektorami. Jarosław Kamiński odmówił
opuszczenia gabinetu. Zadecydowaliśmy więc, że zorganizujemy inne spotkanie, kiedy nikt nie
będzie przeszkadzał. Nie chcemy wdawać się w niepotrzebne
politykierstwo”.
Przedstawiciele rodziców są
oburzeni tym, jak zostali potraktowani. „Zgodnie z obowiązującym na Litwie ustawodawstwem, społeczności szkolne, w
tym rodzice, mają prawa decydowania o przyszłości szkoły, do
której chodzą ich dzieci” - uważa
Danuta Narbut.

Są pieniądze na rozwój kultury
mniejszości narodowych
L24

Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL ogłasza konkurs na dofinansowanie
projektów dotyczących rozwoju
kultury mniejszości narodowych.
Projekty mają dotyczyć:
1.
upowszechniania
kultury
mniejszości narodowych na Litwie
2. działań na rzecz dzieci i młodzieży należącej do mniejszości
narodowych
3. zachowania dziedzictwa kulturalnego mniejszości narodowych
4. działalności sobotnich i niedzielnych szkółek mniejszości
narodowych
5. rozwoju tolerancji narodowej,
walki z rasizmem oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na narodowość
6. rozwoju kultury mniejszości
narodowych oraz współpracy w
dziedzinie kultury na Litwie Południowo-Wschodniej
7. integracji mniejszości romskiej
i pielęgnowania tożsamości narodowej.
Wnioski o dofinansowanie (De-

partament
sfinansuje
maksymalnie
80% kosztów
projektu) od
24
sierpnia
2015 roku do
11 września
2015
roku
mogą składać
zarejestrowane na Litwie
stowarzyszenia, fundacje oraz
organizacje pożytku publicznego
działające w dziedzinie rozwoju
kultury mniejszości narodowych
oraz reprezentowania ich interesów. Wnioski od osób fizycznych
przyjmowane nie będą.
Wraz z wnioskiem należy przedłożyć kopię zaświadczenia o rejestracji podmiotu ubiegającego
się o dofinansowanie oraz kopię
statutu.
Departament podkreśla, że nie
będą finansowane projekty przewidujące odnowienie, remont
obiektów (budynków) kulturalnych bądź nabycie mienia.
Druk wniosku i inne dokumenty
można pobrać tutaj.

Wnioski należy wysyłać na adres
Ministerstwa Kultury:
Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius.
Na kopercie należy umieścić dopisek „Departament Mniejszości
Narodowych przy Rządzie RL.
Wydział ds. Mniejszości Narodowych” („Tautinių mažumų departamentui prie LRV Ryšių su
tautinėmis bendrijomis skyriui”).
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela kierownik
Wydziału ds. Mniejszości Narodowych R. Paliukienė (8 5 219 34
03).
Należy podkreślić, że niemal
identyczny konkurs w listopadzie
2014 roku ogłosiło litewskie Ministerstwo Kultury.
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Banderowski stempel na
wołyńskiej rzezi.
Stanisław Żurek

Ryszard Terlecki w artykule „Sowiecki stempel na wołyńskiej
rzezi” („wSieci” nr 31/2015)
opisuje negocjacje polsko-ukraińskie toczone w latach 1942 –
1943 we Lwowie. Stronę polską
reprezentował komendant Obszaru AK Lwów gen. Kazimierz
Sawicki, natomiast stronę ukraińską przedstawiciele Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN), przy czym wymienia, że
jednym z nich był Zinowij Matła, członek najwyższych władz
OUN, tj. członek Prowodu OUB-B i jego referent polityczny.
Na spotkaniu w KG AK w Warszawie 17 kwietnia 1943 roku
gen Sawicki poznał stanowisko
Rządu Rzeczypospolitej Polski
na uchodźstwie w prawie ukraińskiej, przyjęte pod koniec marca 1943 roku. Tezy te Terlecki
przedstawia: pełne równouprawnienie, szeroko rozbudowany samorząd terytorialny, gwarancje
wszelkich swobód dla Kościoła
greckokatolickiego i Cerkwi prawosławnej, utworzenie uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie.
„W zamian oczekiwano wygaszenia antypolskiej propagandy,
stworzenia wspólnego frontu
wobec niemieckich okupantów i
wspólnej deklaracji wobec roszczeń sowieckich” (podkreślenie
moje – S. Ż.). Terlecki stwierdza:
„Na polecenie polskiego rządu
w Londynie negocjacje zostały
zerwane wiosną 1943 r, w chwili
gdy porozumienie było już niemal gotowe. Sawicki uważał, że
był to skutek ustępliwej polityki
wobec Sowietów. Czy Moskwa
w tej sprawie wywierała bezpośredni nacisk na rząd gen. Sikorskiego, czy działała za pośrednictwem Brytyjczyków?”. Cytuje
też zdanie gen. Sawickiego: „17
kwietnia 1943 r. (gen. Rowecki)
w obecności płk. Rzepeckiego zakomunikował mi decyzję rządu o
charakterze stosunku do prowadzonych przeze mnie rozmów –
całkowicie negatywny.”
Terlecki niestety nie ujawnia stanowiska strony ukraińskiej przyjętego podczas rozmów, czyli
frakcji OUB-B. Nie dowiemy się
więc z tego artykułu, czego domagała się od Rządu Polskiego
strona ukraińska, czyli banderowska frakcja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. 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 nacjonalistów
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).
Terlecki omija problem roszczeń OUN odnośnie terenów, z
których miał zrezygnować Rząd
Polski na rzecz utworzenia „samostijnej” Ukrainy – miały to
być „tylko” Wołyń, Podole i
Lwów, czyli z granicą na Bugu
i Sanie, czy także mieliśmy zadeklarować ”oddanie” Włodawy, Hrubieszowa, Lubaczowa,
Przemyśla, Sanoka, Leska, i
Krynicy? Jeżeli więc stwierdza:
„Na polecenie polskiego rządu
w Londynie negocjacje zostały
zerwane wiosną 1943 r., w chwili
gdy porozumienie było już niemal gotowe” (podkreślenie moje
– S. Ż.), to aż prosi się o podanie
chociaż głównych tez tego porozumienia.
Informacje o finalizowaniu rozmów polsko-ukraińskich wiosną
1943 roku są sprzeczne z relacją
emisariusza rządu Jerzego Lerskiego. W połowie 1942 roku
za pośrednictwem ks. greckokatolickiego Osypa Kładocznego, Delegat Rządu na Kraj, Jan
Piekałkiewicz, usiłował dojść do
porozumienia z władzami OUN,
aby wypracować wspólne stanowisko dotyczące spraw polsko-ukraińskich. Jerzy Lerski, wysłany z misją od Naczelnego Wodza i Premiera do władz Polskiego Państwa Podziemnego, miał
przewidziane rozmowy z metropolitą Andrzejem Szeptyckim
we Lwowie. „Chodziło o wspólną deklarację polsko-ukraińską
apelującą o zawieszenie broni i
jeden bratni front wobec wspólnych nieprzyjaciół. Delegat Rządu ustosunkował się sceptycznie
do tego projektu. Rozmowy z

Ukraińcami, podjęte niedawno
w Warszawie, fatalnie się urwały,
bowiem przedstawiciel polskiego
podziemia - adwokat Mieczysław
Rettinger (nie mylić z londyńskim
doktorem Józefem Rettingerem),
wydany został na placu Unii Lubelskiej przez dwóch przysłanych
ze Lwowa popów w ręce Gestapo. Musiałem więc złożyć oficerskie słowo honoru, że do swojego
miasta rodzinnego nie pojadę”
(Jerzy Lerski: „Emisariusz Jur”,
Warszawa 1989, s. 89).
Karol Borysowicz, oficer AK,
we wspomnieniach „Rola nacjonalistów ukraińskich w inspirowaniu, pomocy i przygotowaniu
zbrodni gestapo w okupowanej
Polsce” opisuje podstępną zdradę ks. Kładocznego i wydanie
w ręce gestapo rodziny Żurowskich. Pisze: „Rok 1942. Późna
jesień. R. Żurowski powrócił ze
Lwowa. W zacisznym gabinecie
na Brackiej 13 przy czarnej kawie
opowiadał mi w zaufaniu. „Zrobiliśmy wielką rzecz. Zawarliśmy
unię polsko-ukraińską – oczywiście na czasy powojenne. Stanu
przedwojennego w Małopolsce
Wschodniej utrzymać się nie da.
Sprawa ruska musi być uregulowana” - Kto, z kim, gdzie? - zapytałem. Zebranie odbyło się we
Lwowie u św. Jura, u metropolity Szeptyckiego. Ze strony ukraińskiej byli obecni: sędziwy metropolita greckokatolicki, Jego
były sekretarz – ksiądz Kłodoczny organizator zebrania, były
wicemarszałek senatu R.P. - Wasyl Mudryj i poseł Wasyl Boluch.
Ze strony polskiej – zastępca Delegata Rządu (londyńskiego) na
Kraj, ja i inni (o ile nie mylę się
– były wojewoda lwowski Dunin
– Borkowski). Zebranie zagaił
metropolita. W przemówieniu
wyraził ubolewanie, że stosunki
polsko-ukraińskie tak się zaogniły i że on sam tu nieco zawinił.
Żałował jedynie, że już krótki
czas, jaki pozostał Mu w życiu,
nie pozwoli na pogodzenie zwaśnionych bratnich narodów, itp.
Zebranie powzięło ważkie decyzje o przyszłym zgodnym współżyciu polsko-ukraińskim na zasadach równouprawnionych – w
ramach państwowości polskiej”.
Inwigilowany przez gestapo
inż. Żurowski postanowił uciec
do Rumuni posługując się lewą
„kenkartą”. Gdy ją otrzymał od
AK, poprosił o kenkartę także
dla ks. Kłodocznego. 30 grudnia 1942 roku w Warszawie w
wyniku donosu ks. Kładocznego
gestapo aresztowało 6 Polaków:
inż. Żurowskiego wraz z żoną i
3 córkami oraz sekretarkę firmy
Leszczków. Osoby te pochodziły
ze wsi Leszczków pow. Sokal.

Inż. Żurowskiego zamordowało
gestapo, jedna z córek zginęła w
obozie koncentracyjnym na Majdanku, sekretarka zaginęła bez
wieści osadzona na Pawiaku.
Borysowicz
podaje
dalej:
„Wśród różnych domysłów gnębiących nas odnośnie powodów
aresztowania pp. Żurowskich
- zastanawialiśmy się nieraz:
w jakim celu ksiądz Kładoczny
zorganizował konferencję u św.
Jura – wszak w 1942 roku końca
wojny i jej wyników nie było widać. Miał on niewątpliwie za cel
ściągnięcie na nią nieuchwytnego i zakonspirowanego Delegata
Rządu na Kraj, postaci niemal
mitycznej. W ostatniej chwili
jednak Delegat Rządu zrezygnował z przyjazdu i zlecił to swemu
zastępcy. Finałem tego było wydanie go w ręce gestapo”. /.../ W
pierwszej dekadzie marca 1943
roku otrzymałem gryps treści
następującej (cytuję dosłownie):
„Kochany Panie Karolu. Przed
godziną przywieziono tu zastępcę Delegata Rządu adw. który
był na spotkaniu u Szeptyckiego
(proszę czytać podkreślone litery), którego w tramwaju wskazał gestapowcowi ks. Kładoczny.
Miał Pan rację – nie ufając mu.
Jest to prowokator i konfident
gestapo”. (Warszawa – Zalesie
1952. Karol Borysowicz; podaję
za: Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Bulzacki Krzysztof:
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim
1939 – 1947; Wrocław 2006, s.
1036 – 1041).
16 stycznia 1943 roku Ludowy
Komisariat Spraw Zagranicznych ZSRR wystosował notę
do ambasady RP w Moskwie,
w której stwierdził: „Wszyscy
mieszkańcy zachodnich okręgów
Ukraińskiej i Białoruskiej Republiki znajdujący się na terytorium tych okręgów w momencie
wchodzenia ich w skład ZSRR
(1 – 2 listopada 1939 r) nabyli
radzieckie obywatelstwo w myśl
rozporządzenia Rady Najwyższej
ZSRR z 29 listopada 1939 r., jak
również ustawy o obywatelstwie
ZSRR z 19 sierpnia 1938r.” W
zastanawiający sposób korelowało to z działaniami OUN-UPA, skierowanymi przeciwko ludności polskiej. Jeżeli był
więc „sowiecki stempel na rzezi
wołyńskiej”, to Sowieci „podstemplowali” działania OUN-B.
Antoni Zambrowski pisał: „Następnie powołałem się na rewelacyjne informacje, ujawniane
ostatnio w Rosji o penetracji
przez NKWD kierowniczych organów OUN. Tu rozwinę tę myśl
i powiem, iż we wspomnieniach
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gen. Sudopłatowa została ujawniona informacja, że agentem
NKWD był prominentny działacz
OUN i jeden z generałów UPA
Mykoła Łebedź, który ułatwił
Sudopłatowowi zamach na płk.
Jewhena Konowalca. Ciągnąc
ten wątek, napisałem też, iż działacze Ruchu opowiadali mi we
Lwowie, że znano przypadki, kiedy na czele oddziałów UPA stali
agenci NKWD”. (http://www.antonizambrowski.pl/artykuly_archiwalne/2009/o_co_moglbym_
miec_zal.html).
„W wiosce Wałujky na Wołyniu
(pow. Kowel – przypis mój – S,Ż)
w dniach 17-23 lutego 1943 r. na
III konferencji OUN-B podjęto
decyzję o fizycznym i biologicznym usunięciu wszystkich Polaków z ziem uznawanych przez
banderowców za ukraińskie: „Z
dniem 1 marca 1943 r. przystępujemy do powstania zbrojnego.
Jest to działanie wojskowe i jako
takie skierowane jest przeciwko okupantowi. Obecny jednak
okupant [Niemcy] jest przejściowym, nie należy więc tracić sił w
walce z nim. Właściwy okupant
to ten, który nadchodzi [ZSRS].
Jeżeli chodzi o sprawę polską,
to nie jest to zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe.
Rozwiążemy je tak, jak Hitler
sprawę, żydowską. Chyba, że
usuną się sami”. (Tomasz Parol:
„Tak rodziło się bestialstwo”, za:
http://3obieg.pl/tak-rodzilo-sie-bestialstwo). Rozkaz ten mógł
być przekazywany tylko ustnie
dowódcom UPA, pod rygorem
zachowania jego tajności. Nie
wiadomo, czy znajduje się w
Państwowym Archiwum Służby
Bezpieczeństwa Ukrainy, gdyż
jest ono praktycznie niedostępne
dla historyków. W konferencji
udział wzięli m.in: Mykoła Łebedź, Dmytro Majiwśkyj „Kosar”, Zinowij Matła „Taras”,
Mychajło Stepaniak „Seerhij” i
Dmyto Kljaczkiwśkyj „Kłym Sawur”. Głównym zbrodniarzem
odpowiedzialnym za wydanie
tego rozkazu jest Mykoła Łebedź
(„Maksym Ruban”), chociaż
G. Motyka to oskarżenie chce
przenieść na dowódców UPA
na Wołyniu: „Kłyma Sawura”
(Dmytro Klaczkiwśkyj), „Sama”
(Wasyl Iwachiw) i „Dubowego”
(Iwan Łytwyńczuk), czyli na
wykonawców tego rozkazu. Na
tej konferencji przyjęto też rozkaz skierowany do policji ukraińskiej nakazujący odejście ze
służby niemieckiej do lasu. Rozkaz wydał M. Łebedź, szef SB
OUN. Można spekulować, czy
jego celem, jako agenta NKWD,
było skierowanie tworzonych na
tym potencjale ukraińskich oddziałów partyzanckich przeciwko Niemcom, ale kierownictwo
OUN-B podjęło decyzję o wykorzystaniu ich do eksterminacji
ludności polskiej, natomiast Łebedź wkrótce został pozbawiony
swojego stanowiska.
Mówiąc o „sowieckim stemplu
na wołyńskiej rzezi” warto wymienić kilka faktów.
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25 lutego 1943 roku rząd RP
w Londynie ogłosił deklarację
nawiązującą do artykułu Aleksandra Korniejczuka (drugiego
męża Wandy Wasilewskiej), który w „Radianskiej Ukrainie” oraz
w „Prawdzie” przypomniał tradycję antypolskiej walki narodu
ukraińskiego oraz zarzucił rządowi RP aspiracje imperialistyczne podboju Ukrainy po Dniepr.
Rząd RP w deklaracji jako niepoważne określił wzmianki o
granicy na Dnieprze. Deklaracja
stwierdzała też, że Polska nie
wyrzeknie się granicy sprzed
1939 roku. 26 lutego ambasador
Romer w czasie rozmowy ze Stalinem usłyszał, że rząd sowiecki
nie wyrzeknie się „Zachodniej
Ukrainy” i „Zachodniej Białorusi”. 1 marca 1943 roku agencja
TASS opublikowała oficjalne
oświadczenie rządu sowieckiego w odpowiedzi na deklarację
rządu RP z 25 lutego. Zarzucono
rządowi polskiemu, że prowadzi
politykę imperialną na wschodzie, pisano o „historycznych
prawach narodu ukraińskiego i
białoruskiego do zjednoczenia w
swoich granicach narodowych”,
wspomniano lorda Curzona. 5
marca 1943 roku rząd RP odrzucił tezy sowieckie nazywając je
„absurdalnymi insynuacjami o
polskich planach zaborczych na
wschodzie” i przypomniał, że
granice sprzed września 1939 r.
uznane zostały przez ZSRR w
Rydze, w polsko-sowieckim pakcie pokojowym. Prośbę rządu RP
o interwencję w sprawie granic
odrzucił i Churchill i Roosevelt.
13 kwietnia 1943 roku wybuchła
tzw. sprawa katyńska. Niemcy ogłosili, że znaleźli masowe
groby oficerów polskich pomordowanych przez Sowietów. Sowieci zaprzeczyli oskarżając o
mord Niemców. Rząd Polski w
Londynie zwrócił się o pomoc
w wyjaśnieniu tej zbrodni do
Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża. Natychmiast wykorzystali to Sowieci do swoich celów. Nocą z 25 na 26 kwietnia
Mołotow wręczył ambasadorowi
RP w Moskwie Romerowi notę
o zerwaniu stosunków dyplomatycznych przez ZSRR z Polską.
8 maja Sowieci zgodzili się na
formowanie 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. 4 lipca 1943
roku w zamachu na Gibraltarze
zginął Naczelny Wódz i Premier
RP gen. Władysław Sikorski.
7 lipca 1943 roku 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.
10 lipca 1943 roku we wsi Kustrycze pow. Kowel zamordowany został pełnomocnik Delegata
Rządu na Wołyń Zygmunt Rumel
„Krzysztof Poręba” oraz Krzysztof Markiewicz „Czart” – delegaci na rozmowy ze sztabem UPA,
a z nimi ich woźnica Witold Dobrowolski. „9 lipca nasi parlamentariusze zostają zatrzymani
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przez UPA, a następnego dnia
razem z przewodnikiem, Witoldem Dobrowolskim, zamordowani przez rozerwanie końmi. Tak
atamani UPA potraktowali polskich parlamentariuszy, błagających litości dla tysięcy polskich
dzieci, ich rodziców, bliskich,
krewnych. Poćwiartowane zwłoki męczenników miejscowi chłopi złożyli w lasku sosnowym na
brzegu jeziora, gdzie spoczywają
do dzisiaj. Tak zginął w wieku
28 lat nieprzeciętny człowiek,
oficer Wojska Polskiego, komendant BCh na Wołyń, wspaniale
zapowiadający się poeta „Pokolenia Kolumbów” – pisał Feliks
Budzisz w artykule „Człowiek
nieprzeciętny” o por. Zygmuncie Rumlu w dodatku tygodnika
„Myśl Polska” zatytułowanym
„Myśl Polska o Kresach” nr 7 z
lipca 2000r.
Razem z Zygmuntem Rumlem
pojechał Krzysztof Markiewicz, ponieważ znał osobiście
z czasów szkolnych komendanta Służby Bezpieczeństwa UPA,
którym w tym rejonie był Szabatura. Wstępne rozmowy delegacja polska z dowódcami UPA
przeprowadziła 7 lipca w rejonie
Swiniarzyna, powracając na nocleg w punkcie kontaktowym w
Budach Ossowskich. Szabatura po wojnie, występując pod
przybranym nazwiskiem, był
szefem Urzędu Bezpieczeństwa
w Szprotawie na Dolnym Śląsku. Krwawy ukraiński oprawca
Polaków na Wołyniu kontynuował więc swoje zbrodnie na terenie Polski jako „utrwalacz władzy ludowej”. Czy przeciw niemu IPN toczył śledztwo? Jakie
przybrał nazwisko, czy aby nie
jednej ze swoich ofiar, posługując się jej dokumentami? Ale nawet jeśli Szabatura był agentem
NKWD, to nie on podejmował
decyzje o „rzezi wołyńskiej”,
on okrutnie i bestialsko „tylko”
wykonywał wynikające z decyzji przywódców OUN-B rozkazy
dowództwa wołyńskiego obwodu UPA-Piwnicz.
6 listopada 1943 roku partyzanci
sowieccy płk Nikołaja Prokopiuka zamordowali 3 partyzantów
AK, w tym ppor. Jana Rerutkę
„Drzazgę”. 20 lub 22 grudnia
1943 roku we wsi Stara Huta
pow. Kostopol sowiecki oddział
partyzancki ze zgrupowania gen.
Michaiła Naumowa porwał dowódcę oddziału AK por. Władysława Kochańskiego „Bombę”
wraz z 5 oficerami i 13 podoficerami i szeregowcami oraz ks. Leona Śpiewaka, kapelana oddziału
i proboszcza parafii w Hucie Starej. Kilku żołnierzy AK sowieci
rozstrzelali a „Bombę” i pozostałych wywieźli za linię frontu
i osadzili w więzieniu w Kijowie.
Przyznaję, że nie jest mi znany
fakt wznowienia rozmów z Ukraińcami „które trwały od sierpnia
1943 do marca 1944” - i szkoda,
że Terlecki nie podaje dokładnie
kto i z kim rozmawiał, gdzie miało to miejsce i jaki był ich efekt.
Nie można też zaakceptować

konkluzji Terleckiego, że „Sowieci mieli kolejne powody do
zadowolenia, gdy w latach 1945
– 1946 przepędzono Ukraińców
poprzez nową granicę oraz gdy
w 1947 r. polska komunistyczna
administracja
przeprowadziła
akcję „Wisła”. Powody do zadowolenia Sowieci mieli po Jałcie i Teheranie z powodu zdrady
Polski przez USA i Wielką Brytanię. A z powodu przepędzenia
Polaków przez nową granicę zadowoleni już nie byli?
J. Kochanowski podaje, że w latach 1944 –1946 z Ukrainy przesiedlonych zostało 787 524 osób,
natomiast E. Misiło, że 787 674
osoby, w tym 742 457 Polaków i
33 105 Żydów. Z terenów USRR
uciekło lub zostało wysiedlonych
około 1.167.453 osób ludności
polskiej (ok. 425 tysięcy uciekinierów do lipca 1944 roku oraz
742.453 osoby wysiedlone od
sierpnia 1944 roku do sierpnia
1946 roku). Do USRR wysiedlono 482.661 osób ludności ukraińskiej – co nie do końca jest zgodne
z prawdą, ponieważ w tej liczbie
są rodziny mieszane i łemkowskie nie identyfikujące się wówczas z narodowością ukraińską.
Na łączną liczbę 1.650.114 osób
przesiedlanej wzajemnie ludności pomiędzy Polską a Ukrainą
(1.167.453 polskiej oraz 482.661
ukraińskiej) – tylko 29,13 proc.
stanowiła ludność ukraińska,
natomiast 70,87 proc. ludność
polska. Podczas operacji „Wisła”
(kwiecień – lipiec 1947 r.) przesiedlono ok. 140 000 ludności na
Ziemie Odzyskane. W tej liczbie
jest jednak kilkaset rodzin polskich, kilka tysięcy rodzin polsko-ukraińskich oraz kilkanaście
tysięcy rodzin łemkowskich. W
opracowaniach przyjmuje się
jednak kłamliwą tezę, że była
to wyłącznie ludność ukraińska.
Część Łemków do dzisiaj nie
identyfikuje się z narodowością
ukraińską. Brak jest jednak danych dotyczących faktycznej
identyfikacji narodowościowej
osób przesiedlanych w Polsce,
stąd wciąż posługujemy się zafałszowaną statystyką. Razem
przesiedlenia dotknęły 662.661
osób ludności uznanej za ukraińską, co stanowi 38,30 proc.
wszystkich przesiedleń polsko-ukraińskich. Spośród przesiedlanej ludności ukraińskiej 21,12
proc. pozostało w Polsce, czyli
co piąta osoba. Na Ukrainie nie
pozostała nawet co pięćdziesiąta
osoba narodowości polskiej! Dodać należy, że warunki, w jakich
odbywały się wyjazdy Polaków,
były tragiczne i w trakcie ich realizacji z głodu, chorób i zimna
ginęło wiele osób, głownie ludzi
starszych wiekiem i dzieci. Tylko
w jednym ze składów, odprawionym 23 grudnia 1944 r. ze stacji
Kowel od chorób zmarło 8 dzieci przesiedleńców w wielu do 6
miesięcy (Jan Biłas: Wysiedlenie
Polaków z Ukrainy Zachodniej.
Oczami ukraińskiego naukowca;
w: „Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918
– 1997”, s. 63). Podczas trzech
transportów Polaków wiosną

1945 roku z Trościeńca Wielkiego pow. Złoczów zmarło 30
osób, w tym 7 dzieci.
Ponieważ ludność polska ze wsi
Biłka Szlachecka pow. Lwów nie
chciała opuszczać swojej wsi,
Sowieci we wrześniu 1944 roku
nałożyli na wieś kontrybucję 10
tysięcy rubli, a w październiku
120 tysięcy rubli. Pod koniec
1944 roku do wojska powołali większość mężczyzn. Zaczęli
także aresztowania wśród Polaków, w tym 7 stycznia 1945
roku aresztowali 20 osób, jako
„zwolenników Mikołajczyka”. 3
lutego do wojska powołali kolejnych 220 Polaków, natomiast 6
lutego przyszło 50 wezwań. Tym
razem na robotę do Donbasu. Polacy znaleźli się w sytuacji bez
wyjścia. Pozostanie na miejscu
groziło śmiercią z rąk banderowców, wywózką na Sybir lub
aresztowaniem przez NKWD.
18 kwietnia 1945 roku odbył się
„dobrowolny” wyjazd z Biłki
Szlacheckiej. Zorganizowano do
tego wojska NKWD i około 300
ukraińskich istriebitieli z Jaryczowa Nowego, Barszczowic,
Pikułowic, Hermanowa, Zachorzyc, Czarnuszowic oraz urzędników z rejonu. Całą wieś otoczono karabinami maszynowymi i wojskiem. Akcja była dość
sprawna, istriebitiele ukraińscy
wyrzucali z mieszkań na podwórze ubrania, pościel, zboże itp.,
kazali szybko ładować na furmanki i wyjeżdżać na stację kolejową w Barszczowicach. Przy
okazji ukraińscy istriebitiele
zrabowali bilczanom wiele wartościowych przedmiotów oraz
28 sztuk koni i krów. Końcową zemstę dokonali nacjonaliści
ukraińscy 11 maja 1945 roku na
dworcu w Barszczowicach. Było
tu 60 rodzin, w tej liczbie najwięcej Bilczan, ale byli również
Hanaczowianie i Żurawiczanie.
Czekali na wagony kolejowe. Ich
dobytek złożony był na peronie.
Któryś z banderowców doniósł,
że Polacy wywożą broń i mają
ją ukrytą w rzeczach przykrytych
przed deszczem słomą. Chwycono się podstępu, torem puszczono transport wojskowy. Dwie
lokomotywy, ciągnąc transport,
zwolniły w tym miejscu bieg, a
palacze zaczęli wyrzucać rozpalone węgle i zasypywać nimi peron. Kilka minut potem, przykryte słomą rzeczy zaczęły się palić.
Wszystko spłonęło doszczętnie,
60 rodzin pozostało bez ubrań,
chleba i różnych rzeczy codziennego użytku (Siekierka....,j.w., s.
644 – 645).
Na rozmowach polsko-ukraińskich
stempel
postawiła
doktryna OUN-B oparta o integralny nacjonalizm ukraiński opracowany przez Dmytro
Doncowa oraz przykazania
„Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty” - zwłaszcza punkty:
7 Nie zawahasz się spełnić
największej
zbrodni,
kiedy
tego wymaga dobro sprawy.
8 Nienawiścią oraz podstępem
będziesz
przyjmował wrogów Twego Narodu.
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9 Ani prośby, ani groźby, tortury, ani śmierć nie zmuszą
Cię do wyjawienia tajemnic.
10 Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru
państwa ukraińskiego nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców.
Wykładnia Dekalogu była zawarta w licznych dokumentach
ideologiczno-szkoleniowych
OUN-B z lat 1940-1945, które
występują pod nazwą Objaśnienia Dekalogu. Dokumenty te
tłumaczyły szczegółowo wartości, którymi powinien kierować
się ukraiński nacjonalista na co
dzień. Podczas spotkań w komórkach organizacji na Wołyniu
i w Galicji Wschodniej w okresie
II wojny światowej nacjonaliści
podlegali szkoleniu ideologicznemu opartemu na objaśnieniach
Dekalogu. Wykładnie Dekalogu
nadal afirmowały „okrucieństwo” oraz „zemstę” w walce z
„wrogiem narodu” według zasady: „Musimy wyrównać szalę
sprawiedliwości, za górę naszych trupów muszą paść jeszcze
większe góry trupów przeciwników (...) Żyjemy na granicy stepowych i osiadłych narodów, w
walce przyjmiemy taktykę ludzi
stepów. Okrutność wobec wroga
nigdy nie jest za wielka. Tego nauczyła nas historia.” (Krzysztof
Łada „Treść i znaczenie „Dekalogu” nacjonalistycznego OUN”,
Nacjonalizm czy nacjonalizmy?.
Pod red. Bogumiła Grotta, Warszawa 2006, s. 274).
Oczywiście „historia nie jest od
wybaczania krzywd, tylko od
opisywania przeszłości”, ale już
w następnych słowach Terlecki temu zaprzecza stwierdzając:
„wielkie sąsiadujące narody muszą ułożyć swoje sąsiedztwo nie
pod dyktando moskiewskiej propagandy, ale w zrozumieniu własnej racji stanu i własnych korzyści na przyszłość”. Czyżby w
„opisywaniu przeszłości”, czyli
w nielicznych, często cudem ocalałych świadkach ludobójstwa
dokonanego przez OUN-UPA na
ich rodzinach i sąsiadach zobaczył on „agentów Putina”, którzy
składają relacje z wydarzeń „pod
dyktando moskiewskiej propagandy”? Oczywiście tego „dyktanda” nie ma w „opisywaniu
przeszłości” przez Ukraińców, są
więc one wyrazem „zrozumienia
własnej racji stanu i własnych
korzyści na przyszłość”. Co parlament Ukrainy już udowodnił
czyniąc bohaterami narodowymi „herojów” z OUN i UPA , a
także Petro Diaczenkę, który na
czele Ukraińskiego Legionu Samoobrony toczył „bohaterskie
walki
narodowowyzwoleńcze
o samostijną Ukrainę” m.in. w
Warszawie w sierpniu 1944 roku
na Czerniakowie.
Znacznie gorszy od „sowieckiego stempla nad rzezią wołyńską”
jest „banderowski podpis” pod
ludobójstwem dokonanym nie
tylko na Wołyniu, ale w całej
Małopolsce Wschodniej, a także
na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ryszard Terlecki jest cenionym historykiem i chyba wie, że
głoszenie półprawdy jest gorsze
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niż mówienie kłamstw. Natomiast większą od sowieckiego
rolę wypełnił „niemiecki faszystowski stempel” przyłożony na
ukraińskim ludobójstwie dokonanym na Polakach.
Prorektor Akademii Zarządzania
MSW Ukrainy prof. dr nauk historycznych Anatolij Czajkowski stwierdza: „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. /.../ Bandera został wymieniony w aktach Abwehry pod
pseudonimem Szary. 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.
/.../ Bandera i Szuchewycz byli

agentami hitlerowskich służb
specjalnych i to mówi wszystko.
/.../ 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.
/.../ 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”.(za: http://www.bulvar.
com.ua/arch/2010/1/4b48b7bbce844/ ).
Dużo do myślenia daje fakt, że
„wSieci”, reklamujące się jako
Tygodnik Młodych Polaków, już

w następnym numerze (32/2015)
zamieszcza wywiad z Pawłem
Kowalem. Dołącza do linii „Gazety Wyborczej”? To nie lepiej
było powołać się na jej wykładnie w tym temacie.
„Sowieci poszczuli Niemców na
ukraińskich policjantów, w ich
miejsce przyszli Polacy. Spirala
mordów się nakręciła. Rosyjscy
agenci działali według precyzyjnie ułożonego planu” (Mirosław
Czech: Jak Moskwa rozpętała
piekło na Wołyniu”; w: „Gazeta
Wyborcza” z 8 marca 2013; za:
http://wyborcza.pl/magazyn/1,131838,13531059,Jak_Moskwa_rozpetala_pieklo_na_Wolyniu.html)
Co prawda intryguje teza, w jaki
to sposób w marcu 1943 roku
Sowieci mogli szczuć Niemców
na ukraińskich policjantów, którzy uciekli im ze służby z bronią
do lasu na rozkaz banderowskiej
frakcji OUN, z którą większość z
nich już wcześniej była związana. Tymczasem skrzętnie wyko-
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rzystali ten fakt Polacy zajmując
ich miejsce, czym spowodowali
nakręcenie spirali mordów. Ta
intryga Sowietów posługujących się Niemcami i naiwnością
(może nawet głupotą?) Polaków
uniemożliwiła Ukraińcom prowadzenie pokojowych negocjacji
z Polakami. I ani słowa o tym, że
od 9 lutego 1943 roku,czyli od
rzezi wsi Parośla, codziennie na
Wołyniu płonęły polskie wsie,
kolonie i futory, a ludność polska
była bestialsko wyrzynana nożami, toporami, kosami, bagnetami, sierpami, „od niemowlęcia w
kołysce po starca nad grobem”.
Co jeszcze wymyślą „oszuści
intelektualni”, aby tylko zdjąć
winę popełnienia zbrodni ludobójstwa z prawdziwych zbrodniarzy, którymi byli przywódcy
OUN-B ze Stepanem Banderą na
czele organizującymi tę zbrodnię
oraz z rizunów UPA z Romanem
Szuchewyczem „Tarasem Czuprynką” na czele, wykonawcami
tej zbrodni?
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List otwarty
Szanowny Panie Przewodniczący,
- Dążąc do tego, aby w najbliższych wyborach parlamentarnych Kresowianie oraz ich
potomkowie dokonali świadomego aktu wyborczego, zwracamy się do Pana z prośbą o
odpowiedź na poniższe pytania:
- Czy Pana ugrupowanie polityczne zwróci się do Sejmu RP
o przyjęcie uchwały w sprawie
ustanowienia 11 lipca Dniem
Pamięci Ofiar Ludobójstwa
Polaków na Kresach?
- Czy Pana ugrupowanie poli-

tyczne wystąpi do Sejmu RP o
podjęcie uchwały potępiającej
ludobójstwo Polaków na Kresach? (Poprzednia uchwała,
mówiąca o czystkach etnicznych o znamionach ludobójstwu, była uchwałą znieważającą pomordowanych w
okrutny sposób 200 tys. Polaków).
- Czy Pana ugrupowanie polityczne zwróci się do Senatu
RP o anulowanie zakłamującej historię uchwały, która potępia Operację „Wisła”?
- Czy Pana ugrupowanie polityczne poprze nasz projekt
postawienia w centrum Warszawy pomnika upamiętniającego ludobójstwo Polaków,
Czechów, Rosjan, Ormian i
Ukraińców dokonane na Kresach przez OUN-UPA?
- Czy Pana ugrupowanie polityczne, jeśli będzie współtworzyć po wyborach nowy rząd,
wystąpi oficjalnie do Rządu
Ukrainy z żądaniem godnego upamiętnienia znanych
miejsc pochówku Polaków i
obywateli polskich innych narodowości pomordowanych
przez OUN-UPA? (Mówiąc

o „godnym upamiętnieniu”,
nie domagamy się budowy
wielkich cmentarzy, wystarczy
sam krzyż i stosowna tablica).
- Czy Pana ugrupowanie polityczne poprze wniosek Kresowian dotyczący powołania
Państwowego Instytutu Kresów Rzeczpospolitej – jako
placówki
naukowo-badawczej?
- Czy Pana ugrupowanie polityczne poprze wniosek o
powołanie państwowego Muzeum Kresów jako placówki
ukazującej wkład Kresów w
historie Rzeczypospolitej?
- Czy Pana ugrupowanie polityczne będzie dążyć do zmniejszenia zaangażowania Polski
w konflikt zbrojny na Ukrainie oraz ograniczenia militarnego i finansowego wspierania władz w Kijowie?
- Czy Pana ugrupowanie polityczne będzie wspierać Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju w ich
zmaganiach o przestrzeganie
praw należnych mniejszościom narodowym?
- Czy Pana ugrupowanie poli-

tyczne wesprze wysiłki środowisk kresowych i patriotycznych mające na celu zmianę
polskiego prawa dotyczącego
mniejszości narodowych, w
taki sposób aby:
- zaostrzone zostały przepisy
regulujące nadawanie obcokrajowcom polskiego obywatelstwa;
- zniesione zostały przepisy
nadające mniejszościom narodowym przywileje, których
nie mają nasi Rodacy za granicą;
- istniała możliwość skutecznego zapobiegania różnego
typu poczynaniom przedstawicieli mniejszości, które mają
charakter nielojalny wobec
Państwa Polskiego.
- Środowiska kresowe i patriotyczne z satysfakcją przyjmują
dążenia kierowanego przez
Pana ugrupowania politycznego do głębokiej przebudowy
fundamentów polskiego życia
społecznego.
Gotowi jesteśmy wspierać rozmaite inicjatywy zmierzające
w tym kierunku. Bylibyśmy
wielce zobowiązani, gdyby

Pan Przewodniczący znalazł
czas oraz możliwość przyjęcia delegacji Patriotycznego
Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w celu
omówienia możliwości współdziałania w realizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć.
Uprzejmie informujemy, że
zarówno pytania, jak i odpowiedzi będziemy chcieli upublicznić.
W imieniu Patriotycznego
Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich
Z wyrazami szacunku
Prezes – Witold Listowski
Wiceprezes – dr hab. Leszek
Jazownik, profesor UZ
27 sierpnia 2015 By Tadeusz
Isakowicz-Zaleski Aktualności kresowe.
- Rozmyślania w blogu. Publikowane teksty na niniejszej
stronie są objęte prawami autorskimi.
http://isakowicz.pl/rozmyslania-w-blogu/
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Wybiórcza pamięć pana Kunerta
- Szefa Rady Ochrony Pamięci
walk i Męczeństwa
Czesław Buczkowski – Ruch Porozumienie Pokoleń Kresowych
E-mailem z dnia 4 lipca 2015
12:15 z tematem: „Wniosek o
skorygowanie Listy Ofiar Panteonu Narodowego”, przesłałem
na adres Rady Ochrony Pamięci
W. i M. w Warszawie rada@radaopwim.gov.pl wniosek o skorygowanie „Listy Ofiar Panteonu
Narodowego” Oto treść e-maila:
„Od: Czesław Buczkowski, Ul.
Poziomkowa 3, 43-303 Bielsko-Biała; członek Ruchu Porozumienie Pokoleń Kresowych
(PPK)
Do: Pan minister Andrzej Kunert
- Szef Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, w Warszawie
Dzień dobry. W załączonym pliku przesyłam list z dnia 12 lipca
2015, adresowany do Pana Ministra Kunerta. Do listu dołączam
plik „Wykaz książek o Kresach
Wschodnich RP-oryg.617poz.”
Proszę o przekazanie ww. Panu
Ministrowi.
Drogą pocztową przesyłam najnowsze wydanie książki Tadeusza
Wolczyka - „Tarnoszyn w ogniu”,
Chełm 2014. Jest to również załącznik do listu z 12.07.2015.
Z poważaniem - Czesław Buczkowski, członek PPK.”
A oto treść załączonego listu:
				
„Bielsko-Biała 12 lipca 2015 r.
Czesław Buczkowski ul. Poziomkowa 3, 43-303 Bielsko-Biała
(Ruch Porozumienia Pokoleń
Kresowych-PPK)
Pan Minister Andrzej Kunert
Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa 00-926 Warszawa ul.
Wspólna 2 (IV p.)		
Dotyczy:
osób
niegodnych
umieszczenia na frontonie panteonu narodowego (ofiar komunizmu)
Ze strony internetowej pod http://
wiadomosci.onet.pl/kraj/szokminister-andrzej-kunert-mieszaofiary-ze-zbrodniarzami/q84153
dowiedziałem się o zamiarze
budowy Panteonu-Mauzoleum
Ofiar Komunizmu na Powązkach
w Warszawie. Z treści informacji
wynika, że planuje Pan umieścić
na „liście ofiar Panteonu Narodowego” współsprawców ludobójstwa, jednego z największych w
XX wieku i jednego z najokrutniejszych w dziejach. Chodzi
o ludobójstwo dokonane w latach 1939-1947, przez oddziały
zbrojne OUN, dokonane na ok.
200 tysiącach obywateli polskich
Kresów Południowo-Wschodnich

II RP oraz terenów południowo-wschodnich PRL. To, że o tak
wielkim i potwornym ludobójstwie od ponad 70 lat nie uczyło
się i nie uczy nadal w szkołach,
nie mówi w mediach publicznych,
jest „zasługą” władz naszego kraju, w tym również organizacji którą Pan kieruje. Dlatego powstaje
tak skandaliczna sytuacja, że na
liście ofiar komunizmu zamierza
Pan umieścić nazwiska osób niegodnych. Oto niektóre z nich:
- Mirosław Onyszkiewicz (nr
206 listy), ps. „Orest” (a także
Biłyj, Bohdan, Ołeh), urodz. w
1911 r. w Uhnowie pow. Rawa
Ruska, ukraiński faszysta i zbrodniarz - działacz OUN od wczesnej
młodości. Już przed wojną działał
przeciwko Polsce, za co był kilkakrotnie aresztowany i skazany. To
on organizował a także dowodził
setkami napadów eksterminacyjnych na polską ludność zamieszkałą na terenach południowo-wschodniej Polski w latach 1943
-1947. W UPA sprawował m. innymi funkcję zastępcy dowódcy
II Okręgu Wojskowego „Buh”,
a także był dowódcą szóstego
Okręgu Wojskowego „Sian”.
Początkowo gdy Onyszkiewicz
dowodził kureniem UPA dokonał
masowych mordów na polskiej
ludności we wsiach m.in. gminy Tamoszyn, wsiach Posadów i
Podlodów w okolicy Tomaszowa
Lubelskiego oraz Ostrów i Chlewiska w rejonie Bełżca. Znany
jest też z akcji zlikwidowania
oddziału AK oraz wymordowania polskich partyzantów i spadochroniarzy pod Dachnowem, a
także wielu innych napadów na
polskie miasteczka i wioski.
W dniu 18 marca 1944 r. oddziały zbrojne OUN-UPA dowodzone
przez Mirosława Onyszkiewicza
ps. ”Orest” dokonały eksterminacji wsi Tarnoszyn pow. Rawa
Ruska. W ciągu kilku godzin
zamordowano 79 osób, w tym
17 dzieci. Były też osoby ranne.
Zabudowania polskie spalono,
a mienie ruchome Polaków rabowano. Ci co przeżyli ratowali
się ucieczką. Wieś opustoszała
na kilka lat. Łącznie w gminie
Tarnoszyn (obecnie gmina Ulhówek, pow. Tomaszów Lub.), w
latach 1943-1947, banderowcy
zamordowali 447 osób, spalili
449 zagród. Liczba 447 to ofiary zidentyfikowane, ogólna liczba ofiar była większa. Więcej o
zbrodniach OUN-UPA w tej gminie w książce [1]. Zawarte są tam
informacje o udziale Onyszkiewiczów („Oresta” i jego brata Tarasa) w eksterminacji w. w. wsi [1]

– str. 24-32 i 125-128. Informacje
obciążające Mirosława Onyszkiewicza ”Oresta” zawarte są również w książce [2] – str. 28-32 +
inne, wymienione na str. 311. Na
str. 73 tej książki podano również
iż Olga Onyszkiewicz – siostra
”Oresta” była skazana na 10 lat
więzienia za działalność na rzecz
OUN-UPA. 			
O Mirosławie Onyszkiewiczu
można ponadto zasięgnąć pewne
informacje z jego akt sądowych
a także ze źródeł elektronicznych
pod [3] 				
			
- Piotr Soroka (nr 255 listy) ps.
”Bohdan” który był członkiem zespołu ochrony Mirosława Onyszkiewicza, pełnił funkcję jego adiutanta [1] – str. 125 i książce [2]
- str. 29-32,
- Aleksander Waszczuk (nr
296 listy) ps. „Huczawa”, członek OUN, od sierpnia 1944
członek UPA [2] str. 34- 38.
– Józef Górski (nr 81 listy) jest
utożsamiany jako Antoni Juchym ps. „Wilchowyj” [2] – str.
303 i 305 (wskazano też tutaj
26 stron, na których wymieniana jest ta osoba). Należy sprawdzić dokładnie czy Józef Górski
działał (lub nie) w OUN - UPA?
- Śliwiński (nr 276 lub 277 listy)
nazwisko to zapisane jest łącznie
z nazwiskiem Łastowicz Mikołaj
lub Lisowyj Mikołaj ps. „Bahnastyj”, w książce [2] – str. 316 i
308 (tu wymienia się jeszcze dalsze 18 stron) ; informacje o osobie która używała kilku nazwisk,
w tym Śliwiński i pseudonimu
„Bohnastyj”, wymagają dogłębnego sprawdzenia.
Wnioskuję aby nazwiska Mirosława Onyszkiewicza, Piotra
Soroki i Aleksandra Waszczuka
skreślić z listy ofiar komunizmu.
Odnośnie Antoniego Juchymaps. „Wilchowyj” vel Józef Górski
i Śliwińskich w powiązaniu z Mikołajem Łastowiczem (Lisowyjem) ps. „Bohnastyj”. proponuję
sprawdzić w oparciu o archiwalne
dokumenty sądowe, o wymienioną książkę IPN[2] i wybraną bibliografię dotyczącą ludobójstwa
dokonanego przez OUN-UPA na
obywatelach polskich Kresów
Południowo - Wschodnich II RP
i południowo-wschodnich terenów PRL w latach 1939-1947,
[Załączony plik: „Książki o Kresach Wschodnich RP-oryg.617
poz.(…)”].
Proponuję aby sprawdzić całą
„Listę ofiar Panteonu Narodowego” z bibliografią zaczerpniętą ze

zbioru zawartego w w. w. pliku i
wykazem „INDEKS OSÓB” na
str. 299 - 318 książki[2]. Chodzi o
to aby wykluczyć banderowców,
którzy rzekomą walką z komunizmem chcą „zasłonić” fakt, że
mordowali bezbronnych polskich
obywateli, głównie kobiety, dzieci i starców, rabowali mienie ruchome ofiar, podpalali ich zabudowania, zacierali ślady polskości na w. w. ziemiach. Działali tak
zgodnie z Uchwałą OUN z 1929
r. Członków OUN obowiązywał
”Dekalog - dziesięcioro przykazań nacjonalisty ukraińskiego”
[1] – str.127 i [4] – str. 78, według
którego składali przysięgę na rewolwer. Ta uchwała, propaganda
działaczy OUN siejąca nienawiść
do Polski i Polaków, treść przysięgi, karanie śmiercią (nawet całe
rodziny) za niestawienie się na
powołanie do UPA i nakładanie
obowiązku na nowo powołanego,
do zabicia polskiego obywatela
innej niż Ukrainiec narodowości,
powodowały, że ukraińscy nacjonaliści stosowali okrutne metody torturowania [5] 		
				
Uważam, że „Lista ofiar
Panteonu Narodowego” – po dogłębnej weryfikacji powinna zostać opublikowana w środkach
masowego przekazu z wyznaczeniem terminu umożliwiającego
obywatelom składania ewentualnych protestów odnośnie kontrowersyjnych nazwisk. Powinno to
również dotyczyć „żołnierzy wyklętych”.
[1] – Tadeusz Wolczyk – „Tarnoszyn w ogniu”, Chełm 2014, Wydawca: Gmina Ulhówek,. Informacje o najnowszym wydaniu tej
książki można zasięgnąć na str. 15
kwietniowego numeru Kresowego
Serwisu Informacyjnego(KSI), pod:
http://ksi.kresy.info.pl/
[2] - Igor Hałagida - „PROWOKACJA <ZENONA>”, Warszawa 2005, Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej Komisja ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu.
[3] - https://forumemjot.wordpress.com/2013/07/13/miroslaw-onyszkewycz-oun-upa-stryjjanusza-onyszkiewicza-bylegoministra-obrony-iii-rp/
[4] – Wiktor Poliszczuk: „OCENA POLITYCZNA I PRAWNA
OUN I UPA”, Toronto 1997,
[5] - https://forumemjot.wordpress.com/2012/07/06/135metod-zameczania-polakowprzez-uon-upa-dr-aleksanderkorman/
- 135 metod zamę-

czania Polaków przez OUN-UPA – dr Aleksander Korman
Załącznik: plik – „Wykaz
książek o Kresach Wschodnich RP-oryg.617 poz. doc”.
Informuję ponadto, iż drogą pocztową wysyłam książkę Tadeusza
Wolczyka „Tarnoszyn w ogniu”,
Chełm 2014, Wydawca: Gmina
Ulhówek. Jest to załącznik do niniejszego listu.
Z poważaniem – Czesław Buczkowski, członek PPK”
Sekretariat Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - mimo
mojej prośby - nie potwierdził
przeczytania mojego e-maila,
natomiast wysłał e-mail na adres
mojego brata (który poparł e-mailem treść mojego wystąpienia) z
informacją, że nie mogą otworzyć
pliku „Wykaz książek o Kresach
Wschodnich RP-oryg.617 poz.
doc” i żądają jego przeformatowania na pdf.
W dniu 21 lipca 2015 10:50, wysłałem na adres Rady Ochrony
Pamięci W. i M. w Warszawie
rada@radaopwim.gov.pl e-mail
o treści:
„Od: Czesław Buczkowski, Ul.
Poziomkowa 3, 43-303 Bielsko-Biała; członek Ruchu Porozumienie Pokoleń Kresowych
(PPK)
Do: Sekretariat Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa, w
Warszawie
W nawiązaniu do mojego e-maila
z dnia 14 lipca 2015 12:15, z tematem: „Wniosek o skorygowanie
Listy Ofiar Panteonu Narodowego”, adresowanego do Pana Ministra Andrzeja Kunerta i zawierającego plik z listem do Niego (list
datowany jest 12.07.2015), mam
kilka pytań :
1. Dlaczego nie otrzymałem potwierdzenia przeczytania, mimo,
że podałem swoje dane osobowe
i adres zamieszkania? (Na moje
listy pisane do Prezydenta RP
jego Kancelaria przesyłała mi potwierdzenia; podobnie było gdy
zwracałem się do Rzecznika Praw
Obywatelskich)
2. Dlaczego Wasz Sekretariat
przesłał e-mail w sprawie przeformatowania pliku „Wykaz
książek o Kresach Wschodnich
RP-oryg.617poz.” do Mariana
Buczkowskiego, zamiast do mnie
- autora wniosku. Moje autorstwo
wynika jednoznacznie z treści
mojego e-maila i załączonego listu. Marian Buczkowski wysłał
do was e-maila popierającego
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mój wniosek, co też jednoznacznie wynika z treści jego e-maila.
Dziwna to zatem pomyłka ale dla
dobra sprawy nie chcę jej nazywać „po imieniu”.

macie „doc” otwierany jest przez
wielu amatorów pracujących na
wysłużonych komputerach, a nie
mógł być otwarty przez pracowników tak poważnego Urzędu?)

3. Dlaczego ja - wolontariusz,
amator w sprawach komputerowych mam załatwiać dla tak poważnego urzędu przeformatowanie pliku? To zakrawa trochę na
parodię Ja sam nie umiem tego
robić, więc musiałem zwrócić
się do fachowca..(na marginesie:
nie rozumiem też dlaczego znany
w gronie Ruchu PPK plik w for-

- Załączam plik: „Wykaz książek o Kresach Wschodnich RP-oryg.617poz.pdf” przeformatowany na pdf.
4. Dlaczego poważny Urząd państwowy, mający w swojej nazwie
tak wzniosłe słowa nie dysponuje
wykazem wydawnictw o Kresach,
przecież sprawa ta urzędowo leży

w kompetencji ROPWiM?
Jest jeszcze jedno pytanie „dlaczego?”, w odniesieniu do kwestii zasadniczej ale powstrzymam
się od zadania tego pytania, mając
nadzieję na pozytywne załatwienie mojego wniosku.
Przy okazji przypominam aby
książka Tadeusza Wolczyka
„Tarnoszyn w ogniu” była traktowana jako załącznik do mojego listu z 12.07.2015; jest na
ten temat zapis w ostatnim zdaniu tego listu. W przesłanym

egzemplarzu książki zamieściłem również zapis odręczny potwierdzający ten fakt. Książkę tę
przesłałem przesyłką poleconą
00659007734034961398.
Jestem w posiadaniu potwierdzenia z Poczty, że w. w. przesyłka
została dostarczona do Waszego
Urzędu w dniu 16.07.2015. Na
zakończenie uwaga, co poleciłbym przeczytać każdemu Polakowi z książki „Tarnoszyn w
ogniu” - poza fragmentami które
wskazałem w liście. Otóż testament w rozdziale „Onyszkiewicz

Lobby banderowskie
Bohdan Piętka

Pod koniec kwietnia 2015 roku
– w kilkanaście dni po przyjęciu przez parlament ukraiński
ustawodawstwa gloryfikującego
zbrodnicze formacje OUN/UPA
– minister spraw zagranicznych
Czech Lubomír Zaorálek oświadczył, że będzie się domagał od
MSZ Ukrainy wyjaśnień w kwestii gloryfikacji ruchu banderowskiego przez to państwo. W
przeciwieństwie do szefa czeskiej dyplomacji politycy polscy
nie tylko nie domagali się takich
wyjaśnień, ale spokojnie przeszli
do porządku dziennego nad kompromitacją proukraińskiej polityki polskiej, której symbolem było
przyjęcie przez Ukrainę wspomnianego ustawodawstwa w dniu
wizyty państwowej prezydenta
Polski w Kijowie. To pokazuje
jak wielka przepaść dzieli politykę polską od polityki czeskiej.
Przepaść ta wynika z tego, że
politykę czeską w kwestii ukraińskiej kreuje rząd stojący na gruncie czeskiej racji stanu, a politykę
polską lobby banderowskie.
Warto przyjrzeć się działaniom
tego lobby i osobom, które je
firmują. Działania te pokażę na
mniej znanym przykładzie, który
zapewne umknął uwadze opinii
publicznej w Polsce. W tym samym mniej więcej czasie, kiedy
minister Zaorálek domagał się
od Ukrainy wyjaśnień w sprawie
państwowego kultu OUN/UPA,
grupa działaczy politycznych
związanych m.in. z ukraińską
Fundacją Otwarty Dialog wystąpiła z inicjatywą zmierzającą do
uszczęśliwienia Warszawy ulicą
Bohaterów Majdanu.
Oto argumentacja autorów tej
propozycji: „My, niżej podpisani
mieszkańcy Warszawy uważamy,
że należnym jest uhonorowanie
determinacji, hartu ducha i poświęcenia setek tysięcy Ukraińców i wspierających ich obywateli innych państw, w tym Polaków i warszawiaków, którzy w
listopadzie 2013 roku wyszli po
raz pierwszy na ulice Kijowa i
innych miast kraju rozpoczynając
niezłomną walkę o wolną i proeuropejską Ukrainę. Ponieważ
uhonorowanie każdego z bohaterów tamtych dni z osobna byłoby
niemożliwe, opowiadamy się za
upamiętnieniem poprzez odwo-

łanie do nazwy wielkiego ruchu
społecznego jakim był Majdan,
zwany również EuroMajdanem
(…). Wielkim wyrazem solidarności władz Warszawy z narodem ukraińskim było utworzenie
w lutym 2014 roku przy ul. Nowy
Świat 63, Centrum Informacyjnego dla Obywateli Ukrainy, przekształconego później w centrum
„Ukraiński Świat”. Odzwierciedleniem faktycznej solidarności
i wsparcia warszawiaków dla
demokratycznych i europejskich
dążeń społeczeństwa ukraińskiego był liczny udział mieszkańców
miasta w manifestacjach poparcia
organizowanych niemal codziennie pod Ambasadą Ukrainy, a
także w innych miejscach stolicy.
Wiele z nich miało swój początek bądź koniec przy pomniku i
skwerze ukraińskiego wieszcza
epoki romantyzmu, Tarasa Szewczenki. Uważamy, że przyległy
do skweru ponad stumetrowy odcinek ulicy Spacerowej pomiędzy
ul. Klonową a skrzyżowaniem z
ul. Goworka idealnie nadaje się
do upamiętnienia „Bohaterów
Majdanu” (…)”.
Jacy to warszawiacy podpisali się
pod tym apelem? Ano tacy jak:
- Michał Broniatowski – członek
rady nadzorczej TVN i redaktor
naczelny polskiej edycji miesięcznika „Forbes”, współpracownik utworzonej 25 listopada
2013 roku telewizji internetowej
Espreso TV, która odegrała kluczową rolę w wywołaniu rewolty
ukraińskiej;
- Marek Chimiak – weteran KOR
i działacz Unii Wolności;
- Małgorzata Gosiewska – posłanka PiS, znana z pielgrzymowania do banderowskiego batalionu „Ajdar”, od którego odciął
się nawet Kongres USA;
- Marek Kielanowski – przewodniczący sekcji wschodnioeuropejskiej warszawskiego Klubu
Inteligencji Katolickiej, znany
z organizowania imprez charytatywnych na rzecz „Bohaterów
Majdanu”;
- Ludmiła Kozłowska – ukraińska nacjonalistka, prezes zarządu ukraińskiej Fundacji Otwarty
Dialog, zajmującej się m.in. wy-

syłaniem na Ukrainę elementów
uzbrojenia w postaci hełmów i
kamizelek kuloodpornych;
- Bartosz Kramek – przewodniczący rady ukraińskiej Fundacji
Otwarty Dialog, w przeszłości
związany z Business Centre Club;
- Weronika Marczuk (właść. Ołena Marczuk) – gwiazda showbiznesu, obywatelka polska narodowości ukraińskiej;
- Michał Migała – dziennikarz
Rock Radia i IV Programu Polskiego Radia;
- Janusz Onyszkiewicz – przed
1989 rokiem rzecznik prasowy
„Solidarności”, potem działacz
kolejnych wcieleń Unii Demokratycznej, minister obrony narodowej, poseł, europoseł i wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego;
- Natalia Panczenko – Ukrainka, koordynatorka projektów
Fundacji Otwarty Dialog, odpowiedzialna m.in. za zbiórkę pieniędzy na wsparcie ukraińskiego
wojska, przewodnicząca organizacji EuroMajdan Warszawa;
- Jan Piekło – dyrektor Fundacji
Współpracy Polsko-Ukraińskiej
PAUCI, autor ciekawego spostrzeżenia, że „Goebbels mógłby
wiele nauczyć się od Putina”;
- Maciej Pisuk – według Wikipedii „pisarz, scenarzysta oraz fotograf”, faktycznie współpracownik „Krytyki Politycznej”;
- Sławomir Sierakowski – redaktor naczelny „Krytyki Politycznej”, znany z bezkrytycznego
wspierania przewrotów politycznych na Ukrainie w 2004 i 2014
roku;
- Jacek Szymanderski – działacz
KOR, „Solidarności” i Platformy
Obywatelskiej, doradca zarządu ukraińskiej Fundacji Otwarty
Dialog;
- Marcin Święcicki – przed 1989
rokiem działacz Klubu Inteligencji Katolickiej i zarazem Związku
Młodzieży Socjalistycznej oraz
PZPR, w której doszedł do funkcji sekretarza KC, po 1989 roku
działacz kolejnych wcieleń Unii

Demokratycznej, minister, prezydent Warszawy i poseł;
- Andrzej Wielowieyski – działacz warszawskiego KIK, „Solidarności” i kolejnych wcieleń
Unii Demokratycznej, poseł,
europoseł i wicemarszałek Senatu oraz członek rady ukraińskiej
Fundacji Otwarty Dialog;
- Kamil Wyszkowski – dyrektor
biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, współpracownik władz pomajdanowej
Ukrainy.
Zabrakło mi w tym gronie Pawła
Kowala, Kazimierza Wóycickiego i Henryka Wujca – najbardziej
skrajnych orędowników „wiary
ukrainnej” nad Wisłą – ale może
od maja zdążyli już dołączyć.
Chciałbym zapytać wymienionych wyżej inicjatorów wspomnianego apelu, o jakich to „Bohaterów Majdanu” im chodzi?
Przecież owi „bohaterowie” to
głównie neonaziści z Prawego
Sektora. Tacy jak np. Zoriana
Konowalec – działaczka Prawego Sektora, uczestniczka majdanowej rewolty i wolontariuszka
banderowskiego pułku ochotniczego „Azow” – która na swoim
profilu na vk.com (V Kontaktie)
sparafrazowała słowa polskiego
hymnu narodowego w sposób
następujący: „Jeszcze Polska nie
zginęła, ale zginąć musi, jeszcze
Polak Ukraińcowi buty czyścić
musi”.
Tacy właśnie bohaterowie byli
motorem kijowskiego przewrotu
w 2014 roku. Bez nich ten przewrót by się nie udał. Dzisiaj – jak
wykazały wydarzenia na Zakarpaciu – stanowią oni poważne
zagrożenie dla oligarchicznego
reżimu Poroszenki i Jaceniuka.
Chciałbym też zapytać o ową
„niezłomną walkę o wolną i proeuropejską Ukrainę”. Przecież w
tzw. integrację Ukrainy z UE nikt
już nie wierzy ani w Kijowie, ani
w Brukseli, ani w Berlinie, a „Bohaterowie Majdanu” z Prawego
Sektora są jej otwarcie przeciwni.
Jak długo jeszcze opinia publiczna w Polsce będzie karmiona
tymi bredniami o „wolnej i proeuropejskiej” Ukrainie, jak długo
jeszcze będzie się w Polsce nazywać obalenie legalnych władz
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Mirosław - życiorys i testament”
(około 125 strony; chwilowo nie
dysponuję egzemplarzem książki)
oraz teksty piosenek jakie śpiewali „partyzanci” z UPA (około
124 strona, tuż przed rozdziałem
„Bulbowcy”).”
Z poważaniem - Czesław Buczkowski.
Do dnia dzisiejszego(22.08.2015)
nie otrzymałem żadnej odpowiedzi na mój list i treść zawartą w e-mailach..?

ukraińskich walką o „wolność”,
a brutalne tłumienie przez Kijów
oporu w Donbasie „agresją rosyjską”?
Inicjatywa uszczęśliwienia Warszawy ulicą Bohaterów Majdanu
koresponduje z nadaniem przez
neobanderowców ze „Swobody” takiej samej nazwy jednej z
ulic we Lwowie. W tym mieście
– niegdyś perle kultury polskiej
i europejskiej – znajduje się też
imponujące mauzoleum Stepana
Bandery i pomnik Romana Szuchewycza. Czy następnym krokiem panów Onyszkiewicza, Sierakowskiego, Szymanderskiego,
Święcickiego, Wielowieyskiego
i pani Gosiewskiej będzie propozycja odsłonięcia w Warszawie
pomników Bandery i Szuchewycza? Wszak wspomniany Kazimierz Wóycicki już rok temu
proponował, by Polacy uznali
Szuchewycza i UPA za swoich
bohaterów.
Od czasu przewrotu w Kijowie
z przełomu 2013 i 2014 roku
wyszło na jaw tyle kompromitujących faktów na temat jego
okoliczności i następstw, wśród
których na czoło wybija się państwowa rehabilitacja i gloryfikacja zbrodniczego nacjonalizmu
ukraińskiego, że inicjatywa nadania warszawskiej ulicy imienia
Bohaterów Majdanu ma wymowę
jednoznaczną. Autorom tej inicjatywy, a także twórcom Ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego
itp. gremiów, trzeba powiedzieć
otwarcie, że stanowią lobby banderowskie w Polsce. Lobby ze
wszech miar szkodliwe, działające na rzecz rehabilitacji dawnego i współczesnego szowinizmu
ukraińskiego oraz wepchnięcia
Polski w konflikt geopolityczny
na Wschodzie.
Propozycja ulicy bohaterów jawnie odwołujących się do myśli i
czynów Stepana Bandery nie jest
jakimś drobiazgiem zważywszy
na to, że w Warszawie do dnia
dzisiejszego nie może stanąć Pomnik Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez OUN/UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich
według projektu prof. Mariana
Koniecznego i komitetu jego
budowy pod przewodnictwem
zmarłego niedawno Jana Niewińskiego. Powstanie tego pomnika – przedstawiającego drzewo
ze skrzydłami zamiast gałęzi, z
przybitymi do niego postaciami
kobiet, dzieci i mężczyzn – storpedowało właśnie lobby banderowskie, bo przecież nie żadne
„środowiska opiniotwórcze”.
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Mnich Nestor agentem Putina?
Stanisław Żurek

Do niedawna polskie mass media,
i to nie tylko prawicowe, dość
często podawały informacje o
wystąpieniach przedstawicieli nacjonalistycznych środowisk ukraińskich zgłaszających żądania
„zwrotu” Ukrainie „jej etnicznych
ziem Zacurzonia”. Np. „Neewsweck” pisał: „22 stycznia 2011
roku, w czasie wiecu z okazji dnia
jedności Ukrainy, radny ze Lwowa Rostysław Nowożeniec, przy
aplauzie tłumów wzywał do odebrania Polsce części Podkarpacia,
rdzennie ponoć ukraińskiej ziemi,
tak by Ukraina na zachodzie sięgała aż po San i obejmowała np.
Przemyśl. Można by to traktować
jak lokalny folklor i akt desperacji prowincjonalnego polityka,
gdyby nie fakt, że nacjonaliści od
ostatnich wyborów samorządowych w październiku ubiegłego
roku rozdają karty na zachodzie
Ukrainy i mają coraz większy
apetyt na władzę w całym kraju. Na razie rządzą Tarnopolem,
współrządzą Lwowem, są silni
na Wołyniu.” (Michał Kacewicz:
Ukraińscy nacjonaliści chcą nam
odebrać Podkarpacie”; za: http://
www.wykop.pl/ramka/626307/
ukrainscy-nacjonalisci-chca-namodebrac-podkarpacie-przemyslbedzie-na-ukrainie/ ).
Dużego rozgłosu nabrał wywiad
zamieszczony w „Rzeczpospolitej” z 29 stycznia 2014 roku
z rzecznikiem Prawego Sektoru Andrijem Teresenko, który
stwierdził m.in.: „Sprawiedliwość
nakazywałaby, aby Przemyśl i
kilkanaście powiatów wróciły do
Ukrainy. /.../ Nasza organizacja,
Prawy Sektor, nosi imię Bandery. On jest symbolem rewolucyjnej walki o niepodległość kraju.
Gdyby go nie było, nie byłoby
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), a bez OUN nie
byłoby dziś niezależnej Ukrainy.
Nasz naród przez setki lat żył
pod okupacją różnych imperiów
i ci, którzy walczyli o wyzwolenie, jednoczyli się wokół wielkich bohaterów: Mazepy, Petlury, Bandery. Tak jest i dziś.” Na
pytanie re. Bieleckiego: „Bandera
zainspirował jednak rzeź na Wołyniu, w wyniku której zostało
zamordowanych przeszło 100 tys.
Polaków. Nie odpowiada więc za
ludobójstwo?” Teresenko odpowiedział: „To brednia. Dokładnie
śledziłem historię OUN i wiem,
że to po prostu nieprawda.” ( Jędrzej Bielecki: Lider banderowców: ludobójstwo na Wołyniu to
brednia”; za: http://www.rp.pl/
artykul/107684,1083009.html ).
Tezy o „etnicznej ukraińskości
Zacurzonii” głoszą działacze
Związku Ukraińców w Polsce i
są one prezentowane także na łamach pisma ZU „Nasze Słowo”
wychodzącego za pieniądze polskich podatników. Potwierdzeniu
tego faktu mają także służyć stawiane na tym terenie liczne pomniki poświęcone zbrodniarzom
z OUN UPA. W roku 2001 ukazał

się album zatytułowany „Cudzoziemcze, idź powiedz Ukrainie
- upamiętnienia tragedii Zakerzonia w latach 1944-1947”, wydany
przez przemyski oddział Związku
Ukraińców w Polsce. We wstępie działacz Związku Ukraińców
w Polsce i publicysta tygodnika
„Nasze Słowo”, Bohdan Huk, pisze: „Przez dziesiątki lat walki o
pomniki, o tożsamość narodową
i pamięć historyczną - zwycięsko wyszła strona ukraińska. Siłą
miłości do ziem ojczystych wybudowano 137 miejsc pamięci w
108 miejscowościach. Świadczą
one i będą świadczyć kolejnym
pokoleniom, że na etnicznych,
ukraińskich ziemiach Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Nadsania, Chełmszczyzny i Podlasia
przelano krew za ich niepodległość a ukraińskie pomniki stoją
na ukraińskiej ziemi (...) 95 proc.
z tych pomników znajduje się na
południowo-wschodnich terenach
RP”.
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 nacjonalistów 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. Wówczas ich interesy pogodził jeden nadrzędny
cel: podbój i likwidacja Państwa
Polskiego.
Obecnie spadkobiercy tej ideologii rządzą Ukrainą. W aktualnej
sytuacji politycznej związanej z
konfliktem zbrojnym w Donbasie i Ługańsku, propagandowo
okrzykniętym „wojną z Rosją”,
roszczenia terytorialne wobec
Polski nie są wysuwane wprost.

Jednakże wynikają one z założeń ideologiczno-strategicznych
OUN i UPA. Tymczasem Werchowna Rada Ukrainy 9 kwietnia
2015 r. przyjęła ustawę, w której
OUN i UPA uznane zostały za formacje walczące o niepodległość
kraju. Wnioskodawcą ustawy był
deputowany Jurij Szuchewycz z
Radykalnej Partii, syn dowódcy UPA Romana Szuchewycza
bezpośrednio
odpowiedzialnego za ludobójstwo dokonane
na Polakach na Kresach. 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-bedzie-karacukraincow-i-cudzoziemcow-zaobrazanie-oun-upa ; lb.ua / Kresy.
pl). Państwo ukraińskie oficjalnie
więc przyjęło na siebie pełną odpowiedzialność za brodnie OUN i
UPA.
Tymczasem u podstaw tzw. „etniczności Zakurzonia” leży kłamstwo historyczne.
Nestor, mnich z monasteru pieczerskiego (ok. 1050 - 1114) w
swojej kronice (latopisie) Powieść minionych lat (Повѣсть
времяньныхъ лѣтъ), napisanej
ok. 1113 podaje używając datowania za wzorem Bizancjum: „
Roku 6489 [981]. Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody
ich: Przemyśl, Czerwień i inne
grody, które do dziś dnia są pod
Rusią.” Rok 6489 według kalendarza bizantyjskiego, to rok 981
po narodzeniu Chrystusa, czyli
tzw. „nowej ery”. Kronikarz rusiński dokumentuje więc, że w
roku 981 władający Rusią Włodzimierz Wielki dokonał agresji
na Polskę i przemocą zagarnął jej
ziemie, które obecnie nazywają
„Zacurzonią”. Inna już rzecz, że
tzw. „linia Cerzona” także została
sfałszowana, gdyż ta „oryginalna” zostawiała Lwów po polskiej
stronie.
Gdy w wyniku zatargów dynastycznych na Rusi od władzy usunięto księcia Świętopełka, a jego
żona, która była córką Bolesława
Chrobrego, została uwięziona,
w 1913 roku Chrobry ruszył na
pomoc zięciowi. Kijów poddał
się Chrobremu, który oddał władzę sprzymierzonemu księciu, co
jednak nie zakończyło wewnętrznych walk o władzę na Rusi. W

1917 roku, gdy Chrobry toczył
wojny z najazdami niemieckimi,
Rusini po wodzą Jarosława Mądrego najeżdżali ziemie polskie,
grabiąc je i paląc grody.

czym najeździe Rusinów, ziemie
te zostały ograbione, spustoszone,
ludność lachicka uprowadzona, a
Grody Czerwieńskie znów trafiły
po okupację rusińską.

W 1018 roku, po podpisaniu
pokoju polsko-niemieckiego w
Budziszynie, Bolesław Chrobry zorganizował wyprawę, aby
przywrócić na tron kijowski swego zięcia Świętopełka. Po zwycięstwie 22 lipca nad Bugiem,
14 sierpnia 1018 r., po krótkim
oblężeniu miasto zostało zdobyte. Podanie polskie mówi, że
Chrobry wjeżdżając do Kijowa
uderzył w Złote Wrota mieczem,
który się wyszczerbił. Jedną z
kijowskich zdobyczy Chrobrego
była siostra Jarosława Mądrego
Przedsława, o której rękę wcześniej bezskutecznie zabiegał. Po
uprowadzeniu Przedsławy do
Polski, Chrobry uczynił ją swoją
nałożnicą. Gall Anonim przytacza
słowa Chrobrego wypowiedziane
po wkroczeniu do Kijowa i uderzeniu w Złotą Bramę: „Tak jak w
tej godzinie Złota Brama miasta
ugodzoną została tym mieczem,
tak następnej nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów,
której mi dać nie chciał. Jednakże
nie połączy się z Bolesławem w
łożu małżeńskim, lecz tylko raz
jeden, jak nałożnica, aby pomszczona została w ten sposób zniewaga naszego rodu, Rusinom zaś
ku obeldze i hańbie”. W drodze
powrotnej Chrobry przyłączył
utracone w 981 Grody Czerwieńskie. Świętopełk jednak nie
utrzymał się na tronie, zrzucił go
Jarosław Mądry. Świętopełk został wygnany z Rusi i poprosił o
ponowną pomoc swojego teścia
Bolesława Chrobrego, który mu
już jej nie udzielił, gdyż dwukrotne zrzucenie Świętopełka z tronu
świadczyło o jego nieudolności.
Chrobry poparł Jarosława Mądrego jako władcę i podpisał z nim
pakt o nieagresji. Uprowadzenie
Przedsławy do Polski przez Chrobrego potwierdzają także latopisy
ruskie oraz niemiecki kronikarz
Thietmar. Ten ostatni pisał:, że
Bolesław proponował Jarosławowi wymianę jeńców, w myśl
której w zamian za Przedsławę
domagał się uwolnienia swojej
córki, żony Świętopełka. Wymiana ta nie doszła jednak do skutku.

W roku 1240 Tatarzy zdobyli i
doszczętnie zniszczyli Kijów dając początek niewoli tatarskiej na
Rusi. W 1261 roku namiestnik
tatarski kazał Rusinom spalić grody. W tym czasie przyszedł kres
i na grody Czerwieńskie. Ziemie
Rusi Kijowskiej podbili Litwini
dochodząc aż do Morza Czarnego, a więc nie „Lachy”, czyli Polacy. Litwini wkroczyli na tereny
praktycznie opustoszałe po najazdach tatarskich, zapewne uprzedzając tym zamiary Moskwy. To
w wyniku praw do dziedziczenia
Rusi Halickiej ze Lwowem prawowity spadkobierca Kazimierz
Wielki przyłączył je do Polski.
Przyłączył po zwycięskiej walce
z Litwinami, a nie Rusinami. W
1387 roku królowa Jadwiga przyłączyła należną jej dziedzicznie
od Węgier Ruś Czerwoną, usuwając węgierskich urzędników.

Nie na długo Grody Czerwienne powróciły do „Lachów”. Jak
pisze dalej mnich Nestor: „Roku
6539 [1031]. Jarosław i Mścisław
zebrali wojów mnogich, poszli na
Lachów, i zajęli grody czerwieńskie znowu, i spustoszyli ziemię
łącką, i mnóstwo Lachów przywiedli, i rozdzielili ich.
Jarosław osadził swoich nad Rosią” ( Nestor: Powieść minionych
lat, tłum. F. Sielicki, Wrocław
– Warszawa – Kraków 1999;
za: https://ariets.files.wordpress.
com/.../nestor-powiesc-minionych-lat-pol.pd.). Już więc w
1031 roku, po następnym zabor-

Dla samostijnenj Ukrainy lepiej
byłoby, gdyby faszyści ukraińscy nie wyciągali argumentu „etniczności Zakerzonia”, gdyż jest
to zwykłe kłamstwo. Poza tym
wówczas nie istniało w rozumieniu obecnym pojęcie „narodowości”, czy „państwowości” danych
terenów. Były natomiast „ziemie
rodowe”, czy też „ziemie księstwa” oraz sprawy ich dziedziczenia. Pojęcie „państwowości”,
czyli Polski jako państwa zaczęło
kształtować się w czasach Bolesława Chrobrego. Jednak unia
polsko-litewska nie była unią
Polski i Litwy, ale unią Korony i
Litwy, a powstałe państwo nosiło nazwę Rzeczypospolitej i nie
było państwem narodowym. Natomiast pojęcie „państwowości
ukraińskiej” zaczęło kształtować
się wśród elit ukraińskich w połowie XIX wieku , kiedy tworzono
plany o Ukrainie jako „państwie”.
Od początku były to plany państwa narodowego, z ograniczeniem praw dla mieszkających na
„planowanym” terytorium ukraińskim innych narodowości, lub
z usunięciem tych narodowości z
tego terytorium.
Historycy ukraińscy kronikę Nestora chyba znają, czyżby więc
mieli problemy z rozumieniem
treści tekstu? A może dla integralnych nacjonalistów ukraińskich
mnich Nestor był także agentem
Putina? Żył co prawda dziewięćset lat wcześniej, ale w logice
argumentacji współczesnej historiografii ukraińskiej nie ma rzeczy niemożliwych. Co udowodniają na Ukrainie wykształcone
elity Swobody i Prawego Sektora
oraz w Polsce działacze Związku
Ukraińskiego, z Bohdanem Hukiem na czele, ekspertem prokuratury polskiej w ukraińskim książęcym grodzie Peremyszlu..
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WÓZKIEM DO NIEBA
Redakcja

W ostatnim czasie ukazała się
książka Leszka Wójtowicza pt.
,,Wózkiem do nieba” o mordzie
dokonanym w 1944 r. pod Sahryniem w gminie Werbkowice przez
bandytów z OUN-UPA na zakonnicy katolickiej i jej siedmiu wychowankach. Opisuje ona także ludobójstwo band UPA dokonane w
powiatach tomaszowskim i hrubieszowskim na Lubelszczyźnie, jak
również na Wołyniu. 20.08.2015
r. (czwartek) o godzinie 17:00
odbyło się spotkanie autorskie w
siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu. Warto jeszcze powiedzieć
słowo o autorze.
Leszek Wójtowicz jest absolwentem filologii polskiej KUL oraz doświadczonym, zamojskim dziennikarzem (przez wiele lat pracował
w Dzienniku Wschodnim, potem
w Kronice Tygodnia). Wydał kilka
tomików poezji oraz fraszek oraz
zbiór reportaży pt. „Później szatan
wstąpił w ludzi. Zapiski nie tylko
z Wołynia”. Interesują go m.in.
skomplikowane stosunki polsko-ukraińskie oraz losy Polaków pomordowanych przez ukraińskich
nacjonalistów. Pisał o tym wielokrotnie m.in. na łamach Kroniki
Tygodnia. (info KT)

Polacy,
Moskale

i Kozacy.
Płonący wschód
Rzeczypospolitej
szlacheckiej
Redakcja

2015-05-06 pojawiła się na półkach księgarskich książka będąca opowieścią o trudnych
relacjach między Polską i Litwą a państwem
moskiewskim i Kozakami do czasów rozbiorów Rzeczypospolitej. Autor próbuje spojrzeć
na wzajemne stosunki, wojny, podstępy, religijne spory, akty niebywałego okrucieństwa, masakry, makiaweliczną grę władców, szpiegów
i chrześcijańskie odruchy nie tylko z polskiego
punktu widzenia. Uwzględnia także poglądy
sąsiadów na polskie poczynania zawarte w
rosyjskiej i ukraińskiej literaturze przedmiotu.
Usiłuje też przybliżyć inną mentalność, fobie,

sylwetki władców i religię sąsiadów, która bywała kamieniem wzajemnego nierozumienia,
nienawiści i pogardy.
Jerzy Besala (ur. 5 września 1951) - polski historyk i publicysta. Ukończył studia historyczne
na UW. Początkowo interesował się dziejami
najnowszymi, ale później zajął się Rzeczpospolitą szlachecką. Jest autorem kilkunastu
książek, m.in. biografii Stefana Batorego, Tajemnic historii Polski czy biografii Stanisława
Żółkiewskiego. (Za:: http://pl.wikipedia.org/
wiki/Jerzy_Besala)
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Lwów 17 września 1939 roku,
Korpus Ochrony Pogranicza (KOP)
Aleksander Szumański
Dokończenie ze strony 1.
W tym celu w pierwszych latach
powojennych zaczęto w Związku Sowieckim potajemnie organizować i szkolić terrorystyczne
bandy, składające się z Białorusinów i Ukraińców zamieszkałych
po obu stronach granicy. Zakrojona na szeroką skalę akcja dywersyjna prowadzona w sposób
zorganizowany, oraz grasujący
bezkarnie pospolity bandytyzm
białoruskich i ukraińskich, a czasem także i litewskich mniejszości narodowych zamieszkujących
obszary przygraniczne, stworzyły
niezwykle niebezpieczny stan zagrożenia, którego słabe siły policyjne nie mogły opanować.
Po licznych aresztowaniach w
latach 1922 – 23 bandytyzm ten
nieco przycichł, ale już w roku
następnym szczególnie aktywna
w terroryzowaniu ludności okazała się tzw. „Ukraińska Organizacja Wojskowa”. Palono polskie
domy i całe zagrody, rabowano
mienie , grabiono dobytek, mordowano Polaków. Ustawiczne naruszanie granicy, coraz śmielsze
głębokie wnikanie zorganizowanych wrogich band z terytorium
Rosji i Litwy w tereny już nie tylko pogranicza, ale i przygranicznych powiatów i województw,
brak możliwości spokojnej pracy, niepewność życia mieszkańców, oraz bezsilność organów
państwowych – spowodowały
powszechny ferment i najwyższe
zagrożenie na całym obszarze
Kresów Południowo – Wschodnich.
Zagrożenie to doszło do szczytu
w roku 1924, kiedy z terytorium
Rosji liczący około stu uzbrojonych ludzi oddział pod dowództwem oficera Armii Czerwonej
przekroczył granicę i w nocy z
3/4 sierpnia 1924 roku zaatakował miejscowość Stołpce w
województwie nowogródzkim.
Bandyci opanowali miasteczko,
splądrowali liczne sklepy i domy,
a przed wycofaniem zniszczyli
posterunek policji i stację kolejową, rabując dobytek i mordując
kilkunastu mieszkańców – Polaków.
Po wydarzeniach w Stołpcach,
oraz wobec całkowitej bierności
władz sowieckich i litewskich,
popierających wręcz potajemnie
dywersję i terroryzm na wschodnich terenach Rzeczypospolitej,
rząd polski postanowił utworzyć
specjalną formację wojskową dla
opanowania sytuacji. Formacji tej
nadano nazwę Korpusu Ochrony
Pogranicza – KOP, podporządkowując ją Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Zadaniem korpusu było spacyfikowanie całej wschodniej granicy
państwa, zlikwidowanie wszelkich zagrożeń i wrogich wobec

państwa polskiego działań, zapewnienie miejscowej ludności
opieki i spokoju, oraz ugruntowanie pełnego stanu bezpieczeństwa
publicznego. Obszar przygraniczny został podzielony na trzy strefy:
Droga graniczna – do 15 m. szerokości od linii granicznej, strefa
nadgraniczna – od 1 do 6 km. szerokości oraz pas graniczny do 30
km. szerokości w głąb kraju.
Organizację korpusu powierzono
gen. dyw. Henrykowi Minkiewiczowi, który był równocześnie
pierwszym dowódcą KOP / 1924
– 1929 /. Kolejno dowódcami
byli:
gen. bryg. Stanisław Tassaro
/1929 - 1930/,
gen. bryg. Jan Truszewski /1930 VIII. 1939 /,
i od 31 sierpnia 1939 roku gen.
bryg. Wilhelm Orlik – Rückemann.
Pierwsze trzy brygady KOP już
w listopadzie 1924 roku objęły
najbardziej zagrożone wojewódzkie odcinki graniczne – wołyński,
nowogrodzki i wileński, a w dalszej kolejności - tarnopolski, całe
Polesie, granice z Litwą, Łotwą,
Prusami Wschodnimi w rejonie
Suwałk i Rumii.
Korpus składał się z wyborowych
jednostek o pełnych stanach osobowych. Kontyngent żołnierzy
służby czynnej był specjalnie dobierany, głównie z województw
zachodnich. Wkrótce też widoczne były wyjątkowo pozytywne
rezultaty wytężonej i zarazem
niebezpiecznej dla żołnierzy KOP
działalności.
Nie tylko bowiem uniemożliwione zostały wszelkie dalsze próby
naruszania granicy z zewnątrz,
nie tylko stłumione i opanowane wrogie dla państwa i groźne
dla ludności wystąpienia ukraińskich, białoruskich i litewskich
band dywersyjnych, ale przede
wszystkim wprowadzone zostały
na całym obszarze – spokój, ład i
pełne poszanowanie prawa.
Wojenne działania KOP były zależne od kierunku zagrożenia i
rozwoju sytuacji na froncie . W
wypadku wojny na wschodzie
korpus miał pełnić rolę pierwszego rzutu osłony walczącej armii.
Nie przewidywano bowiem użycia korpusu w całości, jako formacji bojowej. W wypadku wojny na zachodzie kraju, KOP miał
wystawić pełne wielkie jednostki
bojowe, oraz inne oddziały pomocnicze, po czym korpus miał
się częściowo odtworzyć i nadal
pełnić służbę na wschodniej granicy.
W 1939 roku KOP zmobilizował
trzy pełne brygady górskie, dwie
pełne rezerwowe dywizje piechoty / 35 i 38 /,dalsze dwie / 33 i 36
/, dywizje rezerwowe piechoty o
niepełnych stanach osobowych

oraz kilka innych mniejszych oddziałów pomocniczych.
Wszystkie te siły zostały przerzucone na front zachodni. Na granicy wschodniej pozostały jedynie
osłabione i niepełne jednostki
korpusu, odtworzone głównie z
rezerwistów i poborowych. Nie
dysponowały one dlatego tym samym wysokim poziomem uzbrojenia, wyszkolenia i spoistości,
jaki prezentowały jednostki KOP
przerzucone do walki z Niemcami. Rozlokowane w nadgranicznych stanicach od Dźwiny po
Dniestr, na odcinku długiej, liczącej 1412 granicy z Sowietami, w
sile zaledwie 24 batalionów piechoty, 2 batalionów fortecznych,
oraz 7 szwadronów i 1 dywizjonu kawalerii, zaatakowane 17
września 1939 roku przez liczącą
blisko milion żołnierzy armię sowiecką – stawiały zacięty opór,
broniąc polskiej granicy państwowej w walkach trwających do 1
października 1939 roku, spotkały
się dlatego ze szczególną bezwzględnością sowieckiego agresora.
Rannych żołnierzy dobijano, albo
umierali oni z zadanych ran bez
pomocy lekarskiej, a wziętych
do niewoli oficerów i szeregowych mordowano bestialsko na
miejscu.. Podobny los spotkał
żołnierzy i oficerów korpusu więzionych później w Ostaszkowie.
Wiosną 1940 roku wszyscy zostali wymordowani przez NKWD.
Z rąk sowieckich oprawców zginął również w Katyniu Henryk
Minkiewicz, generał w stanie
spoczynku ,organizator i pierwszy
dowódca KORPUSU OCHRONY POGRANICZA.
Dopiero podpisanie między dwoma państwami w 1932 roku paktu o nieagresji oraz protokołu „o
dobrosąsiedzkich stosunkach” w
listopadzie 1938 roku unormowało sytuację.
Uległa jednak ona gwałtownemu
pogorszeniu pod koniec sierpnia
następnego roku, kiedy to III Rzesza oraz Związek Radziecki ku
zaskoczeniu całego świata podpisały pakt o nieagresji, nazwany
od nazwisk sygnatariuszy Paktem
Ribbentrop-Mołotow. Stanowiło to kres francusko-angielskich
zabiegów o pozyskanie do koalicji antyniemieckiej Związku
Radzieckiego i w zasadzie przesądziło o wybuchu wojny. Tajna klauzula jaką zawierała owa
umowa określała podział stref
wpływów obydwu państw w Europie Środkowej i Wschodniej. W
radzieckiej strefie interesów znalazły się Finlandia, Estonia oraz
Łotwa, a także pośrednio Rumunia i Polska.
Niemcy zaakceptowali pretensje
Sowietów do Besarabii i Północnej Bukowiny - części Rumunii,
które przed I wojną światową

znajdowały się w granicach Cesarstwa Rosyjskiego.
W Polsce granice radzieckich
interesów stanowiły rzeki Wisła,
Narew i San. Niemcy zadowolili się terenami zachodniej części
Rzeczypospolitej oraz wpływami
na Litwie.
Znaczenie paktu oraz zagrożenie
jaki ze sobą niósł zostało przez
Polskę zignorowane. Minister
spraw zagranicznych Józef Beck
nie mógł uwierzyć, że dwaj najzagorzalsi wrogowie gotowi są
porozumieć się w jakiejkolwiek
politycznej kwestii. Zbagatelizowano fakt, iż tego typu umowy
podpisywane są przez państwa
mające wspólne granice, a przecież Związek Sowiecki nie graniczył z III Rzeszą.
Jeszcze...1 września 1939 roku o
godzinie 4:45 Wojska niemieckie,
realizując plan „Fall Weiss” przekroczyły granice Rzeczypospolitej. Wybuchł konflikt polsko-niemiecki, który wkrótce przerodził
się w II wojnę światową.
Wojsko Polskie stanęło do z góry
przegranej batalii o młodą, bo zaledwie dwudziestoletnią niepodległość. Biło się dzielnie o czym
świadczą przykłady takich bitew
jak: Westerplatte, Węgierska
Górka, Mokra, Wizna, Bzura czy
wiele innych bardziej lub mniej
znanych batalii.
Jednak na skutek błędów w rozmieszczeniu wojsk, spóźnionej
mobilizacji, objęcia fatalnej doktryny wojennej oraz przygniatającej przewagi technicznej wroga,
po dwóch tygodniach walk sytuacja była niemalże krytyczna:
Warszawa - główny punkt oporu
- została okrążona; w „korytarzu
pomorskim”, ostatnimi siłami
broniły się odcięte od reszty kraju
wojska Lądowej Obrony Wybrzeża;
Niemcy po rozgromieniu polskich
armii w centrum kraju podchodzili pod Chełm i Lwów, a polskie
armie „Poznań” i „Pomorze” po
początkowych sukcesach kontrataku pod Kutnem zostały niemal
całkowicie unicestwione.
12 września (9 dni po wypowiedzeniu wojny Niemcom) na
konferencji w Abbeville, przedstawiciele Sztabów Generalnych
zachodnich sojuszników Polski Anglii i Francji uznali, że żadna
pomoc materialna nie ma sensu
wobec szybkości z jaką wojska
niemieckie posuwały się w głąb
terytorium państwa polskiego.
Stanowiło to pogwałcenie traktatów sojuszniczych jakie Anglicy
i Francuzi zawarli z Polską tym
bardziej, że o wynikach tych rozmów nie powiadomiono rządu
walczącego kraju...
Stalin, który od swych agentów
na zachodzie dowiedział się o
postanowieniach konferencji w
Abbeville zrozumiał, iż dostał

zielone światło do wypełnienia
zobowiązań zawartych w Pakcie
Ribbentrop-Mołotow. Niemcy już
od 8 września nalegali na szybkie
włączenie się ZSRR do walki.
Lecz 8 września wojna nie była
jeszcze rozstrzygnięta. Tydzień
późnej już tak...
„...Krzyk jeden pomknął wzdłuż
granicy
I zanim zamilkł,
Zagrzmiały działa,
To w bój z szybkością nawałnicy
Armia Czerwona wyruszała...”
JERZY PUTRAMENT (AGENT
NKWD)
O 3:00 nad ranem, 17 września
1939 r. wojska sowieckie przekroczyły granicę polską. Wejście
to różniło się całkowicie od tego
„niemieckiego” sprzed dwóch tygodni.
Mijając posterunki graniczne,
czerwonoarmiści wymachiwali
do zaskoczonych żołnierzy KOP-u białymi flagami, czołgiści w
otwartych wieżyczkach czołgów
wykrzykiwali: Wpieriod ! Na
Germańca ! Rebiata !
Mimo tego wiele strażnic KOP-u stawiło zacięty opór. Najdłużej broniły się placówki „Ludwikowo”, „Sienkiewicze”
oraz
„Dawidówek”.
Do Sztabu Generalnego pierwsze wiadomości o przekroczeniu
granicy przez Sowietów nadeszły
około godziny 6:00. Tak brzmiał
meldunek dowódcy pułku KOP
„Podole”, ppłk Marceli Kotarba:
„Przewaga bardzo duża, bijemy
się uporczywie i będę się starał
jak najdłużej moje kierunki osłaniać...
W podobnym tonie przybywało
innych meldunków z pozostałych
odcinków nowego, wschodniego
frontu. Naczelne dowództwo - co
zrozumiałe - wpadło w panikę.
Mnożyły się przesadzone informacje o postępach wojsk sowieckich: w południe nadeszły wiadomości o przekroczeniu przez
Armię Czerwoną Dniestru pod
miejscowością Uśnieczek, 40 kilometrów od Kołomyi.
Mimo, iż okazało się to nieprawdą, w obliczu całkowitego chaosu
i niemal beznadziejnej sytuacji
szef francuskiej misji wojskowej
w Polsce gen. Faury naciskał na
marszałka Rydza-Śmigłego - Wodza Naczelnego by jak najszybciej wyruszył w stronę granicy
rumuńskiej.
Było to zachowanie uzasadnione.
Widmo pochwycenia przedstawicieli polskich władz i wojska
przez Sowietów stawało się coraz
bardziej realne, a gdyby ziściło
się stanowiłoby całkowitą katastrofę.
W wyniku narady z ministrem
spraw zagranicznych, Józefem
Beckiem oraz premierem Felicja-
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nem Sławoj-Składkowskim, marszałek Rydz-Śmigły zrezygnował
z planów utworzenia obrony na
linii Dniestru, na tzw. „przedmościu rumuńskim” - gdzie zamierzał czekać na ofensywę sojuszników na zachodzie - i wydał kontrowersyjny do dziś rozkaz:
„Sowiety wkroczyły. Nakazuję
ogólne wycofanie na Rumunię i
Węgry, najkrótszymi drogami. Z
bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony
lub prób rozbrajania oddziałów.
Zadanie Warszawy i miast, które
miały się bronić przed Niemcami
- bez zmian. Miasta, do których
podejdą bolszewicy, powinny z
nimi pertraktować w sprawie
wyjścia garnizonów do Węgier
lub Rumunii”. W nocy z 17 na 18
września Naczelny Wódz wraz z
polskimi władzami przekroczył
granicę Rumunii, gdzie został internowany.
Rozkaz ten pogłębił chaos jaki
powstał w wyniku wkroczenia
wojsk sowieckich. Wielu dowódców liniowych nie wiedziało jak
zachować się w obliczu nowego
zagrożenia zwłaszcza, że czerwonoarmiści celowo dezinformowali
Polaków, głosząc, iż przekroczyli
granicę w charakterze sojuszników w walce z Niemcami.
Wiele jednostek podjęło jednak
próby oporu przeciw przeważającemu pod każdym względem
nieprzyjacielowi. W północno-wschodnich regionach kraju w
rezultacie ciężkich walk rozbite
zostały Baony KOP „Krasne”,
„Budsław” oraz „Iwieniec”.
W Wilnie, przygotowywanym od
połowy września do odparcia ataku niemieckiego skoncentrowano
8 batalionów piechoty wspartych
14 lekkimi działami oraz dwoma
działami przeciwlotniczymi.
17 września do Wilna wycofały
się oddziały pułku KOP „Wilno”, 20 Bateria Plot. oraz Baon
Obrony Narodowej „Postawy”.
Łącznie garnizon miasta stanowiło prawie 7 tys. żołnierzy, jednak
pozbawionych artylerii i broni
przeciwpancernej. Funkcję dowódcy obrony objął najstarszy
stopniem oficer - pułkownik dypl.
Jarosław Okulicz-Kozaryn.
Wieczorem 18 września, po otrzymaniu meldunków o zbliżaniu się
czołgów sowieckich wydał on
rozkaz odwrotu na granicę litewską, po czym sam opuścił Wilno.
Zamieszanie jakie powstało w
wyniku wydania takiego rozkazu sprawiło, iż doszło do szeregu nieskoordynowanych walk
z wkraczającą do miasta Armią
Czerwoną. Do końca walczyli
harcerze i warta honorowa przy
grobie z sercem marszałka Piłsudskiego na Rossie.
Zdecydowana większość improwizowanego garnizonu Wilna
wycofała się z miasta i w dniach
19-20 września przekroczyła granicę Litwy.
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w Grodnie. Stacjonowały tutaj tylko słabo uzbrojone oddziały
rezerwowe oraz wartownicze,
dowodzone przez pułkownika
w stanie spoczynku Bronisława
Adamowicza.
Dowódca Okręgu Warownego
„Grodno” zamierzał wykonać
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rozkaz gen. Olszyny-Wilczyńskiego i ewakuować wojsko z
miasta w razie pojawienia się Armii Czerwonej.
Całkowicie inne stanowisko prezentował wiceprezydent Grodna
Roman Sawicki, który wezwał
ludność cywilną do budowy
umocnień oraz walki z nieprzyjacielem.
20 września do miasta od południowego zachodu wjechało
około 20 sowieckich czołgów XV
Korpusu Pancernego.
Bez przeszkód pokonały most na
Niemnie i dotarły do centrum. Tu
natrafiły na twardy opór: celny
ogień działka plot. oraz młodzież
szkolna uzbrojona w butelki z
benzyną unieszkodliwiły 8 czołgów.
Pozostałe zostały zmuszone do
odwrotu. Obrońców wzmocnili
żołnierze zgrupowania „Wołkowysk” gen. w stanie spoczynku
Wacława Przeździeckiego (Rezerwowa Brygada Kawalerii),
którzy weszli do miasta w nocy z
20 na 21 września.
Dowodzenie objął gen .Wacław
Przeździecki.
Następnego dnia Sowieci ponowili atak. Piechota wsparta czołgami oraz silną artylerią w ciągi
kilku godzin dotarła do mostu na
Niemnie i opanowała go. Czołgi
ponownie wjechały do centrum.
Wobec beznadziejnej sytuacji Polacy zdecydowali się na odwrót.
Walki trwały do późnych godzin
wieczornych. Ich złowrogim
epilogiem było wymordowanie
przez Sowietów wziętych do niewoli obrońców Grodna (ich masowe groby odkryto dopiero w
roku 1992...).
Większość Rezerwowej Brygady Kawalerii, stanowiącej trzon
obrony Grodna, wkrótce przekroczyła granicę Litwy. Generał Olszyna-Wilczyński został 22 września zatrzymany pod Spockiniami
przez zmotoryzowaną kolumnę
sowiecką i wraz ze swym adiutantem kpt. w stanie spoczynku
Mieczysławem Skrzemeskim zamordowany...
„...Zwycięstw się szlak ich serią
znaczy,
Sztandar wolności okrył chwała,
Głowami polskich posiadaczy
Brukują Ukrainę całą.
Pada Podole,
W hołdach Wołyń,
Lud pieśnią wita ustrój nowy,
Płoną
majątki
i
kościoły
I Chrystus z kulą w tyle głowy...”.
To utwór anonimowy.
Na znacznie twardszy opór trafiła
Armia Czerwona na południe od
bagien Prypeci, na Polesiu, Wołyniu i Podolu.
Znajdowały się tam większe zgrupowania wojsk polskich, przygotowujących się do walki z Niemcami.
Na Polesiu dowódca OK nr IX
gen. Franciszek Kleeberg skoncentrował podległe sobie wojska
na linii Brześć - Pińsk.
Dysponował on siłą 20 batalionów piechoty, które jednak wspierało tylko 10 dział polowych i
niewiele więcej przeciwpancer-

nych. Część tych sił już toczyła
walki z Niemcami (Zgrupowanie
„Kobryń” płk Adama Eplera, w
sile 7 batalionów, 10 dział oraz
4 działa ppanc.) w rejonie Kobrynia, gdzie podeszła 2 Dywizja
Zmotoryzowana.
Na tzw. Polesiu Wołyńskim
stacjonowało (w garnizonach,
ośrodkach zapasowych czy w
trakcie przemarszu) dalsze 30
batalionów , 40 dział polowych,
kilkanaście ppanc., 11 czołgów i
3 pociągi pancerne. To była już
dosyć znaczna siła, z którą tak
Wehrmacht idący od zachodu jak
i Armia Czerwona musiały się liczyć.
Gdy późnym wieczorem 18 września gen. Kleeberg otrzymał rozkaz Naczelnego Wodza postanowił skoncentrować podległe sobie
oddziały w rejonie na zachód od
Kowla.
Stamtąd zamierzał wyruszyć w
kierunku granicy rumuńskiej i
zgodnie z otrzymanym rozkazem
przekroczyć ją. Jego grupa oderwawszy się od Niemców ze śpiewem na ustach pomaszerowała na
Kowel, gdzie jak mówiono było
„wiele wojska, dużo sprzętu i olbrzymie zapasy amunicji i środków do dalszej walki”.
Po dotarciu w zamierzony rejon,
oddziały te zostały zreorganizowane i nazwane Samodzielną Grupą Operacyjną „Polesie”.
Nawiązano kontakt z wojskami
sowieckimi, które już dotarły do
Kowla, w celu zapewnienia swobodnego przemarszu do granicy.
Wobec fiaska negocjacji, gen.
Kleeberg rozkazał marsz na Włodawę. Doskonale zdawał sobie
sprawę, że wykorzystując pas
„ziemi niczyjej” jaki nagle wytworzył się między wycofującymi
się Niemcami, a prąca na zachód
Armią Czerwoną umożliwi mu
swobodny dostęp do Bugu pod
Włodawą. Dalej planował marsz
na pomoc jedynemu pewnemu
punktowi oporu - Warszawie...
22 września SGO „Polesie” w
rejonie miejscowości Maloryt
napotkała zgrupowanie ppłk Ottokara Brzozy-Brzeziny, które po
zreorganizowaniu utworzyło 50
Dywizje Piechoty „Brzoza”.
Pięć dni później oddziały Kleeberga wkroczyły do Włodawy,
entuzjastycznie witane przez
ludność cywilną. Do SGO „Polesie” dołączyły kolejne jednostki,
m.in. dwubrygadowa Dywizja
Kawalerii „Zaza” (utworzona z
niedobitkow Suwalskiej Brygady
Kawalerii oraz oddziałów Podlaskiej Brygady Kawalerii), pod
dowództwem gen. Podhorskiego.
Tego też dnia do żołnierzy dotarły
wieści o kapitulacji Warszawy, co
postawiło dalszy marsz na zachód
pod wielkim znakiem zapytania...
Po długiej i burzliwej naradzie
generałowie zdecydowali się poprowadzić swe wojsko w kierunku na Dęblin, a stamtąd przebić
się w Góry Świętokrzyskie i zainicjować wojnę partyzancką.
29 września podjęto marsz na
Radzyń-Łuków. Zanim jednak
doszło do kontaktu z wojskami
niemieckimi, stoczono szereg
zwycięskich bitew z Armią Czerwoną, usiłującą zniszczyć siły
polskie.

60 Dywizja Piechoty „Kobryń”
płk Adama Eplera pokonała wojska sowieckie pod Jabłonią, a
dzień później również pod Milewem. Godny odnotowania jest
fakt, iż wzięto znaczną liczbę jeńców sowieckich, którzy na własną
prośbę zostali wcieleni do jednostek polskich, gdyż odmówili powrotu do swoich. Brali oni udział
w dalszych walkach aż do końca
kampanii...
Dużo trudniejsze zadanie miał
dowódca KOP-u, gen. Wilhelm
Orlik-Rückemann Dysponował
on siłą 16 batalionów piechoty (w
tym jednym batalionem saperów),
7 szwadronami kawalerii oraz 14
działami. Nie były to małe siły,
lecz zostały one rozciągnięte na
długości prawie 250 km, co nie
dawało szans skutecznej obrony.
Minęły trzy dni zanim wojska te
skoncentrowały się w wyznaczonym przez generała rejonie. 22
września wyruszyła w kierunku
przeprawy na Bugu pod Szackiem, gdzie dotarła 27 września
tylko po to by dostrzec sowieckich żołnierzy z 52 Dywizji
Strzelców.
Doszło do bitwy. Zupełnie zaskoczeni Sowieci ponieśli ciężkie
straty (zniszczono lub zdobyto 20
czołgów, oraz wzięto do niewoli
300 jeńców) i zmuszeni zostali
pozostawić pole Polakom.
Grupa gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna przekroczyła Bug.
Kolejnym celem było przedostanie się do lasów na południe od
Parczewa.
Niestety 1 października Polaków
pod Wytycznem zaatakowały
sowieckie czołgi. Walki trwały
przez kilka godzin. Wobec kończącej się amunicji, żołnierze
Grupy oderwali się od nieprzyjaciela i odeszli w rejon lasów pod
Sosnowicą, gdzie Grupa została
rozwiązana.
Pod Włodzimierz na Wołyniu
Armia Czerwona podeszła już
19 września. W samym mieście
otoczyło siły polskie w koszarach
Szkoły Podchorążych Rezerwy
Artylerii.
Polski dowódca wysłał parlamentariuszy z warunkami kapitulacji, które zapewniały zachowanie broni osobistej oraz swobodny przemarsz do Rumunii.
Sowiecki dowódca, Komdiw Bogomołow zgodził się na te warunki, ale gdy tylko żołnierze polscy
opuścili koszary oznajmił, iż „na
skutek zmian zaszłych w sytuacji
międzynarodowej oficerowie musza złożyć broń i od tej chwili są
uważani za jeńców wojennych.”
Później ich nazwiska znalazły się
na listach katyńskich...
Zupełnie nie powiodły się plany
obrony Równego przez oddziały KOP-u. Na miasto uderzały
czołgi 5 Armii komdiwa Sowietnikowa, które z łatwością łamały obronę pułku KOP „Równe”.
Baon „Ostróg” został zniszczony
już na granicy, baon „Dederkały”
zmuszony do odwrotu na Poczajów i Brody.
Bez walki oddano Tarnopol mimo
iż miasto posiadało silny kilkutysięczny garnizon, który mógł bronić się nawet do tygodnia. Jedynie
mała grupka oficerów i szeregowców ostrzelała z wieży kościoła
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wkraczające oddziały sowieckie.
Zostali natychmiast schwytani i
rozstrzelani na miejscu...
Już 19 września Armia Czerwona
podeszła pod Lwów, który w tym
czasie opierał się od zachodu atakom wojsk niemieckich.
Dowódca Samodzielnej Brygady
Pancernej płk Iwanow wystosował do dowódcy obrony Lwowa,
gen. Langera żądanie poddania
miasta. Nie czekając na odpowiedź, Sowieci przypuścili 20
września próbę wkroczenia do
Lwowa.
Zostali jednak odparci tracąc
jeden czołg. Mimo iż nastroje
wśród żołnierzy garnizonu oraz
ludności cywilnej były dobre, zapasów żywności starczyłoby na
trzy miesiące, a amunicji na około
dwa tygodnie obrony, gen. Langer oraz jego sztab byli przeciwni
kontynuowaniu walki ze względu
na „brak możliwości poprawy
ogólnego położenia kraju”, które pod dwudziestu dniach wojny
było beznadziejne.
Rano 22 września polska delegacja podpisała w Winnikach dokument, na mocy którego przekazano miasto Lwów Armii Czerwonej.
Punkt 8 gwarantował oficerom
wolność osobistą i nietykalność
własności. Gen. Langer po podpisaniu dokumentu miał powiedzieć: „Z Niemcami prowadzimy
wojnę. Miasto biło się z nimi przez
10 dni. Oni, Germanie, wrogowie
całej Słowiańszczyzny. Wy jesteście Słowianie...”
Sowieci złamali postanowienia
zapisane w punkcie 8 i wielu z oficerów broniących Lwowa zostało
wymordowanych w Starobielsku.
„...Już starty z map wersalski
bękart,
Już wolny Żyd i Białorusin,
Już nigdy polska ręka
Ich do niczego nie przymusi.
Nową wolność głosi Prawda,
Świat cały wieść obiega w lot,
Że jeden odtąd łączy sztandar
gwiazdę,
Sierp hackenkreuz i młot !”…
Utwór napisany przez Wandę
Wasilewską i Jerzego Putramenta (przedwojennego agenta
NKWD).
29 września w Moskwie po burzliwych negocjacjach (Niemcy
proponowali pozostawić kadłubowe państwo polskie bez Pomorza, Wielkopolski i Śląska, ze
wschodnią granicą od Grodna po
Przemyśl.
Na takie rozwiązanie nie godził
się Stalin, argumentując, że może
to stanowić w przyszłości niebezpieczeństwo dla dobrych stosunków między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim) podpisano trzy
protokoły, regulujące nową granice między obydwoma państwami.
Niemcy w zamian za ziemie
między Wisłą, Bugiem i Sanem
zgodzili się przekazać Litwę sowieckiej strefie wpływów. Obie
strony zobowiązały się wspólnie
walczyć z polskim podziemiem
niepodległościowym oraz nie
tolerować żadnej polskiej agitacji dotyczącej terytorium drugiej
strony.
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„„...Tych dni historia nie zapomni,
Gdy stary ląd w zdumieniu zastygł...”
W 1992 roku Rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało w Moskwie
książkę „Grif siekrietnosti snjat”,
w którym podaje dokładną ilość
sprzętu wojennego zdobytego
we wrześniu i październiku 1939
roku w Polsce.
OTO BILANS:
247325 karabinów, 8566 ciężkich
karabinów maszynowych, 12783
szable, 740 dział różnych kalibrów, 36 czołgów, 64 samochody
pancerne, 131 samolotów oraz
4579 innych pojazdów mechanicznych.
Łącznie stanowi to uzbrojenie co
najmniej trzech armii polowych z
1939 roku !
W oparciu o prawie 30 ośrodków
zapasowych przeniesionych z
centrum kraju można było zorganizować twardą obronę.
Dodatkowo na wschodzie stacjonowały liczne garnizony kresowe
ze znaczną ilością rezerw uzbrojenia. To na wschód wycofywały
się wojska pobite przez Niemców
by zreorganizować się i podjąć na
nowo walkę.
Podjęcie obrony na „przedmościu rumuńskim” było jak najbardziej możliwe. Stacjonowały już
tam czołgi płk Maczka, brygada
zmotoryzowana oraz batalion
czołgów mjr Łuckiego, liczący
łącznie 50 maszyn, z których ani
jeden nie oddał strzału...
Lecz tego typu błędów podczas
ostatniej fazy kampanii popełniono znacznie więcej. Jeden być
może jest tutaj kluczowy.
Gdyby siły KOP-u generałów
Kleeberga i Orlika-Rückemanna
wycofały się na południe, a nie
podjęły zgubny marsz na zachód,
to najprawdopodobniej w rejonie
Kowla doszło by do wielkiej bitwy z Armią Czerwoną.
Oprócz samych wojsk obu generałów znajdowały się tam znaczne
siły polskie m.in. batalion kolarzy
ze Śląska, dywizjon 36 moździerzy 81mm kpt. J. Cebuli, kilka
baterii artylerii lekkiej oraz 18
czołgów. Zgrupowanie to odeszło
na Krasnystaw zamiast podjąć
próbę obrony w rejonie Łucka.
W samym Łucku znajdowało się
9 tys. żołnierzy w tym tysiąc oficerów, którzy poddali się Sowietom bez walki. Bardzo prawdopodobne, że wsparte jednostkami
KOP-u Kleeberga i Orlika-Ruckemana mogłoby stanowić twardy orzech do zgryzienia dla wojsk
sowieckich.
Rodzi się jednak pytanie czy w
obliczu całkowitej klęski na froncie zachodniej i centralnej Polski,
wielka bitwa na wschodzie miałaby jakieś znaczenie.
Zapewne nie. Przedłużyło by to
kampanię o kilka tygodni lecz
na jej wynik nie było by w stanie
wpłynąć. Spalono by więcej sowieckich czołgów, zabito więcej
czerwonoarmistów, lecz i polskie straty były by zdecydowanie
większe.
Część z tych wojsk podjęła udaną
próbę przebicia na Węgry i Ru-
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munię, gdzie po długiej odysei
wzmocniły skład polskiej armii
we Francji, a później Wielkiej
Brytanii.
Część zrzuciła mundur i zakopała
broń, która mogła przydać się w
późniejszej walce partyzanckiej.
Myślę i nie jestem w tym odosobniony, że nie mamy prawa dziś
oceniać decyzji dowódców walczących wtedy z Armią Czerwoną.
Ich rozkazy nawet te najbardziej
kontrowersyjne miały jakąś podstawę i zostały wydane z myślą
o dobru kraju oraz armii. Mimo
iż w większości były one fatalne
w skutkach to okoliczności w jakich je wydano w całości zmazują
winę z tych, którzy te decyzje podejmowali.
Jednym z najdzielniejszych dowódców kampanii wrześniowej
był Wilhelm Orlik-Rückemann.
Urodził się 1 sierpnia 1894 we
Lwowie w rodzinie polskiej o
korzeniach żydowskich. W latach 1910-1911 organizował
skautowy Oddział „Zarzewia”
w I Gimnazjum Realnym we
Lwowie, na tamtejszej Politechnice rozpoczął w 1912 roku
studia na wydziale budowy
dróg i mostów. Studia te przerwała jednak I wojna światowa.
Był żonaty z Różą Fajans, która
pochodziła ze znanej warszawskiej rodziny Fajansów, właścicieli m. in. „Żeglugi na Wiśle” i działaczy społeczności żydowskiej.
W sierpniu 1914 wstąpił do Legionów Polskich. Był oficerem 6 Pułku Piechoty. W 1917, po kryzysie
przysięgowym, został wcielony
do cesarskiej i królewskiej Armii.
Służył w niej m.in. w 19 pułku
strzelców. Ukończył też w 1918
roku szkołę oficerów rezerwy.
4 listopada 1918 przeszedł do
Wojska Polskiego. Podczas wojny
polsko-ukraińskiej w 1919 dostał
się do niewoli, jednak został z niej
zwolniony po podpisaniu sojuszu
między Piłsudskim a Petlurą.
Podczas
wojny
polsko-bolszewickiej wyróżnił się jako
zdolny dowódca. 16 sierpnia 1920 roku otrzymał dowództwo nad 1 pułkiem czołgów i dowodził nim do 1921.
W 1921r. uzyskał zezwolenie na
przybranie do nazwiska rodowego „Rückemann” nazwiska „Orlik Kazimierz” .
Bohater z pod Kocka, wielokrotnie odznaczany:
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari,
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Niepodległości,
Krzyż Walecznych (czterokrotnie),
Złoty Krzyż Zasługi,
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,
Odznaka „Znak Pancerny” - nr.
243.
„...I święcić będą nam potomni,
Po pierwszym września, siedemnasty...”
Opracował Aleksander Szumański „Głos Polski” Toronto

POLSKIE DZIECI WOJNY!
Jesteśmy Polskie Dzieci Wojny.
Dla wielu z nas dokucza głód.
Nie nastał dla nas czas spokojny.
Za naszą pracę za nasz trud.
Rzucają nam żebraczy ochłap,
jak psom, których, nie trzeba już.
W dzieciństwie wróg nas wojną
dopadł,
tragiczny wir wojennych burz.
Po wojnie wzięła nas w obręcze,
Komuna - mózgi nasze prała,
W Ubeckie sieci swe pajęcze,
ze wszystkich stron nas oplatała.
To myśmy przeciw Nim powstali!
Za naszą sprawą, poszli precz!
Następni znów nas oszukali,
ponownie dobyć trzeba miecz.
We władzach dalej zasiadają
Ci co z Komuny się wywodzą,
na szkodę Polski wciąż działają,
w układy z mafią świta, wchodzą.
Więc póki brać jest jeszcze żywa,
niech serca nasze tchną potęgą.
By Polska była sprawiedliwa.
Biało-czerwona prowadź wstęgo!
Zdradzono nas z początkiem
przemian.
Zniszczyli przemysł, zniszczyli
stocznie.
Chwastem porasta Polska Ziemia.
Złowrogą tworzą nam wyrocznie.
W Europę Polskę chcą przemienić.
Od tyłu daty - piszą nam.
Tak po hebrajsku czy z niemiecka.
Zakrada się do Polskich bram,
podstępna siła i zdradziecka.
Odkryjmy młodym straszną treść.
Jesteście dziś jako żebracy!
Nie dają Wam do władzy wejść
W ojczyźnie niema dla Was pracy
Europa sumień nie oczyści.
Od wieków zawiść do nas mają.
Wszystko nam czynią z nienawiści.
I nasz majątek rozkradają
Obudź się Polski Narodzie, złączmy
swe serca w zgodzie.
W jedności mądrość i siła by Polska
Ojczyzną nam była
Romuald Drohomirecki
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Polskie Dzieci Wojny 1939 - 2009
70- ta rocznica, początku tragedii
Polskich Dzieci.
To były polskie dzieci, ufne, radosne, spokojne,
a wróg w dziecięcym ich życiu - rozpętał okrutną
wojnę.
Pojawił się głód i nędza, patrzyły jak matka płacze.
Ojciec gdzieś zginął bez wieści- i życie było tułacze.
W niewoli zmuszane do pracy, ponad dziecięce siły,
widziały jak innych wrzucano w dól do zbiorowej
mogiły.
Bez trumien, nagie trupy - tak bez żadnego odzienia,
a każdy na twarzy wyryty miał znak – wielkiego
cierpienia.
Oglądały przerażonym wzrokiem, płakały dziecięce oczy.
Jak bagnet przeszywa ciało, a ziemia krwią się
broczy.
Tam, opalony kikut, trupa ze zgliszczy wystaje.
Siostra, brat, czy matka? Tego już nikt nie poznaje.
W oddali, jęczy zraniona, cała we krwi unurzana.
Oraz na boku ktoś kona, bo wielka jest jego rana.
A dziecko nie zrozumieć, tej okrutnej podłości człowieka.
I przez całe swoje życie, odpowiedzi się nie czekał.
Dziś, kiedy wiekiem znużony, ciało do snu swe ułoży.
To w snach wracają wspomnienia, i znów, się koszmar otworzy.
Zaledwie skończyła się wojna, w czterdziestym piątym roku.
To już w odbudowie ojczyzny, - raźnie dotrzymywali kroku.
Wcielani do służby Polsce, dzielni i młodzi Junacy.
Zmuszani byli za darmo, - do „ochotniczej pracy”
Na bardzo wielkich przestrzeniach, rosły ogromne
budowy.
Powstaje Nowa Huta, Huta, Bieruta koło Częstochowy;
Inni drążyli węgiel, - ze słynnych „Hufców Pracy”.
Dźwigali z ruin Warszawę. Tak pracowali Junacy.
Nie było żadnej dziedziny, bez młodych naszego
pokolenia.
Bo Polska potrzebowała wtedy, młodego prężnego
ramienia.
Wpajano nam piękne hasła, o sile pracujących ludzi.
Wierzyliśmy w to, bezkrytycznie i patriotyzm się
budził.
Czuliśmy radość wielką, że wolną jest polska ziemia!
A tych, co, odkrywali prawdę, - pełno było w więzieniach.
UB to znaczy bezpieka, rządzona była przez wroga.
By wolną wrócił nam Polskę - prosiliśmy Pana
Boga!
I wreszcie tak się stało, Polska wolnością się cieszy.
Lecz do sprawiedliwych rządów, na razie nikt się
nie spieszy?
Dziś jesteśmy sędziwi, nie każdy z nas budzi się
rano,
a o tym, co daliśmy Polsce! Po prostu już zapomniano.
Emerytury nasze i renty o pomstę! - wołają do
nieba!
Panowie prominenci! Tym wreszcie zająć się trzeba!
Cierpliwość nasza się kończy, bo nędza zagląda
nam w oczy!
A władza niech zapamięta – niedola Polaków jednoczy.
Możemy wyjść na ulicę, biedni i zrozpaczeni.
I trwać w proteście tak długo ,- aż los nam, na lepszy się zmieni.
To nie jest szantaż ni groźba lecz proste ludzkie wołanie.
Niech rozpacz nasza i krzywda, zauważona zostanie!
I apel do dzieci wojny, bardzo już dzisiaj sędziwych.
Opiszcie swoje wspomnienia, póki jesteście wśród
żywych.
Bo kiedyś świadków zabraknie, gdyż dotrą na kraniec swej drogi.
Niech pamięć o tym zostanie, ludzkości! Dla zwykłej przestrogi
Romuald Drohomirecki
e-mail: romualddrohomireckidom@wp.pl
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Moje Kresy – Józef Wesołowski cz.3
Eugeniusz Szewczuk
Żołnierze otoczyli wieś, weszli
do nas do chałupy, zaglądali w
każdy kąt, przypiecek i na zapiecek, zrobili dziurę w kominie, weszli na strych, patrzyli pod strzechę, dźgali szpikulcami resztki
siana i słomy, przetrząsali obornik, czort wie czego szukali, nic
nie znaleźli co by ich interesowało. Jak już wszystko w kołchozie
zaczęło jako tako funkcjonować,
każdej rodzinie by nie pomarła z
głodu, państwo przydzieliło po 25
arów ziemi i tu wystąpił kolejny
problem. Czym mieliśmy tę ziemię obrabiać - gołymi rękami,
przecież wszystko oddaliśmy do
kołchozu. Gdy tylko zelżał mróz
i ziemia była już miękka, brałem
łopatę i kopałem ten kawał ziemi,
chcąc posadzić na niej cokolwiek.
Wieczorem gdy wszyscy zeszli z
pola, uważając na kapusiów, zakradałem się na kołchozowe pole,
rozgarniałem skiby i wyciągałem
kartofle, by je powtórnie posadzić
na naszym poletku, tak się żyło.
Sądzę, że na taki sam pomysł
wpadło wielu odważnych wtedy
ludzi, kto tak nie postępował klepał biedę. Pewnego dnia przychodzi do nas sąsiad i mówi do mamy,
Aniela twój Józek już taki wyrośnięty, może by nam w kołchozie
pomagał w pracy, zarobi trochę.
Ja mu będę zrzucać siano, on będzie karmił owce i barany. W taki
oto sposób wpadłem w wir pracy
zawodowej będąc jeszcze nieletnim. Jako, że niekiedy nie było co
robić, do głowy przychodziły różne psoty i durnoty. Postanowiłem
zrobić sobie pistolet zabawkę.
Znalazłem rurkę, zaślepiłem końcówkę, do małego otworku zastrugało się trochę siarki i buum,
strzelało. Hm, ale brakowało mi
w tym pistolecie jakiejś uszczelki.
Patrzę w stajni jest pompa z uszczelkami takimi jak potrzebuję.
Ściągnąłem wszystkie uszczelki z
połączenia węża pompy tłoczącej
wodę. Dopiero po pewnym czasie
okazało się, że była to pompa
przeciwpożarowa, niestety było za
późno na sensowne rozmyślanie.
Nikt tego nie sprawdzał, mnie
te uszczelki pasowały w sam
raz. Latem w kołchozie wybuchł
pożar i strawił połowę majątku,
gdyż nie było czym gasić, ktoś
uszkodził pompę wodną. Zrobiono dochodzenie, NKWD doszło
do wniosku, że ten kto podpalił
kołchoz, celowo uszkodził także
pompę wodną, by przypadkiem
tego pożaru nie ugasić w zarodku.
Było to w czasie żniw, wszystkie
zbiory stały na terenie kołchozu
i wszystko poszło z dymem.
Tydzień po pożarze ogólne zebranie wszystkich kołchoźników na
głównej bazie, dokładnie sprawdzono obecność na podstawie
listy. Wyszedł jeden aparatczyk i
głosi, wróg Sowieckowo Sojuza
podpalił i zniszczył cały dorobek
kołchozu. Kto to mógł zrobić ?
Jeden popatrzył na drugiego ze
zdziwieniem, wzruszyli ramion-

/ Dokument pracy w kołchozie Załużany J.Wesołowskiwego - rewers

ami i nic, stoją dalej. Zrobił to
ten który celowo zniszczył pompę
do gaszenia pożaru. Niebawem
mama przypadkowo zauważyła
mój „pistolet” i uszczelki.
Chwyciła się za głowę i mówi cichutko, by przypadkiem ktoś nie
usłyszał – dziecko coś ty narobił,
gdyby oni się dowiedzieli, że
to ty, wszyscy bylibyśmy już
na Sybirze. Złapała mój „pistolet” i wrzuciła do pieca. Teraz
ja chwyciłem się za głowę, całe
szczęście, że nie był naładowany.
Na tym sprawa sabotażu w
kołchozie zakończyła się, sprawcy nie wykryto. Z kołchozowego
pola legalnie nie wolno było
niczego brać, nawet z dawnego
swojego, gdyż wszystko należało
do wspólnoty kołchozowej. Mnie
kiedyś jak wspominałem udało
się wyciągnąć trochę kartofli, nikt
mnie nie zuważył. Nie zrozumiał
tego Władek Puryń. Na jego
byłym polu była zasiana pszenica.
Gdy nadszedł czas żniw i lada
dzień miano przystąpić do koszenia,
Władek zaszedł na pole i ręcznie
wyłuskiwał z kłosów zboże. Ktoś
go zauważył, prawdopodobnie
był to jego najlepszy kolega i
doniósł do przewodniczącego
kołchozu. Na miejscu w bazie
odbyła się rozprawa sądowa, gdyż
razem z NKWD i więźniarką
stawił się prokurator z Drohobycza.Na miejscu zważono „skradzione zboże”. Prokurator stwierdził,
że za 1 kilogram dostanie 1 rok
odsiadki jako, że razem z plewami było tego 5 kilogramów,

Władek otrzymał wyrok 5 lat
łagru. Trzeba było potem niezmiernie uważać, bo jeden donosił
na drugiego. Jako,że żyliśmy
wśród Ukraińców to Ukrainiec
donosił także na Ukraińca. Potem
zacząłem jeździć kołchozowym
ciągnikiem – „stalinowcem”.
Bieda była coraz większa,
dorastałem i potrzebowałem dobrze zjeść po ciężkiej pracy. Z
niedożywienia dostałem tzw.
„kurzej ślepoty”. Jako,że żyliśmy
wśród Ukraińców to Ukrainiec
donosił także na Ukraińca. Potem
zacząłem jeździć kołchozowym
ciągnikiem – „stalinowcem”. Bieda była coraz większa, dorastałem
i potrzebowałem dobrze zjeść po
ciężkiej pracy. Z niedożywienia
dostałem tzw. „kurzej ślepoty”.
Wtedy było jeszcze gorzej, bo
w ciągu roku wyrabiałem tylko 32 trudodni, jak było lepiej to potrafiłem w ciągu roku
zrobić 173 trudodni, mam na
to odpowiednie dokumenty. Na
kołchozowym polu uprawialiśmy
rośliny o których mało kto słyszał,
ba nawet starsi ludzie nie wiedzą
co to jest czumiza i kok - saghyz? Sialiśmy czumizę, gdyż tak
postanowił Stalin, nieważne ile
się tego zbierało, najważniejsze
trzeba słuchać wodza. Czumiza,
roślina zbożowa stanowiąca w
naturze cenioną paszę dla bydła.
To swego rodzaju proso kolbiaste,
włośnica - gatunek rośliny zbożowej, pochodzący ze wschodniej Azji. Roślina uprawiana
głównie na Dalekim Wschodzie.
Wysokość 0,5 - 1 metra, wiecha

kłosokształtna, zwisająca. Mając
odgórne nakazy kołchoz musiał
także uprawiać roślinę strategiczną z punku widzenia władz, kok
- saghyz. Była to wieloletnia roślina zielna odkryta w 1932 roku
w wysokich dolinach Tien Shan,
podobna do zwykłego dandelion
(mlecz) roślin. W celu poprawy
wydajności ówczesne kołchozy
musiały stosować stachanowskie
metody pracy. Mniszek kok – saghyz to gumodajny gatunek rośliny wieloletniej. W stanie dzikim
rósł w Azji Środkowej w Kirgistanie, południowo-wschodnim Kazachstanie. W dawnym ZSRR był
główną rośliną kauczukodajną,
cenioną w czasie wojny, dlatego
miał znaczenie strategicznie, bowiem sowiecki chemik Siergiej
Wasiljewicz Lebiediew w 1932
roku opracował technologię produkcji kauczuku syntetycznego.
Roślina uprawiana dla kauczuku
(w korzeniu kilkuletnim zawiera
go do 20% w soku mlecznym),
który znajduje się w soku korowej części korzeni. W naszym
kołchozie uzyskiwano średni
plon korzeni około 70 q z hektara.
Kauczuk z korzeni tego gatunku
wykorzystuje się przy produkcji opon. Guma z tej rośliny ma
lepsze właściwości, niż ta pochodząca z drzew kauczukowca z
Ameryki Południowej. Co ciekawe kok – saghyz był także uprawiany w Polsce w czasie II wojny
światowej. Niemcy po ataku na
Sowietów zainteresowali się również mniszkiem kauczukodajnym,
którego korzenie zawierają w

mlecznym soku 6-8% kauczuku,
nawet sam generalny gubernator
Frank zapalił się do tego projektu.
Od początku wojny poszukiwali
możliwości pozyskania kauczuku dla przemysłu zbrojeniowego.
Wszędzie tam gdzie były warunki
hodowli roślin „kauczukopodobnych” tam zakładali plantacje.
Prace nad założeniem tych plantacji rozpoczęto w 1941 roku. Robociznę Niemcy mieli za darmo,
bo tysiące Żydów mieszkało w
gettach, wsiach i miasteczkach.
W następnym 1942 roku, z przyczyn ekonomicznych rozpoczęto
uprawę innej rośliny „kauczukopodobnej”
pochodzenia meksykańskiego , a także kucharz - saghyz mniszek, który rośnie na Zachodnim
Turkiestanie. Uprawa ta była kontynuowana również w roku 1943.
Stalin powiedział wtedy „Mamy
w naszym kraju wszystko, z wyjątkiem kauczuku, ale za rok lub
dwa i my będziemy mieć gumę
„. Wśród roślin zielnych kauczuk
naturalny zawiera mniszek lekarski, piołun i wilczomlecz , które
również zawierają mleczny sok.
Wkrótce po śmierci Stalina roślina kok – saghyz stała się mało
produktywna na dużych obszarach. Urodzajne ziemie naszego
dawnego Podola i Wołynia nie
mogło stać puste. W miejsce króla kok - saghyz na kołchozowe
pola dawnych Wacowic weszła
królowa, niczym niezastąpiona – kukuruza. Jednakże nauka
nie zasypuje gruszek w popiele.
Naukowcy z Instytutu Fraun-
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Słynna roślina Dandelion czyli kok-saghyz uprawiana w kołchozie Załużany k.Drohobycza

hofera stworzyli nową odmianę
mniszka kok-saghyz, która może
już niedługo zrewolucjonizować
światowy rynek kauczuku naturalnego. Kluczem do sukcesu
okazało się usunięcie z genomu
rośliny zaledwie jednego genu.
Kto w tym przoduje, oczywiście
Niemcy. Kiedy z Drohobycza wyjechały już wszystkie transporty
z Polakami, dopiero my podjęliśmy ostateczną decyzję – chcemy
wrócić do Polski. Podstawą tej
decyzji było odnalezienie ojca.
Stalin miał jednak inne zdanie na
nasz temat. Ci co wyjechali z tego
terenu do 1947 roku byli Polakami, ci co pozostali z mocy prawa
stali się obywatelami Związku
Radzieckiego. Они уже никуда
не поедут. Dłużyło się, tato słał
do nas zaproszenia na przyjazd do
Polski, innej drogi powrotu do ojczyzny nie było. Pan Bóg czuwał
nad nami cały czas, nie pozwolił

wywieźć nas na Sybir, teraz pomógł przy wyjeździe. Punktem
zwrotnym była śmierć dyktatora
5 marca 1953 roku. Trzeba było
dokładnie wypełnić ruskie papiery, jednakże nikt nie chciał się
tego podjąć. Moja siostra bawiła
w Drohobyczu dziecko rosyjskiej nauczycielki, jej zawiozła
te papiery celem wypełnienia.
Niebawem cała nasza rodzina
otrzymała sowieckie paszporty i
byliśmy gotowi do drogi. Wystąpiła jednak ostatnia przeszkoda,
jako sowiecki obywatel musiałem
spełnić obowiązek wobec tamtej
ojczyzny – otrzymałem powołanie do odbycia służby wojskowej.
U nich trwało to 3 lata, niekiedy
4, w zależności od rodzaju wojsk
do jakiego trafiło się na przeszkolenie. Siedziałem już w wagonie
na drohobyckim dworcu gotowy
do wyjazdu, do jednostki na Dalekim Wschodzie. Nagle otwiera-

ją się drzwi wagonu i jakiś oficer
krzyczy – Весоловски выхади!
Siedzę cicho, nie odzywam się,
czego on chce, o co mu chodzi?
Dopiero za trzecim razem, gdy
zdenerwowany oficer wrzeszczał
na cały głos „Весоловски еб
твою мать выхади”, cicho odezwałem się. Najpierw zostałem
powtórnie zbesztany za niesubordynację, potem otrzymałem
rozkaz – пошел ! Wziąłem plecak
i wysiadłem pociągu, zwolnili
mnie ze służby. Z Drohobycza do
Wacowic o pierwszej w nocy szedłem pieszo i powiem szczerze,
po raz pierwszy miałem ogromnego pietra. Było to w grudniu
1954 roku. Nie bałem się duchów,
Ukraińców czy ciemności, lecz
podobno grasujących po drodze
watahy wilków. Znalazłem kawał
kija, owinąłem brudną szmatą,
podpaliłem i z taką pochodnią lazłem prosto do Wacowic. Długo
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to się nie kopciło, ale dawało jako
takie poczucie bezpieczeństwa.
Przed samym wyjazdem z rodzinnych Wacowic zrobiliśmy miejscowym fajnie zakrapiane pożegnanie. Na zawsze opuszczając
ojcowiznę od władzy sowieckiej
nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu potwierdzającego pozostawienie tam domu i całego majątku
ba, na dachówkę z naszego domu,
chrapkę miało wielu, największą
chyba Buga, który był milicjantem pod Górą. Wprawdzie dom
był już w rozsypce, dachówka
była jednak zdrowa.
Buga wybudował nowy dom
i nie miał czym go pokryć, czekał
tylko byśmy szybko wyjechali. Wspominałem, że wcześniej
mama tak dokładnie pochowała
dokumenty i rodzinne pamiątki,
że wyjeżdżając nie mogliśmy ich
odnaleźć, zresztą zapomniała nie
tylko to. Wyjeżdżając do Polski
wiedzieliśmy dokładnie gdzie
mamy jechać, adres otrzymaliśmy
od ojca. Mieliśmy dotrzeć do Ścinawki Dolnej do cioci Marii Jamróz u której tymczasowo mieszkał
ojciec. Przez Opole i Wałbrzych
dotarliśmy do Ścinawki Średniej,
stamtąd do Dolnej szliśmy z nieznajomym mężczyzną, który pomagał nam je nieść mówiąc, że
pokaże nam gdzie tato mieszka.
Nie mogliśmy dłużej egzystować wspólnie z ciocią, więc po
interwencji ojca z urzędu gminy
otrzymaliśmy odrębne mieszkanie na parterze budynku. Nad
nami mieszkał inwalida wojenny.
Potem krótko mieszkaliśmy w
Witostowicach pow. ząbkowicki,
pracowałem w kamieniołomach
w Henrykowie. Cześć zarobionych pieniędzy oddawałem ojcu
na utrzymanie gospodarki, brat
poszedł pracować na kolei. Dotarł
do nas kuzyn ze Ścinawki i powia-

domił nas, że we wsi jest mieszkanie, jednak chcąc tam zamieszkać
trzeba zapłacić odstępne. Zapłacili i wróciliśmy powtórnie do Ścinawki Dolnej. Następne 7 lat pracowałem w tartaku w Ścinawce
Średniej obsługując piłę tarczową. Doszedłem jednak do wniosku, że najwyższa pora założyć
rodzinę. Kupiłem najlepszy wówczas polski motocykl SHL-175 i
jeżdżąc na wycieczki, szukałem
partnerki. Przypadkowo przejeżdżając przez Brzeg zgłodniałem i
wstąpiłem do dawnej „Stylowej”,
by coś zjeść. Tam poznałem swoją pierwszą żonę Stanisławę. Ślub
odbył się w 1969 roku i zamieszkaliśmy na ul. Marchlewskiego. Z
tego związku urodził się nasz syn
Tomasz. Niestety długo nie nacieszyłem się małżeństwem, żona 8
lat po ślubie zmarła. Pracowałem
na Poczcie Głównej w Brzegu.
Potem poznałem inną panią, Kazimierę Kiljańską zd. Piotrowska,
która także wychowywała syna
Edwarda mieszkającego obecnie
w Przylesiu Dolnym. Cieszymy
się oboje, bowiem z tego związku urodziła się nam córka Renata, która także założyła już swoją
rodzinę. W urzędzie pocztowym
– Poczta Główna, pracowałem do
momentu przejścia na emeryturę
w 1998 roku. Niebawem wybieram się powtórnie na Ukrainę,
chcę zobaczyć co się stało z naszym domem rodzinnym i czy na
urodzajnych polach rośnie jeszcze
czumiza.
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

Janina Papierska – z Kazachstanu
do afrykańskiej Koji
Arkadiusz Szymczyna
Losy obywateli narodowości
polskiej urodzonych, na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej,
a następnie brutalnie deportowanych w głąb ZSRR są analizowane przez historyków od wielu
lat. Życie na zesłaniu było dla
naszych rodaków wielkim i długo
ciągnącym się koszmarem. Cierpienie, jakiego doznali na obczyźnie, nigdy nie zapomną. Wielu z
nich wędrowało przez różne kontynenty. Tylko dzięki nieprawdopodobnej woli życia, silnemu
patriotyzmowi i wierze w opatrzność doczekali szczęśliwego powrotu do Ojczyzny. Kraju zniszczonego działaniami wojennymi i
zniewolonego przez sowiecki reżim. Jedną z osób, która przyżyła
gehennę zesłania i morderczy
szlak uchodźców polskich jest Janina Papierska, z domu Łuniew,
mieszkająca w Dzierżysławiu.

Janina Papierska urodziła się
15 maja 1929 r. w Kolonii Ostromeczewo, koło Brześcia nad Bugiem. Jej ojciec, Eugeniusz Łuniew był zdolnym i skromnym
człowiekiem. „Pracował jako
robotnik w tartaku. Pomagał naszym sąsiadom przy budowie
domu, na polu podczas żniw, potrafił naprawiać maszyny i urządzenia rolnicze. Koledzy go bardzo lubili za to, że był szczery i
bezinteresownie pomagać innym
w potrzebie”.
Eugeniusz Łuniew brał udział w
wojnie polsko-bolszewickiej, za
co otrzymał połać ziemi na Kresach. Tam też poznał swoją żonę,
Zofię, z którą prowadził wspólne
gospodarstwo. Mieli trójkę dzieci. Najstarszy był Mikołaj, który
jako nastoletni chłopiec zapisał
się do Związku Strzeleckiego,
podtrzymując tym samym piękne

rodzinne tradycje. Natomiast ich
córka Maria, chodziła wraz z koleżankami na zajęcia organizowane przez Czerwony Krzyż. Janina
w rodzinie była najmłodsza.
Po kilku latach ciężkiej osadniczej pracy w Kolonii Ostromeczewo cała rodzina przeniosła się do
Brześcia. Po I wojnie światowej
miasto wraz z Polesiem weszło w
skład II RP, a od 1921 r. (traktatu
ryskiego) stało się stolicą województwa. W 1931 r. Brześć nad
Bugiem liczył ok. 40 tys. mieszkańców.
Pani Janina często wspomina pobyt w Brześciu. Wraz z innymi
dziećmi chodziła do szkoły przy
ul. Krzywej, w której uczono podstawowych przedmiotów w języku polskim. Dopiero po wkroczeniu do miasta Armii Czerwonej
i przekazaniu administracji pod
zarząd radziecki wprowadzono

obowiązkowo język rosyjski
i dodatkowe zajęcia z języka białoruskiego. „W klasie
były różne dzieci. Bawiłam
się z żydówkami, prawosławnymi, zielonoświątkowcami oraz katolikami. Było
bardzo wesoło. Z dziewczynami chodziłyśmy na
przedstawienia, uroczystości szkolne oraz do kościoła. Spacerowałyśmy wzdłuż
twierdzy i poligonu”. Obok
szkoły znajdował się szpital,
w którym jako dziecko przez
dwa tygodnie leżała chora
na szkarlatynę. Natomiast
niedaleko jej domu mieścił
się sklep spożywczy Żyda
Chuna, który w godzinach
wieczornych zamieniał się w
gwarną karczmę.
W 1939 roku, na kilka tygodni przed wkroczeniem

/ Na górze z prawej Janina Papierska z bratem Mikołajem . Na dole od lewej siostra Marysia oraz
koleżanka Leok adia Sołoduch. Teheran 1943 r.
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/ Pamiątkowe zdjęcie z półkolonii w Brześc iu nad Bugiem 1938 r.

żołnierzy niemieckich do Polski,
na ulicach Brześcia coraz głośniej
słychać było o nieuchronnym rozpoczęciu wojny. „O napiętych stosunkach z Niemcami i coraz trudniejszej sytuacji politycznej Polski mówili wszyscy. Niepokojące
wiadomości przywozili zwłaszcza kolejarze, którzy podróżowali
pociągami ze wschodu na zachód
i z powrotem. Brat Mikołaj, który chodził do gimnazjum mechanicznego, gdy dowiedział się o
wkroczeniu Niemców do Polski
wpadł do domu i zaczął krzyczeć:
Mamo wojna, wojna, lotnisko w
Małaszewiczach zbombardowane. To było straszne”.
Bardzo ważnym obiektem strategicznym miasta była twierdza,
która w okresie międzywojennym
stała się więzieniem dla działaczy
opozycji parlamentarnej Centrolewu, sprzeciwiających się rządom sanacji. Po wybuchu wojny
twierdza została wzmocniona. 11
września 1939 r. Naczelny Wódz
Wojska Polskiego gen. Śmigły-Rydz na dowódcę jej obrony
mianował gen. Konstantego Plisowskiego (zginął w Katyniu w
1940 r.), który wraz z 2-2,5 tysięczną załogą żołnierzy polskich
odpierał ataki XIX Korpusu Pancernego Wehrmachtu. Niestety
atak był tak silny, że zmusił załogę twierdzy do jej opuszczenia
(dokładnie w dniu agresji sowieckiej na Polskę) i ewakuowania się
w kierunku Terespola. Pani Janina
wspomina: „Samoloty nieustannie bombardowały miasto. Po południu smród był tak potworny, że
nakazano ludziom kłaść się w domach na podłodze ze zwilżonymi
szmatkami na ustach. Pogłoska
głosiła, że był to gaz bojowy roz-

pylany przez Niemców. Żołnierze
po ulicach chodzili z pochłaniaczami i ostrzegali wszystkich, aby
zamykać szczelnie okna. Potem
okazało się, że to swąd trafionego składu amunicji i palących
się czerwonych koszarów. Kłęby
dymu unoszące się nad miastem
robiły przerażające wrażenie”.
Po ciągłych nalotach i zmasowanym ataku wojsk pancernych miasto zostało zajęte przez
żołnierzy Wehrmachtu. W tej
sytuacji rodzina Łuniewów podjęła decyzję, że ojciec z synem
zostaną w Brześciu, natomiast
matka z córkami przeniosą się do
swojej babci, do miejscowości
Omelin, w pow. drohiczyńskim.
„Do Omelina Niemcy wjechali z
wielkim hukiem na motocyklach
z przyczepkami. Szybko rozbili
obozowisko z kuchnią polową.
Żołnierze chodzili po wsi i łapali kury, gęsi, kaczki, żeby tylko
rzucić coś do kotła. Osoby, które
chciały wyjść poza obręb wsi zabijano na miejscu” – wspomina
pani Janina.
W Omelinie wraz z siostrą i
matką przebywały do momentu
wkroczenia Armii Czerwonej do
Brześcia. Gdy wróciły do miasta
pod stary adres okazało się, że ich
dom jest lekko uszkodzony, a szyby w oknach powybijane. Luftwaffe zbombardowało m.in. ich
dzielnicę niszcząc wiele budynków. „Nasza kamienica ocalała,
za to pobliskie domy legły w gruzach. 12 ciężkich bomb przeciwlotniczych zniszczyło zabudowania sąsiadów. Wiele osób zginęło
lub zostało kalekami”.
Okupacja niemiecka Brześcia
trwała aż do momentu wkrocze-

/ Harcerki w stroju wieczorowym. Od lewej Janina Wieczorek, Aniela Choma, Janina
Papierska, Janina Andruszko. Osiedle Koja w Ugandzie.

/ Dokument potwierdzający tożsamość i zezwalający na podróż z Iranu do Brytyjskiej Afryki Wschodniej. Teheran 17 lipca 1943 r.

nia wojsk radzieckich, zgodnie z
postanowieniem paktu Ribbentrop-Mołotow. 22 września 1939
r. miasto zostało oficjalnie przekazane dowództwu Armii Czerwonej, a kulminacyjnym momentem
była uroczysta defilada obydwu
agresorów na ul. Unii Lubelskiej,
którą odbierali wspólnie Heinz
Guderian i Siemion Kriwoszein.
Trybunę dla zwycięzców okupanci ustawili przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Pani Janina
wspomina: „w tym dniu byłam z
siostrą na Moście Kobryńskim,
gdy Ruscy wchodzili do miasta.
Polacy stali po jego obu stronach
i byli bardzo smutni. Tylko Białorusini wiwatowali. Wszystkich
przerażał widok Żydów z czerwonymi opaskami na rękawach,
którzy pełnili służbę na moście
pilnując porządku. A Ruscy – pożal się Boże! Brudni, śmierdzący,
widać, że z innego świata”.
Ojciec pani Janiny w tym czasie
przebywał w śródmieściu razem
z kolegą z podwórka nazwiskiem
Makus. Chcieli zobaczyć niewielką trybunę ustawioną dla dowództwa wojsk sprzymierzonych.
Przy zlocie ulicy Jagiellońskiej i
Unii Lubelskiej miało miejsce
niezwykłe zdarzenie. „Na zakręcie przewrócił się radziecki czołg.
Początkowo wszyscy się dziwili,
jak to możliwe, przecież mało
prawdopodobne jest, aby taki pojazd mógł się przechylić. A jednak
tak było, za szybko wszedł w zakręt i uderzył o krawężnik. Ojciec
później opowiadał, że Makus też
był zdziwiony i obaj upatrywali
w tym złej wróżby. Tata był bar-

dzo smutny i mówił, że nie ma
co liczyć na poprawę sytuacji, bo
i Niemcy i Rosjanie są nieprzyjaźnie nastawieni do Polski”. W
późniejszym okresie członkowie
rodziny Łuniew podejrzewali Makusa o donosicielstwo. „Był Polakiem i miał żonę Polkę. Musiał się
chyba zaprzyjaźnić z Sowietami.
Nikt się z nas tego nie spodziewał”. Podobnie było też z rodziną żydowską Chunów. „Pewnego
razu, jak poszłyśmy z ciocią do
sklepu po jabłka, to żona sklepikarza zaczęła krzyczeć, ty nie
mów do mnie Żyd, tylko Jewrej
(po rosyjsku Żyd). To nie 13 maja
(święto Matki Boskiej Fatimskiej
i rocznica zajść antyżydowskich
w Brześciu). Chunowa zrobiła się
bardzo ważna i bardzo mnie to
drażniło. Ja się długo nie namyślając odpowiedziałam jej – Jewrej to zdechniesz skariej”.
Sytuacja mieszkańców Brześcia
była bardzo trudna. „Pod okupacją sowiecką nic nie było można
kupić w sklepie. Nie było ani kaszy, ani soli, ani tłuszczu. Pojawiły się kolejki i ludzie stali w ogonku przed sklepem już od 4 rano”.
Wiosną 1941 roku coraz głośniej
mówiono wśród Polaków o możliwej agresji Niemiec na ZSRR.
„Mieszkańcy Brześcia od dawna wyczuwali, że coś się stanie.
Miasto już w okresie międzywojennym stanowiło ważny punkt
strategiczny. Były dwa dworce –
towarowy i osobowy, przez które
przejeżdżało mnóstwo transportów. Im bliżej wybuchu wojny
niemiecko-radzieckiej, tym liczba
pociągów z zachodu na wschód

ciągle wzrastała. Polacy śmiali się
nawet, że do Rzeszy jadą wypełnione wagony kurami, kaczkami,
zbożem i świniami, a wracają
– transporty z piaskiem. Ponoć
urzędnicy radzieccy pisali list do
Stalina z ostrzeżeniem, że Niemcy mają nieczyste zamiary, ale
Stalin odpowiadał – my te świnie
najpierw utuczymy, a później zadusimy”.
Rodzina państwa Łuniewów była
deportowana 19 czerwca 1941 r.
„Zanim jednak doszło do naszego aresztowania przez cały czas
chodził za mną pijany lejtnant.
Początkowo nie zdawałam sobie
sprawy z tego, dopiero jak zaczął
przychodzić do naszego mieszkania pod byle pretekstem, to zrozumieliśmy, że to enkawudzista.
Rusek sprawdzał, co robią moi
rodzice, ile nas jest w domu, czy
jesteśmy w komplecie. Kilka dni
przed wywózką, wieczorem przyszedł kolega ojca niejaki Dyzio,
który pracował w twierdzy jako
mechanik. Był wysokim, schludnie ubranym i bardzo przystojnym mężczyzną. Pomógł załatwić
też pracę mojemu bratu. Nieoczekiwanie wpadł do mieszkania
lejtnant i mówi – teraz to ja już
wiem, gdzie ukrywają się polscy
oficerowie. Ojciec zaczął się tłumaczyć, że jest zwykłym czarnym
robotnikiem. Dyzio na dowód
tego pokazał swoje spracowane
dłonie. Lejtnant jednak nie uwierzył i doszło do szarpaniny. Po
całym zajściu rodzice zaczęli się
zastanawiać, czy tato nie powinien uciekać na niemiecką stronę.
Były takie możliwości, gdyż ko-
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/ Brat Janiny Papierskiej, Mikołaj pod egipskimi piramida mi w Gizie. Egipt 1943 r.

lejarze przemycali ludzi. Ojciec
jednak kategorycznie stwierdził
– tam gdzie wy, tam i ja, nigdzie
nie jadę”.
W dniu deportacji, pomiędzy 1.00
a 2.00 w nocy, grupa operacyjna
NKWD weszła do mieszkania rodziny Łuniewów. Zrobili w domu
rewizję szukając broni i literatury
kontrrewolucyjnej. Zaspani domownicy pakowali w pospiechu
co było można. „Przed samym
wyjazdem udało się nam kupić
w sklepie kilogram kaszy, którą
zabraliśmy ze sobą”. Po rewizji i spakowaniu się, wszystkich
domowników przewieziono na
stację kolejową, gdzie były podstawione już wagony towarowe. „Myśleliśmy, że zabiorą nas
wszystkich razem, ale okazało
się, że po 10 minutach przyszedł
po ojca strażnik i mówi, żeby wyszedł z wagonu. Kiedy wysiadł
kazali mu zabrać ze sobą swoje
rzeczy i iść razem z nimi. Matka
krzyczała, że jest chory i nie może
chodzić, na co strażnik odpowiedział, że tam, gdzie jedzie, to go
wyleczą. Ojciec miał jeszcze siłę
powiedzieć, że ja już wiem, jak
mnie wyleczycie, przynajmniej
dajcie się mi pożegnać z żoną i
dziećmi. Wszedł do wagonu, pożegnał się i poszedł tak, jak stał.
Wówczas widziałam tatę po raz
ostatni”.
Transport z dowożonymi na stację aresztantami stał na bocznicy
do wieczora. Wyjątkową odwagą
wykazała się sąsiadka państwa
Łuniew przynosząc im do wagonu
suchary. „Mówi do mamy – masz
Zosiu, bo nie wiadomo, gdzie jedziesz, a masz małe dzieci”. Pani
Janina do końca życia będzie jej
wdzięczna za udzieloną pomoc.
Nie pamięta jej nazwiska. „Nie
wszyscy zrobiliby to w tak trudnych okolicznościach, bo sąsiadka musiała przejść przez straże i
poszukać naszego wagonu. Potem jeszcze dowiedziałyśmy się,
że kobieta widziała naszego ojca,
jak prowadziło go do więzienia
dwóch enkawudzistów z karabinami. Szedł skuty kajdanami jak
kryminalista. Co się później stało,
tego nikt nie wie. Prawdopodobnie zapłacił najwyższą cenę za to,
że brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i był Polakiem”.
Matka wraz z trójką dzieci wyruszyła w nieznane na wschód.
Warunki w wagonie urągały
wszelkim cywilizowanym zasadom. „Jechało nas ok. 50 osób.
Wszyscy byli ściśnięci jak śle-

dzie. Łóżka były duże i przystosowane dla całych rodzin. Na dole
nie było miejsca, aby się położyć.
W podłodze wagonu znajdowała
się dziura służąca za ubikację. Ja
bardzo płakałam. Wieczorami budziłam brata, żeby chodził ze mną
do ubikacji, bo się bałam, no i tyle
ludzi było dookoła”. Do wagonu
strażnicy NKWD zapędzali różne
osoby. Byli wśród nich biedacy i
bogate ziemiaństwo, starcy i małe
dzieci. „W tym samym wagonie
jechała niejaka pani Bielak, która zachowywała się jakby tylko
ona miała dzieci, a co niektórzy
domyślili się, że podróżowała na
uprzywilejowanych warunkach.
Miała swoje własne żelazne łóżko i była nadzwyczaj życzliwie
traktowana przez strażników. Jej
brat przed wyjazdem mówił – nie
martw się, ty i tam sobie poradzisz. Kobieta potrafiła płakać na
zawołanie, grać w karty z innymi
w wagonie, a potem śmiać się”.
Ludzie w trakcie podróży zastanawiali się co z nimi będzie,
gdzie ich wiozą. Rozdawane racje
żywnościowe były bardzo skromne. Na stacjach węzłowych transport z deportowanymi Polakami
zatrzymywał się. „Otwierały się
drzwi wagonu i strażnik NKWD
pytał, czy coś potrzeba. Przewożeni dobrze wiedzieli, że sprawdza, czy ktoś nie uciekł. Odważni
nawet mówili: co pytasz, jak nie
dajesz. Na którejś ze stacji, gdy
otworzyły się drzwi wagonu mówię do swojej mamy: popatrz, to
ten pan zabrał naszego tatę. Zapytaj, gdzie go wywieźli, a mama
przytłumionym głosem odparła:
cicho bądź córciu. Inna kobieta
z maleństwem na ręku prosiła o
mleko. Strażnik obiecał jej pomóc
na następnej stacji. Nie dotrzymał
słowa i dziecko umarło. W nocy,
jak przekraczaliśmy granicę Polski wszyscy płakali, modlili się.
Ludzie żegnali Ojczyznę, jakby wiedzieli, że grób ich czeka.
Starsi byli bardziej świadomi,
gdzie nas wiozą. Przez szpary w
deskach zaglądali na peronowe
szyldy. Domyślali się też, że jadą
na wschód, bo na granicy wagony przetaczano na szerokie tory.
Skład był duży. Na zakrętach widać było przez szczeliny długo
ciągnące się wagony”.
Transport jechał przez Ural,
Omsk, Tomsk do Kraju Ałtajskiego. Po dwóch tygodniach podróży
dotarli do Barnauł oddalonego o
250 km na południe od Nowosybirska. „Spędzili nas wszystkich

do świetlicy z betonową podłogą. Każda rodzina we własnym
zakresie robiła sobie legowisko.
Dla dorosłych nie było żywności
tylko kipiatok, natomiast dzieci
dostawały po 200 dag chleba, który można było zamienić na bułkę.
Pamiętam, że na postoju miało
miejsce zdarzenie, które pokazuje jak okrutna potrafi być wojna.
Przy wejściu swoje posłanie miała starsza kobieta z poznańskiego,
natomiast w głębi świetlicy swoje legowisko miał starszy pan z
dwójką dzieci. Kiedy przyszedł
czas posiłku, dziadek odebrał przy
drzwiach dwie bułki dla swoich
wnucząt i wolnym krokiem wracał na miejsce, przeciskając się
pomiędzy koczującymi. W tym
momencie kobieta przy drzwiach
szybko wstała, podleciała do niego i wyrwała mu bułki. Mężczyzna ze łzami w oczach mówi do
niej – proszę pani przecież moje
wnuki czekają na te bułki, na co
ona odpowiedziała, że nic ją to
nie obchodzi, bo jest głodna”.
Ze świetlicy dworcowej konwój
z deportowanymi polskimi rodzinami przeszedł pieszo na obrzeża
Barnauł, gdzie mieściły się baraki
obozowe. Tam matka z dziećmi
została zakwaterowana wraz z
trzema innymi rodzinami, wśród
których była m.in. rodzina Andrzejewskich oraz inni brześcianie. Obóz był duży. Większość
deportowanych stanowili Polacy
mieszkający na Kresach. W barakach znajdowały się zbite z drewna łóżka, a dookoła stały prymitywne meble. Każda rodzina robiła posiłki we własnym zakresie.
Do pracy chodziła mama pani
Janiny, brat i siostra. Ona jako
nieletnia nie pracowała, chociaż
zawsze starała się pomóc, aby odciążyć swoich bliskich. Cała trójka pracowała przy wyrębie lasu i
układaniu torów kolejowych. Karczowali zarośla przy nasypach,
kopali rowy, nosili drewno. Zofia
Łuniew pięknie haftowała, więc
wykorzystując swoje umiejętności dodatkowo dorabiała dziergając chusteczki. Na targ rodzina
chodziła do miasta przekraczając
rzekę Ob. Na bazarze handlowali
chusteczkami, kopertami i innymi
ręcznie wykonanymi towarami.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży
przeznaczali na jedzenie, którego
w sklepach brakowało.
W Barnauł rodzina Łuniewów
przebywała prawie rok. „Pamiętam jak dzień po podpisaniu
amnestii w obozie ogłoszono dobrą nowinę. Wszyscy się cieszyli. Sowieci informowali naszych,
że jesteśmy wolnym narodem i
możemy się poruszać swobodnie
i wyjechać, gdzie chcemy. Sugerowali jednak południowe rejony
ZSRR, takie jak Kazachstan czy
Uzbekistan, gdyż panowały tam
inne warunki klimatyczne. Polacy przetrzymywani na Syberii
zaczęli masowo opuszczać obozy
i posiołki, byle dalej od mrozów
i okrutnej tajgi. Myśmy zdecydowali się na Uzbekistan”.
Wolność w pojęciu sowieckim
wyglądała w rzeczywistości zupełnie inaczej. „Cały czas nas
okłamywano, robiono problemy,
aby tylko zatrzymać i zagonić
do roboty. Po amnestii zaczęło brakować rąk do pracy, więc
Ruscy kombinowali i wymyślali

coraz to nowe przeszkody. O naszych zamiarach wyjazdu NKWD
wszystko wiedziało. Sprawdzali
każdego, gdzie jadą, jakimi szlakami się poruszają, ilu opuszcza
swoje miejsce pobytu. To nie jest
normalny kraj, to diabelski kraj’.
W Uzbekistanie rodzina musiała pracować w kołchozie na
plantacji bawełny. „Życie było
bardzo ciężkie. Naczelnicy kołchozu mało płacili, a żywność
była bardzo droga. Po informacji
o odkryciu grobów katyńskich z
oficerami polskimi ludzie przeczuwali, że nastąpią kolejne
zmiany. Ponoć Stalin ironicznie
stwierdził, że Polacy władzy radzieckiej na Mandżurię uciekli.
W momencie ogłoszenia informacji o zerwaniu stosunków z
Polską pracowaliśmy na polu.
Strażnicy NKWD kazali nam zostawić narzędzia i się spakować.
Mieliśmy jechać do Polski. Nasi
dziwili się, bo przecież przez
wschodnie tereny przechodził
front i toczyły się walki z Niemcami. Po załadowaniu kołchoźników do wagonów osobowych
ludzie byli przekonani, że Ruscy
z powrotem wiozą nas na Syberię.
Zrobiło się zamieszanie. Mężczyźni byli natychmiast zabierani
przez strażników do jednostek na
front. Transportowane rodziny z
innych gospodarstw Uzbekistanu
opowiadały, że w podobny sposób
były traktowane przez funkcjonariuszy radzieckich. W Taszkencie
transport został zatrzymany przez
NKWD i musieliśmy czekać cały
dzień, aż wyjaśni się, co z nami
zrobią. Ruscy nie chcieli Polaków
wypuszczać z ZSRR, bo bali się,
że rozniesie się po świecie ich
okrucieństwo. Nasi rodacy byli
głodzeni, zmuszani siłą do pracy,
a ich wygląd odstraszał. W końcu po długim oczekiwaniu puścili
nas. Pociąg ruszył do Kazachstanu”.
W Kazachskiej SRR rodzina
Łuniewów zamieszkała w kołchozie „Pionier”. Zofia, Mikołaj
i Maria pracowali w spółdzielni
na polu przy żniwach oraz przy
wialni. „W związku z wydanym
rozkazem o formowaniu się Armii Polskiej gen. Władysława
Andersa brat poszedł do wojska.
Nie wiadomo było gdzie jest, w
jakiej jednostce stacjonuje i czy
w ogóle żyje. Po jakimś czasie,
przed samym wyjazdem do Iranu,
przyszła do nas delegatka polska
i pytała o Mikołaja. Ponieważ go
nie było, zaproponowała mamie
poszukiwania. Mama odpowiedziała, że nigdzie nie będzie jeździć i szukać syna w obcym kraju.
Nie ma pieniędzy i nie zostawi
córek samych. Oddaje wszystko
pod opiekę Matki Bożej”. Delegatka udała się więc z listą wysiedlanych rodzin polskich do
rejpolkomu (miejscowego urzędu), aby porozmawiać z przewodniczącym o zabezpieczeniu
podwodów dla polskich rodzin.
W tym samym czasie w drzwiach
urzędu pojawił się listonosz, który
zapytał przewodniczącego, co ma
zrobić z listem adresowanym do
osoby w kołchozie, której nie ma.
Po przeczytaniu nazwiska Łuniew
delegatka zabrała list i zaniosła do
Kołchozu. „Pani Zosiu ma pani
list od Matki Boskiej, bo jej pani
zawierzyła. Mama go ze łzami w
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oczach otworzyła. Mikołaj pisał,
gdzie jest i w jakiej jednostce stacjonuje”.
Po zabezpieczeniu podwodów
przez przewodniczącego, opuszczających kołchoz Polaków odwieziono na stację, gdzie przez
kilka dni czekali na podstawienie
składu. Rodziny rozbijały prowizoryczne obozowiska między
drzewkami osłaniającymi ich
przed palącym słońcem. W końcu
pociąg z wynędzniałymi uchodźcami ruszył. Jechał przez Ałma-Atę do Krasnowodzka (obecnie
Turkmenbaszy) nad Morzem Kaspijskim. W trakcie podróży pani
Janina zachorowała na malarię. W
porcie rodzina Łuniewów została
załadowana na statek towarowy. „Statek był przeznaczony do
przewozu towarów, był brudny, a
uchodźcy ściśnięci na pokładzie
jak śledzie. Wycieńczeni i wygłodniali Polacy chorowali, spali
na pokładzie, bo było bardzo gorąco. Zastanawiali się, co dalej z
nimi będzie”.
Po dwóch dniach żeglugi przybili do portu irańskiego w Pahlevi (obecnie Bandar-e Anzali)
w południowo-zachodniej części
wybrzeża M. Kaspijskiego, gdzie
zostali rozładowani na plaży. „Pamiętam, że w Pahlevi, wynędzniali i wygłodniali uciekinierzy
z ZSRR jak dorwali się do jedzenia, to niejeden przypłacił to
życiem lub ciężką chorobą. Biegunka i czerwonka stały się tak
powszechne, że ludzie przed ubikacją ścielili sobie koce, aby po
wyjściu z toalety stanąć od nowa
w kolejce”.
Ciężarówki z polskimi uchodźcami przetransportowano do obozu
nr 1 w Teheranie. „Obozów było
kilka, np. sierociniec był oznaczony numerem 5, a obóz wojskowy numerem 4. Sam ośrodek
był bardzo duży i mieścił się na
przedmieściach Teheranu”. Matka z córkami przebywała w nim
7 miesięcy, aż do jesieni 1943 r.
„Pamiętam, jak 4 lipca siedziałam
w kinie z koleżankami i oglądałyśmy wspólnie Kopciuszka. W
pewnej chwili podeszła do nas
drużynowa i oznajmiła, że stała
się wielka tragedia – Naczelny
Wódz gen. Władysław Sikorski
zginął w katastrofie nad Gibraltarem. Polacy w obozie strasznie
się podłamali, zastanawiali się co
teraz z nimi będzie. Domysłów
było wiele, głośno nikt tego nie
rozpowiadał, ale najczęściej mówiono o Rosjanach i Anglikach.
Pamiętam, jaka to wcześniej była
wielka uroczystość, gdy generał
przyjechał do naszego obozu na
wizytację. Nie widziałam go, a
jedynie jego córkę”.
Radością dla polskich dzieci
przebywających w teherańskim
obozie była możliwość chodzenia
do polskiej szkoły oraz zapisania
się do harcerstwa. W szkole zorganizowanej dzięki dużemu nakładowi finansowemu Ambasady
RP w Londynie dzieci w małych
grupach uczyły się w języku polskim czytać, pisać i liczyć. Nauka
prowadzona była zazwyczaj na
świeżym powietrzu, a notatki w
zeszytach były robione „na kolanie”. Szczególną satysfakcję
dawała im możliwość skupiania
się w organizacjach młodzieżo-
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/ Harcerki z os. Masindi z nauczycielką języka polski ego i opiekunką drużyny. Uganda
1945 r.

wych. „W drużynie harcerskiej
zdobywałyśmy stopnie – mam
nawet w swojej książeczce podpis
drużynowej Wójcik. Uczyłyśmy
się pierwszej pomocy, wierszy i
piosenek patriotycznych, pomagałyśmy w obozie przy podstawowych pracach organizacyjnych”.
W Iranie zupełnie przypadkiem
matka pani Janiny dowiedziała
się, że jej syn Mikołaj żyje i szuka ze swoją rodziną kontaktu. „To
był przypadek. W obozie teherańskim spotkałam pięciu mężczyzn
z naszego kołchozu w Kazachstanie, którzy poszli z armią Andersa. Opowiadali, że spotkali się
z bratem, który wspominał o ludziach z kołchozu. Potem nawiązaliśmy kontakt listowny dzięki
pomocy Czerwonego Krzyża”.
Z Teheranu rodzina Łuniewów
została przetransportowana pociągiem do miejscowości Khorramshahr nad Zatoką Perską. Podróżowali przez Arak, Andimeshk i Ahwaz (część uchodźców
polskich przewożono również
przez Isfahan). Stamtąd statkiem
płynęli przez Morze Arabskie
do Karaczi w Indiach (po odłączeniu się od brytyjskich Indii w
1947 miejscowość znajduje się
granicach Pakistanu). W latach
1942-1945 w Karaczi zostały zorganizowane dwa obozy dla polskich uchodźców, które powstały
dzięki delegatowi Ministerstwa
Pracy i Opieki Społecznej Rządu
Emigracyjnego RP w Londynie
oraz władz brytyjskich. Jednym z
nich był obóz tranzytowy Country Club. Składał się on z szeregu
namiotów typu angielskiego z po-

dwójnymi dachami przystosowanymi do klimatu Karaczi. Kilka
połączonych namiotów mieściło
około 50 osób. W obozie były
szkoły, świetlice, szpital, kościół,
poczta, teatr, boiska sportowe i
różnego rodzaju warsztaty.
W marcu 1943 kilka tysięcy osób
wraz z dziećmi z sierocińca zostało przewiezionych z obozu Country Club do obozu Malir, odległego o zaledwie 7 km od Karaczi.
Urządzono w nim pomieszczenia
mieszkalne, punkty żywieniowe,
opieki lekarskiej, szkoły, ośrodek
kulturalno-oświatowy i rekreacyjny. Na terenie obozu były również
warsztaty szewskie, stolarskie
oraz inne, które zajmowały się
konserwacją odzieży i sprzętu.
Do szkoły dzieci polskie były dowożone autobusem. Podobnie jak
w Teheranie pani Janina działała
w drużynie harcerskiej zdobywając kolejne stopnie i proporce. Organizowane były ogniska,
na których recytowano wiersze i
śpiewano piosenki. Dużą popularnością cieszyły się zabawy w
podchody. „Najbardziej bałam
się wychodzić z dziewczynami
w wysokie trawy. Nigdy nie było
wiadomo, co się tam na nas czai”.
Na zajęcia szkolne dzieci polskie
chodziły do południa, natomiast
podczas największych upałów
„chodziłyśmy do baraku z betonową podłogą. Tam w czterech
rogach stały wentylatory, a obok
nich beczki z lodem. Brałyśmy
z dziewczynami poduszki i kładłyśmy się w naszej lodówce, by
odpocząć i schować się przed palącym słońcem”.

/ Na pierwszym planie na zabitym krokodylu w Jeziorze Wiktoria st oi Janina Papierska,
szwagier Jan Chudzik z siostrą Mary sią. W tle polscy uciekinierzy z osiedla. Uganda
1947 r.

Rodzina państwa Łuniewów
przebywała w Karaczi kilka miesięcy. Następnie statkiem przez
Ocean Indyjski zostali przetransportowani do Afryki Wschodniej,
do portu w Mombasie w Kenii.
Kolejnymi przystankiem były
Mekindu i Nairobi, gdzie przebywali około 3 miesięcy. „Warunki
były bardzo prymitywne. Skwar
lał się z nieba, a my chowaliśmy
się pod każdym drzewem. W
obozie funkcjonowała kuchnia
polska. Kiedyś przetrzymywali tu
jeńców wojennych, a potem Polacy zaadoptowali go na własne
potrzeby”.
Z Kenii pociągiem matka z córkami pojechały do Kampali w
Ugandzie, a następnie do obozu w
Koji nad Jeziorem Wiktorii, gdzie
przebywały przez 5 lat. „W obozie w Koji panowały inne warunki niż w poprzednich ośrodkach.
Ośrodek wyglądał jak kopułka,
na której były domy, a za nią Jezioro Wiktorii. Na środku znajdował się kościół, świetlica, sklep
i szkoła podstawowa, do której
chodziłam. Obóz podzielony był
na 4-5 wsi. Każda wioska miała
swoje magazyny zaopatrzeniowe.
Były w nich warzywa, ryby, ryż,
kasza, jaja i inne produkty. Mama
zatrudniona była w pracowni krawieckiej, podobnie jak siostra. Z
tubylcami nie utrzymywaliśmy
zasadniczo kontaktów chyba, że
podczas uroczystości, świąt i innych okazji, na które przybywały
ich delegacje. Murzyni przychodzili do nas tylko po to, aby skosić trawę. Obóz był bezpieczny i
nikt go od zewnątrz nie pilnował.
Jedynym strzeżonym miejscem,
o ile sobie przypominam, było
Masindi, gdzie pilnowali nas wojskowi. Tam też dojeżdżałam go
gimnazjum”.
W Masindi pani Janina drugi raz
zachorowała na malarię. „Było
to przed samym egzaminem w
gimnazjum kupieckim. Wspólnie
z dziećmi z internatu poszłyśmy
do czwartego obozu na mszę, bo
była tam kapliczka. Gdy stałam
zrobiło mi się słabo, było mi niedobrze i kręciło mnie w brzuchu.
Higienistka to zauważyła i zabrała natychmiast do szpitala. Lekarz
od razu stwierdził malarię i kazał
leżeć 2-3 tygodnie w łóżku. Po
kilku dniach dostałam przepustkę,
ale tylko na czas egzaminu. Potem
musiałam wrócić do szpitala”.
W Koji siostra pani Janiny, Maria poznała swojego przyszłego
męża, którego przywieźli z armii
gen. Andersa. Zatrudniony był w
warsztacie jako ślusarz. „Dzięki
znajomościom można było wiele
rzeczy naprawić m.in. buty. Był
bardzo zdolny. W obozowym kościele zrobił ołtarz, przed którym
brał ślub z moją siostrą”.
Z Ugandy trójka kobiet oraz mąż
Marii wyjechali dopiero w 1948
r. Zastanawiali się, gdzie jechać,
na zachód, czy wracać do Polski.
„Roznoszono pogłoski, że komuniści nadal wywożą na Syberię,
więc postanowiłyśmy pojechać na
zachód, tak jak to zrobiło większość żołnierzy armii gen. Władysława Andersa. Poza tym, kobiety
szukały swoich mężów, braci i in-

nych członków rodziny”.
Płynęli statkiem z Afryki
Wschodniej przez Morze Arabskie, Zatokę Adeńską, Morze
Czerwone, Kanał Sueski, Morze
Śródziemne do Genui we Włoszech. „Pamiętam, że na statku
brytyjska obsługa była bardzo zła.
Gonili naszych z pokładu bardzo
wcześnie rano, gdy jeszcze spali.
Ludzie zmęczeni i wynędzniali
ciągłą tułaczką nie mieli już sił.
Zupełnie inaczej zachowywała
się obsługa amerykańska. Nawet
z ludźmi wspólnie żartowali”.
Dzięki systematycznej korespondencji z bratem umówili się,
gdzie i kiedy się spotkają. „Dokumenty na podróż statkiem były
przygotowane od dłuższego czasu, więc można było zaplanować
wspólne spotkanie rodzinne po
wielu latach spędzonych w Afryce. Mikołaj we Włoszech poznał
dziewczynę, jedynaczkę, z którą
się ożenił, a po wojnie osiadł na
stałe pod Ankoną w Montemarciano nad Adriatykiem”.
Spotkanie na przystani było
bardzo wzruszające. Ponieważ
uchodźców przewożono dalej
koleją na zachód, rodzina nie
miała zbyt wile czasu na wspólną
rozmowę. „Brat zdecydował, że
przez parę godzin wspólnie będzie z nami podróżować. Mogliśmy sobie dłużej porozmawiać.
Baliśmy się tylko radzieckich
szpiegów, których w pociągu z
uchodźcami było sporo. Sprawdzali, jakie są nastroje wśród powracających Polaków, jak duża
grupa postanowiła wrócić do
Polski i co mówi się na zachodzie
o ZSRR”. W pociągu zapadła
również wspólna decyzja o tym,
że rodzina nie wraca do Polski.
„Brat mówił, że gdyby chodziło o
Brześć należący do Polski, to zaraz by wracał. Natomiast w sytuacji kiedy kraj okupują komuniści
zostanie z żoną we Włoszech”.
Z Genui pociągiem podróżujący
dotarli do Marsylii we Francji.
Tam miał czekać na nich delegat, który „sortował” uchodźców
polskich do pracy. Ponieważ nikogo nie było, kobiety przypadkiem trafiły na bardzo bogatego
plantatora winorośli o nazwisku
Consylio, który szukał ludzi do
pracy. Zawiózł je do miejscowości Lavilledieu koło Montauban
w południowo-zachodniej części
Francji. Tam Maria pracowała
przy zbiorze i uprawie winogron,
a matka pilnowała gospodarstwa
domowego. Poznały też Polaka
(pani Janina zapamiętała tylko
jego imię – Józef) mieszkającego obok ich domu, który 18 lat
wcześniej emigrował z Polski
do Francji. Żył wspólnie z żoną
i córką. Dzięki jego pomocy zatrudnienie na budowie dostał
mąż Marii. Pani Janina otrzymała od niego również propozycję
kontynuowania nauki w Paryżu.
Jednak rodzina nie chciała uzależniać się finansowo od sąsiada,
ani zostawać na dłużej w Lavilledieu. Postanowili więc pojechać
kilka kilometrów dalej, do innego plantatora mieszkającego pod
Montauban. Długo tam jednak
nie pozostali z powodu nakazu
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władz francuskich, które nakładały obowiązek, aby w pierwszej
kolejności zatrudniać swoich
obywateli, natomiast obcokrajowców należało zachęcać do powrotu do własnego kraju.
Ciągła tułaczka po świecie rodziny Łuniewów doprowadziła do
podjęcia decyzji o powrocie do
kraju. W kwietniu 1949 r. z portu
nad Zatoką Biskajską płynęli do
Gdyni statkiem MS Batory. „Gdy
przybijaliśmy do nadbrzeża, słychać było bębny i tuby. Ludzie
płakali i dziękowali Bogu za ocalenie i szczęśliwy powrót do ojczyzny. Nas natomiast przeraziło
to, że podróżnych wracających
do kraju, po wielu latach nieobecności witano międzynarodówką,
a nie polskim hymnem”.
Mając odpowiednie dokumenty
rodzina Łuniewów udała się z
Gdyni do Świebodzic na Dolnym
Śląsku, gdzie zamieszkali przy ul.
Stalina 24. Początkowo pani Janina zatrudniła się w domu towarowym w centrum miasta, pracowała w dziale monopolowym do
grudnia 1949 r. Następnie podjęła
pracę jako księgowa w fabryce
mebli należącej do Dolnośląskich
Zakładów Przemysłu Drzewnego
i pracowała tam do dnia ślubu.
Swojego męża Józefa Papierskiego zapoznała w Dzierżysławiu dzięki wspólnym znajomym.
Uroczysty ślub brali w lipcu 1951
roku w Świebodzicach, w kościele na rynku. Dwa dni po weselu
mąż pani Janiny sprowadził ją
do Dzierżysławia w powiecie
głubczyckim. „Chciałam bardzo
pracować, nie mogłam bez pracy żyć. Pracowałam kolejno w
Nowej Cerekwi, w księgowości
w kamieniołomach, dokąd dojeżdżałam codziennie rowerem, w
księgowości na punkcie buraczanym w Ludmierzycach, w sklepie
w Dzierżysławiu (przez 13 lat)
oraz w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kietrzu, w sumie aż do
połowy lat dziewięćdziesiątych”.
Janina Papierska często wspomina lata tułaczki i powrót do
Polski. Na pytanie, jak patrzy
z perspektywy czasu na te 8 lat
spędzonych w tak niezwykle
trudnych warunkach odpowiada:
„To jest nie do opisania. Wielu
Polaków nie wytrzymało trudów
długiej wędrówki. Zostali na Syberii, w Teheranie, Indiach, Afryce. Co krok to polska mogiła. Po
tylu latach mam ciągły niesmak i
wiem, do czego zdolni są Rosjanie będący u władzy. Wiem, że są
fałszywi, dwulicowi i zakłamani. Co innego zwykli ludzie. Oni
musieli klepać taką samą biedę
jak i my”.
Obecnie pani Janina mieszka
w Dzierżysławiu. Jest niezwykle
uprzejmą i pogodną kobietą. Cieszy się dobrym zdrowiem i chętnie opowiada młodszym o prawdziwej historii polskiego tułacza
przywołując słowa swojej matki:
„Kochaj Boga, ludzi siłą, kochaj
naród cały. I tę ziemię ojców
miłą, której herbem orzeł biały”.
Wywiad przeprowadzono w
Dzierżysławiu 15 maja 2013 r.
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ANTYPOLSKIE AKCJE NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH
UKRAIŃSCY MORDERCY POLAKÓW I ŻYDÓW
UKRAIŃSKI HOLOCAUST
Aleksander Szumański
Ukraiński ruch nacjonalistyczny
na Wołyniu od samego początku
był wrogo nastawiony do Polaków. Wynikało to m.in. z uprzedzeń nawarstwionych jeszcze w
okresie międzywojennym oraz
ideologii przyjętej przez OUN.
Celem walki nacjonalistów ukraińskich było utworzenie państwa
ukraińskiego rządzonego przez
nacjonalistów.
O celu walki mówi ulotka „wskazań propagandowych” OUN-B w
której zawarte są następujące słowa: „(...) Nie chcemy pracować
dla Moskwy, Żydów, Niemców i
innych obcych, lecz dla nas. My
utworzymy samodzielne, ukraińskie państwo, albo zginiemy za
nie (...)”.
Ostrze walki skierowano przeciwko władzom i ludności tych
państw, które zajmowały obszary
etnicznie ukraińskie. W związku z tym za wroga nr 1 uważano
ZSRR, wrogiem nr 2 była Polska,
ale dopiero na trzecim miejscu
wymieniano Niemców.
Z władzami niemieckimi, policją i Wehrmachtem prowadzono
obustronnie współpracę w „koniecznych rozmiarach”. W 1943 r.
rozszalał się terror i masowe mordy ludności polskiej na Wołyniu.
Ale akcje antypolskie na Wołyniu
i Polesiu rozpoczęły się już wcześniej.
Trudno powiedzieć kiedy kierownictwo OUN-SD podjęło decyzję
o przeprowadzeniu eksterminacji
ludności polskiej, bowiem dyrektywa w tej sprawie nie została
dotychczas opublikowana - ale
rozwój wydarzeń wskazuje na to,
iż nastąpiło to pod koniec 1942 r.
Do grudnia 1942 r. miały miejsce
mordy na pojedynczych osobach
i rodzinach polskich. Masowe
mordy w tym okresie były jeszcze rzadkością. Akcja skierowana
była początkowo przeciwko Polakom zatrudnionym w niemieckiej
administracji rolnej i leśnej, a następnie rozszerzyła się na ludność
wiejską, głównie we wschodnich
powiatach Wołynia.
Pierwszy mord zbiorowy miał
miejsce 13 listopada 1942 r. w
Obórkach, pow. łucki. którego
ofiarą padło około 50 osób narodowości polskiej.
Narastanie wystąpień antypolskich nabierało na sile od stycznia
1943 r.
W tym okresie mnożą się zabójstwa poszczególnych osób i rodzin, ale coraz częściej pojawiają
się także mordy masowe.
Krwawy mord miał miejsce 9
lutego 1943 r. w polskiej kolonii
Parośle (gm. Antonówka. pow.
sarneński). gdzie zamordowano
173 osoby.
W dniu 23 kwietnia 1943 r., oddziały UPA dokonały jednego z
najbardziej krwawych mordów
w tym okresie w Janowej Dolinie
(gm. Bereźne, pow. kostopolski).
Zginęło wówczas około 600 osób.
Nacjonalistów ukraińskich nie
powstrzymała obecność garnizo-

nu Wehrmachtu liczącego około
1000 żołnierzy.
Niemcy zachowali się biernie, co
może nasuwać przypuszczenie, że
Ukraińcy działali w porozumieniu
z nimi.
Potwierdzeniem tego krwawego
mordu w Janowej Dolinie jest zapis w litopysie UPA t. 5:
„(...) Przy zdobywaniu silnego
polskiego gniazda - a raczej centrum Polaków, Janowej Doliny w
pow. kostopolskim spalono dwie
trzecie zabudowań. Bój trwał kilka godzin. Polacy podają liczbę
swoich strat na 500 ludzi. Liczba
zabitych Niemców niewiadoma.
Nasze straty niewielkie”.
Od maja 1943 r. powstały zorganizowane masowe ataki oddziałów UPA na wsie polskie i ośrodki samoobrony na terenie całego
Wołynia.
Oto niektóre dane obrazujące
eskalację antypolskich akcji:
12 maja 1943 r, w powiecie sarneńskim spalono wsie: Mgły,
Konstantynówkę, Osty, Ubereż; .
24 maja 1943 r. we wsi Niemodlin
(pow. kostopolski) zamordowano
170 osób; 9
w nocy z 24 na 25 maja 1943 r.
spalono wszystkie dwory i folwarki w powiecie włodzimierskim;
28 maja 1943 r. 600 osobowy
oddział UPA spalił wieś Staryki i wymordował wszystkich jej
mieszkańców;
2 czerwca 1943 r. oddział UPA
napadł na polską wieś Hurby i
wymordował około 250 ludzi.
Eksterminacja ludności polskiej
rozpoczęta w powiatach sarneńskim, kostopolskim, rówieńskim i
zdołbunowskim w czerwcu 1943
r. rozszerzyła się na powiaty dubieński i łucki, w lipcu objęła
powiaty horochowski, kowelski i
włodzimierski, a w sierpniu także
powiat lubomelski . Liczba zamordowanych Polaków na Wołyniu do lipca 1943 r. oceniana jest
na około 15 tysięcy osób. a łączne
straty ludności polskiej obejmujące zabitych, rannych, wywiezionych na roboty do Niemiec i
uciekinierów wyniosła około 150
tysięcy osób.
Do lipca 1943 r. w powiecie horochowskim dokonano napadów
na 23 wsie polskie. w powiece
dubieńskim - na 15, w powiecie
włodzimierskim -na 28.
Szczególnie krwawy był lipiec
1943 r. Oddziały UPA wchodzące w skład Północno-Zachodniego OW „Turiw” przy aktywnym
wsparciu miejscowej ludności
ukraińskiej zorganizowanej w
tzw. „Samooboronne Kuszczewyje Widdiły”,
11 lipca 1943 r. o świcie otoczyły
i zaatakowały uśpione wsie i osady polskie jednocześnie w trzech
powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim.
Doszło do nieludzkich rzezi i
zniszczenia. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił,
noży, młotków i innych narzędzi

zbrodni - płonęły wsie polskie.
Była to akcja dobrze przygotowana i zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach. Na przykład,
akcję w pow. Włodzimierskim
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.
Posługiwano się przy tym hasłem:
„Wyrżnąć Lachów aż do 7. pokolenia, nie wyłączając tych, którzy
nie mówią już po polsku”.
Agitatorami byli Ukraińcy pochodzący z Małopolski Wschodniej.
Dla uśpienia czujności ludności
polskiej, na dwa dni przed napadem w polskich zagrodach pojawiły się ulotki w języku polskim
i ukraińskim nawołujące do zjednoczenia się Polaków z Ukraińcami do walki przeciwko wspólnym
wrogom, jakimi są Niemcy i Moskale.
W rozmowach uspokajali Polaków, aby się niczego nie obawiali,
gdyż nikt im nie zrobi krzywdy
- opuszczenie zaś wsi świadczyć
będzie o tym, że są wrogiem
Ukraińców. Rzeź rozpoczęła się
około godz. 3 rano 11 lipca 1943 r.
od polskiej wsi Gurów. obejmując
swoim zasięgiem: Gurów Wielki,
Gurów Mały, Wygrankę, Zdżary,
Zabłoćce - Sądową, Nowiny, Zagaje, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Gucin i inne.
O rozmiarach zbrodni dokonanych w powiecie włodzimierskim
świadczą następujące dane;
We wsi Gurów na 480 Polaków
ocalało tylko 70 osób; w Porycku
wymordowano prawie całą ludność polską - ponad 200 osób; w
kolonii Orzeszyn na ogólną liczbę 340 mieszkańców zginęło 270
Polaków; we wsi Sądowa spośród
600 Polaków tylko 20 udało się
ujść z życiem, w kolonii Zagaje
na 350 Polaków uratowało się tylko kilkunastu.
Zabójstwa dokonywano z wielkim okrucieństwem. Wsie i osady
polskie ograbiono i spalono. Przytoczone wyżej fragmentaryczne
fakty, pochodzące tylko z jednego powiatu, świadczą niezbicie o
tym, że rozpoczęta 11 lipca 1943
r. akcja nie mogła być akcją przypadkową, przeprowadzoną przez
luźne niezorganizowane grupy.
Była to dobrze zaplanowana akcja
wykonana na rozkaz wyższego
kierownictwa OUN-UPA, uzgodniona w czasie i przestrzeni.
Dla Polaków mieszkających w
zachodnich powiatach Wołynia
był to pogrom, który przyniósł
ogromne straty ludzkie i materialne.
W okresie świąt Bożego Narodzenia 1943 r. przez tereny całego
Wołynia przetoczyła się nowa fala

antypolskich akcji.
Silne oddziały UPA, wspomagane
przez miejscową ludność ukraińską, uderzyły niespodziewanie
na skupiska ludności polskiej i
bazy samoobrony w powiatach:
rówieńskim, łuckim, kowelskim i
włodzimierskim.
Przeprowadzane akcje antypolskie łączono często z określonymi
rocznicami. Na przykład masowe
mordy w nocy z 29 na 30 czerwca
1943 r. dokonano w drugą rocznicę proklamowania niepodległości
Ukrainy we Lwowie; masowe akcje przeciwko ludności polskiej w
dniu 11 lipca 1943 r. przypadały
na prawosławne święto Piotra i
Pawła.
Ta ostatnia akcja rozpoczęła się
napadami na kościoły katolickie
w czasie mszy św. w Kisielinie
(pow. horochowski), Krymnie
(pow. kowelski), Chrynowie,
Oktawinie. Porycku i Swojczowie
(pow. włodzimierski).
Taktyka nacjonalistów ukraińskich stosowana podczas tych
akcji była zawsze taka sama. Polegała ona na tym, że oddziały
UPA otaczały daną miejscowość
tak, aby nikt nic mógł z niej ujść,
następnie inne pododdziały wchodziły do wsi, zganiały Polaków na
jedno miejsce (np. do stodoły, budynku szkolnego) i tam dokonywały masowego mordu.
Po dokonanej masakrze do wsi
na furmankach wjeżdżały grupy
rabunkowe, złożone głównie z
kobiet, i zabierały wszystko, co
pozostało po zamordowanych Polakach, od odzieży do elementów
budowlanych.
Po kilku dniach, gdy wszystko się
uspokoiło i niektórzy ocaleli Polacy wracali do wsi. oddziały UPA
ponownie atakowały wieś, mordowały Polaków i paliły budynki.
Przestrzegano przy tym (zgodnie
z wydaną instrukcją), aby palone
budynki Polaków były oddalone
co najmniej o 15 m od zagród
ukraińskich.
Antypolskie akcje na Wołyniu,
przeprowadzane z całą bezwzględnością, miały na celu
zniszczenie ludności polskiej.
Prowadzone były zgodnie z dyrektywami kierownictwa OUN-SD w sposób zorganizowany, i
miały charakter ludobójstwa.
W tajnej dyrektywie terytorialnego dowództwa UPA - „Piwnycz”,
podpisanej przez „Kłyma Sawura” (Roman Dmytro Klaczkiwśkyj) czytamy:
„(...) powinniśmy przeprowadzić
wielka akcję likwidacji polskiego elementu. Przy odejściu wojsk
niemieckich należy wykorzystać
ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności męskiej
w wieku od 16 do 60 lat(...). Tej
walki nie możemy przegrać, i za
każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie oraz wioski
położone obok leśnych masywów
powinny zniknąć z powierzchni
ziemi”.
Wskazania powyższej dyrekty-

wy w pełni realizowały oddziały
UPA, mordując mężczyzn nie tylko w wieku 16-60 lat- ale także
kobiety, dzieci i starców.
Jurij Stelmaszczuk „Rudyj”. dowódca Północno - zachodniego
OW „Turiw”, pisał do „Rubana”:
„(...) Druże Ruban! Przekazuję do waszej wiadomości, że w
czerwcu 1943 r. przedstawiciel
centralnego Prowodu- dowódca
UPA - „Piwnycz” „Kłym Sawur”
przekazał mi tajną dyrektywę w
sprawie całkowitej- powszechnej,
fizycznej likwidacji ludności polskiej. (...) Dla wykonania lej 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”.
O wykonaniu dyrektywy dowódcy UPA - „Piwnycz” świadczy
sprawozdanie dowódcy kurinia
„Łysoho”, który we wrześniu
1943 r. donosił kierownictwu
OUN:
„(...) 29 sierpnia 1943 r. przeprowadziłem akcję we wsiach Wola
Ostrowiecka i Ostrówki głowniańskiego rejonu. Zlikwidowałem wszystkich Polaków od małego do starego Wszystkie budynki
spaliłem, mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb kurenia”.
W wyniku tej akcji we wsi Wola
Ostrowiecka zginęło 529 osób, w
tym 220 dzieci w wieku do 14 lat,
a we wsi Ostrówki zamordowano
438 osób. w tym 246 dzieci do lat
14. W sierpniu 1992 r. dokonano
ekshumacji szczątków wymordowanej ludności polskiej, która potwierdziła masowe mordy dokonane przez UPA w sierpniu 1943
r, w tych miejscowościach.
I jeszcze jeden meldunek dowódcy kurenia „Łysoho” o pogromie
dokonanym w Ziemlicy pow.
Włodzimierz Wołyński:
„(...) Do wsi Mosur spędzono
wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości z toporami i
widłami, którym „druże” Zuch
wyjaśnił, że pod przewodnictwem
jego uzbrojonego oddziału pójdą
do wsi Ziemłica, aby rozprawić
się z Polakami, i wymagał od
nich, żeby byli bezlitośni wobec
wszystkich, kogo zastaną w tej
miejscowości. W nocy okrążono
wieś, a o świcie zebrali wszystkich mieszkańców w centrum wsi.
Starców, dzieci i chorych, którzy
nie mogli samodzielnie poruszać
się, zabijali na miejscu i wrzucali
do studni. Spędzonym do centrum
kazali kopać dla siebie groby, a
następnie przystąpili do ich zabijania przez uderzenie siekierą w głowę. Tego, kto próbował
uciekać, zabijali z broni. Wszyscy
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mieszkańcy wsi Ziemlica zostali
zlikwidowani, mienie zabrano dla
UPA, budynki spalono...”
Dowódca kurenia wchodzącego
w skład ÓW „Zahrawa” - Stepan
Kowal „Rubaszenko”, „Burłaka”
na śledztwie zeznał:
„(...) W lecie 1943 r. zgodnie z
rozkazem dowódcy UPA „Piwnycz” „Kłyma Sawura” przeprowadziłem operację zniszczenia
ludności na obszarze obwodu
rówieńskiego. Zagon UPA pod
moim kierownictwem zniszczył
wsie Rafałówka i Huta Stepańska,
w których mieszkała ludność polska.
Zgodnie z rozkazem „Oleiła”
dowódcy moich sotni: „Moroz”,
„Bohdan” i „Rybak” w lecie 1943
r. otrzymali rozkaz likwidacji polskich kolonii i żyjących w nich
spokojnych ludzi, a mianowicie:
sotnyk „Moroz” ze swoją sotnią
UPA miał zniszczyć Polaków w
kolonii Marianówka (-..), Sotnia
„Bohdana” miała zlikwidować
ludność polską w kolonii Wólka
Kotowska - Aleksandria (...). Sotnia „Rybaka” miała zlikwidować
ludność polską w kolonii Zofiówka (...)- Na akcje te przeznaczono
2 dni i sotnie wywiązały się z tego
zadania. Po zakończeniu akcji w
wyżej wymienionych koloniach
sotnie miały przybyć do wsi Przebraże, rejon Kiwerce, dla wzięcia
udziału w likwidacji ludności polskiej w tej miejscowości”.
O zbrodniach popełnionych w
dniu święta Piotra i Pawia opowiedział w sądzie obwiniony
Ohorodniczuk vel Nikolaj Kovilkowśkyj:
„12 lipca 1943r. rano razem z
grupą UPA liczącą około 20 ludzi wszedłem w czasie mszy św.
do kościoła w m. Pawłówka iwanickiego rejonu, gdzie w ciągu
trzydziestu minut, wraz z innymi,
zabiliśmy obywateli narodowości
polskiej. W czasie tej akcji zabito 300 ludzi, wśród których były
dzieci, kobiety i starcy. Po zabiciu ludzi w kościele 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 (...)”.
Szef Służby Bezpeky (SB) kowelskiego okręgowego prowodu
OUN Mikołaj Hawryluk „Fedoś”,
„Arkadij” w czasie przesłuchania
zeznał:
„(...) W okresie mojej działalności
jako komendanta SB nadrejonowego prowodu, pod moim osobistym kierownictwem, z udziałem
kurenia UPA, na terenie łuckiego
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nadrejonu zniszczono w całości
następujące polskie kolonie: Kościuszkowo, Ozierany Polskie,
Bunasiówka, Antonówka i inne.
Zabito około tysiąc Polaków i
tylko niewielkiej części ludności
udało się ukryć i zbiec do Łucka”.
I dalej, inny działacz SB UPA Arsenij Bożewśkyj zeznaje:
„(...) W okresie służby w SB UPA
osobiście zabiłem 15 osób. Pamiętam, w lipcu 1943 r. nasz oddział przybył do byłej posiadłości
hrabiego Koszewskiego, gdzie
mieszkało około 100 Polaków,
których zlikwidowaliśmy bezlitośnie przy użyciu broni palnej i białej. Zlikwidowaliśmy całe rodziny,
nie oszczędzając starców, kobiet
i dzieci. Dzieci płakały, kobiety matki prosiły aby pozostawić ich
dzieci przy życiu. Ale nie zwracaliśmy na te prośby uwagi i zabijali
je używając do tego broni i noży.
Osobiście zastrzeliłem z karabinu
w tej rozprawie 8 ludzi...”.
O tych wydarzeniach świadczą
także niemieckie dokumenty. W
jednym z nich, skierowanym do
głównego kierownictwa państwowego bezpieczeństwa SS na ręce
gen. policji Mullera, czytamy:
„Jeden z liderów banderowskiego
odłamu OUN podczas spotkania
12 września 1943 r. powiadomił
nas, że zagony ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu - w dniach
29-30 sierpnia przeprowadziły
masowe akcje likwidacji Polaków. Zgodnie z jego informacją,
pododdziały UPA zniszczyły ponad 15 tys. Polaków w rejonach
wołyńskiego województwa.
Naczelnik Policji i Bezpieczeństwa SD Wołynia i Podola”.
W innych dokumentach niemieckich również są wzmianki o
tragicznych dla Polaków wydarzeniach na Wołyniu. Niemiecki
kontrwywiad w raporcie z dnia 13
lipca 1943 r. stwierdza wyraźnie,
że od 1943 r. nacjonaliści ukraińscy realizowali politykę eksterminacji ludności polskiej stosując
groźby i przemoc.
Jednocześnie donosił, że ruch
banderowski unicestwia (Ausrottung) polskich osadników na Wołyniu.
Dowódcy sowieckich oddziałów
partyzanckich w licznych meldunkach kierowanych do sztabu
partyzanckiego donosili o antypolskich akcjach nacjonalistów
ukraińskich. W meldunku sowieckiego oddziału Szyłowa z dnia 30
marca 1943 r. znajduje się zapis:
„(...) Ukraińscy nacjonaliści
przeprowadzili zwierzęcą rozprawę nad bezbronną ludnością
polską stawiając sobie zadanie
pełnego zniszczenia Polaków na
Ukrainie”.

I dalej: „(...) W rejonie cumańskim wydano polecenie sotniom
UPA, aby do 15 kwietnia 1943 r.
zniszczyć wszystkich Polaków i
wszystkie miejscowości i osady
spalić”.
Potwierdzenie tych wydarzeń
znajdujemy w sprawozdaniu bojowym zgrupowania sowieckich
oddziałów partyzanckich za okres
od 19.6. do 18.8.1943 r., w którym czytamy:
„(...) Głównym hasłem nacjonalistów ukraińskich w obecnym
czasie jest zebranie sil i walka w
celu oczyszczenia zajmowanego
terytorium z Polaków. Nacjonaliści po zwierzęcemu rozprawiają
się z Polakami. Ludzi palą, rżną,
rozstrzeliwują, ich dobytek konfiskują, budynki palą”.
Dowódca zjednoczonych oddziałów partyzanckich rówieńskiego
obwodu Fiodorow w meldunku
do Ukraińskiego Sztabu Ruchu
Partyzanckiego z dnia 2S.5.1943
r. donosił m.in.:
„(...) Podstawowa działalność
nacjonalistów w ostatnim okresie
ukierunkowana jest na zniszczenie ludności polskiej, polskich
wsi. (...) W rejonach Stepań, Dereźne, Rafałówka, Sarny, Wysock,
Wiodzimierzec, Klewań i innych
nacjonaliści przeprowadzają masowy terror w stosunku do ludności polskiej, przy czym należy
podkreślić, że nacjonaliści nie
rozstrzeliwują Polaków, ale rżną
ich nożami i rąbią toporami, niezależnie od wieku i płci.
We wsi Tryputni zarąbali 14 polskich rodzin, następnie zaciągnęli
zabitych do domu i podpalili. (...)
We wsiach Berezne, Czajkowo,
Cechy (rejon wlodzimierzecki i
wysocki) nacjonaliści wyrżnęli
całą ludność i spalili ponad 200
zabudowań. We wsi Parośla zlikwidowano 21 rodzin polskich”.
Podano tu tylko kilka faktów
opartych na dokumentach potwierdzających. że czystkę etniczną skierowaną przeciwko ludności polskiej na Wołyniu przeprowadziły oddziały UPA, zgodnie z
dyrektywami jej kierownictwa. W
tej sytuacji, ocalała od rzezi ludność uciekała do większych miast
pod opiekę Niemców.
W sierpniu 1943 r., a więc w okresie największego nasilenia akcji
antypolskich, Niemcy wydali
zarządzenie- aby ludność polska
do 15 sierpnia opuściła wsie i
małe miasteczka i tymczasowo
zamieszkała w miastach powiatowych.
W miastach wystąpiło przeludnienie, bezdomni ludzie koczowali
na ulicach, placach miejskich, w
kościołach. Panował głód i niedostatek, któremu nie mogła zaradzić doraźnie podejmowana po-

Polub nas na Facebook

moc charytatywna ludności miejskiej i władz kościelnych. Część
uciekinierów wyjechała za Bug,
do Generalnego Gubernatorstwa,
znajdując schronienie u krewnych
i znajomych.
Niemcy, wykorzystując trudną
sytuację ludności polskiej, która
sama wpadła w ich ręce, wywozili
zdolnych do pracy na przymusowe roboty do Niemiec. W związku z tym rozpoczął się odwrotny
proces - opuszczanie miast.
Chroniąc się przed głodem i wywózką do Niemiec, ludzie kierowali się do większych ośrodków
polskich w terenie, w których
znalazło już schronienie wielu
ocalałych Polaków.
W ośrodkach tych organizowano
samoobronę, która miała na celu
nie walkę przeciwko ludności
ukraińskiej, lecz była dramatyczną walką o przetrwanie. Sporadyczne akty odwetowe podejmowane przez zdeterminowane jednostki, które utraciły wszystkich
i wszystko, nie mogą mieć istotnego wpływu na ocenę charakteru
polskiej samoobrony.
Trzeba w tym miejscu z całą mocą
podkreślić, że to nie Polacy na
Wołyniu pierwsi rozpoczęli walkę. Wynika to bezsprzecznie tak
z dokumentów polskich, jak i niemieckich.
Przemawia za tym również fakt,
że po licznych deportacjach ludności polskiej przez, władze
sowieckie Polacy na Wołyniu
stanowili zdecydowaną mniejszość- stąd też samobójstwem byłoby podjęcie tak nierównej walki
przeciwko Ukraińcom.
Wielką tragedię przeżyła na Wołyniu ludność żydowska.
Już w pierwszych dniach okupacji niemieckiej doszło do licznych
akcji antyżydowskich, które rozpoczęła na własną rękę policja
ukraińska.
UKRAIŃSKI HOLOCAUST
Oto kilka przykładów:
W ciągu lipca i sierpnia 1941 r.
wspólnie z policją ukraińską zamordowano na Wołyniu ponad 13
tysięcy Żydów. Miejscowi nacjonaliści ukraińscy przygotowywali
listy osób do likwidacji, policja
ukraińska konwojowała Żydów
do miejsca mordu i uczestniczyła
w masakrze.
W okresie od 1 do 4 lipca 1941
r. w Krzemieńcu zamordowano około 800 osób narodowości
żydowskiej, w Łanowcach - 60
osób; 6 lipca 1941 r. w Tuczynie
z rąk policji ukraińskiej zginęło
60 osób narodowości żydowskiej,
w Targowicy - 20 osób; 23 lipca
1941 r. w Lubieszowie zamordo-
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wano 20 osób, w Rokitnie - 30
osób.
Nowa fala morderstw na ludności
żydowskiej przetoczyła się przez
Wołyń po włączeniu się Niemców
do tych akcji.
Akcja likwidacji utworzonych
gett rozpoczęła się w 1942 r., w
której brały udział połączone siły
niemieckiej i ukraińskiej policji.
W sierpniu 1942 r. zlikwidowano
getto w Łucku, w dniach 14-15
lipca 1942 r, - w Równem (około
5000 osób), 27-28 lipca - w Ołyce
(5673 osoby).
Szczyt eksterminacji Żydów na
Wołyniu przypada na okres od 10
sierpnia do 15 października 1942
r.
Zbiegłą z gett i ukrywającą się po
lasach ludność żydowską mordowały w 1943 r. oddziały UPA.
Ocenia się, że na Wołyniu zginęło
ponad 150 tysięcy Żydów.
Światowy Związek Żołnierzy AK
okręg Wołyń jest wydawcą pracy
zbiorowej pt. „Przed Akcją Wisła
był Wołyń” W-wa 1997.
We wstępie książki A. Żupański, prezes okręgu wołyńskiego
słusznie stwierdził, że podjecie
w 1990 r. przez Senat RP uchwały jednostronnie potępiającej tę
akcję, bez wspomnienia jednym
słowem o zbrodniach UPA w woj.
płd.-wschodnich II RP stworzyło
podstawy opinii, że tylko Polacy
winni przepraszać Ukraińców, z
ich zaś strony nie ma takiej potrzeby.
Natomiast celem wspomnianej
pracy, która wyszła pod red. prof.
dr hab. Władysława Filara jest
związanie Akcji Wisła z wydarzeniami ją poprzedzającymi.
Było to ludobójstwo ludności
polskiej na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich i ich zbrojne
formacje (obszar woj. lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego nie jest objęty zakresem tej
pracy).
Dużą zaletą książki jest jej zwięzłość, a zarazem bogactwo treści
opartej na pierwszorzędnym materiale źródłowym, co dokumentują przypisy.
Źródła:
prof. dr hab. Władysław Filar
http://www.lwow.com.pl/semper/
wolyn.html
Patrz także:
- ROCZNICA TRAGICZNYCH
WYDARZEŃ NA WOŁYNIU
- Prawda jest jedna
- Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 19391945, Władysław Siemaszko,
Ewa Siemaszko
- Ludobójstwo na Wołyniu

Na facebookowej tożsamości
Kresowego Serwisu informacyjnego można komentować treść
zamieszczanych w KSI publikacji.
https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081
Z dnia na dzień przybywają
nowe polubienia więc i Ciebie
nie może tam zabraknąć.
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DZIWNA MOC IKON

Anna Małgorzata Budzińska

Ikony mają dziwną moc- przetrwały przez wieki pomimo
ikonoklazmu, pomimo zniszczeń wojennych, pomimo braku tolerancji, pomimo niszczenia całych świątyń i monastyrów.
Ceńmy te, które przetrwały.

/ Stare ikony z Madaby w Jordanii

Madaba słynie szczególnie ze wczesnośredniowiecznych
mozaik bizantyjskich, znajdujących się w kościele Św.
Jerzego, oraz z pięknych ikon- starych i nowych.
W wielu miejscach na świecie znajdziemy stare ikony. Nie
zapominajmy jednak, że ikona nie musi być tylko malowana temperą na desce. Może to być także fresk, mozaika,
wyszyte na szatach liturgicznych sceny biblijne czy wygrawerowane na naczyniach liturgicznych przedstawienia
Jezusa lub świętych.
Istnieje obiegowa opinia, że ikony są prawosławne. Zapomina się o ikonach syryjskich, koptyjskich, etiopskich,
ormiańskich. Poza tym przecież do XIII wieku również i
malarstwo kościelne zachodnie tez było ikoniczne, dopiero
później wykształciła się odmienna sztuka sakralna na zachodzie.
Ikony przetrwały trudne chwile w historii- były palone, rozbijane, niszczone – i to nie tylko w czasach ikonoklazmu.
Władze radzieckie też niechętnym okiem patrzyły na ikony, a cerkwie zamieniano na składy opału i inne magazyny,
niszcząc wszystko co religijne- nie tylko ikony, bo religia to
według nich „opium narodu” .
W różny sposób uratowała się część ikon- freski ikonowe
zamalowane innym obrazem nieraz dało się odtworzyć, podobnie mozaiki- nakładano jedną na drugą. Gorzej było
z ikonami na drewnie, ale i te się uchowały- na przykład
w klasztorach na Górze Athos, w monastyrach Meteory w
Grecji, lub w klasztorze świętej Katarzyny na Synaju, w
Egipcie, a nowsze pieczołowicie chowane i pielęgnowane przez wiernych zachwycają w cerkwiach i kościołach
Wschodu.
Dzisiaj coraz więcej ludzi z zamiłowaniem zajmuje się ikonopisarstwem- ku chwale Boga i radości ludzi. Nie dajmy
sobie wmówić, że trzeba być mnichem, że do malowania
ikon potrzebne są posty i umartwienia. Nie,- nawet ortodoksyjni prawosławni już od takich sztywnych zasad odstępują. Jeśli mamy iskrę Bożą, która nas do tego zachęca,
jeśli Duch Święty dał nam umiejętność, jeśli mamy wiedzę, jeśli sprawia nam to radość -wtedy malujmy- piszmy
ikony. Niech znów powstają te święte obrazy na drewnie
urzekające, swą prostotą, nieraz naiwnością. Niech trwają
przez dalsze wieki i niech powstają wciąż nowe wersje tych
samych tematów.
Czy ikonopis musi być wykształconym artystą? - Nie!
Trzeba mieć do tego serce. Dla mnie wielkim wzruszeniem
było tworzenie ikon razem z dziećmi. Miały one od sześciu
do 15 lat: Pawełek, Bruno, Kuba, Jula, Patrycja, Adrianek i
inni młodzi ikonografowie.

Opowiadałam im o ikonach, uczyłam gruntować deskę,
przybliżyłam zasady ikonopisania i zaczęło się tworzenie.

Każde dziecko miało naszkicowany przeze mnie wizerunek- tylko szkic. Wybrali sobie deski. Każdy młody ikonopis z wypiekami na policzkach nakładał kolejne warstwy
farby słuchając moich opowieści o mandylionie z Edessy, o
chuście świętej Weroniki, a także o różnych świętych. Nawet najmłodszy nie zniechęcał się- pilnie malowali aż do
ukończenia ikony. Czyż to nie była modlitwa? Czyż to nie
dziwna moc ikony?

Moje szkice były jednakowe, a powstały zupełnie różne
ikony- każdy młody artysta inaczej przedstawił ten sam
wizerunek zachowując jednocześnie zasady ikonopisania.
Czyż ktoś odważyłby się powiedzieć , że były to kopie
danej ikony? – Nie sądzę. Powstały zupełnie nowe ikony,
które były odbiciem świętości Chrystusa i które w moich
oczach aż lśnią od nieziemskiego blasku wiary tych dzieci i
ich radości tworzenia.

zarówno ikony przedstawiające oblicze Chrystusa, jak i te
nawiązujące do różnych momentów Jego ziemskiego życia,
a także te, które przedstawiają postaci z Jego otoczenia, dla
których Jezus był wzorem, a one z kolei stawały się Jego
„odbiciem”.
Według bizantyjskich teologów, kiedy modlimy się do ikony, nie oddajemy czci obrazom, lecz tym, którzy są na nich
przedstawieni.
Według Świętego Jan z Damaszku „Rzeczy widzialne są
obrazami rzeczy niewidzialnych i nieuchwytnych, na które
rzucają zaledwie nikłe światło” (…) „Ikona jest widzialnością niewidzialnego i nie mającego obrazu, ale przedstawianego w sposób cielesny ze względu na słabość naszego
umysłu”
Czynność malowania ikony- pisania jej- jest podobna do
przepisywania świętych ksiąg. Pojęcie kopii obrazu traci
sens, bo każda kopia- każde nowe wykonanie ikony jest
w rzeczywistości przekazaniem archetypu, podobnie jak
każda przepisana księga Pisma Świętego jest prawdziwą
Biblią.
Od jesieni 2014 roku można podziwiać w Warszawie, w
Galerii Faras fresk świętej Anny. To zaledwie kilka kresek,
ledwo zachowany wizerunek- a jakże przejmujący. Anna to
matka Marii, babcia Jezusa.

/ fresk z Galerii Faras http://www.mnw.art.pl/kolekcje/galer/galeria-faras/

Ten fresk był dla mnie inspiracją do namalowania na desce
ikony świętej Anny. Wkomponowałam wizerunek Anny w
pustynny krajobraz, podobny do ruin Faras. Ten fresk przemówił do mnie i powstała nowa ikona. Czy to tylko kopia?
– Chyba nie.

Również młodzież zainteresowana jest tematyką ikonowokresową. Wprawdzie ci nie mieli jeszcze sposobności spróbowania swoich sił w ikonopisaniu, ale z uwagą wysłuchali
mojej prelekcji i pokazu. Iskierki blasku kresów zostały
rozświetlone w umysłach tych młodych.

Tak, ikony mają dziwną moc.

Teologia ikon opiera się na tajemnicy Wcielenia, według
której niewidzialny Bóg przyjął ludzkie ciało w osobie
swojego Syna, stając się widzialnym człowiekiem. W ten
sposób Chrystus stał się jak pisze św. Paweł „obrazem
Boga niewidzialnego” –czyli pierwszą ikoną Boga Ojca.
Wszystkie ikony są nawiązaniem do pierwotnego wzoru-
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XI Festiwal Piosenki Lwowskiej i Bałaku
Lwowskiego.
Konferansjerka Aleksander Szumański
Aleksander Szumański
Festiwal piosenki lwowskiej odbywa się każdego roku. Obecny
rozpoczął się w marcu 2015 r.
Oficjalnie nazywa się „Festiwal
Piosenki Lwowskiej i Bałaku
lwowskiego”. Jako przykład z
przebiegu jednego koncertu ( a
każdego roku jest ich kilkanaście)
prezentuję sympatyczny koncert
tarnowski.
Recenzje festiwalowe umieszcza
na swoich stronach p, red. Aldona
Klein, polecam ze wzruszeniem
znakomite „pióro” „Pamiętnika
patriotki”
”http://pamietnikpatriotki.salon24.pl/516651,aleksander-szumanski-pod-gruszka
Organizatorem tej pięknej imprezy jest krakowska fundacja „Chawira”, której prezesem jest Karol
Wróblewski, muzyk, kompozytor
i znakomity akordeonista.
Celem fundacji jest nie tylko odtwarzanie piękna dawnego lwowskiego folkloru, ale też ocalanie
od zapomnienia kresowej kultury i przypominanie obiegowych
wówczas postaci jak Tońcio i
Sczepcio i powoli zapominanych
pięknych lwowskich piosenek,
niekiedy tych ulicznych, anonimowych, często zaś utworów renomowanych autorów jak Henryk
Wars, Emanuel Szlechter, Jerzy
Janicki, czy też Marian Hemar.
Wykonawcami piosenek festiwalowych, połączonych z konkursem z nagrodami dla najlepszych
wykonawców i doboru repertuaru, jest zwykle utalentowana
młodzież, przypuszczam, iż wywodząca się z domów o tradycjach kresowych.

OTO „NA ŻYWO” MOJA
KONFERANSJERKA:
WE LWOWIE MUZY ŚPIEWAŁY ZAWSZE
LEOPOLIS SEMPER FIDELIS
Szanowni Państwo!
Tym wstępem bardzo serdecznie
Państwa witam na następnej odsłonie Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego w
tym roku. W roku ubiegłym odbył
się X festiwal lwowskiej piosenki
w bardzo uroczystej oprawie, ale
brakowało mu w tytule bałaku i to
był błąd, dzisiaj naprawiony. Ze
szczególną atencją oczekiwałem
spotkania z lwowską piosenką
w Tarnowie, jako, iż Tarnów jest
miastem będącym w szczególnej
symbiozie ze Lwowem. Zresztą
podobnie jak Lwów posiada wielowiekową historię sięgającą czasów piastowskich, a prawa miejskie uzyskał już w 1330 roku, o
czym nie wolno zapominać.
Nie należy również zapominać,

iż tutaj w Tarnowie słychać było
szczęk oręża polskiego, wojsk
biegnących na pomoc Obrońcom
Lwowa. Tarnów jest miastem
szczególnie mi bliskim, bo tylko krok stąd do Przemyśla gdzie
urodziła się moja Mama, a o krok
nieco wydłużony, bliski jest granicom Lwowa, mojego i Państwa
miasta.
W Tarnowie ma swoją siedzibę
Małopolskie Forum Współpracy
z Polonią, które już od 15 lat jest
gospodarzem niebagatelnych, bo
światowych spotkań z mediami
polonijnymi.
W niedalekiej przeszłości mieliśmy różne festiwale np. piosenki
radzieckiej w Zielonej Górze, czy
piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Nikt z t. zw. oficjeli nie zadbał o tradycję, o ostatnio nawet
Donald Tusk z prezydentem Putinem powołali de novo do życia
zielonogórski festiwal piosenki
radzieckiej.
Kto by tam pomyślał o Lwowie i
Kresach przez wieki znajdujących
się według urzędowych tuskowych przekazów z nakazu jego
przyjaciela Putina pod „okupacją polską”. Komu radość, temu
chwała. Komu kłamstwo historyczne temu wieczny wstyd! Rządzącej PO!
Piosenka lwowska to bezcenny
dokument polskiej kultury obyczajowej i muzycznej, a także
języka lwowskiego nie tylko z
okresu dwudziestolecia międzywojennego - tym stwierdzeniem
dzielą się z nami organizatorzy
Festiwalu - Towarzystwo Kresowe Chawira i Komitet Obywatelski Miasta Krakowa.
Celem zaś nadrzędnym organizatorów Festiwalu jest ocalenie
od zapomnienia tej piosenki, jednego z dowodów wielowiekowej
polskości tego miasta i wejścia do
serc młodego pokolenia.
Piosenki lwowskiej ulicy, które
Państwo usłyszą są tematycznie dość różnorodne, autorstwa
wielkich twórców i anonimowe.
Wszystkie jednak wiernie ukazują lwowski folklor, wprowadzają
niemal natychmiast w ten niezapomniany klimat. Proszę nie
posądzać mnie o megalomanię,
ale czując się poetą, w twórczości jestem inspirowany miłością
do mojego rodzinnego miasta. I
stąd biorą się współczesne utwory
własnej „lwowskiej” twórczości.
Zaprezentuję niektóre.
I co godne szczególnego podkreślenia stare utwory anonimowe wykazują życie i sprawy
warstwy społecznej w mieście
najbarwniejszej – mieszkańców
przedmieść, warstwy najuboższej
wykonującej prace najniższe, nie
wymagające specjalnych kwa-

lifikacji, jak również ludności
niepracującej, bezrobotnych, niebieskich ptaków, będących często
w konflikcie z prawem. Zanim
poproszę na scenę pierwszych
wykonawców dzisiejszego koncertu pozwolę sobie przypomnieć
Państwu mój wiersz, który zadebiutował właśnie w Radiu Lwów
przed kilkoma laty:
NA SZCZYCIE KOPCA UNII
LUBELSKIEJ
Na szczycie Kopca
Nikt mnie nie wita
Tylko białoczerwona
Kirem spowita
I inne twarze
Rozpaczą obce
Lecz polska ziemia
I polskie kopce
I polski pejzaż
U progu stóp
I inna mowa
Ciernisty głóg
Tu były grudnie
Tu były maje
Wolności orlej
Bystre ruczaje
Tu była strzecha
Czeremchy pola
I zapach Wilna
I śpiew Podola
Tu była Polska
U stoku Lwów
Jak w tej piosence
Co chcesz to mów
Posłuchajmy zespołu „Chawira”:
- Piosenkę „BOSTON O LWOWIE” do słów Mariana Hemara
usłyszymy w wykonaniu Wiktorii
Zawistowskiej, od kilku już lat
związanej z zespołem „Chawira”. Wiktoria Zawistowska jest
studentką Akademii Muzycznej
w Krakowie, na wydziale wokalistyki.
- Piosenkę „W STRYJSKIM
PARKU” gra i śpiewa Zespół
„Chawira”.
Jednemu z moich przyjaciół przeczytałem tekst dzisiejszej mojej
konferansjerki. Zapytany czy mu
się podoba odpowiedział, może
być, ale za długi. To co mam zrobić zapytałem. Czytaj szybciej.
Jakoś z tego wybrnąłem i zapewne ku Państwa zadowoleniu zaproszę wszystkich na spacer po
Lwowie.
Od Teatru Wielkiego wzdłuż Wałów Hetmańskich idąc ulicą Legionów przejdziemy do narożnika
z ulicą Jagiellońską.
Przy Banku Gospodarstwa Krajowego pożegnamy Wały Hetmańskie z żalem spoglądając na miej-

sce gdzie niegdyś stał pomnik
Jana III Sobieskiego, „wysiedlony” przez okupantów sowieckich.
Dojdziemy do placu Smolki i
znowu z żalem nie zobaczymy
pomnika Franciszka Smolki.
Zniknęło z placu również kino
„Marysieńka”.
Zadbali o to okupanci sowieccy i
na bieżąco „od wieków” obywatele „ukraińskiego” Lwowa.
Wracamy więc ulicą Jagiellońską,
dochodząc do rogu ulicy 3 Maja i
dalej podążając tą ulicą dochodzimy do Ogrodu Jezuickiego, czy
Parku Kościuszki, jak kto woli.
Po drodze na próżno wypatrujemy kina „Muza”, w którym oglądałem z Mamą filmy z Tońciem i
Szczepciem.
Kino „Muza” zostało zlikwidowane przez okupantów ukraińskich.
Przy wejściu do Ogrodu Jezuickiego (Parku Kościuszki) stoi
obecnie jakiś pokraczny monument niczego nie przedstawiający.
Kiedyś stał tam pomnik Tadeusza
Kościuszki, komu przeszkadzał ?
Sowietom, czy Ukraińcom? Zapewne jednym i drugim.
Tu zapewne się rozdzielimy, część
z Państwa uda się na zwiedzanie
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, ja zaś z pozostałymi odpoczniemy na ławeczkach głównej alei
Ogrodu Jezuickiego, ale o tym za
chwilę, po wysłuchaniu 2-ch
piosenek - ”Moje serce zostało we
Lwowie” słowa i muzyka Marian
Hemar oraz „Moja gitara”, słowa
Emanuel Schlechter, muzyka Tychowski, Dynowski.
Piosenki usłyszymy w wykonaniu
Tomasza Kumięgi studenta, przy
akompaniamencie
Sławomira
Kokoszy.
Oto słowa do piosenki „Moje serce zostało we Lwowie” kompozycji i tekstu Mariana Hemara:
MOJE SERCE ZOSTAŁO WE
LWOWIE - tekst napisany w
Londynie w 1947 r.
Stryjski park tonął cały w jaśminach,
Zapach bzów po ogrodach się snuł,
Jeden tramwaj pod górę się wspinał,
Drugi z góry katulał się w dół.
Rój gołębi wiecował na Rynku,
Król Jan III z pomnika się śmiał,
Fiakry stały przed Georgem w ordynku,
Batiar nocą sztajerka mi grał...
Moje serce zostało we Lwowie,
W moim mieście zieleni i wzgórz,
A ja chodzę po świecie i ten żal ciągle mam,
I zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że

tam...
Moje serce zostało we Lwowie,
Dzieli nas tysiąc lądów i mórz,
Zatrzymałem się w drogi połowie,
Chciałbym iść, a tu dojść ani rusz.
Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się
zdaje,
Chociaż obcy pod stopą mam bruk,
Że to wczoraj jechałem tramwajem,
Który wolno pod górę się wlókł...
Że to wczoraj w pasażu Hausmana
Za dwie szóstki kupiłem kiść bzu,
Że to wczoraj w gałęziach kasztana
Lwowski słowik mi śpiewał do snu...
Moje serce zostało we Lwowie,
W moim mieście kasztanów i bzów,
A ja chodzę wśród ludzi samotny
przez świat,
Tyle dni i tygodni, miesięcy i lat.
Zatrzymałem się w drogi połowie,
Okradziony z mych marzeń i snów,
Ale czekam na dzień, gdy we Lwowie
Ze swym sercem połączę się znów.
Lwowska ulica miała swoje oryginalne typy, które tak zrosły się z
jej pejzażem, że stanowiły o barwie tego wspaniałego miasta.
Doprawdy, proszę mi wierzyć, iż
wolę dzisiaj przypominać sobie
znane mi te oryginały, niż oglądać
siebie w roli np. „krakauera”.
Murowane, iż podejdzie do nas,
odpoczywających na ławeczkach
w Ogrodzie Jezuickim - „Warszawa – Wawa”. Odbędziemy
z nim romantyczną podróż do
Warszawy. Zapraszając Państwa
do podróży będzie naśladował
lokomotywę parową, rytmicznie
ruszając rękoma i sapiąc „warszawa-wawa-warszawa-wawa”.
Oczywiście były i inne oryginały – „wariatuńcie”, ale o nich za
chwilę.
Zaproszę teraz Barbarę Boroń,
która zaśpiewa dla Państwa
„TA TO JEST WPROST NIE
DO WIARY” piosenkę napisaną specjalnie dla Włady Majewskiej przez Mariana Hemara, z
jej repertuaru:
Ta to jest wprost nie do wiary
Jak się ludzie zmieniają do niepoznania,
Ta to jest wprost nie do wiary
Jak ten świat w miłosnych sprawach poszedł w dół.
Jak mężczyzna zatracił ambicję
I w pogardzie ma dawne tradycje.
Ta to jest wprost nie do wiary,
Że zapomniał wół jak on cielęciem buł.
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Ta panie Karolku ta bój si pan
Boga
Ta pan nic a nic nie pamięta
Ta u nas we Lwowi jak ktoś si zakochał
To pannie przynosił prezenta
Albo pączki
Albo kwiatki
Albo takie różne nadziewane czykuladki.
A jak czuł si niewolnikiem
To przynosił pierścioneczek z koralikiem.
Ta panie Karolku ta bój si pan
Boga.
Ta co pan przewraca oczami,
Ta jak panu nie wstyd przychodzić
do panny
Tak na sucho z pustymi rękami.
Ta to jest wprost nie do wiary
Już pomijam te prezenty ewentualnie
Ta to jest wprost nie do wiary
Ale co on sobie myśli taki gość.
Jak już jesteś to mów o co chodzi
A on nic tylko wciąż o pogodzi
Że niby diabli wejdą, kogo to obchodzi?
To to jest wprost nie do wiary
Zimna ryba też by w końcu miała
dość.
Ta panie Karolku ta bój si pan
Boga,
Ta mówię to panu bez złości,
Ta u nas we Lwowi jak ktoś si zakochał
To tak zaraz dygotał z miłości
Ta twarz miał jak w pąsi
Ta to cały trząsł si
I do nóżek padał i całował w rąsi
Wszysku wiedział i rozumiał
A pan siedzi jak ta nasypali piasku mumia.
Ta panie Karolku ta bój si pan
Boga
Ta to już jest trochę niesmaczne
Ta zacznij pan działać
Ta zacznij pan pałać
Bo ja sama bez pana nie zacznę.
Albo z góry się rozejdźmy i kwita,
Bo pan już nie mężczyzna, a ja
jeszcze seks kobita!
Co będzie po tej piosence?
A potem, potem „Plac muzyka”
piosenka szmoncesowa, niestety już bardzo rzadka w gwarze
„szmonces” w wykonaniu Karoliny Janociak:
PLAC MUZYKA
„…plac muzyka kiedy gra,
wszysku śmieji się ha,ha,
durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi sam.
Za nim jakiś stary Żyd
śpiwa sobi „aj sy git”,
aj sy git, aj sy git,
aj sy, aj sy, aj sy git.
Dżija, dżija, dżija, ra,
jak ta banda pienkni gra,
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pikulinu, bumbardon
i ten duży helikon,
Mały bembyn, duży bas
i czyneli jeszcze raz,
ta banda, ta banda
wy Lwowi pienkni gra,
ta banda, ta banda
wy Lwowi pienkni gra.
W pensjonaci żeńskim tam,
dzie panienki sam na sam,
cichu w ławkach siedzu już,
a wytrzymać ani rusz.
A w tym jedna: „ha, ha, ha,
proszy pani, banda gra”
i du okna póki czas
biegnu wszyski wraz.
Dżija, dżija, dżija ra…

Naprzód jedna fik, fik, fik,
za niu druga myk, myk , myk,
za niu trzecia fajt, fajt, fajt,
a ta stara, majt, majt, majt.
Prufysorka szu, szu, szu,
biegni takży co ma tchu,
a profesur póki czas
miendzy baby takży wlaz.
Dżija, dżija, dżija, ra…
Z egzercyki kiedy już,
wojsko nam powraca tuż
wszysko cieszy się ha, ha
że to nasza banda gra.
Durny Jasiu naprzód tam
z chłupakami pendzi tam,
za nim chyca stary Żyd,
krzyczy: aj sy, aj sy git,
Tatele, mamele, bubele haj,
wszysko krzyczy: banda gra,
Mojsi, Leibe, Aronsohn
in die szejne Ryfke Kohn,
Wszysko krzyczy: aj waj mir,
die grojse bandzi hier,
die bandzi, die bandzi
die bandzi szpilt zoj git…”
Dżija, dżija, dżija, ra…

Nie potrafię dzisiaj zlokalizować
„Krakidałów”, czyli „Paryża”,
znakomitej lwowskiej tandety.
Królowali tam starozakonni, porozumiewający się niewyuczonym szmoncesem, z lwowskim
akcentem.
To było coś super zabawnego, co
w sposób niezapomniany zapisał
autorsko Wiktor Budzyński w
„Wesołej Lwowskiej Fali”.
Kto na falach eteru mówił pierwszy lwowskim „szmoncesem”?
Oczywiście Aprikozenkranc z
Untenbaumem. Kto pierwszy zapisał medialnie „bałak”?
Oczywiście Kazimierz Wajda
– Szczepcio i lwowski adwokat
Henryk Vogelfänger– Tońcio.
A na „Paryżu”, czy w „Paryżu”
często występował osobnik re-

klamujący t. zw. lut do garnków,
oczywiście własnej produkcji.
Ten akurat nie był estetycznym
starozakonnym, lecz oberwańcem, nawet nie batiarem. Swój
towar reklamował zachęcająco:
„Jak państwa tu informuję sam
sobie na miejscu dziuruje i lutuje,
bez kolbum bez kwasum bez żadnego ambarasum lutujemy garki
naszym preparatum. Każda kucharka, może być blacharka, od
swojego garka”.
Lub prezentując dziurę w garnku informował : „Tu wlata, tam
wylata aqua destilata”. Reklamę
przeplatał niezbyt wytwornym
zniechęcaniem młodzieży do
swojego produktu:
„Jak państwa tu informuje,
odejdź gówniarzu bo cię opluję,
niech sobie tylko marynarkę dopnę, odejdź gówniarzu bo cie w
dupe kopne”.
Ale cóż, dalszy ciąg „Paryża” i
lwowskich oryginałów później,
przecież Państwo przyszliście na
koncert, a ja się zagalopowałem.
Przed Państwem Józef Błaszczyk, który zaprezentuje piosenkę
„TA JOJ JÓŹKU”.
Miałem jeszcze przekazać Państwu kilku lwowskich oryginałów:
Oto oni:
PROF. JEGIER – stał niezmiennie u wylotu bramy przy ulicy
Legionów gdzie mieszkałem, w
zapomnianym już dzisiaj pasażu Hellera (Helera) i sprzedawał
śnieżno białe kalesony jegierowskie.
Wykrzywiał śmiesznie usta wołając : prof. Jegier, prof. Jegier,
równocześnie rozciągając rzekomo elastyczne nogawki. Trwał do
września 1939 roku. Ten akurat
nie był stuknięty.
DURNY JASIU – syn przekupki
z rynku. Śmiano się z jego powiedzonek: „Ni kupujci barszczu
u mojej mamy bo si tam szczur
utopił”.
ŚLEPA MIŃCIU – siadywała na
składanym stołeczku na Wałach
Hetmańskich pod pomnikiem Sobieskiego, przegrywała na harmonii i śpiewała ówczesne szlagiery:
„ŚLICZNY
GWOŹDZIKI,
PIENKNY TULIPANI”
Zaczepiana przez uliczników wołała za nimi : „ty miglanc”.
Taka była lwowska ulica.
W ubiegłym roku w lipcu miałem
swój wieczór autorski we Lwowie
w pięknej galerii – redakcji miesięcznika „Lwowskie spotkana” z
którym współpracuję. Spotkanie
zorganizowała redaktor naczelna
„Lwowskich Spotkań” Bożena
Rafalska.
Recenzję z tego spotkania napisała w „Kurierze Galicyjskim” red.

Maria Basza, która serdecznie witam w Tarnowie na dzisiejszym
koncercie.
Na estradzie Zespół Wokalny
„Gloria” z Tarnowa usłyszą Państwo:
- „SERCE BATIARA” słowa
Emanuel Schlechter, muzyka
Henryk Wars.
- „ANTONI KOCIUBIŃSKI” Feliksa Konarskiego – autora „Czerwonych Maków”.
Zaprezentuję teraz Państwu moją
podróż ze Lwowa do Krakowa
(tekst drukowany w „Fotografiach polskich” Aleksandra Szumańskiego).
„FOTOGRAFIE POLSKIE” fragment poematu
„(…)Kiedy jechałem do Krakowa
Gdy opuściłem miasto Lwów
Też trwała smutna noc wrześniowa
Czarcim się sznurem pociąg wlókł
Dudniący w czaszce stukot kół
Nade mną nieba czarny pył
Pode mną hebanowy dół
Stukotem tym ten pociąg wył
Młodzieńczych myśli moich lot
Splecionych z sobą w ciemną noc
Jak strzały odwróconej grot
Wzierała w dusze diabla moc
Ojciec zamglony już wiecznością
Ruiny życia ruin dom
I dzień wschodzący słońc ciemnością
I ja w pociągu ludzki złom
Matka w sweterku swym zwiotczałym
Z skrzywioną twarzą w kątku ust
Tylko chryzantem obraz szary
Listopadowy symbol snu
Snujące w koło się koszmary
Nieludzkie przecież jakieś łzy
A pociąg wyje w deszcz szurszawy
Rozpacz rozpaczy w środku my
I nocą czarną nie majową
W tanatosowym widmie snów
Tak dojechałem do Krakowa
Gdy
opuściłem
miasto
Lwów(…)”.
W WYKONANIU WOJTKA
HABELI USŁYSZĄ PAŃSTWO:
- O LWOWSKIM BAŁAKU wiersze Witolda Szolgini,
-„POD BANKIEM” piosenka
anonimowa z towarzyszeniem
Zespołu „Chawira”,
-„LIST DO PRZYJACIELA I
PRZYJACIÓŁ PRZYJACIELA”
tekst Jerzy Michotek,
-„ PARTY W LONDYNIE” słynne tango „El Chochlo”.
A teraz opowiem Państwu AUTENTYCZNĄ
PRZYGODA
TOŃCIA
Proszę się nie martwić, tym razem nie będzie wiersza, nie będę
też śpiewał,
opowiem Państwu autentyczną
przygodę Tońcia
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Po 17 września 1939 roku, godzinie 4.00 rano Tońcio biegnie
przez ulicę Łyczakowską z nocnikiem.
Spotyka go Szczepcio, który wracał do domu od narzeczonej i
mówi:
- Ty durnowaty pomidur, gdzie ty
lecisz o 4 rano.
- A do bakaliji lecę.
- Ta jak do bakaliji to po co ci nocnik, durnowaty pumidur?
- Bo tam g… dają.

A teraz przed Państwem Zespół
„Chawira”, który wykona:
- „TANGO ŁYCZAKOWSKIE”,
- „PANNA MANIA GRA NA
MANDOLINIE” Mariana Hemara – śpiewa Wiktoria Zawistowska, a trzeba Państwu wiedzieć
iż „panna Marianna jest bardzo
muzykalna”,
- „PRZY MUZYCZCE” autor
nieznany,
-„TYLKO WE LWOWIE” slowa Emanuel Schlechter, muzyka
Henryk Wars,
- „ TEN DROGI LWÓW” w wykonaniu zespołu Chawira.
KĄCIK POETYCKI KONFERANSJERA
Nie obywa się bez poezji o tematyce lwowskiej, niekiedy autorstwa
konferansjera, o której wspomniałem. Tak będzie i dzisiaj. Oto niektóre wiersze, uprzednio czytane
w Radiu Lwów, lub mówione
przeze mnie na spotkaniach autorskich w redakcji „Lwowskich
Spotkań” – (redaktor naczelna
Bożena Rafalska).
TĘSKNOTA
Idę do ciebie razem
Idę do ciebie przestrzennie
Smutek zamieniam w dumanie
Bezbrzeźnie mi i bezdennie.
Już Nowy Rok nam przyświeca
Za nami lata zmęczone
Tu wicher zaśpiewa na chwilę
Zapraży słoneczko prześnione.
A jakoś mi dzisiaj nijako
Jakoś mi dzisiaj sennie
A może mi byle jako
A może smutnie bezdennie.
Już chyba zasypiałem
A może trwałem w śnie
Gdy wiersz ten napisałem
Pozornie krzepiący mnie.
A tyle miast jest w oddali
Ile mych spojrzeń w twą stronę
Czy branką mi byłaś w bezmiarze
Kochanką, miłością i żoną.
Już księżyc się zmienia złociście
Wciąż jesteś przede mną i we
mnie
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Czy nie jest to już wszystko jedno
Bezbrzeźnie mi i bezdennie.
Miłością są tylko słowa
I snują się nadaremnie
Gdy nasza miłość do Lwowa.
Bezbrzeźnie mi i bezdennie.
BAL LWOWSKI
Przy lwowskiej ulicy
W okrągłej sali
W kątku zasypiał
Kwiatek konwalii
W rączce go miała
Dama spóźniona
Na poły smutna
Na wpół stęskniona
Gdy nie pojawił
Się ten z oddali
Umarł i zastygł
Kwiatek konwalii
Dama umarła
Z kwiatkiem uśpiona
Na poły smutna
Na wpół stęskniona
Bo nie wiedziała
Mgła konwaliowa
Że już nie każdy
Wraca do Lwowa.
I może jeszcze uśmiech przyjmowany przez publiczność Festiwa-

lu życzliwie:
CZYKULADKI I CUKIERKI
Czykoladki i cukierki
Słodziusieńki bumbunierki
Pienkny panny kwiatów mowa
A to wszysku jest zy Lwowa.
Popatrz z góry na Łyczaków
Tam jest smak pachnących maków
A frajery z Kliparowa
Przecież także są zy Lwowa.
Gdy muzyczka rżnie sztajera
Lwów piękniejszy niż Riwiera
Bo na rogu Kupernika
Tańczy panna bez bucika.
Po Gródeckiej jedzi tramwaj
A my dwaj są obacwaj
A tu Antek leje w mordę
Pół literka i jest lordem.
Czykuladki i cukierki
Słodziusieńki bumbunierki
Pienkny panny kwiatów mowa
A to wszysku jest zy Lwowa.
Wezme babe swe pod pache
To mi fundnie drugą flache
Policjanci i złodzieje
W morde wóde każdy leje.

A po wódce twoja Mańka
Jest jak w cyrku Wańka - Wstańka
Mańke widać jak na dłoni
A frajera frajer goni.
Gdy ze Lwowem sztamę trzymasz
To nie będziesz za oryginał
Bo gdy się urodzisz znów
To zobaczysz miasto Lwów.
I cukierki czykuladki
I amantów własnej babki
Swoje meszty na stoliku
Rudą Mańke na nocniku.
Przy twej Mańce jakiś frajer
Uskutecznia ręczny bajer
Ja frajera facką w mig
Absztyfikant był i znik.
Bal u ciotki Bańdziuchowej
Trzymam dziunię szczegółowo
Dziunia klawa ja też szyk
Frajerowi portfel znik.
I cukierki czykuladki
Dookoła nowe babki
Pienkny panny kwiatów mowa
Skąd te panny? Z Kliparowa.
Czykoladki i cukierki
Słodziusieńki bumbunierki
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Pienkny panny kwiatów mowa
A to wszysku jest zy Lwowa.

się znów,
Tylko we Lwowi!

A na zakończeni ta to co, zaśpiwamy wszyscy?

Bo ni ma gadania i co chcesz, to
mów,
Ni ma jak Lwów!

TYLKO WE LWOWIE - tekst i
muzyka Emanuel Szlechter
Tylko we Lwowie ! To Państwo
wszyscy zgadli:
Niech inni sy jadą, dzie mogą dzie
chcą,
Do Widnia, Paryża, Londynu,
A ja si zy Lwowa ni ruszym za
próg!
Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu?
Tylko we Lwowi!
Gdzie pieśnią cię budzą i tulą do
snu?
Tylko we Lwowi!
Czy bogacz, czy dziad jest tam za
pan brat
I każden ma uśmiech na twarzy!
A panny to ma słodziudkie ten
gród,
Jak sok, czekolada i miód!
Więc gdybym miał kiedyś urodzić

Możliwe, że więcej ładniejszych
jest miast,
Lecz Lwów jest jedyny na świecie!
I z niego wyjechać, ta gdzież ja
bym mógł!
Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!
Bo gdzie jeszcze ludziom…
Przed Państwem wystąpili:
- Zespół Chawira pod kierownictwem Karola Wróblewskiego,
- Wiktoria Zawistowska,
- Stefan Czyż,
- Jerzy Skrejka,
- Wojciech Habela,
- Barbara Boroń,
- Tomasz Kumięga,
- Zespół Wokalny „Gloria” z Tarnowa,
oraz kłaniający się Państwu
Aleksander Szumański zy Lwowa, tymczasowo w Krakowie.

ZAPOMNIANE KRESY.
PIĘKNA KRAINA NAD DZISNĄ
Redakcja

Z olbrzymią przyjemnością
stwierdzamy, że kresowianie coraz śmielej wyciągają ze swoich
szuflad i pamięci wspomnienia
o swoich małych ojczyznach. W
tym miejscu oddajemy również
wielki ukłon przed lokalnymi
mediami, które podejmują tą niewygodną dla innych tematykę.
Jednym z takich mediów jest;
www.gazetalubuska.pl. To tam
znaleźliśmy niżej prezentowany
tekst.
Tadeusz Spirydowicz z Sulęcina wspomina Dzisnę, najdalej
na północny wschód wysunięte
miasteczko II Rzeczpospolitej.
Dzieje tej okolicy mogą stanowić materiał nie jednej, a kilku
książek. Chociażby ze względu
na Mickiewicza i Apollinaira.
Kresy to nie tylko Stanisławów,
Lwów, Tarnopol i Łuck, to także
Wilno, Nowogródek, Baranowicze, Brześć i Pińsk - przekonuje
pan Tadeusz. - Z kolei Wileńszczyzna to nie tylko okolice położone najbliżej Wilna, ale także te
najdalej wysunięte na północny
wschód powiaty brasławski, dziśnieński i postawski... Pan Tadeusz urodził się w Miorach w powiecie brasławskim, a wychował
w szlacheckim zaścianku Michalewo w gminie jaźnieńskiej,
powiecie Dzisna. To dla małego
Tadzia była prawdziwa metropolia. Wbrew pozorom, stolica tego
powiatu znajdowała się jednak w
dziesięciotysięcznym Głębokim,
które położone było ponad 60 km
od Dzisny. Był to spory powiat z
trzema miastami (Głębokie, Dzisna, Dokszyce) oraz z 13 gmina-

// W miejscowości znajdowała się strażnica Korpusu Ochrony Pogranicza

mi wiejskimi...
Takie żydowskie miasteczko
To kraina dzieciństwa pana Tadeusza. Miasto z charakterystyczną, drewnianą zabudową, którego połowę mieszkańców stanowili Żydzi (w 1921 roku było
ich 2.472, czyli 62 proc.). Dzisna

leży u ujścia Dzisny (zwanej
Dzisienką) do Dźwiny. Stąd niezwykle malowniczy krajobraz,
gdyż z trzeciej strony miasto otaczały rozlewiska Dzisny. Pod tą
nazwą znane jest zresztą także
jezioro na Pojezierzu Brasławskim, z którego wypływa Dzisna.
Rzeki były kapryśne i w okolicy
tworzyły imponujące rozlewiska.

W 1931 roku woda wyrwała się
spod kontroli i zalała miasto. Liczące około pięciu tysięcy mieszkańców miasto było najbardziej
na północny wschód wysuniętym
przyczółkiem II Rzeczpospolitej. Na tyle daleko, że jedno z
jego historycznych przedmieść,
na drugim brzegu Dźwiny (rzeka graniczna), znalazło się poza

granicami Polski. Przedmieście
połączone było z miastem żelaznym mostem. Charakter rubieży
podkreślała strażnica Korpusu
Ochrony Pogranicza, zwana białym domem. Na ulicy 3 Maja stał
krzyż i graniczny słup. W okresie
międzywojennym trwało wielkie
odbudowywanie po pożarze, który strawił miasto w 1882 roku.
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Ruiny straszyły jeszcze w latach
20. i 30. W tamtych czasach życie koncentrowało się wokół
domu ludowego z salą teatralną
oraz gimnazjum. Był oczywiście
zabytkowy, barokowy kościół
św. Tekli, cerkiew, strażnica pograniczników, szpital oraz elektrownia wodna. Najważniejszym
dniem, kiedy miasteczko zapełniało się tłumem gości z bliższej
i dalszej okolicy, był tzw. fest,
czyli odpust, który poprzedzało
czterogodzinne nabożeństwo. 17
września 1939 nastąpiła sowiecka agresja. Granicy broniła tu
półbrygada Obrony Narodowej
Dzisna oraz pułk Głębokie. Polacy nie mieli żadnych szans, gdyż
po drugiej stronie stanęła potęga wsparta czołgami. Udało się
jednak powstrzymać Rosjan w
Dzisnem, gdzie do walki włączyła się policja i młodzież. Nawet
szkolne samoloty zaadaptowano do obserwacji ruchów wojsk
sowieckich. Po walce polskie
oddziały przekroczyły granice z
Łotwą.

Witolda dla rodu Zenowiczów.
Gród odwiedził w 1461 roku
król Kazimierz Jagiellończyk. W
XVII wieku miasto składało się
z dwóch części, przedzielonych
rzeką Dzisną - jedna wokół zamku z arsenałem i rynkiem, druga
z ratuszem, domami rzemieślników, dwiema prawosławnymi i
jedną unicką cerkwią. Dopiero
później pojawił się kościół jezuitów z Połocka oraz świątynia i
klasztor franciszkanów (XVIII
wiek). Pierwszy rozbiór Polski
zakończył czas handlowej prosperity, gdyż wcześniej miasteczko żyło z handlu z Rosją. Okolica
zapisała się w historii powstania
listopadowego, Romuald Podbipięta i Walenty Brochocki zebrali ponad 3 tysiące ochotników i
wyzwolili Dzisnę. Niestety, po
trzech dniach rosyjskie posiłki
odbiły miasto. Miasto zapisało
się w annałach jeszcze w 1867
roku, gdy znaleziono tutaj skarb
- 136 srebrnych monet arabskich.

- 17 września grupka żołnierzy
KOP oraz uczniów gimnazjum
pod dowództwem nauczyciela
geografii Zygmunta Giergowicza, który później zginął w Katyniu, podjęła obronę miasta - dodaje pan Tadeusz. - Po wkroczeniu NKWD miejscowi komuniści
wskazali zasłużonych Polaków
do aresztowań. Wieczorem rozbito popiersie Piłsudskiego.

Na przedmieściu Dzisny znajdowała się posiadłość ze starym,
pięknym parkiem. Przez lata,
do czasu powstania styczniowego, należała do znanej rodziny
Kostrowickich. Podobno przez
pewien czas w tutejszej kaplicy dworskiej ukrywał się Adam
Mickiewicz. Z Kostrowickimi
związany był francuski poeta Guillaume Apollinaire - właściwie
Wilhelm Apolinary Kostrowicki
(1880-1918), syn Angeliki Kostrowickiej i włoskiego oficera.
W 1918 roku w Dziśnie Niemcy
zorganizowali ceremonię „akcesu przedstawicieli obywatelstwa
Dzisny i okolicy” do Księstwa
Letgalskiego, które miało znajdować się pod opieką cesarza
Niemiec, Wilhelma II, a 4 lipca
1920 w okolicy Błot Jelneńskich,
kilkanaście kilometrów na zachód od Dzisny, przerwały front
nacierające na Warszawę bolszewickie wojska Tuchaczewskiego... - Dziś nielicznej obecnie
społeczności katolickiej nie stać
na odbudowę kościoła - kończ
pan Tadeusz. - Nabożeństwa katolickie odprawia się w niewielkiej kaplicy, dobudowanej niedawno do prezbiterium świątyni.

Nie tylko Stefan Batory
Pan Tadeusz przygotował sporą
„ściągę” dotyczącą wcześniejszych dziejów Dzisny.
- W centrum miejscowości, na
Dźwinie, znajduje się duża wyspa, nazywana Wyspą Batorego
- opisuje pan Tadeusz. - Zbudowano tutaj zamek, z którego pozostał zarys wału. A 4 sierpnia
1579 właśnie w Dzisnie hołd
lenny Batoremu złożył książę
Kurlandii Gotthard Kettler, po
czym wyruszono na Połock... U
progu XII wieku osada została
podarowana przez kniazia połockiego Borysa prawosławnemu biskupowi Połocka. W XIII
wieku zbudowano drewnianą
cerkiew
Zmartwychwstałego
Chrystusa. Na prawym brzegu
Dzisienki, parę kilometrów na
północ od dzisiejszego miasta,
znajdował się wówczas niewielki
zamek, który został zastąpiony
przez nowy, bliżej Dzisny. Miejscowość wymienia przywilej
z 1414 roku wielkiego księcia
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Mickiewicz i Apollinaire

/ Lwów - Plac Mariacki 1930 r.

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

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

wian:
www.kresowianie.com
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Polskie
miasto
Sarny
na
Wołyniu
Redakcja
W międzywojennej Polsce Sarny
nad Słuczą, przy liniach kolejowych Lublin-Kijów i Wilno-Równe, były miastem powiatowym w woj. wołyńskim. Nie jest
to stare miasto – miejscowość
została założona dopiero w 1885
roku w związku z budową kolei
Wilno-Równe i w 1913 roku miała 2000 mieszkańców; miastem
stały się Sarny w niepodległej
Polsce, kiedy władze polskie,
dzieląc olbrzymi powiat rówieński, uczyniły w 1919 roku miejscowość Sarny siedzibą powiatu
sarneńskiego; od tego momentu
nastąpił rozwój miejscowości,
której ludność w 1939 roku przekroczyła liczbę 9000 osób. Dobra
tutejsze (głównie leśne) prawie
do końca XIX w. należały do Pruszyńskich. W przedwojennych
Sarnach była elektrownia, dwa
duże tartaki, młyn i garbarnia i
nowo wybudowana w latach 20.
huta szkła; było przedszkole, 4
szkoły podstawowe, gimnazjum
państwowe, 3 szkoły zawodowe, poważna placówka naukowa
- Instytut Torfowy; były Bank
Ludowy, Bank Spółdzielczy, stacja benzynowa „Karpaty”, a komunikacja autobusowa łączyła
Sarny z Włodzimierzecem; było
tu kilkanaście różnych organizacji polskich, m.in. klub sportowy,
„Strzelec”, harcerstwo.
Za carskich czasów była tu kaplica
katolicka należąca do parafii Bereźnica. Osobną parafię katolicką
utworzono tu w 1921 roku; była
to jedna z największych parafii
w diecezji łuckiej – w 1938 roku
miała 5849 wiernych; należała do
niej kaplica w Dorotyczach. W
latach 1935-39 dzięki staraniom
ks. Jana Świderskiego wzniesiono tu nowy, z kamieni bazaltowych kościół pw. Przemienienia
Pańskiego. W głównym ołtarzu
była umieszczona kopia obraz
Matki Boskiej Ostrobramskiej,
autorstwa prof. Antoniego Czerniewskiego. Ostatnim proboszczem był ks. Jan Lewiński (1871
– 1954), który w maju 1945 roku
wraz z większością parafian został wypędzony przez okupanta
sowieckiego do jałtańskiej Polski
(tj. Polski bez Kresów). Udało
mu się wywieźć naczynia i szaty liturgiczne oraz kopię obraz
MB Ostrobramskiej, która znalazła schronienie w jednym z
kościołów w Łodzi, do którego
pielgrzymowali byli mieszkańcy
Sarn. Niestety, Kościół polski,
nieczuły dziś na polskie dziedzictwo katolickie na Kresach!,
pozbawił ich tej pamiątki w 1993
roku, odsyłając obraz z powrotem
do kościoła w Sarnach, zwróconego bardzo nielicznym już katolikom po upadku Związku Sowieckiego w 1991 roku (parafię
objęli polscy pallotyni). W Saranach, po wypędzeniu z miasta
większości Polaków, pozostała

spora grupa rodaków i kościół katolicki był czynny do 1959 roku;
z posługą duszpasterską przyjeżdżał tu pracujący na Wołyniu o.
Serafim Kaszuba. Po wyjeździe
do Polski sporej grupy Polaków
w ramach tzw. drugiej „repatriacji” w latach 1957-59, w 1959
roku władze sowieckie zamknęły
kościół i urządziły w nim magazyn zboża, a następnie hurtownię
artykułów spożywczych. Przed
wojną istniał katolicki dekanat
sarneński, należący do diecezji
łuckiej (wołyńskiej), do którego
należały kościoły parafialne w:
Berezowie (zał. 1939 r. – kilkuset
wiernych), Klesowie (zał. 1935 r.
– 2363 wiernych), Niemowiczach
(zał. 1938 r. - kilkuset wiernych),
Okopach (zał. 1939 r. - kilkuset
wiernych), Rokitnie (zał. 1927 r.
– 5500 wiernych), Stepaniu (za.
1614 r. – 1567 wiernych), Tomaszgrodzie (zał. 1927 r. – 1140
wiernych) i Wojtkiewiczach (zał.
1927 – 1500 wiernych).
Sarny odegrały dużą rolę w dziejach polskiej melioracji oraz polskiego łąkarstwa i torfoznawstwa.
Tutaj w okresie międzywojennym
działał pierwszy w Polsce Instytut
Torfowy, pierwszy w Polsce zakład i stacje doświadczalne melioracyjne oraz pierwsza w Polsce
placówka doświadczalnictwa łąkarskiego – Zakład Doświadczalny Uprawy Torfowisk (1924-39)
Wydziału Rolniczo-Leśnego Politechniki Lwowskiej (Dublany k.
Lwowa), którego kierownikiem
od 1930 roku był znany botanik
polski, prof. Bolesław Świętochowski (1895 – 1975 Wrocław),
polski twórca fundamentalnej w
naukach rolniczych specjalności – ogólna uprawa roli i roślin.
Współczesne łąkarstwo polskie
wiele zawdzięcza pracom prowadzonym w tym wielkim ośrodku
wiedzy łąkarskiej. Zakład Doświadczalny Uprawy Torfowisk
w Sarnach wydawał pierwsze polskie czasopismo łąkarskie „Łąka i
Torfowisko” (Warszawa-Sarny
1934-39) oraz szkolił instruktorów łąkarskich; tam utworzono
także Polskie Stowarzyszenie Łąkarzy, działające do 1939 roku.
Czasopisma „Łąka i Torfowisko”
oraz „Rocznik Łąkowy i Torfowy” (1935-37) były organami
Polskiego Stowarzyszenia Łąkarzy; wydawcą obu czasopism był
Zakład Doświadczalny Uprawy
Torfowisk; Zakład wydawał także
rocznik „Sprawozdanie z działalności Zakładu Doświadczalnego
Kultury Torfowisk pod Sarnami”
(1926-1933/35. Sarneńska placówka naukowa była związana
także z Wołyńską Izbą Rolniczą
w Łucku, która wydawała „Sprawozdanie Zakładu Doświadczalnego Uprawy Torfowisk Wołyńskiej Izby Rolniczej pod Sarnami
za rok....” (Puławy-Sarny 1931,
1933, 1935).

Z innych czasopism polskich w
Sarnach w latach 1926-27 ukazywał się miesięcznik Sodalicji
Mariańskiej „Iskierki” uczniów
i uczennic Gimnazjum Państwowego w Sarnach (od numeru 3
pod tytułem „Sarneńskie Iskierki”), a w latach 1927-30 „Sprawozdanie Komunalnej Kasy
Oszczędności Powiatu Sarneńskiego z czynności dokonanych
w czasie...”.
Od 1930 roku w Sarnach stacjonował Pułk Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny” (dowództwo).
Ostatnim jego dowódcą był ppłk
dypl. Jerzy Płachta-Płatowicz
(1 II 1937 – IX 1939). Zaraz po
wybuchu wojny polsko-niemieckiej 1 września 1939 roku jego
nowym dowódcą został ppłk Nikodem Sulik. Pułk uległ reorganizacji: ppłk Jerzy Płachta-Płatowicz został dowódcą 97 Pułku
Piechoty (Rezerwowy) w ramach
38 Dywizji Piechoty, która walczyła z Niemcami w rejonie Niżankowice Janów Lwowski do
17-18 września. Z pozostałych
szeregów żołnierzy Pułku KOP
„Sarny” rekrutowała się również część załogi fortyfikacji w
Osowcu, inna część została wysłana w celu obsadzenia Obszaru
Warownego „Śląsk”, a oddziały
pozostałe na Wołyniu obsadziły granicę polsko-sowiecką w
rejonie Korca (2 bataliony graniczne „Rokitno” i „Bereźne”)
oraz silny odcinek umocniony
„Polesie” (2 bataliony forteczne
„Sarny” i „Małyńsk”). Po agresji
Związku Sowieckiego na Polskę
17 września 1939 roku oddziały
te, dowodzone przez ppłk Nikodema Sulika, prowadziły zacięte
walki pozycyjne w przygranicznych bunkrach w sposób bohaterski „do ostatniego naboju”
(np. straty w plutonie fortecznym
obsadzający sektor „Berducha”
wyniosły 50 procent w zabitych)
i odwrotowe aż do Szacka na zachodnim Wołyniu i Wytycznego
na Lubelszczyźnie z atakującą
je Armią Czerwoną, w składzie
zgrupowania Korpusu Obrony
Pogranicza gen. Wilhelma Orlik-Rueckermanna.
Okupacja sowiecka 1939-1941
zniszczyła polskie Sarny; m.in. z
miasta wysiedlono bardzo wielu
Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Zaraz po niemieckim
napadzie na Związek Sowiecki w
czerwcu 1941 roku Zarząd Główny polskiego konspiracyjnego
Związku Walki Zbrojnej powołał
organizację dywersyjną do prowadzenia na dużą skalę działań
sabotażowych na okupowanych
przez Niemców terenach. W
Sarnych miał siedzibę jeden z
patroli dywersyjnych (5 osób).
We wrześniu 1942 roku został
skierowany do Sarn cichociemny, por. „Bomba” – Władysław

Kochański z zadaniem zorganizowania dywersyjnego ośrodka
bojowego. Jednak wobec rozpoczęcia przez nacjonalistów ukraińskich masowych rzezi ludności
polskiej na Wołyniu, w tym także
w rejonie Sarn, musiał przystąpić
do organizowania samoobrony
ludności polskiej (był dowódcą
150-osobowego oddziału partyzanckiego). W 1943 roku Sarny
były miejscem, do którego ściągali polscy uchodźcy z całego
Polesia Wołyńskiego, którzy zazwyczaj cudem uratowali swe
życie. W maju 1943 roku Niemcy
utworzyli w Sarnach oddział policji dla obrony ludności polskiej
przed bandytyzmem nacjonalistów ukraińskich złożony z Polaków, który także bronił miasta
i wziął udział w spacyfikowaniu
kilku wiosek ukraińskich. Niemcy kilka tysięcy uchodźców polskich z zagrożonych ukraińskim
bandytyzmem wiosek, głównie
młode, zdrowe osoby sukcesywnie wywozili na roboty przymusowe do Niemiec, a wszystkich
innych do Generalnej Guberni. W
pierwszych dniach stycznia 1944
roku do Sarn wkroczyły oddziały
Armii Czerwonej. Teraz okupanci sowieccy i wspomagający ich
Ukraińcy postanowili raz na zawsze rozwiązać problem polski
na Kresach przez wypędzenie z
nich możliwie wszystkich Polaków i zniszczyć wszystko to co
było z nimi związane. Jednak to
im się zrobić w pełni nie udało,
jak pokazują obecne dzieje Polaków w Sarnach. Mało ich, ale są
i jest odbudowany polski kościół.
Z przedwojennymi Sarnami
związane było życie i działalność Kamila de Pourbaix (1873
– 1944 Szczawnica), ziemianina,
właściciela majątku Horodec na
Wołyniu, który był mężem Marii Anieli Miączyńskiej (1886
– 1959 Kraków), właścicielki majątku Włodzimierzec na
Wołyniu (łączna powierzchnia
na 1939 rok wynosiła ok. 4200
hektarów). Kamil de Pourbaix
był działaczem społecznym na
Wołyniu, przed I wojną światową (1914-18) czynny w Związku
Ziemian Kresowych; w 1919 został pierwszym polskim starostą
łuckim, a w 1922 roku prezesem
Związku Ziemian powiatu sarneńskiego; za swoją działalność
katolicką, społeczną i gospodarczą został w 1933 roku szambelanem papieskim i odznaczony
m.in. Orderem Odrodzenia Polski. Ich najstarszy syn Kamil
Kazimierz jako oficer Wojska
Polskiego (Wołyńska Brygada Kawalerii) zginął w walce
z Niemcami 1 września 1939
roku w bitwie pod Mokrą, drugi
syn Zdzisław został rozstrzelany
przez Niemców w Warszawie za
działalność niepodległościową,
a Maria Aniela pomagała swo-

jej córce Zofii w prowadzeniu
punktu przerzutowego dla kurierów w rodzinnej willi Poleska w
Szczawnicy.
Z Sarnami związany był także
urodzony w Warszawie w 1933
roku Wesley Adamczyk, amerykański działacz polonijny, dziennikarz i literat, którego ojciec był
oficerem w Pułku KOP „Sarny”.
Po najeździe sowieckim na Polskę we wrześniu 1939 roku ojciec Adamczyka został wzięty do
niewoli i zginął zamordowany w
Katyniu; on z matką zostali wywiezieni z Sarn na Sybir w 1940
roku, gdzie żyli przymierając
z głodu (matka zmarła w 1942
r.). Od 1952 mieszkał w Stanach
Zjednoczonych gdzie ukończył
studia chemiczne i filozoficzne na DePaul University. Autor
m.in. wspomnień z Sarn, okresu
wojny i zsyłki When God Looked the Other Way: An Odyssey of War, Exile, and Redemption wydanych przez University
of Chicago Press w 2006 roku,
główny współpracownik przy
redakcji książki Children of the
Katyn Massacre, wydanej przez
firmę McFarland and Co. oraz
pracy Polskie dzieci na tułaczych
szlakach 1939-1950, wydanej
przez IPN w 2008 roku.
W Sarnach urodziło się kilku
znanych Polaków, m.in. Czesław
Borowski (1904 – 1996 Warszawa), ekonomista, do 1939 roku
dyrektor Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Rolnictwa i reform Rolnych oraz redaktor dwutygodnika „Gospodarka
Narodowa”, 1945-48 prezes
Centralnego Urzędu Planowania,
1948-50 poseł PRL w Szwecji,
1952-56 pracownik naukowy w
Instytucie Nauk Politycznych
i Narodowym Centrum Badań
Naukowych w Paryżu (Centre Nationale de la Recherche
Scientifique), 1959-68 profesor
Uniwersytetu Warszawskiego,
prowadził wykłady na Sorbonie
w Paryżu, w Algerii, Syrii i we
Włoszech (1969-71), doktor h.c.
uniwersytetu w Paryżu, doradca
planistyczny z ramienia ONZ w
Algierii 1965-75, Ghanie i Syrii,
1981-87 przewodniczący Konsultacyjnej Rady Gospodarczej;
oraz Mieczysław Sobotko (ur.
1913), inżynier kolejnictwa, podczas wojny żołnierz Armii Krajowej (27 Dywizji AK na Wołyniu),
w okresie stalinowskim więziony
przez władze komunistyczne,
autor wspomnień wojennych z
Wołynia Między Turią a Bugiem
(Olsztyn-Białystok 1980).

Fragment z art. Mariana Kałuskiego - http://www.kworum.
com.pl/drukuj.php?uid=5227
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