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PAMIĘTAJMY PAMIĘTAĆ

/ Warta harcerska w rocznicę wybuchu powstania Orląt Lwowskich na Cmentarzu Obrońców Lwowa (2011 r.), fot. Jarosław Świderek

1 listopada, w rocznicę wybuchu
polskiego powstania we Lwowie
zapalmy znicze - najlepiej wraz z
dziećmi i młodzieżą - i pomódlmy
się tych, którzy oddali swe młode
życie za naszą wolność.
Dzień 1 listopada kojarzy się
przede wszystkim z rzymskokatolicką uroczystością Wszystkich
Świętych. Niewielu jednak pamięta, że jest to także data wybuchu jednego z największych
zrywów niepodległościowych. 1
listopada 1918 r. rozpoczęło się
bowiem polskie powstanie we
Lwowie. Była to spontaniczna
reakcja mieszkańców miasta –
noszącego dumne miano „Semper Fidelis” – na zajęcie koszar i
innych ważnych obiektów przez
oddziały składające się z żołnierzy
austro-węgierskich narodowości
ukraińskiej. Odziały te dodatko-

wo wsparte zostały przez Legion
Strzelców Siczowych, którym
dowodził jeden z arcyksiążąt austriackich, Wilhelm Habsburg,
zwany „Wasylem Wyszywanym”.
Arystokrata ów, wywodzący się
z rodziny cesarskiej, w planach
wielu środowisk miał być głową
przyszłego państwa ukraińskiego,
ściśle powiązanego z Wiedniem,
a obejmującego swym zasięgiem
nie tylko Galicję Wschodnią, ale
i Łemkowszczyznę, Bukowinę i
ziemię przemyską.

Będzie w Lublinie
Pomnik Pomordowanych na Wołyniu
i Kresach Południowo Wschodnich

Męczennik za wiarę – ksiądz Antoni
Piróg

Rada Miasta Lublin na X Sesji w
dniu 22.10.2015 podjęła uchwałę
w sprawie: „zamiaru wzniesienia
Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich „. Na sesję bardzo
licznie przybyli Kresowianie którzy
bardzo otwarcie mówili zarówno
przed zgromadzonymi mediami jak
i wprost do Radnych Miasta Lublin
– pomnik w Lublinie musi być i to
musi być jak najszybciej -chcemy
doczekać jego otwarcia - chcemy
zapalić znicz przed tym pomnikiem
za pomordowanych z naszych rodzin. Tam na Kresach wszystko
zniszczone a mogiły ....strona 3

Walki rozpoczęły się od szkoły im. Henryka Sienkiewicza i
Domu Akademickiego, w których
to budynkach zabarykadowali
się członkowie konspiracyjnej
Polskiej Organizacji Wojskowej.
Pierwszą z placówek dowodził
kpt. Zdzisław Tatar-Trześniow-

Po krótkim 2 godzinnym oczekiwaniu na przejściu granicznym Medyka – Szegini wyruszamy w dalszą
drogę. Jadących po raz pierwszy na
Kresy interesuje przede wszystkim
ukraińskie budownictwo, mijane
cerkwie i stan dróg.
Wstępujemy do Sądowej Wiszni
zabierając po drodze znanego tutaj
Romana Wójcickiego, Polaka od
urodzenia mieszkającego na ojcowiźnie, wielkiego pasjonata Kresów.
Pan Roman to „chodząca encyklopedia” historii Polski i mieszkających
tutaj Polaków. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem jego wiedzy i umiejętności krasomówczych. Jego żona
Halina Wójcicka, jest prezesem
Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Sądowej
Wiszni, a jednocześnie ....strona 7

ski, a całością obrony miasta kierował kpt. Czesław Mączyński. Z
kolei na czele Polskiego Komitetu Narodowego stanął hr. Tadeusz
Cieński.
Do stawiającej opór garstki
obrońców szybko dołączyli inni.
Liczba walczących po stronie
polskiej zwiększyła się w ciągu
następnych dni do kilku tysięcy
osób. Broń zdobywano na wrogu
lub z rozbijanych magazynów austriackich.
W owym czasie mężczyźni byli
wciąż w armii austriackiej – i to
na różnych frontach, bo wojna
wciąż trwała. Do walki stanęli
więc młodzi ludzie – uczniowie,
studenci, harcerze, też dziewczęta
i kobiety. Najmłodszy z powstańców miał zaledwie dziewięć lat.
Dokończenie na stronie 10

O czym milczą wiodące media

Wiodące media w Polsce – oprócz
przedwyborczego bicia piany – są
zajęte nużącą antyrosyjską propagandą w związku z ofensywą powietrzną Rosji przeciwko tzw.
Państwu Islamskiemu. Najdalej
poszła tutaj oczywiście „Gazeta
Polska”, która na swoim portalu
niezależna.pl poinformowała o „rosyjskiej agresji w Syrii”. Ukraina
znajduje się od dłuższego czasu na
odległym planie informacyjnym
wiodących mediów w Polsce. Ich
uwagę przyciągnął jedynie raport
Holenderskiej Komisji Bezpieczeństwa w sprawie katastrofy samolotu
MH-17. Tylko dlatego – jak sądzę –
że o zestrzelenie samolotu obwinia
separatystów z Donbasu i pośrednio
Rosję. Oczywiście żaden z redaktorów nawet nie spróbuje prowadzić
rozważań .........strona 16

Kto powinien przy- Moje Kresy – Józef
bliżyć polskiej pu- Bernat
nas do lasu za Subliczności losy Ukra- Wyprowadzono
mami, szliśmy pieszo na miejsce
iny XX wieku
stacjonowania ponad 15 godzin. Zo„W nocy 22 IX 1939 armia sowiecka zajęła Lwów. Wchodziliśmy w
pierwszą fazę naszego nowego życia. Wiedzieliśmy, że bolszewicy tu
zostaną, na to rady nie ma, że musimy przetrwać aż do dalekiej wiosny.
Z radia, a to z głośników, które się
natychmiast po naprawie elektrowni pojawiły na rogach głównych
ulic, dowiedzieliśmy się jeszcze o
czymś innym, mianowicie o tym, że
Lwów jest stolicą „Zapadniej Ukrainy” wchodzącej do wielkiej rodziny
szczęśliwych narodów Sowieckiego
Sojuza. ...strona 24

bligowani zostaliśmy do zbudowania sobie miejsc noclegowych.
Najpierw budowaliśmy z gałęzi
sosnowych i świerkowych prowizoryczne budy jak dla psów, aby
przenocować. Potem zaczęliśmy
drążyć ziemianki. Noce w rejonie
Charkowa były bardzo zimne pomimo, że był to początek maja 1944
roku za umundurowanie służył nam
cienki sowiecki drelich. Do kompletu otrzymaliśmy brezentowe pałatki,
bez których nie dało by się przeżyć,
koców w ogóle nie ....strona 30

1 listopada (Wszystkich Świętych Święto Zmarłych ) - 1943 roku: We
wsi Olesiów pow. Stanisławów banderowcy obrabowali dom i pobili
Polaka, w wyniku czego zmarł.
W kol. Ostrowy pow. Luboml zamordowali
2 Polaków: brata z siostrą.
- 1944 roku: We wsi Gontowa
– Milno pow. Zborów Ukraińcy
zamordowali 2 Polaków: „Rożek
Jan i Zaleski Paweł - zastrzelony
na posterunku” (Adolf Głowacki:
„Milno – Gontowa”, Szczecin
2008). ...strona 25

wagonu (węglarki), a takich wagonów było około czterdzieści, ruszył
transport Polaków z Borszczowa na
Zachód. Transport ludzi, których nie
tylko przedtem okaleczono i ograbiono, ale przede wszystkim wygnano na poniewierkę z Ojczyzny.
Wagony ciągnęły dwie zasapane
lokomotywy. Ku nowej Polsce, pociąg z niedoszłymi ofiarami bandytów spod znaku tryzuba jechał raczej
wolno, bo drogi kolejowe na tamtych terenach Kresów należały do
trudnych. Teren był górzysty i pełen
zakrętów. ....strona 31

z OjcowiKalendarz pamięci Wyrzuceni
zny
kresowej: listopad, Czwartego lipca 1945 roku po zajesień
ładowaniu pięcioma rodzinami

Danuta Koziara – Polskie Konserwautracone dzieciństwo torium Muzyczne w
Losy polskich dzieci zesłanych w Wilnie
głąb ZSRR są od wielu lat tematem
licznych publikacji. Z danych Ambasady RP w ZSRR wynika, że w
połowie maja 1942 r. przebywało
ich na terytorium ZSRR ok. 158 tys.,
z czego 36 tys. w Kazachstańskiej
SRR. W samym obwodzie kustanajskim zarejestrowano ponad 3 tys.
polskich dzieci. Wśród nich znalazła
się obecna mieszkanka Głubczyc
Danuta Koziara. Danuta Koziara, z
domu Iwasików urodziła się w Skole, w powiecie stryjskim, województwie stanisławowskim. Jej ojciec
Mikołaj w ...........strona 29

Warto od czasu do czasu przypomnieć o skarbach kulturalnych jakie
powstały na Kresach II RP. Udało
nam się znaleźć materiał w tym temacie wśród wielu innych opracowanych przez Mariana Kałuskiego.
Fragment prezentujemy poniżej.
W wyniku rewolucji 1905 roku Rosja carska była zmuszona przyznać
większe prawa swoim nierosyjskim
poddanym m.in. Polakom na Kresach, którzy od Powstania Styczniowego 1863-64 byli pozbawieni
prawa używania .......strona 39
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Mniejszości narodowe
zaniepokojone wetem
prezydenta
Redakcja

Jak donosi interia.pl, przedstawiciele mniejszości narodowych
są zaniepokojeni
wetem
prezydenta Andrzeja
Dudy do noweli
ustawy o mniejszościach, która
miała umożliwić
używanie języka
pomocniczego
także w powiatach. Jak mówią,
język jest dla mniejszości ważnym
elementem tożsamości narodowej.
Kresowianie z kolei, nie są zado-

www.ksi.kresy.info.pl

Ostatnie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej
Andrzej Łukawski

woleni z różnic wynikających z
uprawnień mniejszości Polskiej w
krajach, których mniejszościom w
Polsce niczego nie brakuje.

Odsłonięcie tablicy
w Hanaczowie.
Józef Wyspiański

Podczas obrad ostatniego w bieżącej kadencji sejmu RP odbyło
się ostatnie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw
Kresów, Kresowian i Dziedzictwa
Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
Na posiedzeniu omówiono prace
zespołu i nakreślono pakiet spraw
na następną kadencję.

W miejscu obecnej Hanaczówki
przed wojną stała wieś Hanaczów.
Jego mieszkańcy zostali wymordowani w wyniku dwóch ataków
UPA i następującej po niej pacyfikacji, dokonanej przez złożony
z Ukraińców oddział SS Galizien.
„Pomimo wielu niesprzyjających
okoliczności, do których należy
przede wszystkim zaliczyć kultywowanie na Ukrainie OUN, UPA
i Stefana Bandery, udała nam się
rzecz niesamowita. W dawnym
Hanaczowie, gdzie znajduje się
zbiorowa mogiła 170 Polaków
bestialsko zamordowanych przez
banderowców, postawiliśmy wraz
z potomkami hanaczowian pomnik upamiętniający wszystkich
którzy zginęli tylko dlatego, że
byli Polakami i tej polskości się nie
wyrzekli” - pisze na swojej stronie
na portalu społecznościowym inicjatywa „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia”, która wraz z wrocławską Fundacją Studia Wschód
była inicjatorem i organizatorem
wzniesienia pomnika.
Uroczystość rozpoczęła się od odprawionej przez duchownych katolickich i grekokatolickich Mszy.
Z udziałem rodzin ofiar i miejscowej ludności odbyła się specjalna
uroczystość w czasie której odprawiono pogrzeb ofiar i poświęcono
tablicę na ich mogile. Oczytaną
apel poległych, podczas którego wyczytano imiona i nazwiska
mieszkańców Hanaczówki pozbawionych życia w 1944 roku.
„Gdy pół roku temu przyjechałam
w to miejsce, zobaczyłam ten zaro-

śnięty cmentarz, nie wierzyłam, że
w tak krótkim czasie uda się zorganizować coś takiego. To jest niepojęte. Wraz z innymi potomkami
hanaczowian zastanawiamy się,
czy nie ma w tym wszystkim palca
bożego” – strona inicjatywy cytuje
Jolantę Włoch, dyrektorkę szkoły w Rogach, która podziękowała
redaktor Studia Wschód Grażynie
Orłowskiej-Sondej za pomoc w
budowie pomnika.
Wiosną 1944 wieś był celem dwukrotnych ataków UPA. Liczyła
wówczas około 3 tys. mieszkańców, gdyż przybyli do niej uciekinierzy z innych miejscowości, w
tym kilkudziesięciu Żydów. Pierwszy atak prowadziło 2 lutego 1944
kilkuset bojówkarzy UPA i 20
kolaboracyjnych policjantów narodowości ukraińskiej. Został odparty przez zorganizowaną jeszcze
jesienią roku poprzedniego Samoobronę. Kolejny raz upowcy uderzyli, również w sile kilkuset ludzi,
10 kwietnia, starcie skończyło
się zdecydowanym zwycięstwem
polskiej Samoobrony. Ostateczny
cios Polakom zadał 2 maja złożony z Ukraińców oddział SS Galizien, wpierany przez niemiecką
żandarmerię i trzy czołgi. W ich
ataku wymordowano pozostałych
mieszkańców. Ci którzy nie zginęli w walce, zostali spaleni żywcem
bądź zarąbani siekierami. Niemcy
zniszczyli czołgami pozostałe zabudowania tak, że po wsi nie pozostał ślad.

Spotkanie odbyło się przy kawie/
herbacie a na zakończenie, kresowianie biorący udział w pracach
zespołu otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Ciekawe ilu z tego zespołu dostało się do Sejmu?
Wg. mojej oceny, najaktywniejsi
to posłowie Ast, Dziedziczak Jaros i Górski którego zmogła choroba.
Jest szansa spełnienia obietnicy
posła Marka Asta, przewodniczącego zespołu, że przyszłoroczne
obchody rocznicy ludobójstwa
odbędą się już w DNIU PAMIĘCI
MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN
który „uwaliła” organizacja kierowana przez p. Kopacz.
Wg. wstępnych informacji pozyskanych od „wiewiórek”, ww
posłowie dostali się do Sejmu nowej kadencji. Będziemy trzymać
kciuki za spełnienie obietnic z
tego ostatniego spotkania.
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Będzie w Lublinie Pomnik
Pomordowanych na Wołyniu
i Kresach Południowo
Wschodnich

Polski wieczór w Essen:
„Abp Ignacy Tokarczuk.
Kościół, władza, opór
społeczny”

Zdzisław Koguciuk

Dariusz Butyrowski

Rada Miasta Lublin na X Sesji w
dniu 22.10.2015 podjęła uchwałę
w sprawie: „zamiaru wzniesienia Pomnika Ofiar Ludobójstwa
dokonanego na Wołyniu i Kresach
Południowo-Wschodnich
przez nacjonalistów ukraińskich
„. Na sesję bardzo licznie przybyli Kresowianie którzy bardzo
otwarcie mówili zarówno przed
zgromadzonymi mediami jak i
wprost do Radnych Miasta Lublin – pomnik w Lublinie musi
być i to musi być jak najszybciej
-chcemy doczekać jego otwarcia
- chcemy zapalić znicz przed tym
pomnikiem za pomordowanych z
naszych rodzin. Tam na Kresach
wszystko zniszczone a mogiły
naszych najbliższych to chaszcze i trawy, lasy i pola uprawne,
nie maja miejsc upamiętnienia
krzyżem jako znakiem ich wiary.
Na uwagę zasługuje fakt że swoją obecność na sesji zaznaczyła
młodzież która chce prawdy o tej
tragicznej karcie historii naszych
rodaków. Przed głównym wejściem na salę im Stefana Kardynała Wyszyńskiego która jest salą
obrad Radnych ustawiliśmy model pomnika a tuż za nim baner o
treści „Wołyń pamiętamy”. Czekaliśmy z niepokojem na podjęcie
uchwały i chociaż nasza uchwała
była pierwszą która podjęli Radni to dość długo trwały sprawy
proceduralne. Na wstępie poproszono mnie o zabranie głosu
gdzie mówiłem o konieczności
budowy tego pomnika oraz o
długiej kilku miesięcznej procedurze z Zespołem pomnikowym
odnośnie formy pomnika i o tym
że są na tej sali żywi świadkowie
tej zbrodni i oni chcą doczekać
otwarcia tego pomnika - prosiłem
Wysoką Radę o szybką legislacje
w tym temacie. Na wstępie wy-

wiązała się dyskusja która była
jednoznacznym poparciem naszej
inicjatywy oraz o konieczności
takiego pomnika w Lublinie. Jak
w każdym grupie tak i tutaj był
jeden głos inny od ogółu a następującej treści „tych kilkadziesiąt
tysięcy złotych, które trafią na
budowę, może lepiej przeznaczyć
na zorganizowanie wyjazdu licealistów na Wołyń, aby na miejscu
poznali te tragiczne wydarzenia
- mówił Michał Krawczyk, radny PO”. Następnie dyskutowano
nad dwoma poprawkami do tej
uchwały a mianowicie pierwsza aby uchwała weszła w życie
z chwilą procedowania i druga
aby treścią uchwały była forma
pomnika która została wypracowana z Zespołem pomnikowym.
Przewodniczący w tej chwili poprosił o 10 minutową przerwę
celem skopiowania dokumentów
i zapoznania radnych z w/w formą pomnika. Koniec przerwy i
od razu głosowanie nad poprawkami oraz nad całością uchwały
– 28 radnych za poprawkami i
za przyjęciem uchwały, nikt się
nie wstrzymał i nikt nie był prze-

ciw. O jak długa droga była do
dzisiejszego dnia, radość wśród
Kresowian a nawet łzy radości.
Dlaczego tyle lat potrzeba było
czekać aby nasi Rodacy którzy
ponieśli tak męczeńską śmierć za
Ojczyznę doczekali się pomnika
upamiętniającego ich ofiarę życia
przecież oni zginęli tylko dlatego
że byli Polakami. Ale dzień dzisiejszy nie jest końcem starań o
zgodę na budowę pomnika jest
tylko uchwałą intencyjna że taki
pomnik jest zasadny w Lublinie.
Uchwalone poprawki do uchwały jednak znacznie pomogą nam
na przyspieszenie procedury i
skompletowania
dokumentów
aby jak najszybciej została poddana pod głosowanie uchwała w
sprawie „wzniesienia Pomnika
Ofiar Ludobójstwa dokonanego
na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich”. Chciałem
podziękować wszystkim którzy
na moją prośbę podjęli modlitwę
w tej intencji bo wierzę głęboko
że pozytywne rozpatrzony nasz
wniosek o budowę tego pomnika
jest również ich zasługą.

– Essen, 7 listopada 2015

Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie, Polska
Parafia w Essen, Polen in
Essen oraz Klub Gazety Polskiej w Essen zapraszają na
Polski wieczór w Essen: „Abp
Ignacy Tokarczuk. Kościół,
władza, opór społeczny”, który odbędzie się 7 listopada
2015 r. w Polskiej Parafii w
Essen (Hirtsieferstr. 13-45143
Essen). Rozpoczęcie – godz.
18.00.
PROGRAM
Spotkanie z dr. Mariuszem
Krzysztofińskim,
autorem
książki Nie można zdradzić
Ewangelii. Rozmowy z abp.
Ignacym Tokarczukiem
Otwarcie wystawy „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, opór społeczny”
(wystawa eksponowana będzie w wersji językowej francusko-niemieckiej).
Wystawa „Arcybiskup Ignacy
Tokarczuk. Kościół, władza,
opór społeczny”, powstała w
rzeszowskim oddziale Insty-

tutu Pamięci Narodowej. Na
ekspozycji zgromadzono dokumenty i fotografie obrazujące drogę życiową ks. Ignacego
Tokarczuka – od domu rodzinnego, poprzez studia teologiczne we Lwowie, przyjęcie
święceń kapłańskich, pracę duszpasterską na terenie
przedwojennego województwa
lwowskiego, Śląska i Warmii,
następnie pracę naukową, aż
po służbę Kościołowi i Narodowi jako ordynariusz diecezji
przemyskiej. Szereg fotografii
przedstawia kościoły i tymczasowe kaplice, zbudowane bez
zgody władz, dla których nieudzielanie zezwoleń na budowę obiektów sakralnych było
formą walki z religią i Kościołem. Konsekwencje grożące za
łamanie tych zakazów ukazuje wyrok wydany na jednego z
księży, który zbudował kościół
bez wymaganej zgody.
Wystawa eksponowana będzie
w tym miejscu do 14 listopada
br.
Serdecznie zapraszamy.
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O Ludobójstwie w Budzyniu i w Chodzieży
Mirosław Kowzan

lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego.
Mirek Kowzan

W dniu 26 października 2015, w
Gminnym Ośrodku Kultury w
Budzyniu odbyła się lekcja historii oparta na kanwie filmu „Zapomnij o Kresach”.
Po projekcji filmu na sali na obu
spotkaniach zaległa długa cisza.
Wiele osób, jak nam mówiło, po
raz pierwszy dowiedziało się o
okropnościach jakich zaznała ludność polska na tamtych terenach
od band UPA-OUN.
Bardzo cieszyła nas liczna grupa
młodzieży gimnazjalnej w Budzyniu. Piotr Szelągowski w sposób bardzo przystępny i ciekawy
zainteresował młodzież tematem
ludobójstwa.
Były też zbierane podpisy prze-

ciwko beatyfikacji metropolity

/ red./ - Gdy wydajemy ten numer
Kresowego Serwisu Informacyjnego, w Polsce, ster władzy
objęła samodzielnie nowa opcja

polityczna ale czy historia Polski,
Polski Kresowej znajdzie uznanie
nowych władz, czas pokaże.
Dobrze że takie inicjatywy mają
miejsce w kraju, w którym wyraz
„ludobójstwo” nadal jest jest „na
cenzurowanym”. Udział młodzieży na takich spotkaniach napawa

nadzieją, że pamięć o Kresach nie
zginie a tym samym nie zginie
historia Polski w jej najprzeróżniejszych barwach, nawet tych
tragicznych. Inicjatywa godna
rozpropagowania (to właśnie czynimy) i naśladownictwa.

www.ksi.kresy.info.pl
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IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian.
Krzysztof Kołtun

leuszu 600-lecia Jagodzina i Rymacz 1417 -2017 wywiedziony
z Potomków Wołynia z tamtych
stron.
Zebrano podpisy do sprzeciwu – wobec toczącego się procesu kanonizacyjnego władyki
świetojurskiego ze Lwowa Andrzej Szeptyckiego – zdrajcy
polskiego narodu - w celu przesalania do Ojca świętego Franciszka , do Watykanu.

26.09.2015 r w Chełmie odbyły
się z należytym szykiem IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian .
Uroczystą Msze św. odprawił
Ks. Jerzy Krawczyk , wychowany przed obrazem Matki Boskiej Lubomelskiej w Polichnie
- wołyńskie kazanie wygłosił ks
.Andrzej Puzon z Hrubieszowa.
Modlitwa za pomordowanych w
czasie ludobójstwa na Wołyniu
i żywych – polecanych Matce
Bożej Chełmskiej w roku 250tej rocznicy koronacji – miała
charakter podniosły.
A po nabożeństwie, przy wspól-

nej fotografii – TOS nucił żałośnie ..
Słyszysz bracie mój, nad łęgami
żal
Wylatują szarym sznurkiem ,
żurawie w wyraj.
Krzyczą kre , kre w cudzej ziemi
umre
Zanim przez morze przelece ,
skrzydełka zetre.
Podczas Kongresu w chełmskiej Bibliotece Publicznej im.
Marii Pauliny Orsetii /hrabianki
ze Świerż/ zawiązano i ogłoszony Komitet Honorowy Jubi-

Podczas koncertu pieśni i
muzyki ocalonej z Kresów „Od
Krzemieńca do Rymacz” wystąpili : Zespół LECHICI z Hrubieszowa pod dyr. Leszka Opały ,
Śpiewaczki z Sielca i Liszna ,
solistka Alina Serwin.
Oj zgrajcież że mi a skrzypeczki
moje
Niech ja sobie potańcuje a tu, w
cudzej stronie.

Wśród gości honorowych z
Edmonton /Canada/, Lublina,
Warszawy, Krakowa , Zamościa
i innych miast zaszczycili nas
licznie Wołynianie z Chełma i
Nadbuża. Odbyły się kiermasz
literatury i sztuki w tym wystawa rzeżby utalentowanego
rzeźbiarza ze Świerż Andrzeja Suchockiego – degustacje z
kresowego stołu w życzliwej
atmosferze wielopokoleniowej.
Najstarszą uczestniczką była
Kazimiera Błaszczuk lat 88
z Kątów k/ Lubomla - obecnie Prończuk/ która przeżyła
dzień mordu Polaków w Kątach
30.08.1943 r. jest świadkiem
dźwigającym całe życie ciężar
zagłady ludzi i wsi / która obecnie nie istnieje/. Najmłodsi mieli
po kilka lat.
Komitet obchodów 600 – lecia
istnienia Jagodzina i Rymacz
,ogłasza dalszy nabór chętnych do pracy przy tym dziele
, Potomków Jagidzińców i Rymaczan z Polski i z zagranicy.
Piszcie do nas . zgłaszajcie się

z ochotą ,bowiem kto służy Ojczyźnie, służy samemu sobie!
Ogłaszamy zbiórkę najstarszych fotografii z powiatu
i miasta Lubomla / z chrzcin,
wesel, pogrzebów , wydarzeń
patriotycznych innych - polskich obywateli tego „zakątka”
Wołynia do roku 1955. /czyli do
czasu poniewierki i osadnictwa
w nowych miejscach zamieszkania – w formie oryginalnej lub
skanów ze szczegółowymi opisami. Zbiór ten będzie wykorzystany do albumu jubileuszowego. „Utracony Wołyń Jagodzin ,
Rymacze i okolice Lubomla”
Wszystkich życzliwych Wołynian i Potomków zapraszamy –
dołączcież do nas ,pod płaszcz
Lubomelskiej Matki Bożej i
ucieszcie serca. Wołamy Was na
Wielkie Wołyńskie Gody!
Z wołyńskim pozdrowieniem
Krzysztof Kołtun
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„Gwiazdy Historii w Międzyzdrojach.”
Jolanta Szyłkowska

XXIV Zjazd Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej odbył się w
pierwszym tygodniu października (05- 09), tradycyjnie już od 24
lat w Międzyzdrojach.
Motyw przewodni koncentrował
się wokół 70.rocznicy rozwiązania Armii Krajowej (19.01.1945)
Swoistym preludium wydarzenia
było spotkanie autorskie z poetką Barbarą Dominiczak . Honorowymi gośćmi w Miejskiej Bibliotece Publicznej byli – Danuta
Szyksznian ps. Sarenka, łączniczka Garnizonu Wilno, oraz
Zbigniew Piasecki ps. Czekolada
– powstaniec warszawski.
Gala otwarcia Zjazdu, poprzedzona Mszą świętą w kościele
pw św. Piotra Apostoła celebrowana przez ks. Kazimierza
Łukjaniuka, miała miejsce 6
października w Międzynarodowym Domu Kultury. Wykład inauguracyjny pt. Walka o pamięć
o Armii Krajowej po 1956 roku
wygłosił Piotr Makuła – kustosz
Muzeum AK w Krakowie. Znaczącym akcentem tego spotkania
był jubileusz Honorowej Gospodyni Zjazdu – Danuty Szyksznian (rocznik 1925); nie zabrakło życzeń, morza kwiatów,
symbolicznego tortu i pamiątkowego zdjęcia.
W atmosferę inauguracyjnego
spotkania wpisała się niezwykła
oprawa artystyczna. Wprowadzeniem był występ chóru dziecięcego Impresja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach
pod dyr. Anny Sobierajskiej,

finał należał do Janusza Kalemby, który nostalgicznie wprowadził gości w klimat ballad Bułata
Okudżawy
Wspomnieniem przeszłości była
wystawa rysunków Stanisława
Toegla.
W godzinach popołudniowych,
już w sali hotelowej, odbyło
się spotkanie z Michałem Ruczyńskim (IPN o/Szczecin) oraz
Piotrem Makułą (Muzeum AK
w Krakowie) na temat możliwości przekazania dokumentów/
pamiątek do zbiorów archiwalnych i muzealnych.
Kolejnym wydarzeniem był wernisaż wystawy Ziemie i miasta
Kresowe poprzedzonej słowem
wstępnym autora – Krzysztofa
Szczura.
Wieczór należał do poetki szczecińskiej – Aleksandry Petrusewicz.
Kolejny dzień Zjazdu miał wyjątkową formułę. Od szeregu lat
wyznacznikiem jest Spotkanie
pokoleń, na które licznie stawia
się młodzież szkół szczecińskich. W tym roku reprezentowane były: Zespół szkół nr 4 im.
Armii Krajowej. Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Liceum
Plastyczne, Szkoła Podstawowa
nr 14; nie zabrakło też uczniów
szkół w Międzyzdrojach.
W pierwszym bloku tematycznym Paweł Kosiński (IPN o/
Warszawa) podzielił się wiedzą
na temat procesu szesnastu; w
drugim – Krzysztof Tochman

przybliżył sylwetkę Adama Boryczki – dowódcy 6 wileńskiej
brygady AK.
W przerwie młodzieżowe delegacje udały się na Kawczą Górę,
by tam, pod tablicą upamiętniającą XX Zjazd Kresowych
Żołnierzy AK, zapalić znicze
ku pamięci tych, którzy odeszli.
Pozostała młodzież miała okazję
wysłuchania relacji świadków/
uczestników wydarzeń tamtych
dni.
Pożegnalny obiad zakończył pełne emocji spotkanie seniorów i
juniorów. W uzupełnieniu należy
dodać, iż to przedsięwzięcie jest
możliwe dzięki logistycznemu
wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Popołudnie tego dnia należało
raz jeszcze do młodzieży, tym
razem - SP nr 1 i Gimnazjum nr
1 w Międzyzdrojach. Uczniowie
przygotowali dla uczestników
Zjazdu krótki program artystyczny .W pełni rozrywkowym
akcentem był występ zespołu

Bryza pod artystycznym kierownictwem Janusza Kalemby.
W programie Zjazdu nie mogło
zabraknąć wycieczki. W tym
roku, dzięki sponsorowi – władzom Miasta i Gminy Międzyzdroje, nasi goście zwiedzili
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Z pewnością nie zabraknie
„gwiazd historii”, jak to pięknie powiedział burmistrz Międzyzdrojów –Leszek Dorosz w
tegorocznym powitalnym przemówieniu, na XXXV – jubileuszowym Zjeździe Kresowych
Żołnierzy Armii Krajowej. Nic
to , że będzie już ich niewiele,
zaświecą za to jaśniej.

Ostatni wieczór – pożegnalna
kolacja – pieczone jabłuszko,
babka ziemniaczana …. i do zobaczenia za rok.

Refleksje zebrała – Jolanta Szyłkowska

www.ksi.kresy.info.pl
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Męczennik
za
wiarę
–
ksiądz
Antoni
Piróg
Eugeniusz Szewczuk

/ Dawny kościół św.Katarzyny w Milczycach, obecnie cerkiew prawosławna

Po krótkim 2 godzinnym oczekiwaniu na przejściu granicznym
Medyka – Szegini wyruszamy
w dalszą drogę. Jadących po raz
pierwszy na Kresy interesuje
przede wszystkim ukraińskie budownictwo, mijane cerkwie i stan
dróg.

/ Jerzy Rudnicki zapala znicze w kaplicy cmentarnej w Prusach

albowiem naszym kierowcą jest
Andrzej Patuszyński, zaprawiony
w jeżdżeniu po ukraińskich
wertepach podczas licznych
wyjazdów z ekipą filmową Studia
Wschód. Taki stan drogi nie jest
przeszkodą dla miejscowych kierowców, bowiem szybko pozosta-

/ Modlitwa przy grobie ks. Antoniego

/ Ekipa TMKK w drodze do Milczyc

Wstępujemy do Sądowej Wiszni
zabierając po drodze znanego tutaj Romana Wójcickiego, Polaka
od urodzenia mieszkającego na
ojcowiźnie, wielkiego pasjonata
Kresów. Pan Roman to „chodząca encyklopedia” historii Polski i
mieszkających tutaj Polaków. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem
jego wiedzy i umiejętności krasomówczych. Jego żona Halina
Wójcicka, jest prezesem Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej w Sądowej
Wiszni, a jednocześnie kierownikiem i dyrygentem polskiego
chóru „Lilia”. Po drodze pan Roman opowiada nam całą historię
Sądowej Wiszni i Gródka Jagiellońskiego. Naszym celem jest
miejscowość Milczyce, położona
w powiecie gródeckim. Zarządowi Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej – Jerzy Rudnicki, Andrzej Patuszyński, Janina Wolsztyniak, towarzyszą w
podróży – Eugeniusz Szewczuk,
autor wspomnień kresowych i
prezes Towarzystwa Miłośników
Prus Lwowskich z Brzegu, Leszek Klisowski z Lubiela gmina
Wąsosz i Paweł Becela ze Żmigrodu, młody historyk, zafascynowany losami miasta trzech
wież. Zjeżdżamy z dobrze utrzymanej drogi Medyka – Lwów i
udajemy się w kierunku wsi Wołczuchy. Prędkość naszego środka transportu jest zawrotna tak,
że po drodze mija nas furmanka
z końmi i stado gęsi i kaczek.
Zbytnio tym się nie przejmujemy,

wiają nas z tyłu, ciągnąc za sobą
olbrzymią smugę kurzu. Droga
malowniczo wije się pośród niewielkich wzgórz, po prawej i
lewej stronie widać stojące nie
wykoszone jeszcze pola z kukurydzą, gdzieniegdzie zieleni się pole
obsiane rzepakiem. Przed nami
swojskie kresowe klimaty. Niemal
godzinę zajmuje nam pokonanie
ponad 20 kilometrowego odcinka drogi ze wsi Wołczuchy przez
Dobrzany, Putiatycze do celu naszej podróży – Milczyc. Na chwilę przystajemy przed wsią, by ze
wzgórza podziwiać piękną panoramę i wnoszącą się na pagórku
cerkiew św. Dymitra, dawny kościół św. Katarzyny. Parafialny
kościół został konsekrowany w
roku 1718. O parafii malczyckiej
jest podanie, jakoby jej historia
sięgała czasów św. Wojciecha.
Kronika miasta Lwów mówi, że
obszar tej parafii miał być tak
wielki, iż do niej należały dzisiejsze parafie w Sądowej Wiszni i
Stojańcu. Kościół dziś istniejący
wybudował swym kosztem ks.
Józefowicz, otrzymawszy od kapituły dęby z lasów malczyckich.
Jak wspomina ksiądz Józefowicz
kościół był trzecią lub czwartą
z kolei budowlą na tym samym
miejscu, gdyż pierwsze dla dawności poupadały. W roku 1687
pożar zniszczył plebanię, a wraz z
nią prawa i przywileje służące od
dawna do użytku tegoż kościoła i
parafii. Wieś leży nad rzeką Wisznia i o tej małej miejscowości
internet nie dostarcza zbyt dużo

/ Modlitwa przy grobie księdza

informacji. Przed II wojną światową wieś była czysto polską, a
mieszkający tu Polacy nosili nazwiska ; Klisowski, Misiewicz,
Dziadkiewicz,
Szwechłowicz,
Madera, Kurpiel. W ramach ekspatriacji w 1945 roku wywieziono
na Ziemie Zachodnie miejscową
ludność, ci zaś osiedli we wsiach
Lubiel i Płoski gmina Wąsosz.
W czasie jednej z wizyt na Kresach, Jerzy Rudnicki, Prezes Towarzystwa Miłośników Kultury
Kresowej we Wrocławiu dotarł
do niewielkiej wsi, miejscowości
rodzinnej swojego dziadka Leona, do Milczyc. Od miejscowych
i z ust o. Igora Hełko proboszcza
parafii prawosławnej dowiedział
się, że u podnóża cerkwi na zdewastowanym cmentarzu, znajdują
się groby pomordowanych przez
Sowietów w 1941 roku Polaków,
w tym grób miejscowego księdza
wikarego Antoniego Piroga. Zarząd wrocławskiego Towarzystwa
chcąc w należyty sposób uczcić
pamięć o księdzu Antonim na
stronie internetowej www.kresowianie.info wystosowano apel
do rodziny księdza o nawiązanie

kontaktu w sprawie zamordowanego. Jak często się zdarza o
wszystkim zadecydował przypadek, opowiada Stanisława Piróg
z Rzeszowa, żona nie żyjącego
już Józefa ( Józef syn Jana – brat
księdza Antoniego). Po prostu 28
czerwca 2015 roku odczytałam w
internecie apel, który wystosował
Jerzy Rudnicki. Poprzedniego
dnia, 27 czerwca byłam z pielgrzymką w miejscowości Sko-

mielna Czarna k. Myślenic, gdzie
w miejscowym kościele jest obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej
przywieziony po wojnie z Kołomyi na Kresach, obecnie czczony
jest kult Matki Boskiej Kołomyjskiej. Tak mnie to zafascynowało,
że zaczęłam szukać informacji o
Kołomyi i Kresach i wtedy otworzyła się strona Towarzystwa
Miłośników Kultury Kresowej z
Wrocławia. Zobaczyłam apel w
sprawie księdza Antoniego Piroga. Kontynuuję dzieło mego męża
Józefa, wypełniam jakby jego
testament. Mąż razem z naszym
synem Andrzejem jeździli w różne miejsca, by czegokolwiek dowiedzieć się o ks. Antonim. Od
momentu kiedy zmarł mój mąż
w 2004 roku zostałam sama z
tymi dokumentami, lecz zawsze
chciałam, by jego poszukiwania
doprowadzić do szczęśliwego
końca. Po odnalezieniu publikacji
o poszukiwaniu rodziny księdza,
skompletowałam wszystkie wiadomości o nim i rozesłałam po
rodzinie. Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Dzisiaj
po 74 latach od śmierci ks. Antoniego stanęliśmy wszyscy przy
jego grobie. Połączył nas internet.
Jako osoba wierząca odbieram to
tak, że Ci którzy są tam, pomogli
mi i jesteśmy tu gdzie jesteśmy.
Wyznaczono datę spotkania ( 10
października 2015) przy grobie
zamordowanego księdza w Milczycach na Ukrainie. Przybyła
najbliższa rodzina wspominając
i modląc się za duszę zmarłego;
Zofia Ożóg córka brata Jana z
zięciem Janem Sondej, Maria Piróg z bratem Franciszkiem, Maria
Partyka zd. Piróg z synem Eugeniuszem i wnuczką Beatą, Stanisława Piróg z synem Andrzejem,
Marian Piróg z żoną Anną. Członkowie rodziny zamordowanego
księdza wymienili się wspomnieniami z dzieciństwa o swoim wujku. Kwiaty i znicze od rodziny i
Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, a ziemia zebrana z
grobu księdza Antoniego zostanie
złożona na grobie jego rodziców
w Kamieniu – Krzywej Wsi.
Świadectwo prawdzie dał w
swoich wspomnieniach ks. Józef
Sondej, kolega ze studiów w
Seminarium Duchownym w
Przemyślu w latach 1934 – 1939.
„Wspomnienia swoje popieram
zapisem umieszczonym w kronice Ojców Reformatorów przez
o. Innocentego Jarosza, gwardiana klasztoru w Sądowej Wiszni

/ Na cmentarzu w Jampilu k. Lwowa, dawne Prusy,
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szczegóły męczeństwa księdza
Antoniego. Z Milczyc przywieźli
jako pamiątki po księdzu Antonim – brewiarz, Pismo Święte i
resztki ubrań.”

/ Obecny stan kaplicy cmentarnej w Jampilu, dawne Prusy

„Ksiądz Antoni Piróg urodził się
12 maja 1913 roku we wsi Kamień – Krzywa Wieś, powiat
Nisko, należącej do parafii Kamień, położonej na skraju Puszczy Sandomierskiej. Był synem
Walentego i Marii zd. Puzio, miał
dziewięcioro rodzeństwa – sześciu braci: Jan, Łukasz, Franciszek, Wojciech, Michał, Józef i
trzy siostry: Magdalena, Stefania
i Katarzyna. Jego rodzice byli
rolnikami, mieli 15 morgów pola
i 1 mórg lasu. Wprawdzie gospodarstwo Pirogów było jak na tą
okolicę dość duże, jednak rola
była piaszczysta, mało wydajna i
dlatego w domu Pirogów zbytnio
się nie przelewało.

/ Panorama Milczyc-w głębi dawny kościół św. Katarzyny

/ Proboszcz parafii prawosławnej w Milczycach opowiada o zamordowanym księdzu

/ Rodzina ks.Antoniego w drodze do Milczyc

/ Grób ks. Antoniego Piroga

/ Prace porządkowe przy grobie ks. Antoniego

/ Rodzina ks.Antoniego w zakrystii dawnego kościoła św.Katarzyny

w okresie wojennym, który miał
częste kontakty z Milczycami.
Znał dobrze proboszcza w Milczycach – ks. Stefana Halwę i
ks. Antoniego Piroga.” Historię
o śmierci męczeńskiej przekazał
mu niedługo po fakcie ks. Halwa. Uzupełnia ją ks. Adamczyk,
emerytowany proboszcz z Cieklina koło Jasła, również kolega ze
studiów ks. Piroga, skierowany
do Milczyc przez bp. Bardę po
śmierci ks. Antoniego. Informacje o rodzinie męczennika, jego
latach młodzieńczych przekazywał jego bratanek mgr Józef Piróg, zamieszkały w Rzeszowie.
Zaczerpnął je od swojej matki. „
Wiadomość o męczeńskiej śmier-

ci ks. Antoniego Piroga dotarła do
domu rodzinnego, do Markowizny. Żyła jeszcze jego matka, która ciągle myślała o nim, a widziała go i cieszyła się nim tylko przez
miesiąc po jego święceniach,
przed jego odjazdem na placówkę
do Milczyc. Można sobie wyobrazić, co wycierpiało jej matczyne
serce. Prosiła bardzo krewnych
i synów, aby pojechali za San i
przywieźli jej jakieś po synu pamiątki. Jej brat Antoni Puzio i syn
Michał udali się tam w styczniu
1943 roku, najpierw pociągiem, a
następnie pieszo z Przemyśla dotarli do Milczyc. Tutaj rozmawiali
z proboszczem ks. Stefanem Halwą i z organistą. Ci potwierdzili

Potrzeba było wielkiego poświęcenia rodziców, aby posłać
Antoniego do szkół. Antoni był
dobrym uczniem, otwartym na
świat, należał do harcerstwa,
które było wspaniałą organizacją młodzieżową, ukazującą jej
wielkie ideały, opartą na gruncie
religijnym i patriotycznym. Głęboką wiarę i pobożność wyniósł
z domu rodzinnego. Matka była
wielką czcicielką Matki Bożej
Leżajskiej, u której wyprosiła
dla syna powołanie kapłańskie.
Jego piękną osobowość urabiał
również katecheta gimnazjalny
w Leżajsku, ks. Stanisław Lubas,
zamęczony przez Niemców w
Dachau. Po zdaniu matury w
1934 roku Antoni wniósł podanie
o przyjęcie na teologię do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Spośród 110
kandydatów wybrano tylko 30.
Wśród nich Antoniego dzięki
pięknemu świadectwu dojrzałości oraz opinii ks. katechety i ks.
proboszcza. Możliwe, że przyczynił się jego rodak z Kamienia ks. prałat dr Tomasz Wąsik,
kanonik Kapituły Katedralnej
w Przemyślu, długoletni rektor
Małego Seminarium i katecheta
gimnazjum w Przemyślu. Antoni
Piróg został wyświęcony na kapłana wraz ze swymi kolegami
25 czerwca 1939 roku w Przemyślu przez przemyskiego biskupa
diecezjalnego Franciszka Bardę
( 1880-1964). Po miesięcznym
urlopie otrzymał skierowanie za
San na pierwszą placówkę jako
wikariusz do Milczyc, wsi czysto
polskiej, ale otoczonej wokoło
przez Rusinów wyznania grekokatolickiego. Ksiądz Antoni zjawił się tam 1 sierpnia 1939 roku,
a wiec na miesiąc przed wybu-

/ Rozmowa z wójtem Jampila Romanem Tsovko nt.cmentarza

chem wojny. Przyjął go ks. proboszcz Stefan Halwa. 17 września czerwone hordy uderzyły
na Polskę ze wschodu, Polacy
znaleźli się w morzu Sowietów,
otoczeni zewsząd grekokatolickimi Rusinami już od dawna
buntowanymi przeciw polskiej
ludności przez rządy austriackie
i niemieckie, a aktualnie przez
hitlerowców, którzy za współpracę obiecywali im wolną Ukrainę. Bolszewicy w Milczycach
ustanowili swoją władzę. Sołtysem (hołową) został mianowany
niejaki Wołodymir, Ukrainiec ,
komunista, nienawidzący Polaków i nasz kościół. Zamieszkał
na plebanii w sąsiednim pokoju
ks.Antoniego. 21 czerwca Niemcy niespodziewanie uderzyli na
Sowietów. Wojska sowieckie zaczęły się wycofywać w popłochu.
27 czerwca 1941 roku doszło w
Milczycach do tragedii. Jak przekazał ks. proboszcz Halwa, ks.
Józef Adamczyk (kolega ks. Antoniego, jego następca w parafii
Milczyce od 02.12.1941- 1945)
i inni parafianie, sołtys – hołowa, jeszcze przed wkroczeniem
wojsk niemieckich do Milczyc,
sprowadził z Sądowej Wiszni
oddział NKWD i oskarżył Polaków, że z wieży kościelnej strzelali do czołgów sowieckich. W
odwecie za to NKWD urządziło
pacyfikację ludności w Milczy-

cach. W piątek 27 czerwca 1941
roku w porze obiadowej kilka
czołgów sowieckich zatrzymało
się we wsi, oprócz tego oddział
wojska pogranicznego NKWD.”
Jak dalej donosi w nr 36 (246)
2002 „ Niedziela Południowa”
– dodatek do tygodnika katolickiego „Niedziela” publikując
wspomnienie ks. Józefa Sondeja
„Wspomnienie o śp. ks. Antonim
Pirogu” prawdopodobnie, wg relacji proboszcza, na skutek insynuacji Ukraińców, bo cała wieś
była polska, Sowieci zarzucali,
że mieszkańcy wioski strzelali
z wieży kościelnej do czołgów
sowieckich. NKWD zaczęło represje. Żołnierze rozbiegli się
po domach, wyciągnęli z kryjówek ludzi, mężczyzn i kobiety
– około 180 osób zgromadzili
przy kościele. Reszta ludzi zdołała umknąć. Wreszcie wpadli na
plebanię. Proboszcz skrył się w
piwnicy plebanii, wikary Antoni
Piróg był na plebanii, W ostatniej
chwili gospodyni krzyknęła do
niego – Sowieci łapią ludzi, już
idą na plebanię, niech ksiądz ucieka przez okno do sadu. Ksiądz
wyskoczył, ale dom był już obstawiony przez wojsko. Żołnierz
strzelił do księdza, trafił go w
plecy, ksiądz upadł. Złapali go,
związano mu ręce grubym sznurem i zaprowadzono pod kościół.
Sowieci spośród 180 osób złapa-
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Milczycach opowiadała, że była
na Koczunku – osadzie wojskowej i kiedy przyszła do Milczyc
to dowiedziała się, że Sowieci
zabrali z wioski 12 osób, w tym
księdza, kościelnego i mieszkańców domów w pobliżu kościoła. Księdzu Antoniemu Sowieci
wycieli na czole pięcioramienną
gwiazdę i kazali mu, aby prosił Boga, by uratował mu życie.
Wtedy młodziutki ksiądz wyjął
z sutanny różaniec i powiedział
do ludzi „pomódlmy się przed
śmiercią” i odmawiał go do ostatniego tchu. Potem zabili go i poszli, uciekli przed Niemcami na
wschód.”

/ Spotkanie z rodziną Piróg

/ Swojskie klimaty w Milczycach na Ukrainie

nych wypuścili połowę, a około
70 osób razem z księdzem rozstrzelali. Po wkroczeniu Niemców pochowano ich na placu
opodal kościoła. Kiedy ks. Antoni
leżał już w kościele na katafalku,
jeden z niemieckich żołnierzy –
widocznie katolik, dowiedziawszy się o wszystkim od ks. proboszcza, podszedł do katafalku
i ze wzruszeniem ucałował obie
ręce kapłana, który zginął dlatego, że był księdzem i Polakiem.”
„ Kronika Klasztoru Franciszkanów Reformatorów w Sadowej Wiszni 1888 – 1945”, s.
690 – 693 / wpis o. Innocentego
Jarosza z 14.IV.1975r. / dzień
27.VI.1941r. tak dalej opisuje to
zdarzenie. „ Po ujęciu księdza
wikarego Sowieci natarli na gospodynię pytaniem – gdzie jest
twój mąż, bo uważali, że u nas
tak jak u prawosławnych. Na
to gospodyni „pojechał rano do
chorego i jeszcze nie wrócił”.
Oczywiście rewizja – mieszkanie, strych, wreszcie piwnica.
Opowiadała gospodyni, że kiedy
otwierała kłódkę do piwnicy to
zrobiło się jej słabo, ręce drżały
i miała wrażenie, że zemdleje, bo

piwnica przecież pusta o tej porze
roku. Znajdą księdza i oboje ich
rozstrzelają. Wreszcie otworzyła
kłódkę i weszli do piwnicy. Piwnica pusta, tylko w kącie pusta
beczka na kapustę i nic więcej.
Oświetlili latarką, nic nie znaleźli i z krzykiem wybiegli. Ksiądz
proboszcz niski, szczupły, słysząc hałasy przez drzwi wszedł
do kąta i zasłonił się beczką, tak
ocalał. Oczywiście zbieg okoliczności, a przede wszystkim opieka
św. Antoniego. Ksiądz Halwa,
wielki czciciel św. Antoniego
we Wiszni, żadnego odpustu nie
odpuścił. Swoje ocalenie wyłącznie przypisywał św. Antoniemu.
„Ksiądz Antoni był pobożny,
sympatyczny i bardzo lubiany
przez parafian. Kiedy w listopadzie tego roku na św. Katarzynę,
na odpuście kaznodzieja mówił
kazanie o błogosławionej śmierci, zaledwie doszedł do właściwego tematu, a kościele powstał
tak gwałtowny płacz i szloch, że
kaznodzieja ograniczył kazanie
i wnet skończył, bo niemożliwe
było w takiej atmosferze mówić.”
„ Pani Anna Madej – Ferenc, której matka zd. Jaz urodziła się w

W podobny sposób relacjonuje
wydarzenia w Milczycach ks.
Józef Adamczyk, kolega Antoniego z przemyskiego seminarium. „Ciało ks. Antoniego
Piroga i tych 5- ciu chłopaków
pochowano na starym cmentarzu
przykościelnym – 8 metrów od
wejścia do kościoła, że procesja
koło kościoła mogła się odbywać
normalnie. Ksiądz Stefan Halwa
śmierć wikarego bardzo przeżył,
gdy w trzy lata później zostałem
w czasie obławy zabrany przez
Niemców do Sądowej Wiszni
na gestapo to ks. Stefan uciekł
z parafii i wrócił dopiero wtedy,
gdy ja zostałem zwolniony. A
potem w 1945 roku wyjechał do
Polski jako repatriant w miesiącu kwietniu.” Należy dodać, że
ksiądz Stefan Halwa przybył na
Opolszczyznę i był m.in. proboszczem parafii św. Mikołaja w
Wierzbięcicach k. Nysy, Diecezja Opolska. Ksiądz Adamczyk
wspomina dalej, „ludzie księdza
Piroga z płaczem wspominali.
W 1944 roku w miesiącu lipcu,
może 5 – tego razem z 52 parafianami zostałem zabrany przez
Niemców na gestapo do Sądowej Wiszni. Gdy nas Niemcy
przyprowadzili na gestapo – komendant tej obławy dawał sprawozdanie, że rozkaz wypełnił,
broni w Wilczycach nie znalazł
i przyprowadził 52 bandytów do
dyspozycji gestapo. Wtedy wpadłem w jego słowa i powiedziałem to nie bandyci, tylko najzwyklejsi ludzie. Oni się zapytali czy
znasz tych ludzi – owszem znam,
będziesz nam tłumaczył, bo mówiłem do nich po niemiecku.
Niemcy segregowali 32 do jednej
grupy i 20 do drugiej grupy. Mnie
przydzielili do tej 20 – wtedy zorientowałem się, że ta dwudziestka może być skierowana na roboty do Niemiec. Powiedziałem
wtedy, że kobiety z Milczyc ca-
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/ Zapalenie zniczy na grobie księdza

łowały po rękach żołnierzy którzy mnie prowadzili, aby mnie
uwolnili, bo bolszewicy zabili im
jednego księdza – czyli księdza
Antoniego Piroga, wy zabieracie
drugiego, czyli będą Niemców
równać z bolszewikami. Wtedy
Niemcy pogadali ze sobą i mnie
dali do drugiej grupy do 32, którą
zwolnili. Ta grupa – 20 pojechała na roboty do Niemiec, z których tylko kilku wróciło, a inni
zginęli w czasie bombardowań
alianckich, gdyż pracowali w
przemyśle wojennym. Uważam,
że to wspomnienie o ks. Anonim
Pirogu pomogło mi do uwolnienia”. Kolejny świadek dramatu z
Milczyc także nie żyje, ks. Prałat
Józef Adamczyk, emerytowany
proboszcz parafii w Cieklinie
(dekanat Dębowiec) zmarł 13
grudnia 2008 roku i pochowany
został w krypcie kaplicy cmentarnej na miejscowym cmentarzu.
Druga wojna światowa stała się
próbą patriotyzmu i wiary, przyczyniła się do jego zjednoczenia
z kościołem i kapłanami. Zarówno Niemcy jak i Sowieci swój
pierwszy atak kierowali przeciwko polskiej inteligencji – duchowieństwu, uczonym i nauczycielom. Wierzący Polacy docenili
postawę i zasługi swoich duszpasterzy i uwiecznili ich pamięć
tablicami na murach kościołów.
Takie dwie tablice pamiątkowe
znajdują się również w parafii rodzinnej ks. Antoniego. na pierwszej ks. Piróg jest umieszczony
jako jeden 36 kapłanów z diecezji przemyskiej, którzy oddali
swoje życie za wiarę Pana Boga
i Ojczyznę podczas okupacji hitlerowskiej i sowieckiej. Druga
tablica jest poświęcona samemu
księdzu Antoniemu. Co zawdzięcza nasz naród takim ludziom jak
ks. Antoni Piróg wiedzą żyjący
jeszcze bezstronni świadkowie
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minionego czasu. Prośbą Ojca
Świętego Jana Pawła II, by gromadzić świadectwa męczeństwa,
winniśmy odszukiwać i ukazywać tych, którzy ofiarą życia na
takie imię zasłużyli. Przypominać nam będą kamienne tablice,
a my winniśmy im pamięć i modlitwę.
Po chwilach zadumy i refleksji
członkowie Towarzystwa udali się w kierunku Lwowa, by w
oddalonej o 12 kilometrów miejscowości Jampil – przedwojenne Prusy, złożyć hołd zmarłym
i zapalić znicze na ich grobach.
Na zarośniętym do granic możliwości wiejskim cmentarzu,
oprócz resztek pojedynczych, nie
zniszczonych przez upływający
czas grobów, znajduje się ruina
neogotyckiej kaplicy cmentarnej.
Pochowani są w niej proboszczowie tutejszej przedwojennej
parafii rzymsko – katolickiej Prusy, należącej do dekanatu Lwów.
Spoczywają w niej szczątki księdza Kowalskiego, ks. Wincentego Bąkowskiego (1843 – 1904),
ks. Kan. Jana Skurzaka, nieco
dalej pośrodku cmentarza ks.
Feliksa Tomaszewskiego (1807 –
1833). Członkowie Towarzystwa
Kultury Kresowej we Wrocławiu i Towarzystwa Miłośników
Prus Lwowskich z Brzegu woj.
opolskie, wystosowali apel do
wszystkich ludzi dobrej woli, by
w jakikolwiek sposób przyczynili
się do odnalezienia rodzin zmarłych, przekazywania pozostałych
po nich pamiątek, by jak w przypadku ks. Antoniego Piroga doszło do spotkania przy grobach
wymienionych księży.
Tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk
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List intencyjny Burmistrza
Brzegu w spr. Muzeum
Kresów Wschodnich

załopotała biało-czerwona flaga.
Zatknęli ją żołnierze rotmistrza
Romana Abrahama, dowódcy obrony Góry Straceń. Cały
Lwów był w polskich rękach, ale
walki wokół miasta, jak i ostrzał
ukraiński ze wzgórz, trwały jeszcze do maja 1919 r.
Wielu spośród „Orląt” wzięło
udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a zwłaszcza w bitwie
pod Zadwórze, o czym pisze w
następnym rozdziale. Wielu także uczestniczyło w obronie grodu
przed Niemcami w 1939 r., a także w wyzwalaniu go w 1944 r., w
ramach akcji „Burza”.
Co się stało z głównymi bohaterami powstania? Antoś Pietrykiewicz, w dwa miesiące po wyzwolenia miasta, zmarł w szpitalu z
odniesionych ran. Jego dowódca,
Roman Abraham, został generałem; bił się dzielnie w 1939 r.
jako dowódca Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii. Generałem
został też Karaszewicz-Tokarzewski, po klęsce wrześniowej
objął funkcję komendanta pierwszej podziemnej organizacji, jaką
była Służba Zwycięstwu Polsce;
aresztowany przez NKWD, trafił przez Syberię do armii gen.
Andersa. Zmarł aż w Casablance w Maroko. Z kolei Czesław
Mączyński został pułkownikiem
i posłem na Sejm RP. Karierę
polityka wybrał także Tadeusz
Cieński, zapalony społecznik.
Nawiasem mówiąc, jego wnuk,
Stanisław Pruszyński był współzałożycielem Fundacji im. Brata
Alberta w Radwanowicach.

Światła Pamięci dla
Orląt Lwowskich
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Dokończenie ze strony 1
A najmłodszy, który za męstwo
otrzymał order Virtuti Militarni,
uczeń gimnazjalny Antoś Petrykiewicz, walczący na „Reducie
Śmierci” (Górze Straceń), miał
zaledwie 14 lat. Innym znanym
powstańcem był jego rówieśnik,
Jurek Bitchan. Poległ on na Łyczakowie. Jego matka, Aleksandra Zagórska, komendantka
Ochotniczej Legii Kobiet, także brała udział w walkach. Ze
względu na wiek, jak i waleczność, historia nadała powstańcom miano „Orląt Lwowskich”.

Boje były nadzwyczaj zacięte,
o każdą ulicę, o każdy dom, a
nawet o poszczególne kondygnacje. Wznoszono barykady, a
do odciętych dzielnic przedostawano się kanałami. W końcu 20
listopada nadeszła odsiecz wojskowa z Krakowa i Przemyśla.
Przybyła ona koleją, bo Ukraińcy
zlekceważyli przeciwnika i nie
wysadzili ani torów, ani mostów.
Odsieczą dowodził płk Michał
Karaszewicz-Tokarzewski.
Następnego dnia o świcie roz-

poczęła się decydująca batalia. Ciężkie walki toczyły się w
dzielnicy Zamarstynów i wokół
Cytadeli, a także na Podzamczu
i Wysokim Zamku oraz w wielu
innych punktach. Sukcesem było
okrążenie pozycje ukraińskie
od południa i wschodu. Z tego
powodu oddziały wroga, mimo
swej wyraźnej przewagi w sprzęcie i ludziach, aby nie znaleźć
się w kotle, musiały się wycofać
z miasta. Drugie dnia, 22 listopada 1918 r. o godz. 5:40 rano,
na wieży lwowskiego ratusza

Tragicznie potoczyły się losy Tatar-Trześniowskiego. W wyniku
konfliktu personalnego zastrzelił w 1921 r. swego dowódcę, a
następnie siebie samego. Smutny
los spotkał także arcyksięcia Wilhelma. Po powrocie do Wiednia
nadal snuł utopijne plany polityczne, wiążąc się z niemieckimi
nazistami i ukraińskimi nacjonalistami. W 1947 r. został aresztowany przez NKWD. Zmarł w
radzieckim więzieniu w Kijowie,
w tym samym mieście, w którym
chciał być koronowany na królu.
Pamięć o poległych uczczono
poprzez wzniesienie wspaniałego Cmentarza Obrońców Lwowa
na Łyczakowie i złożenie ciała
jednego z „Orląt” w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie
w 1925 r. Dziś pamięć o bohaterach przypominają tak pomniki
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na przykład cmentarzu na Sępolnie we Wrocławiu oraz w Częstochowie i Żarach, jak i nazwy
(co najbardziej cieszy) szkól w
Gliwicach, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i innych miastach.
Niestety establishment Trzeciej
RP nie chce pamiętać o bohaterach. Nadskakując ukraińskim
prezydentom, najpierw Wiktorowi Juszczence, a obecnie Petro
Poroszence, nawet nie wymienia
ich imion w czasie uroczystości
państwowych. Protestował przeciwko temu w 2008 r. Światowy
Kongres Kresowian z Bytomia.
Występując w jego imieniu Danuta Skalska napisała w liście
otwartym do ówczesnego ministra obrony narodowej Bogdana
Klicha:
„Z ubolewaniem stwierdzamy, że od pewnego czasu, podczas uroczystości państwowych
(m.in. ubiegłorocznego Święta
Niepodległości i tegorocznego
dnia Wojska Polskiego) w czasie
apelu poległych przy grobie Nieznanego Żołnierza – nie są wzywani do apelu Obrońcy Lwowa
i żołnierze walczący o Polskę
na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Nie przypuszczamy,
aby czynniki odpowiedzialne za
przygotowanie listy pól bitewnych nie posiadały stosownej
wiedzy historycznej. Tej wiedzy
dostarczają umieszczone wokół
Grobu Nieznanego Żołnierza
tablice, na których wyszczególnione są miejsca chwały polskiego oręża; – również te, za naszą
obecną wschodnią granicą. Widnieje na nich także Krzyż Virtuti
Militari przyznany za najwyższe zasługi w obronie Ojczyzny
zbiorowemu bohaterowi: miastu
Lwów. Czy zasługi te w czymkolwiek umniejszać może fakt,
ze Lwów znajduje się obecnie
poza granicami Polski? Pozostaje
nam domniemywać, że przyczyną obecnego stanu rzeczy i wybiórczego potraktowania poległych podczas uroczystych apeli,
są niczym niewytłumaczalne dla
nas zabiegi o poprawność polityczną za wszelką cenę, nawet
jeśli tą ceną miałyby być: prawda
historyczna i szacunek dla ofiary
życia naszych przodków walczących o Polskę.”
Pamiętajmy o tym, idąc na
cmentarze 1 listopada i zapalmy
znicz – najlepiej wraz z dziećmi
– i pomódlmy się za lwowskich
powstańców, którzy oddali swe
młode życie za naszą wolność.

www.ksi.kresy.info.pl
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Aleksandra Bieniszewska

1 listopada 2015 - strona 11

Święto Zmarłych
i Dzień Zaduszny.
Mirek Kowzan

Święto Zmarłych i Dzień Zaduszny. W tych dniach wracamy pamięcią do naszych zmarłych zapalając znicz i modląc
się za swoich bliskich. Pomódlmy się też wspólnie w naszych kościołach dając na wypominki za zmarłych okrutnie
i bestialsko pomordowanych
na Kresach Wschodnich i
Lubelszczyźnie przez bandy
Ukraińskiej Powstańczej Armii - Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów .
Niech chociaż w tym dniu
będzie można usłyszeć o
okrutnych mordach na Kresach
Wschodnich i Lubelszczyźnie.
Może nasz „niemy krzyk” do
kogoś dotrze? Niech choć parę
osób dowie się, co się działo
na Wołyniu. Musimy dać wyraźny sygnał , że pamiętamy i

będziemy o tym pamiętać.
Bardzo proszę o składanie
wypominek w Waszych kościołach. Na wydrukowanych
z załącznika kartkach /można
też pobrać druki wypominkowe w niektórych kościołach/
lub na zwykłych kartkach wypisujmy osoby pomordowane i
nazwy spalonych miejscowości. Gdy KTOŚ takich nie ma
lub nie pamięta, może wybrać
ze strony: http://wolyn.ovh.
org/. Już wiele znanych OSÓB
popiera naszą akcję.
Liczę na duże zaangażowanie i proszę o jak najszersze
rozpropagowanie.
Pozdrawiam
Mirek Kowzan

Wypominki modlitewne za zmarłych
z miejscowości
………………………………………………………………….
okrutnie i bestialsko pomordowanych
na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie
przez bandy Ukraińskiej Powstańczej Armii Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
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Święta na Bukowinie
Jerzy Rudnicki

Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej
54-206 Wrocław ul. Legnicka 65
NIP 898-215-87-28 ; KRS 0000327943;
Konto bankowe: 90 1940 1076 3071 3666 0000 0000
www.kresowianie.info
tel.kom+48 667 001 775

Szanowni Państwo!
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jedyne ze swiąt kiedy łączymy się ze swoimi najbliższymi
przy wspólnym, wigilijnym stole.
To doskonała okazja aby pokazać
naszym rodakom poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej , że o
nich pamiętamy. Zachęcamy do
aktywnego wsparcia naszej akcji
polegającej na zbiórce darów dla
polskich dzieci mieszkających w
Bukowinie.
Rumunia to piękny kraj, jednak
jest pełen kontrastów. Poziom
życia w miastach nie odbiega
od tego, który obserwujemy w
Polsce. Co innego głęboka prowincja. Ludzie, choć niezwykle
serdeczni i gościnni, żyją tam nad
wyraz skromnie. Stąd zrodził się
pomysł zorganizowania zbiórki
świątecznych darów dla Polonii
mieszkającej w okoliach Suczawy.
Wielu Polaków zostało w Rumunii. Obecnie zamieszkują oni
głównie dziesięć miejscowości
na terenie Bukowiny, w ośmiu z
nich stanowiąc ponad dwadzieścia procent mieszkańców. Daje
to między innymi prawo do dwujęzycznych nazw.
Sytuacja Polaków mieszkających
w Rumunii na pierwszy rzut oka
wygląda dobrze. Rumuńskie władze szanują ich odrębność i gwa-

rantują im pełnię praw. Dodatkowo w Suczawie, Nowym Sołońcu
i Kaczyce funkcjonują Domy
Polskie mocno angażujące się w
krzewienie polskiej kultury wśród
mieszkańców. Języka polskiego
uczy się natomiast około czterystu dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że Bukowina jest
jednym z najbiedniejszych rejonów Rumunii.
Dlatego zrodził się pomysł wspólnej akcji mającej na celu zorganizowanie zbiórki darów dla
naszych rodaków z Bukowiny.
Według informacji z Domu Polskiego, najbardziej pożądany jest
wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy, materiały plastyczne i przybory szkolne. Każdego rodzaju
prezenty są jednak mile widziane.
Zwłaszcza, że przekazanie planujemy tuż po nadchodzących świętach Bożego Narodzenia.
Do przekazywania darów zachęcamy zarówno samorządy, parafie, organizacje pozarządowe, jak
i zwykłych ludzi. Już teraz pomoc
w zbiórce zadeklarowały dyrekcja Gimnazjum Nr 18 im. Armii
Krajowej przy ul. Kłodnickiej
36 we Wrocławiu (do której to
szkoły można przekazywać dary)
oraz Samorząd Gimnazjum nr 29
we Wrocławiu. Więcej informacji
będziemy zamieszczać na bieżąco
na łamach specjalnie utworzonego wydarzenia na Facebooku

(„Święta w Bukowinie”), a także
pod hasztagiem #SuczawaPL. Listę biorących udział w akcji można zobaczyć:www.kresowianie.
info.
Za koordynację akcji w Rumunii
odpowiada Michał Torz – pomysłodawca zbiórki i dziennikarz
portalu www.wdolnymslasku.pl,
tymczasowo mieszkający w Klużu. Organizacją zbiórki w Polsce
zajmuje się zaś Jerzy Rudnicki –
prezes Towarzystwa Miłośników
Kultury Kresowej.
Z poważaniem
Jerzy Rudnicki
Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej
Kontakt:
Michał Torz: michal.torz1986@
gmail.com tel. 506 037 148 /
+40 733 632 065
Jerzy Rudnicki: kresowianie@
o2.pl tel. 677001 775
Więcej informacji na temat Polonii w Rumunii znaleźć można na
stronie naszej ambasady w Bukareszcie:
http://www.bukareszt.msz.gov.pl/
pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_rumunii/

Konfederacja Obywateli Kresów
Rzeczypospolitej ze skandalem w tle
Andrzej Łukawski
2 października w Warszawie, w
ramach obchodów „Dnia Jedności
Kresowian” ukonstytuowała się
„Konfederacja Obywateli Kresów
Rzeczypospolitej”.
Pominę we wstępie nazwiska
członków konfederacji, bo szerokiej populacji Kresowian i ich
potomków niewiele one mówią.
Tak samo niewiele mówi sama
nazwa „konfederacja” która wg.
encyklopedii niczego ważnego
nie oznacza. Konfederacje zawiązywano w celu prowadzenia
wspólnej polityki zagranicznej
(umowy międzypaństwowe) lub
dla osiągnięcia określonych celów przez wybrane lokalne grupki
mieszczan, szlachty itp. jak miało
to miejsce zwłaszcza w Polsce z
okresów rozbiorów.
Idei Dnia Jedności Kresowian
mającej z założenia jednoczyć
Kresowian i ich potomków prze-

czy formuła konfederacji którą
-jak pisałem - stosuje się do wybranych lokalnie grup społecznych.
Fatalnym dla nazwy nowego bytu
kresowego jest termin „Obywatele Kresów Rzeczypospolitej”.
Przypomnę zatem, że obywatel
to: członek społeczeństwa danego państwa, mający określone
uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję.
Skąd u licha wziął się pomysł
kreowania nowych prawd historycznych nie wiem ale z całą
pewnością, pomysłodawca takich
„prawd” powinien „na cito” szukać w okolicy swego zamieszkania dobrego psychiatry. Nigdy nie
istniało państwo „KRESY RZECZYPOSPOLITEJ”
O co wiec w tym wszystkim chodziło.?

Całe przedsięwzięcie „nakręcone” przez p. Ewę Szakalicką pojawiło się nagle i bez konsultacji
i akceptacji szerokiej populacji
Kresowian którzy co roku jednoczą się w dniu 11 lipca.
W Komitecie Organizacyjnym
uroczystości p. Szakalickiej nie
uświadczysz nazwisk -autorytetów w sprawach Kresów jak też
nie znajdziesz aktywnie działających stowarzyszeń Kresowych.
„Z dużej chmury mały deszcz”
Co wspólnego z kresami ma zawarta 2 października 1413 w Horodle pomiędzy Polską a Litwą.
Unia horodelska?
Co wspólnego z Kresami ma zaprzestanie 2 października 1944 r
walk AK w Warszawie i zakończenie Powstania Warszawskiego?

Dlaczego akurat 2 października .?
Październik to wzmożona kampania wyborcza i tylko głupiec nie
zauważy powiązania przedsięwzięcia p. Szakalickiej ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu
RP.
Sprawdzałem pojawiające się w
gronie organizatorów znane nazwiska i nazwy stowarzyszeń
ale okazało się, że p. Szakalicka
zamieszczała na liście nazwiska
i stowarzyszenie bez ich zgody.
Nie pierwszy zresztą raz.
W akcie zawiązania Konfederacji
Obywateli Kresów Rzeczypospolitej czytamy m.in.
Działo się we wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów - dnia 2.
października Anno Domini dwa
tysiące piętnastego, w Bazylice
Archikatedralnej pod wezwaniem
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w mieście stołecznym Warszawie, gdy Namiestnikiem Chrystusowym był Jego Świątobliwość
Franciszek, Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Jego
Ekscelencja Andrzej Duda, na
stolicy Prymasów Polski zasiadał
Jego Ekscelencja ks. Wojciech
Polak Arcybiskup Gnieźnieński,
Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim był Jego Eminencja ks.
Kazimierz Kardynał Nycz.
Zachodzę w głowę jak to się mogło stać, że Honorowy Patronat
nad tym przedsięwzięciem objął
prezydent mojego kraju.
Dalej w tym samym akcie czytamy:
Dla lepszego zaś dopełnienia
wcześniej celów przytoczonych i
skutecznego rad sposobu, niniejszym Generalność Konfederacji
Obywateli Kresów Rzeczypospolitej ustanawiamy w osobach dostojnych: Córki Generała Władysława Andersa pani Anny Marii
Anders, którą Marszałkiem Konfederacji Obywateli Kresów Rzeczypospolitej ogłaszamy oraz
Jaśnie Oświeconego Krzysztofa
Konstantego Radziwiłła - księcia na Towiach i Połoneczne,
a także pani Ewy Szakalickiej
- prezesa Federacji Organizacji Kresowych oraz Zbigniewa
Okorskiego - prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w
Warszawie, tudzież Gniewomira
Rokosz – Kuczyńskiego Wielkiego Kanclerza Towarzystwa Rycerskiego wraz z Warszawskim
Królem Kurkowym, miłościwie
panującym, Mirosławem Sztyberem zwanym Dzielnym, regimentarzami Konfederacji Obywateli
Kresów Rzeczypospolitej niniejszym czynimy.
Czy ktoś zna z działalności kresowej ww. „dostojne” osoby bo
ja nie.
Więcej, moją uwagę przykuło
zdanie” ...a także pani Ewy Szakalickiej - prezesa Federacji Organizacji Kresowych
Wszyscy aktywnie działający
Kresowianie wiedzą, że prezesem
Federacji Organizacji Kresowych
jest Tomir Sołtan a władze fede-

www.ksi.kresy.info.pl
racji to:
Prezydium Rady Naczelnej Federacji Organizacji Kresowych:
Przewodniczący: Tomir Sołtan
Zastępca przewodniczącego, sekretarz: Adam Chajewski
Zastępca Przewodniczącego: Józef Staniek
Członkowie Prezydium:
Władysław Korowajczyk, Józef
Maroszek, Bogusław Nizieński,
Robert Wyszyński
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Łucja Paszkowska
Członkowie Komisji:
Alicja Kocan, Małgorzata Kulczycka, Władysław Siemaszko,
Danuta Tabińska-Juhasz.
Czyżby p. Szakalicka przejęła to
federacją i okrzyknęła się prezesem-samozwańcem, bo jak widzimy jej nazwisko we władzach nie
występuje.
Nie stronie FOK znalazłem też
oświadczenie z którego wynika,
że:
Prezydium Rady Naczelnej Federacji Organizacji Kresowych
informuje, że z powodu zdekompletowania swojego składu osobowego zawiesza merytoryczną
działalność Federacji do czasu
przygotowania i zwołania Walnego Zgromadzenia FOK.
http://www.fok.waw.pl/oswiad.
html
Sprawdzałem też pod kątem KRS
i rejestracji stowarzyszeń o identycznej nazwie ale nie znalazłem.
Kim zatem jest p. Szakalicka że
uzurpuje sobie prawo do posługiwania się terminem PREZES
Federacji której nawet nie jest
członkiem?
Jeżeli to oszustwo, a na podstawie
powyższego tak wynika, to przedsięwzięcia organizowane przez
oszustów nie są dobre dla Kresowian i ich potomków.
„Dzień Jedności Kresowian” wymyślony przez p. Szakalicką dzieli tak samo jak wywoływane przez
nią intrygi rozpalające płomienie
pod jej „kresowym piekiełkiem”.
Te obchody nie są też dobre
dla prezydenta RP którego ktoś
„wkręcił” w to nie do końca transparentne przedsięwzięcie.
Tak jak nagle i niespodziewanie
pojawiła się „konfederacja” p.
Szakalickiej, tak zgasła jak słomiany zapał w zapchanej armatniej lufie.
25 października karty rozdano i
wyłożono na stół a więc hucznie
zapowiadana konfederacja dzisiaj
nikomu nie jest potrzebna bo pozostała po niej cisza jak makiem
zasiał.
Po raz kolejny cała para poszła
w wyborczy gwizdek jednak niesmak pozostanie w społeczeństwie na długi czas.
Żal mi tylko uczestników całej „akcji” bo pewnie też zostali
„wkręceni” w gierki p. Ewy.
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Z prasy na Kresach
Uczniowie z Bezdan pamiętają o M. Kuchciński: Nie
psujmy tego, co nas
tych, którzy odeszli
L24
łączy
Zgodnie z coroczną tradycją,
uczniowie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach,
wzięli udział w akcji sprzątania
mogił na jednym z najstarszych
cmentarzy w Europie, na Rossie
w Wilnie. Jest to miejsce pochówku wielu sławnych Polaków.
Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Ten cmentarz jest nam bliski, ponieważ tu opiekujemy się grobami ojca i ojczyma sławnego poety
Juliusza Słowackiego, patrona naszego gimnazjum.
Dla wielu z uczniów był to już kolejn wyjazd, ale dla uczniów klasy pierwszej to był pierwszy raz,
gdy samodzielnie wzięli udział w
takiego rodzaju akcji. Na początku było wiele pytań, np. dlaczego
właśnie jedziemy na cmentarz,
kto tam jest pochowany, co tam
mamy do zrobienia i dlaczego nie
idziemy na lekcje?
A przecież sprzątanie mogił naszych bliskich to też swoista lekcja, która ma wiele walorów wychowawczych.
Obecnie dosyć często słyszymy
o wypadkach wandalizmu na
cmentarzach. Zadajemy czasem

WILNOTEKA

sobie pytanie: dlaczego ludzie
tak postępują? Jedna z możliwych odpowiedzi brzmiałaby tak:
mają kamienne serca, nie mają
szacunku do tych, którzy odeszli,
do tych, którzy tak wiele w swoim czasie zrobili. Nie sposób w
ciągu jednego dnia ukształtować
w człowieku wrażliwość na inną
osobę.
Trudno byłoby rozpalić w małych
dziecięcych serduszkach iskierkę
szacunku do miejsc spoczynku
tych, których oni nie spotkali.
Moim zdaniem, jeżeli dziecko

od dziecięcych lat będzie wychowywane zgodnie z tradycjami
naszych przodków, dbających o
mogiły zmarłych, nigdy czegoś
takiego nie uczyni. Żadna lekcja
wychowawcza, na której wiele
może mówić nauczyciel, nie zamieni realnego udziału w akcji
dobroczynnej – np. pójścia na
cmentarz. Może te małe rączki
pierwszaka nie zrobią zbyt wiele,
ale dziecko nauczy się szacunku
do historii i bliźniego.
Anna Fedorowicz

Tajemnicze spotkanie Tomaszewskiego z prokremlowskimi mediami
KURIER WILEŃSKI
W czwartek (15 października) wieczorem ok. godz. 21 Waldemar
Tomaszewski spotkał się w pizzerii Submarinas, która znajduje się
przy ulicy Naugarduko w Wilnie
z p.o. dyrektora wykonawczego
telewizji Pierwyj Baltijskij Kanał
Antonem Blinowem.

W spotkaniu, które trwało ponad
godzinę, uczestniczyło pięć osób.
Oprócz Tomaszewskiego była również radna miasta Wilna Romualda
Poszewieckaja, która wcześniej
pracowała w tej telewizji.
Po zakończeniu nikt z zebranych
nie chciał skomentować, jaki był
cel spotkania. Tomaszewski tylko powiedział, że spotkanie miało
charakter towarzyski. Na pytanie:
co go łączy z Pierwym Baltijskim
Kanałem, odpowiedział, że „dużo
co”.
Antona Blinowa zapytano, jak ocenia dzisiejsze oświadczenie działaczy rosyjskich na Litwie, którzy
zarzucili telewizji, że promuje tylko Tomaszewskiego, a pomija innych rosyjskich działaczy. Jeden z
uczestników spotkania powiedział,

że „nie zna takich działaczy”.
Rosyjska telewizja wspiera Tomaszewskiego i AWPL od kilku lat.
AWPL nie pozostaje w tym dłużna. Jak wynika ze sprawozdania
audytora, który badał finansowanie
kampanii wyborczej w wyborach
samorządowych, AWPL na reklamę w mediach wydała 166 tys.
euro, z których 146 tys. euro wydano na media rosyjskojęzyczne.
Najwięcej otrzymał Pierwyj Bal-

tijskij Kanał. AWPL na reklamę w
rosyjskiej telewizji wydała 93 tys.
euro.
Rosyjskojęzyczne wydania papierowe dostały o wiele mniejsze
kwoty. Przykładowo „Ekspress
Nedelia” otrzymał 20 tys. euro,
„Obzor” 7,5 tys. euro, a „Litowskij
Kurjer” — 12 tys. euro.
Polskie media praktycznie nic nie
otrzymały. Tylko „Tygodnik Wileńszczyzny” otrzymał niecałe 13
tys. euro.

Litewskie władze najwyraźniej
nie rozumieją lub nie słyszą
głosu swoich obywateli. Protest
polskiej mniejszości zauważyli
natomiast przedstawiciele Polski: „Przyjechałem w imieniu
polskich parlamentarzystów do
Wilna, by przekazać wyrazy poparcia i solidarności” - powiedział w rozmowie z Wilnoteką
wicemarszałek Sejmu RP Marek
Kuchciński.
We mszy świętej, jaka odbyła się
w Ostrej Bramie w dniu strajku
powszechnego w obronie polskich szkół na Litwie, uczestniczył Wicemarszałek Sejmu RP
Marek Kuchciński. „Jestem po
raz pierwszy w Ostrej Bramie powiedział w rozmowie z Wilnoteką - Z ogromnym wzruszeniem przeżywam tę wizytę”.
Wicemarszałek przyjechał do
Wilna, by wyrazić poparcie i

solidarność z Polakami mieszkającymi na Litwie, którzy nie
ustają w walce o polską oświatę, zachowanie swoich tradycji i
polskiej kultury.
Wicemarszałek podkreśla, że
prawa, o jakie bezskutecznie
zabiegają przedstawiciele mniejszości narodowych na Litwie,
mają od dawna zagwarantowane mniejszości - w tym także
mniejszość litewska - w Polsce.
„Zachęcamy Litwę do stosowania standardów europejskich” mówi Kuchciński.

W ramach repatriacji
MONITOR WOŁYŃSKI
W czasie, gdy
cała
Polska
ogarnięta
jest
myślą związaną z uchodźcami z Bliskiego
Wschodu i Afryki, Najwyższa
Izba Kontroli,
przedłożyła raport, z którego
wynika, że nader
marnie przedstawiają się efekty
repatriacji.
W ostatnich latach w ramach repatriacji przyjeżdża nad Wisłę
zaledwie ok. 200 osób rocznie, a
okres oczekiwania na osiedlenie
repatrianta w kraju wynosi kilkanaście lat. W myśl ustawy o
repatriacji z 2000 r., dotyczyć to
może jedynie osób polskiego pochodzenia mieszkających w miejscach zesłań i deportacji, czyli w
azjatyckiej części byłego ZSRR.
Nie dotyczy to Ukrainy, Białorusi
i Litwy, w których również żyją
duże skupiska Polaków.
Żeby zostać repatriantem, trzeba
mieć co najmniej jednego z rodziców lub dziadków, albo oboje
pradziadków narodowości polskiej i wykazać związek z polskością. Istnieje również uproszczona ścieżka wprowadzona ustawą z
2013 r. o cudzoziemcach. Osoby
polskiego pochodzenia lub posiadacze Karty Polaka, mogą uzyskać bezpośrednio od wojewody
zezwolenie na pobyt stały. Mają

wtedy prawo do pracy, pomocy
społecznej i nauki. Repatriantom
w wieku emerytalnym uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia za granicą i przyznaje emeryturę. W razie braku mieszkania
i utrzymania w Polsce, konsul
wydaje decyzję o przyrzeczeniu
wydania wizy w celu repatriacji.
Na realizację takich promes czeka obecnie z samego Kazachstanu 2.400 osób. NIK podaje, że w
latach 2009–2013, jedynie w 57
gminach (na 1645 przebadanych)
osiedlili się repatrianci.
W opinii tego organu kontrolnego
pilną stała się kwestia nowelizacji
ustawy o repatriacji, aby wszystkie osoby mające promesy wizy
repatriacyjnej, mogły wreszcie
osiedlić się w Polsce. W lipcu
wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o
repatriacji. Przewiduje on, m.in.
iż wystawiony przez konsula dokument o pochodzeniu, miałby
dawać prawo przyjazdu w dowolnym momencie do osiedlenia się
i otrzymania w ciągu dwóch lat
obywatelstwa.
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Studenci z Chełma z Mniejszości narodowe protestowały
wizytą w Strasburgu przeciwko niesprawiedliwej polityce
MONITOR WOŁYŃSKI

Od 3 do 7 października 2015
r. z inicjatywy
Stanisława Adamiaka, Konsula
Honorowego
Ukrainy w Chełmie, prof. dr
hab. Mirosław
Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego
przekazał
do
dyspozycji ukraińskich studentów
z okręgu konsularnego 15 miejsc
na wizytę studyjną do Strasburga.
Organizatorem wizyty została
Fundacja Partnerstwo i Współpraca. Na wyjazd zakwalifikowanych zostało 13 najlepszych

studentów II i III roku Katedry
Stosunków Międzynarodowych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, którzy w
związku z pobytem we Francji
nie ponosili żadnych kosztów. Ze
studentami jeździło dwóch opiekunów.

Powstaje narodowy
park zwycięstwa nad
„polskim okupantem”
KURIER WILEŃSKI
Litewski historyk prof.
Valdas Rakutis proponuje utworzyć
pod
Giedrojciami
park litewskiej glorii
narodowej,
który upamiętniałby
zwycięstwo
nad Polakami.

Trzy samorządy, na których terenie znajdowałby się obiekt,
już porozumiały się i zamierzają
sfinansować powstanie muzeum
upamiętniające zwycięstwo nad
„polskim okupantem”. Byłoby
to pierwsze na Litwie muzeum
upamiętniające narodową walkę
z „okupantem”.
— Inicjatywa jest już uzgodniona i trzy samorządy mają zrealizować ten projekt — mówi „Kurierowi” prof. Valdas Rakutis.
Według niego, już 20 października merowie rejonów malackiego, wiłkomierskiego i uciańskiego mają podpisać umowę ws.
utworzenia parku poświęconego
zwycięskiej walce Litwinów nad
„polskim okupantem”.
Podpisanie umowy jest powiązane z rocznicą polsko-litewskiej
bitwy pod Giedrojciami. W nocy
z 20 na 21 listopada 1920 roku
po 14-godzinnej walce litewskie
oddziały odbiły Giedrojcie z rąk

społecznej i oświatowej
WILNOTEKA

Na placu Vincasa Kudirki w Wilnie, tuż przed gmachem rządu Litwy, odbył się wiec „Przeciwko
niesprawiedliwej polityce socjalnej i oświatowej”. Na plakatach,
które trzymali uczestnicy protestu, były żądania przestrzegania
praw mniejszości narodowych,
zachowania szkół mniejszości
narodowych, zapewnienia gwarancji socjalnych pracownikom i
rodzicom wychowującym dzieci,
zwiększenia wynagrodzeń pracownikom kultury, opieki społecznej i edukacji, zwrotu ziemi
prawowitym właścicielom.
Akcję protestacyjną „Przeciwko
niesprawiedliwej polityce socjalnej i oświatowej” zorganizowały
organizacje zrzeszające rodziców
szkół mniejszości narodowych,
wspierane przez Akcję Wyborczą
Polaków na Litwie. Dołączyła do
nich część związków zawodowych. Prowadzący wiec Edyta
Tamošiūnaitė i Albert Narwojsz
ogłosili, że na placu Vincasa Kudirki zgromadziło się 4 tys. osób
i że jest to największa akcja protestacyjna od lat. Funkcjonariusze policji, którzy pilnowali porządku, oszacowali, że w wiecu
uczestniczyło około tysiąca osób.
Uczestnicy protestu domagali się

od premiera realizacji programu rządu,
który zakłada między
innymi zwiększenie
wynagrodzeń
pracownikom
kultury,
oświaty i pomocy
społecznej. Nie zgadzają się też z założeniami nowego Kodeksu Pracy, który został
zgłoszony przez rząd pod obrady
sejmu. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników
Oświaty Rejonu Wileńskiego
Svetlana Juodelienė o przygotowanym przez rząd modelu polityki społecznej powiedziała, że
jest to „model aspołeczny”. Zdaniem działaczki, nowy Kodeks
Pracy uderzy przede wszystkim
w osoby najmniej zarabiające,
najgorzej wykształcone, ale też w
pedagogów.
Iwona Matwiejko, dyrektor
przedszkola w Mejszagole powiedziała, że pracownicy placówek przedszkolnych od lat
oczekują na zwiększenie wynagrodzeń. „Obecnie pracująca w
pełnym wymiarze godzin wychowawczyni przedszkola zarabia
miesięcznie 400 euro, niewiele
więcej niż wynosi minimalne

wynagrodzenie. A są to osoby z
wyższym wykształceniem, które
stale się dokształcają. Tymczasem na jednego uchodźcę, który
zamieszka na Litwie, przypadnie
800 euro” - mówiła Matwiejko.
Poseł na Sejm Litwy Zbigniew
Jedziński (AWPL) zwrócił uwagę na fakt, że sytuacja osób pracujących i zarobki na Litwie są
tak niskie, że uciekają stąd osoby
w wieku produkcyjnym i nawet
uchodźcy nie chcą tu mieszkać.
„Mieszkam w Podbrodziu, gdzie
działa Centrum Uchodźców i doskonale wiem, że żaden z przebywających tam uchodźców nie
chce na Litwie pozostać. Mają
zapewnione warunki zamieszkania, ale na takich warunkach, na
jakich pracują nasi obywatele,
pracować nie chcą” - mówił poseł AWPL.

Kwesta na cmentarzach
Wileńszczyzny na rzecz Rossy
L24
armii gen. Żeligowskiego. Bitwa
ta nie miała większego znaczenia
w polsko-litewskim konflikcie
1920 roku, jednak była symbolicznym zwycięstwem dla dążących do niepodległości Litwinów.
W rozmowie z „Kurierem” prof.
Valdas Rakutis mówi, że ideę
parku podpatrzył w Stanach
Zjednoczonych, gdzie jest wiele
muzealnych obiektów świadectwa wojny domowej.
— O tym trzeba dyskutować, a
powstanie parku będzie okazją
do takiej dyskusji — mówi nam
prof. Valdas Rakutis. Jego też
zdaniem, polsko-litewskie zmagania 1920 roku mają elementy
wojny domowej, bo jak zauważa
nasz rozmówca, zarówno gen.
Żeligowski, jak i sam Józef Piłsudski byli „najprawdziwszymi
Litwinami”.
— W ówczesnym oczywiście pojęciu przynależności narodowościowej — wyjaśnia nam prof.
Valdas Rakutis.

Społeczny Komitet Opieki nad
Starą Rossą i Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie
w dniach 31 października i 1 listopada br. organizują na cmentarzach Wileńszczyzny drugą
kwestę na rzecz odnawiania pomników na Rossie.
Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
Ponad 20 lat Społeczny Komitet
Opieki nad Starą Rossą zbiera
środki na odnawianie pomników
na wileńskiej Rossie. W ciągu
tych lat uczniowie polskich szkół
i członkowie organizacji społecznych Wileńszczyzny brali
aktywny udział w wiosennych i
jesiennych sprzątaniach Rossy.
Od kilku lat trwa piękna akcja
„Światełko dla Rossy”. W owym
okresie odnowiono ponad 60 pomników i wzniesiono 4 nowe.
W większości pozyskane środki
pochodziły od ofiarodawców z
zagranicy.
1-2 listopada 2014 r. Społeczny
Komitet Opieki nad Starą Rossą
i Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie zorganizowały
pierwszą kwestę na cmentarzach
Wileńszczyzny.Kwesta
odbyła się w Czarnym Borze, Duksztach, Jaszunach, Kowalczukach, Kiwiszkach, Mejszagole,
Miednikach, Niemenczynie, Niemieżu, Pakienie, Solecznikach,
Szumsku i na Rossie. Bez pomo-

cy ludzi dobrej woli, organizacji
społecznych i administracji polskich szkół kwesta nie udałaby
się.
W dniu 6 listopada 2014 r. w
DKP w obecności komisji zostały otwarte puszki i policzone
zebrane pieniądze podczas kwesty. Ogólnie zebrano 12150,50
Lt, 117 PLN, 25 dolarów USA,
8,70 euro.
Wszystkie zebrane podczas kwesty środki zostały przekazane
Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą i zostały wykorzystane na renowację pomnika rodziny Maninich (całkowity
koszt renowacji wyniósł 7868
euro).
Społeczny Komitet Opieki nad
Starą Rossą i Polskie Stowa-

rzyszenie Medyczne na Litwie
w dniach 31 października i 1 listopada br. organizują na cmentarzach Wileńszczyzny drugą
kwestę na rzecz odnawiania pomników na Rossie.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do odbioru puszek
do kwestowania w dniach 22, 23,
29, 30 października w godzinach
15.00 – 19.00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (Dom Kultury
Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, pok. 105, wejście od ul.
Kauno). Informacje pod nr. tel. 8
685 10 604.
Dariusz Żybort,
koordynator kwesty
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Wielokrotnie jako naród daliśmy dowód
swojej
solidarności
z
prześladowanymi
Bożena Ratter
Fragment jednej z 58 relacji
zebranych przez ukraińskiego lekarza, Piotra Jaszczuka w
książce „Głód i represje wobec
ludności polskiej na Ukrainie
1932-1947”:

do którego Niemcy, zgodnie z
zaplanowaną szczegółowo akcją
eksterminacji polskiej ludności
Zamojszczyzny, przywozili jej
mieszkańców. (Powstanie Zamojskie, TVP Historia).

„(…) I oto nadchodzi 5 czerwca
1938r., nas troje, dzieci i mama,
tak żyliśmy. U mamy 5 czerwca
to był ostatni dzień roku szkolnego, ostatni dzień mama poszła
do szkoły, oni już przygotowywali się widocznie…Mama była
nauczycielką niższych klas. (…)
A tamtego dnia ona przychodzi
ze szkoły, przychodzi po niej
jeden pan…Może i dwoje. Przy
tym nie byłam…Spisali protokół rewizji i zabrali mamę.(…)
A brat przyszedł, nie chce wierzyć, że to tak mamę zabrali.
Brat nie uwierzył, że mama nie
przyjdzie. Ale gdy rankiem brat
przebudził się, to ja zaraz widzę,
brat na łóżku podniósł się i tak
- hup i upadł. Już zrozumiał, że
mamy nie ma, mama nie przyjdzie - nas troje dzieci. Przyszli
do nas, żeby nas zabrać do domu
dziecka.”

Po kilku tygodniach zaczęto więźniów obozu rozwozić,
część wagonów do Niemiec
do pracy, część wagonów do
Oświęcimia, kilka wagonów z
dziećmi wiezionymi do Rzeszy w celu ich zniemczenia w
domach dziecka lub rodzinach
adoptujących. Dzięki staraniom
ordynata Jana Zamojskiego udało się uratować- wywieźć na
oczekujących pod bramą obozu
zwierzynieckiego furmankach grupę dzieci. Kolejarze dawali
znać swoimi kanałami, że idzie
transport dzieci i na peronach
gromadzili się mieszkańcy z
ciepła odzieżą i żywnością. W
Garwolinie kolejarze odczepili
jeden wagon jako uszkodzony i
dzieci natychmiast znikły zabrane przez mieszkańców.

„Było może 100, może 150
dzieci, trudno mi teraz określić
ile nas tam było, zbiliśmy się
tam w taką kupkę i płakaliśmy.
Miałam pod opieką 3-letniego
chłopczyka, który ciągle wołał
mamy, ja też chciałam do mamy,
i tak wszystkie dzieci, płakaliśmy. To nie był płacz, to był
krzyk nas wszystkich…
Przeżyliśmy szok jak tylko przywieźli nas przed bramę obozu,
zobaczyliśmy te wieże, te druty kolczaste, którymi był ten
obóz ogrodzony, tych Niemców
wściekłych , latających z bronią
gotową do strzału. Szok dla takich dzieci młodych, które były
na wolności, przy rodzicach, do
szkoły chodziliśmy, od razu zamknięto nas w takich warunkach
niemożliwych dla człowieka”
– tak wspomina Marianna Szewera obóz w Skierbieszowie,

Ten film polecam dziennikarzom
i reżyserom filmowym fałszującym obraz Polski, wielokrotnie
jako naród daliśmy dowód swojej solidarności z prześladowanymi i bądźmy tego świadomi,
nie dajmy się zastraszać.
Pozostałe wagony z dziećmi dotarły do Rzeszy. Nie wszystkie
dzieci przeżyły, „27 trupów jak
kawałki drewna wyrzucili Niemcy po otwarciu naszego wagonu” , „pełen wóz małych, nagich
dzieci, robotnicy widłami od buraków spychali ciałka do dołu” –
te obrazy mają wciąż w oczach
tamte dzieci, które przeżyły.
„Wywiezienie trwało w następujący sposób: o godzinie czwartej nad ranem (10.II.1940r.) zapukał do okna Ukrainiec. Gdy
brat otworzył drzwi wpadło do
mieszkania trzech Ukraińców i
dwóch kom. sowieckich. Zrobili rewizję i kazali pakować się.
Zawieźli nas do szkoły, tam cze-

kaliśmy dotąd dokąd wszystkich
kolonistów nie zwieziono. Gdy
wszystkie furmanki stały w pogotowiu do odwiezienia nas na
stację, Ukraińcy rzucili się na
nie...przez okno widziałem jak
zabierali mąkę, ubrania, rowery.
Po odwiezieniu nas na stację kolejową Zabłotce załadowano w
wagony towarowe. Po 17 dniach
stanęliśmy w Kotłasie.
(...)Dzieci od siedmiu do dziesięciu lat brali do szkoły, a jeszcze
młodszych do ochronki gdzie
wpajali im komunizm. Teraz napiszę jakim sposobem wpajali
komunizm. Otóż profesorowie
zaczęli im mówić, że nie ma
Boga, lecz dzieci zaczęły szemrać, że to nieprawda, więc robili
to w taki sposób : kazali prosić
Boga żeby dał cukierków. Więc
gdy dzieci zaczęły prosić i nic
nie było, to kazali im prosić Stalina, a więc gdy poczęły prosić
Stalina to z góry przez powałę
sypali cukierki. I mówili, że tylko Stalin jest na świecie”. (Jan
Tomasz Gross, „W czterdziestym
nas matko na Sybir zesłali”).
„Przychodzili do domu, bili i
kopali mamusię oraz starszą siostrę (przy okazji brali co droższe
przedmioty z domu). Bardzo
często odbywały się te rewizje.
Pewnego razu przyszła grupa z
psem, zaczęli szczuć mamusię,
innej nocy mamusię i siostrę
wypędzili z domu w nocnych koszulach, na boso, gdy był mróz i
śnieg”- opowiada córka Bukowskiego Wacława, któremu cudem
udało się wyrwać z rąk sekretarza komitetu w Kobielach Wielkich, Edwarda Dawida. Edward
Dawid w styczniu 1946 roku zastrzelił, poćwiartował i spalił w
piecu tartaku innego „zaplutego
karła reakcji”, Franciszka Centkowskiego.
Edward Dawid, Stefan Dawid,
Edward Chmielarz komendant
MO, Antoni Kucharski z Gwardii Ludowej, którzy na polecenia

Polub nas na Facebook

aktywu partyjnego w Radomsku
nocą wykonywali wyroki na
„wrogach ludu”, to przedstawiciele lumpenproletariatu, zainfekowani czerwoną zarazą potrafili zabić za oficerki. „To nie
byli protoplaści Piotrowskiego.
Oni byli prostymi chłopakami
ze wsi. Dostali buty, jedzenie i
władzę do ręki – i już im się w
głowie przewróciło. Zapragnęli
mieć to , z czym walczyli” – fragment artykułu Pani Prokurator,
która w 1999 roku przesłuchała
wymienionych zbrodniarzy w
ramach rutynowych czynności.
„W sierpniu 1959 roku tatuś
wrócił do pustych ścian, tylko ja
zostałam i młodsza siostra, byłyśmy w domu dziecka, mamusia
już nie żyła. I mamusia i siostra
zmarły przedwcześnie z powodu
znęcania się nad nimi „nocnych
gości” – kontynuuje wspomnienia córka Wacława Bukowskiego. (Wychodzili nocą , TVP Historia)
Grudzień 2014 roku, pod szkołę
w Nisku podjeżdża samochód,
czterech policjantów i czterech
pracowników sądowych oraz
kurator siłą wciągają do samochodu 11-letnią dziewczynkę
na oczach nauczycieli, pedagoga
i dzieci. Dziewczynka wyrywa
się, rozpaczliwie woła przez telefon mamę, nikt z widzów tego
dramatu nie reaguje. Samochód
podjeżdża pod blok, w którym
mieszka rodzina Państwa Bałutów w 38 - metrowym mieszkaniu. Uprzedzona matka zanosi
6-miesięczną i 6-letnią córeczkę do sąsiadki i zamyka się w
mieszkaniu. Prokurator kopie
w drzwi, domaga się wpuszczenia, mężczyźni przeszukują
inne mieszkania. Zastraszona sąsiadka wskazuje miejsce pobytu
dziewczynek, panowie zabierają
dzieci. Najmłodsza dziewczynka
trafia wieczorem do szpitala z
zapaleniem płuc.
Kochająca się rodzina, w domu

filmy i zdjęcia , na których widać szczęśliwą rodzinę, bezpodstawnie a może celowo zostaje
rozbita.
Sędzia Kopczyńska odebrała 3
córeczki, z których jedna była
karmiona piersią. Na podstawie
anonimowego donosu ruszyła
machina, która doprowadziła do
tego, że rodzina została zniszczona, dziewczynki są w domu
dziecka, maleńka Sabina w rodzinie zastępczej. Argumentem
dla zabrania dzieci było że rodzina ma małe mieszkanie, kota,
psa , a w domu są … muchy.
Odebranie dzieci wyglądało jak
wizyta gestapo. W ciągu ostatnich pięciu lat w Nisku odebrano
rodzinom 387 dzieci.
Co ciekawe, pani pedagog jest
córką burmistrza Niska, burmistrz, rodem z lewicy, rządzi
już trzecią kadencję...Rodzina
zastępcza otrzymuje 2500 zł na
dziecko, czemu nie dano ich rodzicom? (Radio Wnet)
W Warszawie większość mieszkań budowanych w PRL miała
niewielki metraż, wyznaczona
była norma metrów kwadratowych na lokatora i według niej
następował „przydział „ mieszkania w spółdzielni. Tylko działacze partyjni u władzy, spolegliwi artyści i agenci mogli mieszkać w domach i apartamentach,
na ogół odebranych prawowitym
właścicielom wskutek nacjonalizacji majątku. Czy babci mieszkającej w bloku przy Górnośląskiej , w mieszkaniu o metrażu
38 metrów kwadratowych zostaną odebrane wnuki, którymi zajmuje się ponieważ rodzice wyjechali do pracy? Zastanówmy się,
kogo wybierzemy w przyszłym
tygodniu, czy chcemy by walili w nasze drzwi prokuratorzy,
kuratorzy i urzędnicy komunistycznej proweniencji, którzy
wykonują czyjeś polecenia a
nie kierują się naszym dobrem?
Bożena Ratter

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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O czym milczą wiodące media
Bohdan Piętka

Wiodące media w Polsce – oprócz
przedwyborczego bicia piany – są
zajęte nużącą antyrosyjską propagandą w związku z ofensywą
powietrzną Rosji przeciwko tzw.
Państwu Islamskiemu. Najdalej
poszła tutaj oczywiście „Gazeta
Polska”, która na swoim portalu
niezależna.pl poinformowała o „rosyjskiej agresji w Syrii”. Ukraina
znajduje się od dłuższego czasu na
odległym planie informacyjnym
wiodących mediów w Polsce. Ich
uwagę przyciągnął jedynie raport
Holenderskiej Komisji Bezpieczeństwa w sprawie katastrofy samolotu MH-17. Tylko dlatego – jak
sądzę – że o zestrzelenie samolotu
obwinia separatystów z Donbasu i
pośrednio Rosję. Oczywiście żaden
z redaktorów nawet nie spróbuje
prowadzić rozważań na temat tego,
że nie doszłoby do tragedii MH-17,
gdyby nie było wojny domowej
na Ukrainie i że to nie separatyści
z Donbasu i Rosja podpalili Ukrainę na przełomie 2013 i 2014 roku,
obalając legalne władze tego kraju
w drodze tzw. kolorowej rewolucji.
Schowanie Ukrainy na dalszy plan
w przekazie wiodących mediów w
Polsce jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. Lepiej bowiem nie pokazywać polskiej opinii publicznej
rezultatów, do których doprowadziły m.in. działania rządu PO-PSL
oraz czołowych polityków PO i
PiS, podgrzewających atmosferę
swoimi publicznymi występami
w Kijowie w gorących miesiącach
przełomu 2013 i 2014 roku, że o
posunięciach zakulisowych nie
wspomnę.
Pozwolę sobie zatem uzupełnić
lukę medialną odnośnie Ukrainy,
widoczną w przekazie wiodących
mediów nad Wisłą.
Święty Bandera
14 października po raz drugi obchodzono oficjalnie na Ukrainie
święto państwowe o nazwie Dzień
Obrońcy Ukrainy, ustanowione dla
uczczenia domniemanej daty utworzenia Ukraińskiej Powstańczej Armii (daty fałszywej, jak cała spreparowana przez banderowców historia nacjonalistycznego ruchu ukraińskiego). W przeddzień tego święta wyszedł z mroków zapomnienia i
wystąpił publicznie były prezydent
Ukrainy Wiktor Juszczenko (20052010). Warto tutaj przypomnieć, że
Juszczenko – nazywany przez Lecha Kaczyńskiego „wielkim przyjacielem” – objął władzę w wyniku
tzw. „pomarańczowej rewolucji” z
2004 roku, która była wspierana nie
tylko przez polityków głównych
partii politycznych w Polsce od lewicy po prawicę, ale też przez setki
emisariuszy Prawa i Sprawiedliwości. Otóż Juszczenko w przeddzień
banderowskiego święta określił
Stepana Banderę mianem „świętego” i oświadczył, że „absolutnie
świadomie” nadał mu tytuł Bohatera Ukrainy w 2010 roku (kresy.pl,
13.10.2015).
W tym też duchu było utrzymane

wystąpienie z okazji Dnia Obrońcy Ukrainy obecnego prezydenta
Petro Poroszenki – także wielkiego przyjaciela polskiej „klasy politycznej” i jej mediów (kresy.pl,
15.10.2015). Przemawiał on w Zaporożu na tle czerwono-czarnej flagi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów-Banderowców. Zarówno
miejsce wystąpienia, przypominające o Siczy Zaporoskiej Bohdana
Chmielnickiego, czerwono-czarna
flaga OUN-B, forma wystąpienia
(Poroszenko był ubrany w mundur
polowy) oraz jego treść – gloryfikująca UPA na tle innych nacjonalistycznych formacji ukraińskich
z XX wieku (Ukraińscy Strzelcy
Siczowi, Ukraińska Armia Galicyjska, wojska Ukraińskiej Republiki
Ludowej) – po raz kolejny nie pozostawiają wątpliwości do jakiej
tradycji historycznej i ideologii odwołuje się wspierana przez Polskę
pomajdanowa Ukraina.
Należy przypomnieć, że rok temu
wiodące media nadwiślańskie wystąpiły z tezą, że Dzień Obrońcy
Ukrainy nie ma nic wspólnego z
banderowcami i UPA, a każdy kto
tak twierdzi jest agentem Rosji.
Najostrzej teza ta została postawiona w tekstach Dawida Wildsteina („Historia antyukraińskiej
pomyłki”) i Piotra Skwiecińskiego
(„Klapki na oczach, czyli „patriotyczne” reakcje na nowe ukraińskie
święto”), opublikowanych na propisowskim portalu wPolityce.pl.
Z okazji Dnia Obrońcy Ukrainy
ukraiński IPN przygotował infografikę pokazującą „działania i
wrogów ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego w latach 1940-1960”.
Wśród wrogów UPA – obok Wehrmachtu i Związku Sowieckiego
wymieniono tam „Polskę Walczącą”, czyli Polskie Państwo Podziemne. Dopiero teraz wyraz swojemu zaniepokojeniu w związku z
takim postawieniem sprawy dały
media pana Tomasza Sakiewicza
(niezależna.pl, 15.10.2015). O wiele za późno! Nie raczyła przy tym
niezależna.pl zauważyć, że w infografice ukraińskiego IPN fałszywe
są zarówno daty działalności UPA,
jak i informacja o jej walce z Wehrmachtem. Nie ma jakichkolwiek
źródeł historycznych ani wiarygodnych dowodów potwierdzających,
że UPA gdziekolwiek i kiedykolwiek walczyła z Wehrmachtem. Są
natomiast źródła potwierdzające,
że III Rzesza Niemiecka dozbrajała UPA przed nadejściem frontu
wschodniego.
Infografika ukraińskiego IPN –
gloryfikująca zbrodniarzy i ludobójców z UPA – nie spotkała się z
jakąkolwiek reakcją polskiego IPN,
którego wiceprezes Paweł Ukielski opublikował w tych dniach na
portalu antyputinowskiego radia
„Echo Moskwy” tekst pt. „Dlaczego usuwamy sowieckie pomniki?”
(onet.pl, 13.10.2015).
Działania ukraińskiego IPN są
zgodne ze „Strategią narodowo-patriotycznego wychowania dzie-

ci i młodzieży na lata 2016-2020”,
którą prezydent Poroszenko ogłosił w dekrecie z 13 października
2015 roku. Wedle tego dokumentu,
formacjami i strukturami, na których ma się opierać wychowanie
młodego pokolenia Ukraińców są
m.in. tzw. Zachodnioukraińska Republika Ludowa (1918-1919), Sicz
Karpacka, Ukraińska Powstańcza
Armia oraz uczestnicy „operacji
antyterrorystycznej w obwodzie
donieckim i ługańskim” (wSensie.
pl, 15.10.2015). Jeśli ktoś tego nie
wie to przypominam, że Zachodnioukraińska Republika Ludowa
w 1918 roku zapoczątkowała ludobójcze czystki etniczne na Polakach, kontynuowane potem w
czasie drugiej wojny światowej i
po jej zakończeniu przez OUN-B
i UPA. Natomiast Sicz Karpacka
(1938-1939) powstała na tzw. Karpato-Ukrainie z inspiracji Niemiec
hitlerowskich i była kuźnią kadr
dla przyszłych ukraińskich formacji kolaboracyjnych w służbie
niemieckiej oraz UPA. Co zaś się
tyczy uczestników wspomnianej
przez Poroszenkę „operacji antyterrorystycznej”, to chodzi tutaj o
formacje zbrojne „Ajdar”, „Azow”,
„Dnipro”, „Donbas”, „Kijów” itp.,
nawiązujące wprost do najbardziej
skrajnych nurtów nacjonalizmu
ukraińskiego, a nawet nazizmu. O
ich zbrodniach, popełnionych podczas pacyfikowania Donbasu, głucho milczą wiodące media polskie,
które czasem robią wrażenie jakby
były redagowane wprost z Kijowa.
Tak na marginesie, to ile trzeba
mieć w sobie podłości, żeby pacyfikację własnego społeczeństwa –
nieważne, że separatystów – nazywać „operacją antyterrorystyczną”.
To jest kultura polityczna rodem
z najbardziej zacofanych krajów
Afryki oraz republik bananowych
Ameryki Łacińskiej, które chyba
już odeszły w niesławną przeszłość.
Wiceprezes polskiego IPN być
może nie zdaje sobie z tego sprawy,
że usuwając tzw. sowieckie pomniki buduje polityczną przestrzeń dla
innego typu pomników, które stawiane są także w Polsce (cóż z tego,
że „nielegalnie”, jeśli bezkarnie),
ale przede wszystkim wyrastają na
Ukrainie. Już dawno przyozdobiły
one większość miast obwodowych
i rejonowych zachodniej Ukrainy.
Teraz – jak się okazuje – stawiane są również na wsiach. 11 października w miejscowości Pukowo w rejonie rohatyńskim (dawne
województwo
stanisławowskie)
odsłonięto pomnik upamiętniający kwaterę sztabu dowódcy UPA
Romana Szuchewycza, istniejącą
tam od jesieni 1945 do lata 1946
roku. Pomnik bluźnierczy, bo w
kształcie krzyża, poświęcił kapłan
Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, a w uroczystości jego odsłonięcia licznie uczestniczyły dzieci
i młodzież, działacze „Swobody”
oraz syn zbrodniarza – deputowany Jurij Szuchewycz (rogatka.if.ua,
12.10.2015).

Święto 14 października zostało
uczczone na Ukrainie licznymi
marszami (najliczniejszy z udziałem Prawego Sektora i „Swobody”
odbył się w Kijowie), przypominającymi formą pochody NSDAP,
uroczystymi akademiami, spotkaniami z weteranami UPA itp. To
również niestety nie było przedmiotem zainteresowania wiodących
mediów polskich. Według badań
grupy Rejting odsetek zwolenników gloryfikacji UPA na Ukrainie
wzrósł w ciągu roku (2014-2015)
z 27 do 41 proc. Poziom poparcia
dla gloryfikacji OUN-UPA jest największy u najmłodszych i najlepiej
wykształconych Ukraińców (kresy.
pl, 12.10.2015), co tylko pokazuje
jakie są priorytety wychowawcze
ukraińskiej oświaty i nauki.
Na Majdanie strzelali banderowcy
Masakra kijowska z 20 lutego 2014
roku, która stała się momentem
przełomowym w procesie obalenia
legalnego prezydenta Wiktora Janukowycza, już dano przestała być
przedmiotem zainteresowania dla
głównego przekazu medialnego w
Polsce. Najprawdopodobniej dlatego, że już wkrótce po niej zaczęły
napływać ze strony mediów zachodnich informacje (oparte m.in.
na relacji ministra spraw zagranicznych Estonii Urmasa Paeta) podważające oficjalną wersję, wedle
której masakry miała dokonać milicyjna formacja „Berkut”. Dostępne
relacje i dowody wskazywały od
początku na organizatorów rewolty przeciw Janukowyczowi jako
sprawców masakry. Taką wersję
wydarzeń sugerował m.in. wyczerpujący niezależny raport dr. Iwana
Kaczanowskiego, także przemilczany w głównym przekazie medialnym w Polsce. „Morderstwa
protestujących i policjantów są
świadectwem krwawego przewrotu
który miał miejsce na Ukrainie oraz
zbrodni przeciwko prawom człowieka. Ten przewrót ukonstytuował
niedemokratyczną zmianę władzy i
dał początek brutalnemu konfliktowi na dużą skalę, który przerodził
się w wojnę domową na wschodzie
Ukrainy. Był to także katalizator
rozpadu państwa i rosyjskiej interwencji w obronie separatystów na
wschodzie i na Krymie” – pisał w
swoim raporcie Kaczanowski (kresy.pl, 28.10.2014).
Teraz jego ustalenia zostały potwierdzone przez… ukraiński
wymiar sprawiedliwości, czego
również próżno szukać w serwisach informacyjnych TVP, TVN
i TV Republika oraz w „Gazecie
Wyborczej” i „Gazecie Polskiej”.
Ukraińskie organa ścigania dokonały przeszukania w mieszkaniach
trzech członków neobanderowskiej
partii „Swoboda”. Zarzucono im
odpowiedzialność za strzelanie do
demonstrantów, zwanych „Niebiańską Sotnią”, oraz służb mundurowych na placu Niepodległości
(tzw. Majdanie) krytycznego dnia
20 lutego 2014 roku.

Przeszukano mieszkania tak prominentnych działaczy „Swobody”
jak Ihor Jankiw, Ołeh Pankewycz
(byli deputowani) i Ołeksander
Sycz (wicepremier w pierwszym
rządzie Jaceniuka, pseudohistoryk i gloryfikator postaci Stapana
Łenkawśkiego, autora „Dekalogu
ukraińskiego nacjonalisty” z 1929
roku). Decyzję o przeszukaniu
wydał Peczorski Sąd Rejonowy w
Kijowie. Podstawą jej wydania był
dowód w postaci nagrania wideo,
znajdujący się w posiadaniu tegoż
sądu. Widać na nim otwarte okno
w hotelu „Ukraina”, znajdującym
się tuż przy placu Niepodległości.
Właśnie z tego okna na 11 piętrze
w pokoju 1132 strzelano 20 lutego
2014 roku do zgromadzonych na
Majdanie ludzi – tak cywilów, jak
i milicjantów z formacji „Berkut”.
W trakcie śledztwa ustalono, że pokój ten wynajmował wówczas Ołeh
Pankewycz (kresy.pl, 14.10.2015).
Masakra z 20 lutego 2014 roku stała się przyczyną dymisji prezydenta
Wiktora Janukowycza, wymuszonej przez zachodnich polityków, w
tym m.in. przez polskiego ministra
spraw zagranicznych Radosława
Sikorskiego (obecnie doradcy prezydenta Poroszenki).
Rezydencja Poroszenki
Z gorącej zimy 2013/2014 roku
utkwiły mi w pamięci pozostające poniżej wszelkiego poziomu
publikacje polskich mediów na
temat rezydencji prezydenta Janukowycza, w której podobno miały
być złote klamki i sedesy (korespondowało to z podobnymi publikacjami z 1980 roku na temat
rezydencji Edwarda Gierka, która
jak się okazało 10 lat później była
przeciętnym domem jednorodzinnym). Niestety polskie wiodące
media demokratyczne – poza portalem tvn24.pl – nie zainteresowały
się dotąd rezydencją uwielbianego
przez siebie prezydenta Poroszenki. Informacje na temat rezydencji
Poroszenki w Kozynie pod Kijowem (rejon obuchowski) ujawnił
deputowany „Batkiwszczyny” Igor
Łucenko (kresy24.pl, 9.10.2015).
Nie podejmuję się rozstrzygać czy
jest ona mniej czy bardziej luksusowa niż rozsławiona, szczególnie
w polskich mediach, rezydencja Janukowycza w podkijowskiej miejscowości Meżyhiria. Na pewno jest
imponująca: okazały trzypiętrowy
pałac w stylu neoklasycznym, dwa
mniejsze pałacyki, arkady, prywatna cerkiew ze złoconą kopułą i
jezioro. Za wynajem ziemi pod tę
posiadłość Poroszenko ma płacić
sto, a nawet dwieście razy mniej niż
wynosi cena rynkowa.
Zdjęcia posiadłości Poroszenki
od razu nasuwają pytanie, po co
była ta cała krwawa „rewolucja” z
2013/2014 roku, jaką to godność,
wolność
i
sprawiedliwość
wywalczono w jej rezultacie
na Ukrainie? W odpowiedzi od
jednego z doradców Poroszenki
deputowany Łucenko usłyszał,
że obecny prezydent nigdy nie
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ukrywał swojego bogactwa i
ujawnił swój majątek. Tylko
czy na pewno doszedł do niego
produkując
czekoladę,
czy
jednak sprawując różne urzędy
państwowe, od przewodniczącego
Rady Bezpieczeństwa Narodowego
i Obrony, przez ministra spraw
zagranicznych po urząd prezydenta,
o mandacie deputowanego (19982010) nie wspominając. W tej
kwestii jestem skłonny zgodzić
się z wybitnym polskim socjalistą
niepodległościowym, Zygmuntem
Żuławskim (1880-1949), który
w swojej potępionej przez
komunistów pracy pt. „Bogactwo,
wolność i moralność” (Kraków
1947) zauważył, że to nie bogactwo
daje władzę, ale władza daje
bogactwo.
Krzywa Laffera
Coś nie słychać ostatnio w
wiodących mediach polskich
o postępach sławnych reform
demokratycznych i rynkowych
na Ukrainie. Jaki charakter
mają te reformy pozwala się
domyśleć przybycie do Kijowa
w roli kolejnego „doradcy”
amerykańskiego
ekonomisty
Arthura Laffera, autora słynnej
„krzywej Laffera” i jednego
z
twórców
neoliberalnej
„reaganomiki” z lat 80. XX wieku.
Najbardziej znanego jednak z tego,
że w 2006 roku publicznie stwierdził,
iż gospodarka amerykańska jest w
znakomitej kondycji i zaprzeczył
temu, że jakoby groził jej kryzys,
który nadszedł rok później.
Według portalu forsal.pl Laffer
miał wypowiedzieć w Kijowie
następujące słowa: „Będziecie
musieli robić to, co robiono w
Europie sto lat temu, a nie co robi
się dzisiaj” (forsal.pl, 10.10.2015,
kresy.pl, 11.10.2015). Następnie
wyliczył, co będzie musiał zrobić
rząd Jaceniuka: „niskie stawki
podatkowe, żadnych szaleństw
wydatkowych,
zmniejszenie
budżetu, zdrowy pieniądz, wolny
handel, żadnych barier, minimum
regulacji”. Skąd my to znamy?
W Polsce te slogany można było
usłyszeć w 1989 roku od Jeffreya
Sachsa, wysłannika George’a
Sorosa, który był faktycznym
autorem
„terapii
szokowej”
Balcerowicza.
Ukraińska „terapia szokowa”
idzie jednak znacznie dalej,
obejmując sfery pozaekonomiczne.
Prezydent Poroszenko oficjalnie
zaproponował, by na Ukrainie za
drugi „język roboczy” prawnie
uznano angielski (pl.sputniknews.
com, 16.10.2015). Uważam to za
logiczne – w koloniach brytyjskich
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przecież też używano angielskiego
obok języków tubylczych. W
większości z nich – nawet po
uzyskaniu formalnej niepodległości
– do dzisiaj angielski pozostaje
językiem urzędowym.
Arthura Laffera miała ściągnąć
na Ukrainę Natalie Ann Jaresko
–
była
funkcjonariuszka
Departamentu Stanu USA i
menadżer amerykańskich funduszy
rozwojowych, a obecnie minister
finansów Ukrainy. Faktycznie
jednak wysłali go do Kijowa ci,
którzy tę całą majdanową rewoltę
zaplanowali i przeprowadzili, nie
cofając się przed wykorzystaniem
w tym celu banderowców ze
„Swobody” i Prawego Sektora.
Teraz – razem z osobami
pokroju Petro Poroszenki, Ihora
Kołomojskiego i byłego prezydenta
Gruzji Micheila Saakaszwilego
(aktualnie w roli gubernatora
obwodu odeskiego) – zbierają jej
owoce. Oczywiście chodzi o te
owoce, które można przeliczyć
na światową walutę rezerwową w
postaci dolara amerykańskiego.
Bo te owoce, które symbolizują
pomniki Stepana Bandery i Romana
Szuchewycza
pozostawiono
Polsce.

/ Pomnik-krzyż odsłonięty 11.10.2015 r. w miejscowości Pukowo koło Rohatyna w miejscu kwatery sztabu dowódcy UPA Romana
Szuchewycza. Piąty od lewej w pierwszym rzędzie stoi jego syn – deputowany Jurij Szuchewycz. Fot. rogatka.if.ua

Banderowskie szambo
O tym o czym milczą w kwestii
Ukrainy media służebne wobec
polskiej
„klasy
politycznej”
i różnych, bliżej nieznanych
ośrodków wpływu, można by
jeszcze długo pisać. Na razie
– ze względu na kampanię
wyborczą i niechęć niemałej
części społeczeństwa polskiego
do polityki ukraińskiej uprawianej
przez tutejszą „klasę polityczną”
– wyciszono tematykę ukraińską.
Zarówno
próbująca
się
utrzymać przy władzy Platforma
Obywatelska, jak i idące po tę
władzę śmiałymi krokami Prawo
i Sprawiedliwość unikają jak
ognia spraw ukraińskich. Ale po
wyborach – obojętnie kto utworzy
nowy rząd – znowu się dowiemy,
że wspieranie Ukrainy jest polską
racją stanu, że „bez wolnej Ukrainy
nie ma wolnej Polski”, że Rosja
stanowi śmiertelne zagrożenie
dla Europy i świata itd. itp.
Banderowskie szambo, wybijające
już nie tylko ze Lwowa, ale
przede wszystkim z Kijowa – ma
bardzo miły zapach dla polskiej
„klasy politycznej”. Tak miły, że
z przyjemnością kąpie się w tym
szambie. Za tę kąpiel przyjdzie
jednak prędzej czy później zapłacić
społeczeństwu polskiemu. Dzisiaj
jeszcze nie wiemy jaką cenę.

/ Uczestnicy jednej z manifestacji nacjonalistycznych na Ukrainie. Fot. kresy.pl

/ Kapłan greckokatolicki poświęca pomnik w Pukowie koło Rohatyna. Fot. rogatka.if.ua

/ Uroczystość w Pukowie koło Rohatyna. Pierwszy od lewej stoi deputowany Jurij Szuchewycz – syn dowódcy UPA Romana Szuchewycza. Fot. rogatka.if.ua

/ Tablica informacyjna poświęcona dowódcy UPA Romanowi Szuchewyczowi przy pomniku w Pukowie koło Rohatyna. Fot. rogatka.if.ua
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Piętno sowieckiego Gułagu
Bożena Ratter

Fundacja Kresy-Syberia powstała
w 2001 r. jako grupa dyskusyjna
w Internecie. Powołana do
badania, upamiętniania i uznania
obywateli polskich walczących
o życie i wolność w okresie II
wojny światowej, w okupowanej
Polsce i na uchodźstwie.
Fundacja zrzesza członków
z całego świata, Sybiraków,
ich dzieci i wnuki, Polaków
ocalonych z piekła sowieckich
obozów,
których
rodzinne
korzenie
związane
są
z
Małopolską Wschodnią II RP.
To polska elita, jej dzieci i wnuki,
którą spotkał tragiczny los
deportacji, wygnania na zawsze
z rodzinnego kraju, pozbawienia
rodziny i rodzinnego majątku,
walki o przetrwanie, a następnie
życie poza granicami Kraju.
To
cudem
uratowani
od
śmierci na Nieludzkiej Ziemi,
wyprowadzeni z armią gen.
Andersa mężczyźni, kobiety i
dzieci.
W dniu 18 września 2015 r., w
ramach konferencji „Pamięć
Pokoleń 2015. 75 rocznica
losów rodzin: Katyń, Kresy,
Kazachstan”,
członkowie
Fundacji
przybyli z Nowej
Zelandii, Australii, Kanady,
Południowej Afryki, Kanady,
Białorusi i Polski, przedstawili
wspomnienia, wyniki badań i
wspaniałych projektów.
Konferencję rozpoczął polski
Rabin
porównując
napaść
Sowietów na Polskę do wyjścia
Żydów z Egiptu.
„My mamy moralny obowiązek
pamiętać w ogóle, a wyjątkowo,
kiedy był napad przeciw
katolikom, gdy byli słabi (słabi,
ponieważ sowieci napadli 17
września 1939 roku, 17 dnia po
ataku Niemców). Jedna strona
pamiętać agresję ale druga
strona, to pamiętać wiarę. Jaka
wiara była ważna dla wszystkich,
którzy
byli
na
Syberii,
Kazachstan i gdzie indziej,
tutaj
nie ważne, czy twoja
wiara była chrześcijaństwo czy
judaizm. Wiara to to, co często
pozwalało człowiekowi przeżyć
taki straszny okres czasu.Mamy
wspólny obowiązek pamiętać
fakt o agresji ale nie tylko,
też pamiętać jak ważna była
głęboka wiara dla nas i wtedy i
jest do dzisiaj.”
A kolejni uczestnicy konferencji
omawiali to, co winniśmy
pamiętać.
„Nasz pociąg dojechał do
Lwowa, pierwszy przystanek
po opuszczeniu domu. Przez
kratę
w
dziurze-okienku
widziałam niezliczoną ilość
ciemno - czerwonych bydlęcych
wagonów, normalnie używanych
do przewożenia zwierząt a
teraz nas. Pomału doszła do
nas świadomość, że jesteśmy
więźniami, za co zostaliśmy

pozbawieni wolności? Moja
babcia lat 86 co przewiniła?
Moja mama o pięknym głosie
sopranowym
co
zawiniła?
Mój brat Jerzy, który lubił
grać w piłkę nożną latem a w
hokeja zimą, ja chciałam być
pianistką oraz malować, co
zawiniliśmy? Powiedziano nam
,że tatuś został zgładzony jako
przestępca polityczny (strzałem
w tył głowy w Katyniu).W ciszy
przyglądaliśmy się naszemu
kochanemu miastu Lwów kiedyś obronionemu przez dzieci,
„Słynne Orlęta”. Patrzyłam na
budynki, zatrzymałam wzrok
na konserwatorium, gdzie co
roku w czerwcu przyjeżdżałam
ze swoją nauczycielką gry na
pianinie, panią Szczepanowicz,
na roczny egzamin. Pamiętam
ostatni egzamin, na którym
grałam Chopina Nokturn (E
Minol) i wyrok - zdałam z
wyróżnieniem i byłam gotowa do
brania udziału w koncertach - a
teraz?” – to fragment narracji do
wystawy malarstwa Sybiraczki,
Alicji Moskalukowej Edwards
osiedlonej po wojnie w Ameryce.
Ona sama ze względu na stan
zdrowia nie mogła przybyć
na konferencję. Wzruszającą
opowieść odczytała tłumaczka,
pani Anastazja. Z transportem
wywożonych ze Lwowa w
kwietniu 1940 r. zamierzał
wyjechać
dobrowolnie,
by
zapewnić im opiekę duchową,
młody kapłan, ks. Tadeusz
Fedorowicz.
Pociągi
przyjeżdżały
do
Lwowa, ponieważ 13 kwietnia
1940 roku nastąpiła druga
deportacja ludności. „Objęła ona
„pomieszczików i burżujów”, a
więc zamożniejszych włościan,
oficjalistów dworskich, ludność
pasa nadgranicznego, rodziny
wojskowych
i
policjantów
internowanych
w
obozach
Kozielska,
Ostaszkowa
i
Starobielska i mających w
tych dniach zginąć, rodziny
uwięzionych
poprzednio
funkcjonariuszy państwowych
i samorządowych, działaczy
społecznych i rodziny ziemian.
Wywieziono wówczas ponad 320
tys. osób z terenów wschodnich,
w tym głownie kobiety i dzieci,
niemal wyłącznie Polaków.(Jerzy
Węgierski, Lwów pod okupacją
sowiecką 1939-1941)
Białoruski historyk Ihar Melnikau
przedstawił
uczestnikom
konferencji Fundacji KresySyberia temat białoruskiej listy
katyńskiej. Polaków wywożono
zewsząd i wielokrotnie. I
wypędzano ich z domu często
nie pozwalając zabrać niczego
lub pozwalając spakować się w
ciągu 20 minut.
„Na drugi dzień 12 lutego (1940
r) popłoch padł na Lwów. Na
wszystkich dworcach zjawiały
się coraz to nowe pociągi, długie

rzędy
wagonów
bydlęcych
stawały na torach. Rozlegały
się śpiewy….Ludność miejska i
podmiejska spontanicznie rzuciła
się na dworce. Jeśli wagonów
pilnował Kirgiz czy Kałmuk,
to rady nie było; jeśli stał tam
Moskal, udawał nieraz, że nic
nie widzi, czasem nawet sam
podawał wodę czy strawę, mleko
czy lekarstwo przez malutkie
zakratowane okienko. Zimno
było straszliwie. Pociągów na
dworcach ciągle przybywało.
Wagony
były
zamknięte,
zezwalano tylko - i to nie zawsze
- na wyrzucanie zwłok. Zbierano
je wieczorem na torach. Dużo
było wśród nich zamarzniętych
dzieci. Pociągi przybywały z
okolic na zachód i na północ
od Lwowa, a wiadomości
przychodziły
zewsząd,
ze
wszystkich
województw
i
powiatów zaboru…. „Z ust do ust
leciały wiadomości, gdzie stoją
transporty, przemykaliśmy się
między wartującymi sołdatami
i podawaliśmy do „tiepłuszek”
jedzenie, picie, odzież czy
pieniądze.
Gdy
odjechali
znajomi, niosło się nieznajomym,
wszyscy byli nasi” -pisze Zofia
Stankówna.
Dr Zych podaje, iż spośród
wywożonych
z
Małopolski
Wschodniej zmarło w drodze od
10% do 15%, zwłaszcza dzieci i
starców, a ponad 50% odmroziło
sobie ręce, nogi i uszy podczas
lutowej wywózki.
„Chóralnym „Jeszcze Polska nie
zginęła” żegnały setki pociągów
oddalający się w przeszłość
Lwów. A Lwów, a swoja ziemia
, żegnała je łzami, modlitwą i
zaciśniętymi pięści. Po tygodniu,
ze
wschodniej
republiki
Kazachstanu,
od
Głodnego
Stepu, od Gór Ałtajskich,
spod przyległej pustyni Gobi,
zaczęły przychodzić listy. Listy
z
glinianych,
mongolskich
lepianek, ze szczegółami nędzy,
zbyt ciężkiej pracy, poniewierki.
Listy pełne płaczu po umarłych
dzieciach, nieutulonych z zimna i
chłodu. Listy ze słowami dzikiej
jak stepy tęsknoty. Ale także listy
prostej wiary, że wszystko ma
ukryty Boży sens i że każda męka
buduje zręby przyszłej Polski.
Lwów reaguje – wielkością.
Bohaterstwem
miłosierdzia.
Ten sam Lwów, który stał się
we wrześniu gospodą polskiego
nieszczęścia, w którym dozorcy
ukrywali przebranych we własne
ubrania oficerów, w którym sługi
utrzymywały dawne swe panie, a
chłopi nocą, chyłkiem dowozili
dawnym swym panom mąkę i
słoninę – ten sam Lwów porywał
się na dzieło wyżywienia tych
tysięcy o dziesięć tysięcy
kilometrów
odległych
–
ośmiokilogramowymi paczkami
żywnościowymi. Wysyłało się
paczki bliskim i dalekim, znanym

i nie znanym, tysiące ludzi
wysprzedaje się do ostatniego,
wyrzekając się wygody. Mimo
zakazów, rewizji i konfiskat idą
do Kazachstanu tysiące paczek.
Naprawdę możemy chlubić się,
że chrześcijańska Caritas, która
przeżarła obcość jednostek,
dalekość
klas
społecznych,
zwyciężyła już tutaj bolszewizm.”
-pisze w wydanej 3 lata później,
we Lwowie, konspiracyjnej
poezji lat wojny i okupacji,
doc. Stefania Skwarczyńska.
A potem walka o przetrwanie
i wyjście z Nieludzkiej Ziemi.
Relacje 66 000 świadków
zgromadziła Fundacja KresySyberia i udostępnia je w
Wirtualnym Muzeum Kresów.
Wszystkich miłośników zaprasza
do
współpracy.
Dziękuję
Fundacji Kresy - Syberia za ten
wspaniały projekt.
Dr
Cobus
Rademeyer
i
Stefan Szewczuk z Republiki
Południowej Afryki opisali drogi
i warunki życia dzieci polskich,
które wyszły z armią gen.
Andersa i trafiły do Rodezji, oraz
ich późniejsze losy.
Tomasz Kuba Kozłowski, który
od lat organizuje spotkania z
historią Małopolski Wschodniej
w
DSH
przy
Karowej,
przygotował na konferencję
Fundacji
Kresy-Syberia
wspaniałą analizę historyczną,
popartą
dokumentacją
faktograficzną, „Przedwojenne
Kresy tyglem narodów”. Dla
dziennikarzy,
filmowców,
pisarzy, polityków doskonała
lekcja tolerancji, niestety, nie
przyszli na konferencję.
Ci co byli wywożeni przez
sowietów na Syberię i do
Kazachstanu a potem wyszli z
Nieludzkiej Ziemi z armią gen.
Andersa, nie byli świadkami
kolejnych,
tragicznych
wydarzeń. W wyniku agresji III
Rzeszy na Związek Sowiecki w
czerwcu 1941 roku, zmienił się
„na chwilę” okupant na terenach
Małopolski
Wschodniej.
Nastąpiły kolejne represje wobec
Polaków,
zapoczątkowane
morderstwem
polskich
profesorów we Lwowie, oraz
okrutna eksterminacja polskich
Żydów.
„Na okupowanym terenie Niemcy
sprawowali władzę, posługując
się terrorem za pośrednictwem
policji
niemieckiej,
służby
bezpieczeństwa, Wehrmachtu,
a także kolaboracyjnej policji
ukraińskiej. Na roboty w
Rzeszy kierowani byli przez
urzędników-Ukraińców
związanych z organizacjami
nacjonalistycznymi, w pierwszej
kolejności
młodzi
Polacy.
Podczas okupacji niemieckiej
ludność
polska
Wołynia
i
Małopolski
Wschodniej
znalazła się w kleszczach
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dwu wrogów – okupanta i
nacjonalistów
ukraińskich.
Działająca nielegalnie w II RP
od początku lat 30. Organizacja
Nacjonalistów
Ukraińskich
(OUN) postawiła sobie za cel
wywalczenie
niepodległego
państwa ukraińskiego „tylko
dla Ukraińców”. Miało się
to odbyć drogą biologicznej
eksterminacji Polaków, uznanych
za
największych
wrogów,
oraz
innych
nieukraińskich
narodowości. Ludobójcze akcje
na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej dotyczyły całej
polskiej ludności wiejskiej. Od
lutego 1943 r. duże liczebnie
bojówki UPA i OUN oraz
zaagitowane grupy uzbrojonych
miejscowych
chłopów
ukraińskich napadały na czysto
polskie wiejskie osiedla i
Polaków żyjących w ukraińskich
wsiach, mordując wszystkich,
których udało się dosięgnąć od niemowląt po sędziwych
starców.
Ruchome
mienie
ludności polskiej rabowano, a
gospodarstwa palono. Ogółem
na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej
nacjonaliści
ukraińscy zamordowali około
130 tys. Polaków w około
4100 miejscowościach. (…)
OUN-UPA unicestwiły ponadto
materialny i kulturowy dorobek,
niejednokrotnie
kilkusetletni,
polskiej obecności na Kresach.
Niszczone lub rabowane było
mienie osobiste ofiar i ocalałych.
Palono chłopskie sadyby, dworki
i dwory, niszczono młyny,
wiatraki, kuźnie, przetwórnie,
magazyny, wycinano sady i
parki, burzono oraz palono
obiekty użyteczności publicznej,
jak domy ludowe i szkoły,
obiekty sakralne, dewastowano
grobowce i cmentarze, niszczono
dokumenty. Część niszczonych
budowli,
przedmiotów
i
dokumentów miała dużą wartość
historyczną i artystyczną. „(Ewa
Siemaszko).
Tego fragmentu naszej historii
dotyczył zaprezentowany przez
młodego, polskiego reżysera
Arkadiusza Olszewskiego, który
przyjechał specjalnie z Łodzi,
fragment filmu animowanego
„Ludobójstwo” . W niedługim
czasie film będzie dostępny w
Internecie.
Wymarłe
wsie
Małopolski
Wschodniej
(Kresów)
po
dokonanej przez nacjonalistów
ukraińskich
eksterminacji
polskiej ludności, to temat
niezwykłego projektu młodego
geografa, Colina Forsyth z
Kanady, który po raz pierwszy
przyjechał do Polski. Urodzony
w Kanadzie, odwiedzał z
mamą dom dziadków, tam
poznał smak polskich potraw,
polski język i miłość babci
do stron rodzinnych. Gdy już
posiadł wiedzę kartograficzną
a
zdobycze
technologiczne
pozwalały oglądać mapy
w
Internecie, babcia poprosiła go,
by na mapie pokazał jej rodzinną
wieś. I wtedy zobaczył, iż na
mapie nie widać tych 4100
miejscowości, które wylicza Ewa
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Siemaszko. Kompletnie zatarte
ślady gospodarstw, budowli, pól
i sadów. Tak powstał niezwykły
projekt, portal, na którym
każdy może na aktualnej mapie
zaznaczyć dawną miejscowość,
dołączyć wspomnienie o niej,
listę mieszkańców, losy wsi
(niektóre wsie nie są widoczne
ponieważ powstała na tym
terenie np. fabryka). Dlaczego
rządzący nie są zainteresowani
włączeniem takich projektów do
polityki historycznej ?
Zwycięstwo niesione przez
sowietów ze wschodu to kolejne
morderstwa dokonywane na
ludności i żołnierzach Armii
Krajowej, którzy walczyli z
okupantem
niemieckim
na
terenie Małopolski Wschodniej.
To
deportacje Polaków w
głąb Rosji, na Syberię, Ural,
Kamczatkę. Wyroki wydają
również Polacy, którzy przyszli
tutaj ze wschodu z „czerwoną
zarazą” tworzyć polską władzę
ludową w imię szczęścia
obywateli, czyli nas wszystkich,
oraz ci, którzy łatwo zainfekowali
się tą straszliwą chorobą, ludzie
„małego charakteru”, pazerni
na władzę nad ciałem i duszą
drugiego człowieka oraz na
jego majątek. Swoją drogą,
czy nie czas na wyleczenie nas
z tej trwającej już ponad 71
lat choroby? A odpornych na
leczenie i infekujące kolejny
„rząd dusz” imperium medialne
poddać kwarantannie, w jakimś
innym kraju komunistycznej
szczęśliwości? Mamy szanse
zadecydować o zdrowiu podczas
zbliżających się wyborów.
Ci,
którzy
przetrwali
i
powrócili z łagrów pod koniec
lat czterdziestych i w latach
pięćdziesiątych, nie mogli wrócić
do swoich przedwojennych,
wielopokoleniowych
domów
rodzinnych. Jeśli nawet nie
zostały zburzone to znajdowały
się już nie w Polsce ale na
Ukrainie, Litwie, Białorusi.
A innym
zostały zabrane
wskutek
„nacjonalizacji”
ogłoszonej przez tych, którzy
obecnie stali się ponownie ich
właścicielami ale już nie razem
z nami, „socjalistycznie”, ale
„kapitalistycznie” czyli zupełnie
prywatnie. Sybiracy zostali
skazani na wewnętrzną „banicję”
jako „zaplute karły reakcji”
, „rewizjoniści”, „wrogowie
ludu”.
Obecny na konferencji Prezes
Warszawskiego
Oddziału
Związku Sybiraków przedstawił
historię Związku, który powstał
w 1928 roku, założyli go zesłańcy
lub ich potomkowie z wieku
XVIII, XIX i XX, uczestniczyli
oni w obronie Warszawy w
1920 roku. Patronami tego aktu
założycielskiego byli Ignacy
Mościcki i Józef Piłsudski.
Obecnie należy do Związku
Sybiraków około 30 000
zesłańców, którzy jako dzieci
zesłani zostali na Sybir (w
Warszawie
Sybiraków
jest
około 2000). Sybiracy osiedlali
się w różnych regionach Polski
próbując, wbrew woli władzy
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PRL, przetrwać. Również na
Dolnym Śląsku.
Obok Leśnej jest piękny zamek
Czocha. Właściciel przedwojenny
gromadził w nim dzieła sztuki i
posiadał wspaniały księgozbiór.
Miał też sejf, z szyfrem prawie
elektronicznym. Gdy nastała
władza
ludowa
wystarczył
palnik by wypalić dziurę.
Jedna ciężarówka wspaniałych
ikon wysadzanych perłami i
diamentami, kandelabry i srebrne
zastawy, została zabezpieczona,
dwie pozostałe zniknęły wraz
z burmistrzem i komendantem
Milicji Obywatelskiej w Leśnej.
Zamiłowanie do kandelabrów
władza centralna ma do dzisiaj.
Ma też talent do niszczenia
tego co po II RP pozostało. Od
zakończenia wojny nastąpiła
straszna
dewastacja
tych
terenów wskutek likwidacji
przemysłu i niedbałości o mienie
publiczne. Nic dziwnego, iż
na tablicach dokumentujących
przeprowadzane dzisiaj prace
istnieją zapisy „odtwarzanie
zdewastowanej infrastruktury”. A
w Szwajcarii drewniane budynki
dworcowe na trasie Chur – Aroza
stoją od 1915 roku, naprawiane
na bieżąco i przez fachowców. I
nie potrzebują środków unijnych,
po prostu zarządzają umiejętnie
tym co mają.
Sybiracy i Polacy wypędzeni
z Małopolski Wschodniej oraz
uciekający przed zbrodniarzami
komunistycznymi żołnierze AK,
znajdowali na Dolnym Śląsku
schronienie.
Zamieszkiwali
w często oszabrowanych już
domach (nawet bez drzwi i okien)
i znajdowali
zatrudnienie w
okolicznych hutach, kopalniach,
fabrykach i PGR-ach. Dzisiaj ci
starsi, zmaltretowani w łagrach,
więzieniach,
katowniach,
spracowani moi Rodacy żyją
we wsiach i miasteczkach, w
których „szczęśliwa” władza
(rozumiem, że komunikat „
80% szczęśliwych
Polaków
„ na pasku TVN pochodzi z
ankiety przeprowadzonej w
słynnej jadłodajni) zlikwidowała
ośrodki zdrowia, apteki, sklepiki,
linie
kolejowe,
połączenia
PKS a likwidując kopalnie,
huty, zabrała starszym ludziom
dzieci, które musiały wyjechać
za pracą. Ale szczęśliwa pani
poseł PO w programie „Bliżej”
zakomunikowała,
iż
mamy
najwięcej w UE siłowni w
plenerze! Szkoda , że nie wind
montowanych w blokach bez
wind, w których na czwartym
piętrze mieszkają, niczym w
więzieniu, starzy ludzie. A komu
służą autostrady w wyludnionych
wsiach i miasteczkach? Czy
budujemy je dla tych, którzy
niedługo staną się właścicielami
naszej wspólnej, polskiej ziemi
odziedziczonej przez przodków,
którzy o nią walczyli z zaborcami
dla nas ?
Bielawa, też na Dolnym
Śląsku,
wspaniałe
zakłady
produkujące znane na świecie
komplety pościeli. Od momentu
gdy pojawił się w zakładach
Prezydent
Kwaśniewski

roztaczając przed pracownikami
wizję
szczęśliwości
i
polecając nowego zarządcę
z Kraśnika,
nastąpiła znana
„restrukturyzacja”, zwalniamy,
burzymy
2
budynki
by
ograniczyć środki na utrzymanie,
bierzemy
pożyczki
by
następnego dnia ogłosić upadłość
firmy. Drogie maszyny tkackie
najnowszej technologii, ciągi
technologiczne, zapasy materiału
i innych składników majątku
sprzedajemy
do
Pakistanu.
Inżynier, który pracował tam
15 lat płacze, przechodząc
obok zdewastowanej fabryki.
W schronisku na Szczelińcu na
korytarzu, na drewnianej półce
leży książka Grażyny Lipińskiej
„Jeśli ja zapomnę o Nich..”,
to dobra lektura po górskiej
wędrówce.
Jesteśmy
narodem
tolerancyjnym, przez wieki
wielonarodowościowym
i
solidaryzującym
się
z
prześladowanymi
i
potrzebującymi. Nie zgadzam się
na ponowne obciążenie kosztami
decyzji rządowych tych, już
wielekroć
poszkodowanych.
Może czas, by solidarność
okazali
obecni
właściciele
pałaców na Pomorzu, domów
w Barcelonie, mieszkań w
Alei Róż i willi w Aninie i
Magdalence,
potomkowie
tych, którzy skorzystali na
nacjonalizacji majątku IIRP i
grabieży majątku inteligencji
polskiej oskarżonej o „zdradę
władzy
ludowej”.
Generał
August Emil Fieldorf, ps. Nil
został bestialsko zamordowany
przez
polskich
zbrodniarzy
komunistycznych
a
meble,
które jego żona przywiozła w
ramach mienia przesiedleńczego
z Wilna zostały skonfiskowane.
Bożena Ratter
Wiersz, który przysłała do Lwowa
wywieziona do Kazachstanu
Maria Blachaczek-Mazurowa:
Miastu Miłosierdzia
Obce tobie frazesy uniesień i
wzruszeń.
Pozanałoś jak jest ciężko śmierć
w słowa zamieniać,
Jak daleko wzrok sięga zza kraty
więzienia
I jak trudno jest matkom twarz z
bólu osuszyć.
Gdy wrzask meetingu turkot
pociągów zagłuszył
I
w
pustych
oczodołach
zmartwiałych kamienic
Groza ech Kazachstańskich
stężała milczeniemWtedy prawda nad prawdy
wybuchła ci w duszy.
Oto w rosyjskiej stajni, wśród
bydlęcych zbirów
W straszliwych narodzinach nad Wołgą, stepamiNowa Polska powstaje - po
krańce Sybiru.
Wtedy poszedłeś do Niej
wschodnimi szlakami
Jak czwarty król za tymi z
kadzidłami i mirą-Szedłeś do Niej tak śmiesznie po
prostu; paczkami.
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ROCZNICA
ZBRODNI
W ZŁOCZOWIE
HISTORYCZNE MIASTO ZŁOCZÓW
Aleksander Szumański
HISTORYCZNE
ZŁOCZÓW

MIASTO

Złoczów (ukr. Золочів, jid.
װעשטָאל ז, Złoczew) – miasto w obwodzie lwowskim Ukrainy, stolica
rejonu złoczowskiego. Położony
nad rzeką Złoczówka (dopływem
Bugu) w paśmie wzgórz Woroniaków i Gołogór; ważna stacja kolejowa na linii Lwów – Tarnopol.
22,4 tys. mieszkańców (szacunek
na 2006 rok).
W latach 1523 - 1772 w województwie ruskim Rzeczypospolitej. Po pierwszym rozbiorze (1772
r.) w granicach imperium Habsburgów, od 1804 r. Cesarstwo Austrii,
w latach 1866-1918 kraj koronny
Galicja w składzie Austro-Węgier.
Od 1 listopada 1918 roku do maja
1919 roku pod administracją Zachodnio Ukraińskiej Republiki
Ludowej, od maja 1919 roku do 15
marca 1923 roku pod tymczasową
administracją Polski, zatwierdzoną
przez paryską konferencję pokojową 26 czerwca 1919 roku.
Suwerenność Polski nad terytorium Galicji Wschodniej Rada
Ambasadorów uznała 15 marca
1923 roku.
Od 15 marca 1923 roku do 16
sierpnia 1945 roku miasto powiatowe w województwie tarnopolskim
w II Rzeczypospolitej. Po agresji
ZSRR na Polskę 17 września 1939
roku pod okupacją Armii Czerwonej, anektowany przez ZSRR.
Po ataku III Rzeszy na ZSRR od
czerwca 1941 roku do lipca 1944
roku pod okupacją niemiecką,
wcielony do Generalnego Gubernatorstwa w składzie Dystryktu
Galicja. Od lipca 1944 roku do 16
sierpnia 1945 roku ponownie okupowany przez Armię Czerwoną.
Po konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945 roku), wyłoniony w konsekwencji jej ustaleń Tymczasowy
Rząd Jedności Narodowej podpisał
16 sierpnia 1945 roku umowę z
ZSRR, uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią
granicę Polski, w oparciu o porozumienie o granicy zawarte pomiędzy PKWN i rządem ZSRR z dnia
27 lipca 1944 roku. W konsekwencji umowy województwo tarnopolskie (w tym Złoczów) włączono
do Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej w składzie
ZSRR, w której pozostawał do
1991 roku, od 1991 roku na terytorium Ukrainy.
HISTORIA MIASTA
W 1180 roku pod nazwą Radzicze – pod koniec XIII w. stała tam
drewniana warownia, spalona w
XIV i XV w. podczas najazdu Tatarów krymskich.
W 1442 roku już jako Złoczów,
własność Jana z Sienna.
15 września 1523 roku – prawa
miejskie (król Zygmunt I Stary).

Własność m.in. rodzin Sienieńskich z Sienna, Górków, Sobieskich; od 1552 roku należał do
Marka Sobieskiego, dziadka króla
Jana III Sobieskiego, Radziwiłłów
od 1740 roku, Komarnickich w
XIX w.
Ormianie, którzy w XVI w. osiedlali się w Złoczowie i w regionie,
przyczynili się do rozwoju handlu.
W latach 1634-1636, Jakub Sobieski (ojciec przyszłego króla
Jana III Sobieskiego) ufortyfikował Złoczów, a na miejscu dawnej
warowni wybudował zamek, który
wzmocnił czterema bastionami,
które zdobiły herby: Janina, Gozdawa, Rawicz i Herburt.
Jakub Sobieski (syn Jana III Sobieskiego) założył w Złoczowie Kolegium Pijarskie, w którym po 1760
roku wykładał m.in. Onufry Kopczyński, (autor pierwszej gramatyki języka polskiego). Do kolegium
uczęszczał Ignacy Zaborowski,
autor pierwszych polskich tablic
logarytmicznych.
27 maja 1809 roku – w ramach
wojny polsko-austriackiej i marszu
spod Zamościa oraz po wejściu do
Galicji, płk Piotr Strzyżewski ze
swoim oddziałem ruszył na południe na Złoczów, zdobywając miasto bez walki. Prezesem polskiego
rządu złoczowskiego mianował
Tomasza Dąbskiego, a wiceprezesem Kownackiego.
W latach 1772-1918 Złoczów
wraz z miejscowościami: Zarzecze, Zazule, Folwarki i Woroniaki
zamieszkiwało 9473 osób, według
spisu ludności z 1857 roku.
W 1797 roku miasto zniszczył pożar.
Nowi właściciele, Komarniccy od
1801 roku, odrestaurowali zamek
na swoją rezydencję, którą w 1834
roku wydzierżawili na koszary. W
roku 1872 rząd austriacki nabył zamek od sukcesorów Komarnickich
i przeznaczył go na budynek dla
sądu i więzienie.
Miasto wróciło do dawnej świetności w drugiej połowie XIX w.
Pożar w 1903 roku ponownie
zniszczył miasto.
Podczas I wojny światowej, w rejonie miasta, toczyły się walki rosyjsko-austriackie w latach 1914
i 1915 i rosyjsko-niemieckie w
1917 roku, w wyniku których m.in.
zniszczono zamek Sobieskich.
ZBRODNIE UKRAIŃCÓW I
SOWIETÓW
W okresie Zachodnio Ukraińskiej
Republiki Ludowej w nocy z 26
na 27 marca 1919 roku Ukraińcy
aresztowali kilkunastu polskich
kolejarzy, pod rzekomym zarzutem
spiskowania wobec nowej władzy
ukraińskiej.
Podczas dwugodzinnych tortur
próbowano wymusić na nich przyznanie się do winy, po czym wydano wyroki śmierci.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
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W ten sposób zamordowano w
Złoczowie 28 Polaków.
W sierpniu 1920 roku toczyły się
walki pod Złoczowem w ramach
wojny polsko-bolszewickiej.
W okresie międzywojennym Złoczów był garnizonem 52 Pułku
Piechoty Strzelców Kresowych i
12 Pułku Artylerii Lekkiej.
13 marca 1928 roku Szczepan
Grzeszczyk polski pilot sportowy
wykonał pierwszy w Polsce lot żaglowy na Łysej Górze koło Złoczowa, na szybowcu CW - I konstrukcji Wacława Czerwińskiego.
W latach 1939-1941 miasto okupowali Sowieci. Licznych polskich
mieszkańców deportowano w głąb
ZSRR.
Na zamku Sobieskich znajdowało
się wiezienie NKWD, w którym
po ataku III Rzeszy na ZSRR w
czerwcu 1941 NKWD dokonało
masowych egzekucji na polskich,
ukraińskich i żydowskich więźniach.
Trwają starania o umieszczenie
na zamku tablicy upamiętniającej
Polaków zamordowanych tam w
latach 1939-1941.
Z więzienia w Złoczowie wyprowadzono tuż po 22 czerwca kolumnę około stu więźniów, którym
naczelnik więzienia oświadczył, że
zostaną doprowadzeni do najbliższej stacji kolejowej i wywiezieni
w głąb Związku Sowieckiego.
Po dojściu do wsi Folwarki, konwojenci rozpoczęli z broni maszynowej egzekucję prowadzonych.
Ocalało jedynie trzech więźniów,
którzy zdecydowali się na ucieczkę, wykorzystując zamieszanie
spowodowane niemieckim nalotem.
Tych, którzy pozostali w więzieniu, również zamordowano. Według relacji ukraińskiej zginęło
sześciuset czterdziestu dziewięciu
więźniów, z czego rozpoznać miano czterdziestu siedmiu Ukraińców. Uciekający enkawudziści pozostawili dokumentację więzienną,
która dostała się w ręce okolicznej
ludności.
Według ustaleń Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Łodzi, po
wkroczeniu Niemców, zwłoki ofiar
znaleziono w masowych okrytych
darnią grobach w ogrodzie więziennym i na dziedzińcu zamku.
Zwłoki były częściowo okaleczone.
W latach 1941-1944 miasto znajdowało się pod okupacja niemiecką. W zamku Sobieskich Gestapo
urządziło miejsce kaźni.
4 lipca 1941 roku miał miejsce tzw.
Pogrom w Złoczowie, o którym
poniżej.
Nacjonaliści ukraińscy, wspólnie z
Niemcami, wymordowali ok. 500
zamieszkujących Złoczów Żydów.
Pozostałych, z miasta i okolic, hitlerowcy zamknęli w getcie, skąd
5,2 tys. osób wywieziono do obozu
zagłady w Bełżcu w sierpniu - listopadzie 1942 roku, a ok. 5 tys.
wymordowano podczas likwidacji
getta w 1943 roku.
W latach 1945-1991 Złoczów miasto w Ukraińskiej Socjalistycznej
Republice Radzieckiej,
a od 1991 roku znajduje się w granicach Ukrainy.
Słynie z przemysłu lekkiego, spożywczego, materiałów budowlanych oraz z zakładów sprzętu radiowego.
W Złoczowie działa oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej im. ks. bpa Jana Cieńskiego.

ZABYTKI MIASTA
- Zamek Sobieskich, z XVI wieku,
obecnie własność Lwowskiej Galerii Sztuki.
-Figura św. Jana obok zamku, ustawiona w miejscu, w którym król
Jan III nakazał stracić zbuntowanych osadników z Woroniak.
-Cerkiew unicka pod wezwaniem
św. Mikołaja, najstarsza świątynia
w mieście, konsekrowana w XVI
w.
-Dawny kościół parafialny oo. bernardynów, wzniesiony w latach
1624-1626; od XIX w. cerkiew
unicka pod wezwaniem Zmartwychwstania.
- Dawny kościół oo. pijarów pod
wezwaniem Wniebowzięcia NMP
z 1730 roku.
-Synagoga wybudowana przez Jakuba Sobieskiego w 1724 roku.
-Kaplica Poległych Bohaterów
(także zwana Kaplicą Orląt Złoczowskich) na miejscowym cmentarzu.
W kaplicy spoczywają zwłoki
22 oficerów i żołnierzy polskich,
torturowanych i zamordowanych
przez Ukraińców w Złoczowie w
czasie walk polsko-ukraińskich w
latach 1918-1920.
Kaplica została poświęcona 21
września 1921 roku po ekshumacji zwłok poległych, którzy zostali
pochowani pierwotnie w zbiorowej
mogile na miejscowym cmentarzu.
Uroczystości poświęcenia kaplicy zgromadziły ok. 40.000 osób
w tym senatorów USA i Wielkiej
Brytanii.
W okresie Ukraińskiej SRR w kaplicy znajdował się magazyn narzędzi i składowisko śmieci. W 1992
roku miejscowe Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej
przy późniejszym wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
przystąpiło do odnowy obiektu,
który był w ruinie: zawalony dach,
drzewa rosnące na murach.
Po renowacji na pierwszym piętrze
znajduje się mauzoleum, a na drugim kaplica.
-W Złoczowie znajduje się pomnik
Markijana Szaszkewycza (ukraińskiego poety i pisarza, duchownego greckokatolickiego).
LUDZIE ZWIĄZANI Z MIASTEM
- Stanisław Angerman - polski
prawnik, urzędnik konsularny,
- Jan Buras – polski duchowny katolicki, proboszcz tutejszej parafii
w latach 1995-2003,
- Tadeusz Brzeziński – polski dyplomata,
- Jan Cieński – polski ksiądz katolicki, od 1967 jedyny (tajny) biskup
katolicki na Kresach Wschodnich,
- Józef Czernecki, nauczyciel,
-Włodzimierz Demetrykiewicz –
polski archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
-Tadeusz Hupałowski – polski dowódca wojskowy, generał, działacz
państwowy, prezes NIK,
- Feliks Giela – polski aptekarz,
burmistrz Sanoka,
- Salomon Igel – polski filozof i
psycholog,
- Marian Iwańciów – polski malarz, grafik, pedagog,
- Jerzy Kołaczkowski – polski dyrygent, kompozytor,
- Franciszek Mazurkiewicz – polski dowódca wojskowy, kapitan
rezerwy piechoty WP, brat płk
Jana Mazurkiewicza, w powstaniu
warszawskim dowódca batalionu

Miotła,
-Jan Mazurkiewicz – polski dowódca wojskowy, pułkownik AK,
dowódca Zgrupowania „Radosław” w czasie powstania warszawskiego,
-Fryderyk Papée – polski historyk,
bibliotekoznawca, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Stanisław Schaetzel – adwokat,
poseł do Sejmu Krajowego Galicji
- Józef Sebald – polski fotograf,
- Jakub Sobieski – polski magnat,
poseł, pamiętnikarz, działacz polityczny, dowódca wojskowy, ojciec
króla Polski Jana III Sobieskiego,
- Marek Sobieski – polski magnat,
starosta jaworowski i krasnostawski, rotmistrz wojsk koronnych,
brat króla Polski Jana III Sobieskiego,
- Stanisław Sobiński – polski pedagog, społecznik, lwowski okręgowy kurator szkolny, zamordowany
przez ukraińskich nacjonalistów
we Lwowie,
- Kamil Stefko – polski prawnik,
spec. prawa procesowego cywilnego, prof. prawa Uniwersytetów:
Lwowskiego i Ekonomicznego,
członek Komisji Kodyfikacyjnej
II RP,
- Wacław Świerzawski – polski
duchowny katolicki, biskup sandomierski w latach 1992-2002,
- Jan Thullie – polski dowódca
wojskowy, generał dywizji Wojska
Polskiego II RP,
- Ignacy Zaborowski – polski pijar,
matematyk i geodeta, prof. geometrii, członek Towarzystwa do Ksiąg
Elementarnych, autor pierwszych
polskich tablic logarytmicznych.
ROCZNICA ZBRODNI
ZŁOCZOWIE

W

Najpierw połamali mu palce. Potem zmasakrowali plecy setkami
uderzeń nahajki. Wreszcie usłyszał
sentencję wyroku śmierci i został
zawleczony pod mur egzekucyjny.
Z oddali dobiegały odgłosy wojny.
Na gruzach dawnych imperiów
nowopowstałe państwa toczyły ze
sobą śmiertelne boje. O panowanie nad Małopolską Wschodnią
walczyły wówczas zaciekle siły
zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
i Zachodnio Ukraińskiej Republiki
Ludowej.
Jednak Ludwik Wolski nie nosił
żołnierskiego munduru. Był poetą,
okrutna kaźń spotkała go za... napisanie wiersza.
KREW POBRATYMCZA
Wojna polsko-ukraińska lat 19181919 była okrutnym konfliktem.
Krew lała się nie tylko na polach
bitew. Nienawistna kampania antypolska polityków ukraińskich
prowadzona od szeregu lat teraz
wydawała krwawy plon.
Już podczas walk o Lwów w listopadzie 1918 roku. popełniono liczne zbrodnie na jeńcach i ludności
cywilnej.
Mieszkańcy Lwiego Grodu ze
zgrozą przekazywali sobie informacje o wyrżnięciu obrońców
miasta wziętych do niewoli przez
„kozaków” atamana Dołuda, o wymordowaniu rodziny Michalewskich, o masakrze w hotelu „Esplanade”, o torturowaniu i zabijaniu
sanitariuszek, o ostrzelaniu szpitala
na Politechnice.
Również w listopadzie Ukraińcy
puścili z dymem Biłkę Szlachecką,
zabijając 28 jej mieszkańców.
Jeszcze większe rozmiary przybra-

ła grudniowa rzeź w Sokolnikach,
gdzie liczba zamordowanych przekroczyła 50.
W Brzeżanach od kul plutonu egzekucyjnego zginęło 17 osób.
W Stanisławowie mord na siedmiu
małoletnich aresztantach poprzedziły makabryczne tortury – chłopcom wykłuto oczy, wyrwano języki i obcięto uszy.
Nie mniejszą inwencją wykazali
się oprawcy z Chodaczkowa Wielkiego, którzy wyjątkowo okrutnie
okaleczyli cztery młode Polki z
Wiśniewa (następnie zamordowane), gdzie pogrzebano żywcem katolickiego księdza, oraz zbrodnie w
wielu innych miejscowościach.
Szczególnie brutalne traktowanie
przetrzymywanych Polaków odnotowano w więzieniach i obozach,
poza wspomnianym już Stanisławowem, również w Tarnopolu,
Kołomyi, Mikulińcach i Czortkowie.
Na tej ponurej liście znalazł się także Złoczów (woj. tarnopolskie).
TREBA ZNYSZCZYTY
Ukraińcy opanowali Złoczów już
w listopadzie 1918 roku. Swoje
rządy rozpoczęli w sposób nader
charakterystyczny,
mianowicie
od... zdewastowania pomnika Adama Mickiewicza. Wkrótce dotychczasowych patronów ulic (Sobieskiego, Kilińskiego, Kopernika,
Mickiewicza, Potockiego i in.) zastąpili nowi, uznani przez nowych
włodarzy miasta za stosowniejszych (m.in. Chmielnicki, Petlura,
Nordau, Mendelsohn, rzucała się
też w oczy sympatyczna nazwa ulicy Szulem Alejchem).
Zabroniono używania języka polskiego w miejscach publicznych
(również w szkole). Miejscowa gazeta „Zołocziwskie Słowo” niemal
w każdym numerze piętnowała
rzekome zbrodnie polskie i polski
imperializm, domagając się zemsty
i zdecydowanej rozprawy z wrogami Ukrainy.
„A ukrainśkyj narod, mimo cych
wsich prowokacyj, terpeływo
mowczyt. Ałe koneć jeho terpciu,
koneć joho pobłażływosty! Ciu
ohnennu żmiju treba znyszczyty
ohnem! Treba znyszczyty, szczob
ślidu ne buło, de żyw wirołomnyj
pidstupnyj Polak!” (–ukraińska
prasa złoczowska „ZS” 4 grudnia1918).
Rządy ukraińskie w Złoczowie nabrały charakteru iście gangsterskiego. Przeprowadzano aresztowania
dziesiątków miejscowych Polaków
pod zarzutem niecnego spiskowania. Następnie zatrzymanym
przedstawiano oferty uwolnienia
w zamian za uiszczenie wysokiej
kaucji. Niestety, ku konsternacji
„śledczych”, uwięzieni zaczęli solidarnie odmawiać zapłacenia haraczu, dobrowolnie godząc się na
wielotygodniowe uwięzienie.
PODSZEPTY WROGA
Trzeba przyznać, że choć władze
ukraińskie uciskały miejscową
społeczność polską, zarazem przykładnie współpracowały z tutejszymi Żydami.
Sielanka ukraińsko - żydowska
trwała jedynie do 5 marca 1919
roku, kiedy to cywilne bandy ukraińskie, wraz z zdemoralizowanym
żołdactwem ukraińskim przypuściły szturm na żydowskie sklepy.
Dowództwo garnizonu złoczowskiego w końcu powściągnęło
swych podkomendnych, a następ-
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nie poszukało winnych wśród...
Polaków, których „podszepty”
miały spowodować orgię rabunków.
Jak ogłoszono w oficjalnej odezwie:
„Wielka część złoczowskiego garnizonu, podburzona przez naszych
narodowych wrogów, Polaków,
samowolnie wyszła na miasto i
dopuściła się tutaj rabunków na
ludności żydowskiej. [...] Niestety
nasz naród często słuchał podszeptów wroga [...]”.
Wkrótce zdecydowano się zaostrzyć terror wobec „podstępnych
Polaków”. W przewidywaniu oporu komendant garnizonu, ataman
Łyśniak zapowiedział bez ogródek:
„[...] za zranienie 1 żołnierza ukraińskiego będzie rozstrzelanych 5
Polaków bez względu na wiek i
płeć, a za zabójstwo 1 żołnierza 10
Polaków. W wypadku zamieszek
każę zdziesiątkować całą polską
populację.”
ZABIĆ POETĘ
Wśród aresztowanych był młody,
zaledwie 24-letni Ludwik Lubicz
Wolski, były asystent przy katedrze
botaniki w Dublanach, komisarz
rolniczy przy starostwie zborowskim.
Ludwik od dzieciństwa wychowywany był w atmosferze patriotycznej.
W dniu swego chrztu otrzymał od
babki, Wandy Młodnickiej z domu
Monné ( muzy Artura Grottgera),
dwa grottgerowskie kartony „Na
chórze” i „U grobu Kościuszki”,
zaś ojciec chrzestny Ludwika,
Władysław Bełza, dedykował mu
swój słynny „Katechizm polskiego dziecka”.
Ludwik, będąc świadkiem poczynań budowniczych ukraińskiej
państwowości w Złoczowie, dał
wyraz swoim odczuciom w wierszu satyrycznym:
„UKRAINA”:
„Byli Niemcy i Moskale,
Człowiek siedział u komina.
Dzisiaj siedzi w kryminale,
Bo woskresła Ukrajina.
Biedak czy też gruba ryba,
Wszystkich pod klucz się zamyka,
Wkrótce internują chyba
Co drugiego nieboszczyka.
I nie wpuszczą go do nieba,
Aż da okup zań rodzina,
Bo „na wijsko hroszi treba,
Gdy woskresła Ukrajina.”
W sposób zgoła barbarzyński
Obalili Mickiewicza
Znak, że Naród Ukraiński
Do kulturnych się zalicza”.
Rękopis wiersza znaleziony w
trakcie rewizji wywołał wściekłość
złoczowskich kacyków.
Rychło postanowili udowodnić
młodemu rymopisowi „kulturny”
charakter ukraińskich rządów.
ZŁOCZOWSKA GOLGOTA
Kilkudziesięciu Polakom przetrzymywanych w więzieniu w Złoczowie postawiono zarzut zbrodniczej
konspiracji przeciw Zachodnio
Ukraińskiej Republice Ludowej.
Aresztantów próbowano zmusić
do przyznania się razami nahajek (niektórzy otrzymali po 500
plag!). Wspominał Józef Rajmund
Schmidt, emerytowany zastępca
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prokuratora i były poseł na Sejm
Krajowy:
„Mimo moich protestów porwali
mnie owi żołnierze i po krótkiej
obronie z mojej strony przemogli
mnie, rzucili na ławkę, jeden z
żołnierzy siadł mi na karku, drugi na nogach, a dwaj poczęli mię
okładać bykowcami, aż do utraty
przytomności. Kiedy przytomność
odzyskałem, żądano ode mnie,
abym wymienił nazwiska skonspirowanych, a gdy to było bez skutku, bito mnie po raz drugi i trzeci,
za każdym razem do utraty przytomności.”
W wyjątkowym bestialstwem potraktowano Ludwika Wolskiego.
Więziona wtedy również pisarka
Maria Jehanne Wielopolska-Janowska zeznała potem przed władzami polskimi:
„[...] sprowadzono p. Wolskiego
do konfrontacyjnego przesłuchania - tenże przyznał się do autorstwa tego wiersza. Zauważyłam, że
p. Wolski był wówczas już bardzo
skatowany – zmieniony nie do
poznania i opuchnięty. Rozglądnąwszy się po pokoju, w którym
to przesłuchanie miało miejsce,
zauważyłam, że cały był zbryzgany krwią i zdawało mi się jakby
kawałki ciała na ścianie tkwiły,
na podłodze leżała szmata cała
skrwawiona”.
Towarzysze z celi zapamiętali
„zmasakrowane ciało” poety;
„że nie ma skóry na grzbiecie”;
„zobaczyliśmy, że ciało miał
czarne jak węgiel”; „był tak
okropnie skatowany, że po kilku
godzinach od bicia wykazywał
już na całej powierzchni stan ropienia”...
EGZEKUCJA
27 marca 1919 roku. koło cmentarza w Złoczowie żołnierze ukraińscy wykopali dwa wielki doły.
Tego samego dnia wieczorem w
więzieniu rozpoczęło się zabijanie
Polaków – domniemanych konspiratorów.
„Naraz wstrząsnął nami huk silnej salwy karabinowej, po której
nastąpiło 13 pojedynczych strza-
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łów. [...] Słyszeliśmy nawoływania: „Dobyj!” i silne uderzenia
kolbami w głowy nieszczęśliwych”
– wspominał polski więzień.
Strzelano z odległości zaledwie
trzech kroków, używając kul dum-dum, które powodowały straszliwe rany. Tego wieczora uśmiercono dziewięciu więźniów. W następnych dniach doszło do nowych
egzekucji.
Ogółem zamordowano 22 osoby.
Ludwik Wolski zginął (wraz z trzema towarzyszami) w dniu 1 kwietnia 1919 roku.
Spowiednika poprosił o przekazanie informacji rodzinie, że oddał
życie „jak dobry Polak”. Zamordowano go trzema strzałami w twarz,
oddanymi z najbliższej odległości.
Jego współtowarzyszowi w męczeństwie, inżynierowi Marianowi
Nieciowi pozwolono napisać list
do żony:
„Dziecino moja, pamiętaj o naszych dzieciach, wychowaj ich w
pamięci o ojcu, który zginął tak
tragicznie. [...] Szczególnie Jerzyk
będzie trudny do prowadzenia. Zosieńka będzie zawsze grzeczna. Jerzyka nie karz, gdyż ma dobre serce, tylko żywy bardzo. Tak bardzo
pragnę wiedzieć, jakie będzie maleństwo, ale trudno. [...] Żegnaj,
moja Najdroższa Istoto, żegnajcie
moje dzieci – bądźcie uczciwymi
ludźmi. Z myślą o was umieram.”

wobec Lachów [...] póty nie będzie
spokoju i dobra na ukraińskiej
ziemi, póki będzie tu żyć lackie
nasienie. [...] Pamiętaj, że Lach
to najgorsza gadzina, jaka istnieje w Europie [...] Kobieto ukraińska, skoro tylko twoje dziecię
nauczy się pierwszych słów, mów
mu razem z modlitwą, że jego obowiązkiem będzie szkodzić lackim
gadom zawsze i wszędzie, i wiązać
się ze wszystkimi wrogami Polski.
Nie zamkniesz oczu na łożu śmierci, póki tego nie przekażesz swojemu synowi jako swą ostatnią wolę
matczyną.[...]”
Dzisiaj wspomnienie o polskich
ofiarach z lat 1918-1919 zostało
przesłonięte koszmarem czerwonych nocy na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach II wojny światowej, rozmiarami potwornej rzezi dokonanej przez Ukraińską Powstańczą Armię oraz przez
policję ukraińską w służbie Hitlera.
Jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to właśnie u świtu niepodległości Rzeczypospolitej, w
katowniach Złoczowa, Stanisławowa i Tarnopola, na zgliszczach
Biłki Szlacheckiej i Sokolnik, w
krwiożerczych odezwach ukraińskich wojskowych i polityków – że
to właśnie wtedy rodziło się krwawe monstrum, które ćwierć stulecia później pokazało światu swe
odrażające oblicze.
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POGROM W ZŁOCZOWIE

Jak wspomniałem, zbrodnia w
Złoczowie nie była jedyną w
owym czasie. Popełnionych okrucieństw nie da się wytłumaczyć
czynami poszczególnych zdemoralizowanych jednostek. Antypolska
propaganda ukraińskich czynników oficjalnych przybierała na zajadłości do ostatnich dni konfliktu.
„Bij lacką swołocz! [...] Ukraiński
żołnierzu! Bij lackiego gada, gdzie
dopadniesz!” – wzywało pismo
Armii Halickiej „Striłec”.
Ulotka kolportowana wśród żołnierzy ukraińskich głosiła:
„Pamiętaj, ukraiński żołnierzu,
że tylko cham i niewolnik może
mówić o miłosierdziu i łagodności

W czerwcu 1941 roku, przed wycofaniem się z miasta, NKWD zamordowało od 649 do 752 osadzonych w więzieniu w Złoczowie, (w
tej liczbie również Żydów) mieszczącym się w zamku Sobieskiego.
Ciała ofiar oprawcy wrzucali do
głębokiego dołu wykopanego na
dziedzińcu zamku. 1 lipca 1941
roku Złoczów został zajęty przez
niemieckie wojska. Odnalezienie
ofiar NKWD, które zbiegło się z
wkroczeniem do miasta Niemców,
posłużyło za pretekst do organizacji pogromu Żydów, których oskarżono o sympatyzowanie z komunizmem.
2 lipca 1941 roku ukraińska część

ludności miasta odbyła spotkanie,
na którym wybrano tymczasowy
komitet wykonawczy oraz uchwalono rezolucję obciążającą Żydów
winą za śmierć więźniów. Ukraińcy zwrócili się do Niemców z
prośbą o zgodę na akcję odwetową, na co Niemcy odpowiedzieli
pozytywnie.
Niemiecki wojskowy komendant
miasta zabronił Żydom opuszczania miasta i nakazał im nosić białe
opaski z gwiazdą Dawida.
Rozlepiono plakaty, wzywające
Żydów pod groźbą śmierci do stawienia się następnego dnia o ósmej
na placu ratuszowym.
PRZEBIEG POGROMU
3 lipca 1941 roku od rana żołnierze
dywizji SS Wiking oraz Ukraińcy,
głównie młodzież(według innych
źródeł - członkowie grupy marszowej OUN bądź milicji OUN), wyganiali Żydów na ulice Złoczowa
zmuszając ich do wykonywania
różnych prac, na przykład porządkowania ulic oraz zapędzając na teren więzienia celem wydobywania
zwłok.
Zapędzaniu Żydów do więzienia
towarzyszyło bicie. Na miejscu esesmani oddzielali kobiety i dzieci
od mężczyzn.
Tych ostatnich przymuszano do
wydobywania ciał ofiar z grobu gołymi rękoma i do oczyszczania ich.
Zwłoki kładziono na dziedzińcu
celem identyfikacji. Po wydobyciu
zwłok esesmani otworzyli ogień do
Żydów znajdujących się na dnie
wykopu.
W tym czasie mordy przeniosły się
na ulice miasta. Cywile uzbrojeni
w siekiery, widły i pałki atakowali Żydów. Zgodnie z zeznaniem
świadka, rabina Elenberga przywiązano do motocykla i ciągnięto,
aż zmarł.
Po południu oficer sztabowy 295.
dywizji piechoty Helmuth Groscurth, przeciwnik nazistowskiej
polityki wobec Żydów, dowiedziawszy się o wydarzeniach w
mieście, nakazał niemieckiemu
komendantowi miasta przerwać
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pogrom.
Komendant wyznaczył to zadanie
pułkownikowi Otto Korfesowi a
ten wysłał do zamku swojego wysłannika.
Według sprzecznych informacji
wysłannik jedynie kazał opuścić
zamek żydowskim kobietom i
dzieciom, bądź nakazał esesmanom zakończyć egzekucję w ciągu godziny. Po jego wyjeździe
esesmani kontynuowali masakrę,
którą przerwała dopiero wieczorna
ulewa.
Rano 4 lipca 1941 roku Korfesa
powiadomiono, że na zamku ponownie odbywają się mordy. Po
przybyciu tam zastał kilkuset Żydów oraz esesmanów i ukraińskich
uzbrojonych cywilów przygotowujących się do egzekucji. Według
M. Carynnyka tym razem pogrom
został przerwany.
Liczbę ofiar pogromu ocenia się
na 1,4 tysiąca, do kilku tysięcy.
Niektóre źródła podają, że pogrom
trwał 4 dni. Sceny z pogromu zostały sfotografowane przez żołnierzy Wehrmachtu.
Jako organizatorów pogromu wymienia się esesmanów z dywizji SS
Wiking, bojówki tzw. ukraińskiej
samoobrony, którą organizował
miejscowy ośrodek OUN, uzbrojonych ukraińskich cywili, milicję
OUN oraz grupę marszową OUN
pod dowództwem Iwana Kłymowa.
Gabriele Lesser wymienia także
Sonderkommando 4b Eisatzgruppe C, jako obecne w Złoczowie w
przeddzień pogromu.
Źródła:
http://www.pch24.pl/rocznica-zbrodni-w-zloczowie,13643,i.
html
Andrzej Solak http://www.pch24.
pl/rocznica-zbrodni-w-zloczowie,13643,i.html#ixzz3p3VIreEI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrom_w_Z%C5%82oczowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ocz%C3%B3w

Kształtowanie narodu
ukraińskiego
Stanisław Żurek

„Ukraińscy historycy odkryli i
ogłosili przed światem, że naród ukraiński jest najstarszym
narodem na świecie i powstał w
czasach biblijnych. Synowie Jafeta czyli wnuki Noego mieli być
pierwszymi mieszkańcami Kijowa. Rolnikami ukraińskimi byli
Ariowie i Scytowie. To Ukraińcy
pierwsi udomowili konia, zbudowali koło i wóz, wytapiali miedź
i pierwsi stworzyli pismo, które
od nich przejęli Grecy i Rzymianie. Przodkowie Chrystusa także
pochodzili z Galicji, był On więc
z pochodzenia Ukraińcem. Trzeba więc historię świata pisać na
nowo, zaczynając oczywiście od
Biblii” (z forum internetowego).
Czy trzeba więc pisać także od

nowa historię Polski? Okazuje
się, że nie trzeba, ponieważ napisali ją już „historycy” ukraińscy.
„W 2010 roku we Lwowie ukazał się przewodnik turystyczny
„Ukraińskie miejsca w Polsce”,
którego prezentacja odbyła się w
siedzibie Lwowskiej Rady Obwodowej. Z przewodnika można się
dowiedzieć, że Kraków to staroukraińskie miasto, a nazwa „Polska” pochodzi od ukraińskiego
plemienia Polan. Przewodnik został wydany przez fundację dobroczynną „Ukraina-Ruś”, na której
czele stoi Rostysław Nowożeniec,
deputowany obwodu lwowskiego
wybrany z listy Bloku Julii Tymoszenko. /.../ Podstawą naukową

publikacji były prace Swiatosława Semeniuka, historyka Towarzystwa Naukowego im. Tarasa
Szewczenki, zdaniem którego
dawniej niemal pół Europy było
ukraińskie. Tym razem Semeniuk,
podczas promocji przewodnika
„Ukraińskie miejsca w Polsce”,
twierdził, że Ukraińcy mieszkają
na terenach współczesnej Polski
od ponad półtora tysiąca lat, a
zatem oba narody mają wspólną
historię, którą trzeba czcić i znać.
Znani Ukraińcy, Mikołaj Rej, Stanisław Orzechowski, Józef Bohdan Zaleski, Juliusz Słowacki,
współtworzyli literacki język polski; zaś wielu polskich królów,
Zygmunt August, Michał Korybut
Wiśniowiecki, Jan III Sobieski,

Stanisław August Poniatowski,
miało ukraińskie pochodzenie uważa historyk. Swiatosław Semeniuk przekonywał również, że
nie jest prawdziwa teoria o tym,
iż Ukraińcy i Rosjanie są bratnim
narodem, związanym wspólną historią i kulturą. „Jeśli już i mówić
o „braterskim” dla Ukraińców
narodzie, to powinni to by być
Polacy. Przecież ponad tysiąc lat
żyliśmy na wspólnym terytorium,
a przeważnie w jednym państwie,
wspólnie wygrywaliśmy najważniejsze bitwy w europejskiej historii. Staraliśmy się maksymalnie
prawdziwie, po długotrwałych
badaniach, zaprezentować nasze
informacje. Chcemy, żeby współczesny Ukrainiec mógł wziąć go

do rąk i wiedział gdzie jedzie, które ukraińskie miejsca odwiedzi,
co to takiego Zakerzonia” - powiedział Rostysław Nowożeniec”
(http://www.kresy.pl/publicystyka?zobacz/krakow-to-staroukrainskie-miasto ). Semeniuk i Nowożeniec nie uzasadnili jednak
konieczności wyrżnięcia „braterskiego” dla Ukraińców narodu
polskiego na Kresach w latach
1939 – 1947, a „przecież ponad
tysiąc lat żyliśmy na wspólnym
terytorium, a przeważnie w jednym państwie”.
Po raz pierwszy z programem odrębności ukraińskiej wystąpił w
1795 r. Jan Potocki, polski hrabia
i polityk, natomiast jego brat Se-
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weryn Potocki pracował długie
lata nad wcieleniem w życie tej
koncepcji. Jak się przypuszcza
działali na tym polu z inspiracji
masonerii, gdyż obaj byli wolnomularzami. Natomiast określenie
„naród ukraiński” zostało wprowadzone do historiografii dopiero
na przełomie XIX i XX wieku, po
raz pierwszy przez ukraińskiego
historyka, wolnomularza i polityka Mychajłę Hruszewskiego. Do
tego czasu ludność wyznania grekokatolickiego nazywała siebie
i była nazywana Rusinami. Dlatego za pomysłodawcę istnienia
„narodu ukraińskiego” uznaje się
Hruszewskiego, jednak to polscy
konserwatyści w Galicji Wschodniej byli faktycznymi „twórcami”
tego pomysłu. To oni w 1984 roku
ściągnęli z Kijowa do Lwowa magistra Hruszewskiego i od razu
mianowali go profesorem na polskim Uniwersytecie Lwowskim.
Duże zasługi w pseudonaukowym
udowadnianiu istnienie :”narodu
ukraińskiego” położył także Polak z pochodzenia Wacław Lipiński.
Podstawą tworzenia nowej historiozofii ukraińskiej była mitomania, gdyż głoszone tezy nie miały
oparcia w faktach historycznych.
Tą „metodologią’ ukraińscy historycy posługują się do dzisiaj.
O pracach historycznych Hruszewskiego pisał Henryk Paszkiewicz: „Do jakich błędnych
rezultatów prowadzi fałszywe
użycie terminu ukraina, wskazuje choćby tytuł wielotomowego
dzieła M. Hruszewskiego – Historia Ukrainy-Rusi. Oba pojęcia:
Ukraina i Ruś, nie pokrywały się
ze sobą ani w czasie, ani w przestrzeni, nie mogą więc być traktowane równorzędnie. Uczony powyższy omawia obszernie dzieje
południowo-wschodniej Europy
w czasach, kiedy słowo „ukraina”
oznaczało terytorium pograniczne. Można by więc z tytułu (który
raczej powinien brzmieć Historia
ukraińskiej Rusi) domyślać się,
że autorowi szło o historię kresowych ziem Rusi.” (Henryk Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków
1996, s. 496).
Pomysły te pozostałyby w sferze mitów i bajek dla dorosłych,
gdyby nie zostały wsparte przez
zaborcę austriackiego, który postanowił wykorzystać pomysł na
„ukraińskość” w celu przeciwstawieniu go istniejącej „polskości”, czyli przeciwko Polakom.
Austriaccy politycy realizowali
to za pośrednictwem posłów i
polityków rusińskich w Galicji
Wschodniej. Do tych działań bardzo szybko włączona została cerkiew greckokatolicka oraz rusińskie elity intelektualne, głównie
nauczyciele i adwokaci. Celem
dworu Habsburgów było spacyfikowanie dążeń niepodległościowych Polaków i temu służyć
miało przeciwstawienie takich samych dążeń mieszkającego także
w Galicji Wschodniej narodu....
- i tutaj powstał problem. Był to
bowiem naród rusiński, nazywany zazwyczaj narodem ruskim.
Ale Rusini kojarzeni byli z Rosjanami, tymczasem Austria była
w konflikcie z Rosją. W sprytny
i perfidny sposób powstała więc
koncepcja utworzenia stronnictwa politycznego reprezentującego „opcję ukraińską”, ale bez
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zamiaru tworzenia „narodu ukraińskiego”. Gdyby zabór austriacki obejmował Wołyń, być może
zamiast opcji polityki ukraińskiej
powstałaby opcja polityki wołyńskiej i w konsekwencji jakieś
środowiska rusińskie podjęłyby
trud tworzenia narodu wołyńskiego. Historyczna Ukraina, jako
region Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, także znajdowała się
w zaborze rosyjskim, ale nazwa
„Ukraina” często potocznie używana była szerzej, obejmując Podole, Lwowskie, a nawet Wołyń.
Tę okoliczność natychmiast wykorzystała część elit rusińskich
obwołując się reprezentantami
„narodu ukraińskiego” i na tenże „naród ukraiński” zaczęła
„nawracać” naród rusiński posługując się nie tylko agitacją
ale także przymusem. Natomiast
koncepcję austriackiego zaborcy
przeciwstawienia sobie dwu najliczniej mieszkających w Galicji
Wschodniej społeczeństw w myśl
zasady „dziel i rządź” inicjatorzy
tej akcji sprowadzili do siania
totalnej nienawiści do Polaków i
wszystkiego co polskie. W swojej
propagandzie nie wahali się stosować najbardziej prymitywnych
kłamstw wiedząc, że najczęściej
niepiśmienny lud rusiński „to
kupi”, zwłaszcza, gdy te prawdy
„objawi im” batiuszka z ambony.
Zabieg ten pozwalał także na
dowodzenie, że naród ukraiński istnieje od prawieków, a od
sześciuset lat jest okupowany i
brutalnie wykorzystywany przez
„krwiopijców polskich panów”.
Pora więc, aby podnieść bunt jak
Chmielnicki i Gonta, polskich
„burżujów wyrizat” i utworzyć
szczęśliwą, mlekiem i miodem
płynącą „szmostijną” Ukrainę dla
Ukraińców. I „najzabawniejsze”
(cudzysłów – bo z zabawą nie ma
nic wspólnego) jest to, że nie tylko
większość Ukraińców wierzy w
te bzdury do dzisiaj, ale także powtarzają je często przedstawiciele
obecnych elit intelektualnych (a z
zasady elit politycznych) obecnej
Ukrainy.
Nawet w czasach II Rzeczypospolitej, nie wszyscy Rusini
chcieli uważać się za Ukraińców.
Niektórzy nadal określali swoją
narodowość jako „ruską” bądź
„rusińską” , a inni nawet z pewną
antypatią odnosili się do „obozu
ukraińskiego”. Rusin Mychaił
Baczyńskij na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracyjnej
21 stycznia 1931 roku powiedział
między innymi:
„Wysoka Komisjo! Jeżeli w przemówieniu swojem używać będę
terminu „ruski”, to termin ten
proszę rozumieć nie w znaczeniu
„rosyjski”, lecz tylko „rusiński”.
Termin więc „ruski” będę zastosowywać przy określeniu nacjonalnem narodu zamieszkującego
terytorjum byłej Galicji, dzisiejszej zaś Małopolski Wschodniej,
a więc terminem tym określam nie
„Rosjan”, lecz grekokatolików
„Rusinów”. Tak samo, gdy będę
używać terminu „ukraiński”,
„Ukrainiec” to jedynie dla określenia tej części narodu ruskiego,
zamieszkującej Wschodnią Małopolskę, która przyjęła tę nazwę dla
swego nacjonalnego określenia.
Gdy będę mówił podczas mego

przemówienia o Ukraińcach — to
należy przez to rozumieć wszystkich członków trzech galicyjsko
- ukraińskich partyj oraz członków UOW. Jako przedstawiciel
lojalnego odłamu ruskiego narodu, zamieszkującego południowo
- wschodnie ziemie Rzeczypospolitej Polskiej, pozwalam sobie
także zabrać głos w tak ważnej
sprawie, jaką jest kwestja ruska
oraz w związku z nią, wniesiona interpelacja ze strony panów
przedstawicieli obozu ukraińskiego. Przedewszystkiem protestuję
w tem miejscu i to jak najkategoryczniej przeciwko twierdzeniu,
zawartemu w poprzedniej interpelacji, pp. posłów ukraińskich,
jakoby połacie krajów zamieszkałych przez ludność ruską silą
oręża do Państwa polskiego przyłączone zostały. Z takiego bowiem
twierdzenia wynikałoby, że połacie te zostały przyłączone po Państwa Polskiego wbrew woli narodu ruskiego. Tymczasem naród
ruski w r. 1918 o swoje zdanie w
tym kierunku przez nikogo wcale
pytany nie był. Faktem historycznym jest, że walki z r. 1918 ludowi
ruskiemu narzucone zostały gwałtem. Walkami temi kierowała zatem nie wola ludu ruskiego, lecz
wola jednostek, wola niektórych
polityków galicyjsko - ukraińskich, pozostających na usługach
Austrji. Walki te wywołała galicyjsko-ukraińska inteligencja,
przebywająca wówczas w Wiedniu, w szczególności zaś część ówczesnej ukraińskiej reprezentacji
parlamentarnej w porozumieniu
z rządem austrjackim i za zgodą
tegoż. Habsburgowie chętnie zgodzili się na koncepcję utworzenia
wschodnio - galicyjskiego państwa ukraińskiego, które miało
pozostawać pod ich władzą i na
tron którego desygnowany został
członek ich dynastji, arcyksiążę
Wilhelm Habsburg, syn Salvatora
z Żywca, który nawet w tym celu
przybrał sobie przydomek „Wasyla Wyszywanego”, Dlatego też
oddała Austrja do dyspozycji polityków galicyjsko - ukraińskich
sztab, składający się z wyższych
i niższych oficerów, kasę, broń,
amunicję, tabory kolejowe z tem,
że ze wszystkich gr. katolików
służących w armji austrjackiej
miały być uformowane ukraińskie
jednostki bojowe. Przedtem jednakowoż Karol I (ostatni cesarz
austrjacki z dynastji Habsbursko
- Lotaryńskiej), w porozumieniu z
tymi Ukraińcami politykami i pod
ich wpływem, wydał reskrypt, nakazujący wszystkim bez wyjątku
gr. katolikom zamieszkałym na
terytorjum monarchji austrjackiej używać dla określenia swojej narodowości jedynie terminu
„Ukraińcy”. W ten więc sposób
dekret cesarski, jednem pociągnięciem pióra przekreślił z urzędu oraz przekręcił dotychczasową
historyczną nacjonalną nazwę
ludu ruskiego. /…/ Grecko-katolicka cerkiew została po wojnie
zamieniona na agitacyjną ukraińską trybunę polityczną, z której są
siane nie słowa miłości bliźniego,
lecz słowa nienawiści. I podczas,
gdy przed wojną grecko-katolicka
cerkiew starała się wpoić w wiernych poszanowanie dla władzy
świeckiej, obecnie grecko-katolickie władze kościelne starają się
jak najdalej odgraniczać się od
władz świeckich, przez co podkopują w oczach ludu autorytet pań-

stwa samego. /.../ Bardzo często
słyszy się w gr. kat. cerkwiach kazania na temat ujarzmionej przez
Polskę Ukrainy — męki której
bluźnierczo są porównywane — z
mękami Chrystusa. Wszelkie zażalenia i protesty ludności ruskiej
pozostają bez skutku. Ukrainizacja cerkwi i obrządku postępuje
z każdym dniem coraz gwałtowniej naprzód. Dziś już używa się
w cerkwiach jako też i w ukraińskich szkołach takiej terminologii,
jak ukraińska cerkiew, ukraińscy
święci, ukraiński kalendarz. Jakże
można żądać w takich warunkach
od chłopa ruskiego, ażeby szanował swą władzę świecką podczas
gdy takiego poszanowania dla
państwa nie widzi on wcale ze
strony przełożonych swoich władz
duchownych.” (za: „O Kłamstwie Ukraińskim i sytuacji na
Rusi mówi sam Rusin”, za: www.
kresy.pl , 27 lutego 2012).
Prof. Henryk Paszkiewicz stwierdza, że często niektórzy historycy
opisując wydarzenia dotyczące
okresu IX-XIV wieku nieustannie
używają terminu „Ukraina” dla
oznaczenia rozległego terytorium
południowo-wschodniej Europy,
a ludność tego kraju nazywają
narodem ukraińskim. Co więcej
badacze ci twierdzą, że Ukraina
jako nazwa kraju ma za sobą starą
tradycję, gdyż pojawia ona przykładowo w źródłach z XII wieku.
Tymczasem rzuca się w oczy fakt,
iż wśród tysięcy zapisek kronikarskich omawianej epoki, słowo
„ukraina” pojawia się zaledwie
kilka razy. Do tego wszystkiego w tych kilku przypadkach nie
znajduje potwierdzenia teza o
istnieniu „Ukrainy” jako imienia
ściśle określonego terytorium. Że
słowo to nie zawierało również
treści etnicznej, wskazuje fakt, że
„Kronika halicko-wołyńska” pod
rokiem 1286 mówi o „ukraińskich
Polakach” (lachowie ukrainianie), co by dowodziło, że Polacy
uchodzili za Ukraińców, a jest to
nonsensem. W istocie termin „lachowie ukrainianie” oznaczał bowiem Polaków zamieszkałych na
pograniczu swego państwa, zaś
samo słowo „ukrainianin” oznaczało mieszkańca pogranicznych
miejscowości. Jest to najstarszy
tekst w którym występuje słowo
„ukraiński” w odniesieniu do
ludności danego terenu i jak widać dotyczy on Polaków, nie zaś
członków narodu ukraińskiego.
Analizując teksty źródłowe, w
których występuje interesujący
nas wyraz, a zwłaszcza tereny, z
którymi był on wiązany, widać
więc, że w języku słowiańskim
Ukraina oznaczała ziemię pograniczną, kresową, poszczególnych państw. Stąd i Kijów, i
Polska, i Halicz, i Psków, i Połock, i Moskwa, i inne księstwa
miały swoją „ukrainę”, czyli że
był to rzeczownik pospolity, nie
zaś własny. W tym kontekście
„ukraina” to jak podaje Zygmunt
Gloger: „każda ziemia na kraju
czyli na krańcu, u granicy, u kraju
państwa położona.” Hipoteza o
istnieniu „Ukrainy” jako nazwy
jednego, ściśle określonego terytorium i o narodzie ukraińskim,
na tej ziemi zamieszkałym, automatycznie upada. W zgodzie z powyższym pozostaje fakt, że słowo
„ukraina”, jeśli chodzi o część
południową wschodniej Europy,
po XIII wieku na długo znika ze
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źródeł. Imieniem własnym staje
się dopiero na przełomie XVI—
XVII stulecia; oznaczać będzie
województwa kijowskie, bracławskie, czernihowskie, które to
ziemie w XVII wieku stanowiły
kresy państwa polsko-litewskiego. Ale i wtedy, i później, Podole,
Wołyń, ziemia halicko-lwowska,
a tym bardziej ziemia przemyska
imieniem Ukrainy nie były objęte. Jak stwierdza Zygmunt Gloger („Geografia historyczna ziem
dawnej Polski”. Kraków 1903):
„Nazwa u k r a i n y , stosowana do ziem Kijowskich od czasu
ostatecznego ich wcielenia (roku
1471) do Litwy, nie miała nigdy
charakteru oficjalnego i oznaczała jedynie tyle, co „ugranicze”,
południowy kraniec, kraj Wielkiego księstwa Litewskiego od strony
„ordyńców”. Urzędownie po raz
pierwszy została ona użytą w 20
lat po wcieleniu Kijowszczyzny do
Korony w tytule głośnej ustawy z
r. 1589 „Porządek z strony Niżowców i Ukrainy”, chociaż i tu jak
tylko imię pospolite, a nie nazwa
polityczna, urzędowa prowincji.
A. Jabłonowski powiada, że od
owych czasów pod nazwą Ukrainy, w rozległem tej nazwy znaczeniu, poczęto w głębi Korony i Litwy rozumieć szeroki, prawie bezbrzeżny obszar ziem, roztaczający
się za Słuczą i Murachwą, to jest
granicami przyrodzonymi Wołynia i Podola na dorzeczu Dniepru
i Bohu aż do szlaku „murawskiego” i „pól oczakowskich”, a który
aktem unii 1569 r. przyłączono do
Korony. Obszar nie tylko stepowy,
ale obejmujący i Polesie naddnieprowe, urzędownie rozpadający
się na dwa województwa: Kijowskie i Bracławskie.”
Nawet wtedy gdy termin „Ukraina” staje się imieniem własnym,
posiada on jedynie znaczenie geograficzne, a nie polityczno-państwowe, nie można bowiem nazywać koszów kozackich państwem
ukraińskim. Nie oznacza to, że
dzisiejszym Ukraińcom odmawia
się prawa do jakiejkolwiek części
politycznego czy kulturalnego
dziedzictwa Rusi. Oznacza jedynie to, że należy posługiwać się
terminami współczesnymi danej
epoce i nie przenosić dzisiejszych
pojęć na czasy, kiedy te pojęcia
nie istniały, lub kiedy zawierały
treść odmienną od dzisiejszej.(za:
„Ukraina” i „ukraiński” - kilka
uwag na temat terminologii”;
w: http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/ukraina ).
Kozacy nie byli Rusinami. Polski
szlachcic Bohdan Chmielnicki
nie był Rusinem, ale był kozakiem. Wojny kozackie ze szlachtą polską nie miały charakteru
narodowowyzwoleńczego,
ale
początkowo ekonomiczny, gdyż
chodziło o ilość pułków rejestrowych opłacanych ze skarbu Rzeczypospolitej. Aby pociągnąć za
sobą chłopów („czerń”) posługiwano się hasłem rozprawienia się
z polskimi i żydowskimi krwiopijcami, chociaż w rzeczywistości
większość „polskich panów” była
z pochodzenia Rusiami, a następnie dodano zabarwienie religijne,
walki za prawosławie. Ostatecznie zdobyte tereny Chmielnicki
oddał pod opiekę cara, a ten już
wiedział, jakie „środki pomocy”
ma zastosować. Dopiero jednak w
1898 roku doczekał się wdzięcz-
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ności ze strony Moskwy i w Kijowie postawiono mu „kozacki”
konny pomnik. Bohater carskiej
Rosji był następnie bohaterem
Związku Sowieckiego i aktualnie
w samostijnej Ukrainie jest ukraińskim bohaterem narodowym.
Jeżeli polski szlachcic zostaje
bohaterem trzech tak przeciwstawnych systemów państwowych, to muszą mieć one jakąś
wspólną „więź ideologiczną” Dla
Rzeczypospolitej Chmielnicki był
zdrajcą, wrogiem, który zapoczątkował jej upadek wiążąc się z jej
wrogami. I może to wyjaśnia jego
fenomen?
24 lutego 1831 roku w Czerniawce na Kijowszczyźnie odbył
się Walny Zjazd Ukraińców, na
którym Wincenty Tyszkiewicz
obwołany został Naczelnikiem
Ukrainy, natomiast 22 marca na
zjeździe w Michałówce obwołany
został także Naczelnikiem Podola. W maju 1831 roku powstańcy
listopadowi walczyli na Kijowszczyźnie i Żzytomierszczyźnie,
czyli na Ukrainie i Podolu m.in.
14 maja pod Daszowem (bój był
nierozstrzygnięty), 17 maja we
wsi Tywrów nad rzeką Boh, 19
maja we wsi Obodne (odnieśli
zwycięstwo), 22 maja zdobyli
miasteczko Bar, 23 maja ponieśli klęskę we wsi Majdanek koło
Żytomierza. Ciekawe wspomnienia o tych wydarzeniach można
przeczytać na stronie internetowej
www.bookws.google,pl
w książkach: „Pamiętniki o powstaniu Litwy i Ziem Ruskich” ,
opr. F. Wrotnowski. Tom IV i V
:”Powstanie na Wołyniu, Podolu i
Ukrainie etc.”. Oraz: „Powstanie
na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w
roku 1831, podług podań...”. Tom
2. Opr. Feliks Wrotnowski.
Pierwszej „rusyfikacji” na Kresach dokonywała w Rzeczpospolitej po unii lubelskiej polska
szlachta i magnateria, która swoim poddanym sprowadzanym z
Korony stawiała cerkwie i zatrudniała popa, sama pozostając katolikami i uczęszczając do
kościoła. Natomiast ruska (rusińska) magnateria i szlachta dobrowolnie polonizowała się, czasami przechodząc na katolicyzm
– też z własnego wyboru, gdyż w
Rzeczpospolitej Obojga Narodów
panowała największa w Europie
tolerancja religijna.
Co ciekawe początkowo ruch
„narodnicki”, rozbudzony przez
hr. F. Stadiona w połowie XIX w.,
nazywał swoich przedstawicieli
Rusinami, a ich pierwsza organizacja nosiła nazwę Głównej
Rady Ruskiej. Zachęcano przy
tym ich , aby zwrócili się do cesarza o ochronę przed „uciskiem
polskim”, jak również obiecywano im podzielenie Galicji i mianowanie dla Galicji Wschodniej
namiestnika Ukraińca. Doszło nawet do tego, że cesarz austriacki
Karol I w porozumieniu z niektórymi ukraińsko-galicyjskimi politykami i pod ich wpływem wydał
reskrypt nakazujący wszystkim
bez wyjątku grekokatolikom zamieszkałym na terenie monarchii
austriackiej używać na określenie swojej narodowości, terminu „Ukrainiec”. Termin ten był
sztuczny i przekreślał dotychczasową wielowiekową, historyczną
nazwę ludu ruskiego. Ponadto
wspomniany reskrypt kwalifiko-
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wał automatycznie wszystkich
grekokatolików jako Ukraińców,
choć pod względem narodowościowym wielu z nich nadal uznawało się za Rusinów . Ponadto
pewna ich część uznawała się za
Polaków.
Niestety z upływem czasu następowała powolna metamorfoza
Cerkwi grekokatolickiej, która
stawała się w coraz większym
stopniu ukraińskim kościołem
narodowym. Stało się tak między
innymi dlatego, iż niektóre środowiska nacjonalistyczne zaczęły
nadużywać obrządek wschodni
dla celów polityki ukraińskiej.
21 lutego 1918 roku, gdy traktat
brzeski nazwany wówczas przez
Polaków „czwartym rozbiorem
Polski”, przyznawał Ukraińskiej
Republice Ludowej pokaźne połacie rdzennie etnicznych polskich ziem, został opublikowany
wspólny list pasterski biskupów
unickich na czele z metropolitą A. Szeptyckim. Wówczas to
padły twarde słowa na głowy
Polaków-grekokatolików, gdyż
biskupi ci orzekli, że jeżeli ktoś
jest grekokatolikiem, to automatycznie musi być Ukraińcem, a
już bezwzględnie musi nim być
duchowny unicki. List ten stał się
także załącznikiem do formularza
deklaracji, którą duchowny grekokatolicki zobowiązany został
do podpisania pod kanonicznym
posłuchem. Tak więc wprowadzono nakaz by każdy Polak-grekokatolik, chcący zachować swój
dotychczasowy obrządek, stał się
Ukraińcem.
Niektórzy księża grekokatoliccy
o ukraińskich przekonaniach narodowych niechętnie odnosili się
do Polaków grekokatolików. Bywało, że celowo przekręcali im
nazwiska w metrykach, wpisując
jednocześnie narodowość ukraińską, a pamiętać należy, że w Austrii
księża byli jednocześnie urzędnikami stanu cywilnego. Oprócz
tego około 30% małżeństw chrześcijańskich było zawieranych
między wyznawcami obrządku
łacińskiego i grekokatolickiego,
co dodatkowo komplikowało stosunki narodowościowe w Galicji.
Polacy – grekokatolicy według
spisu powszechnego z 1931 roku
stanowili około 13% wiernych
na obszarze województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Reprezentowali
oni masę 480 000 ludzi tj. 6,9 %
ogółu mieszkańców Małopolski
Wschodniej (Galicji pod zaborem austriackim). Należy w tym
miejscu zauważyć, iż na Kresach
Rzeczypospolitej
występowali
nie tylko Polacy-grekokatolicy,
lecz również Polacy prawosławni
jak i Rusini „łacinnicy”. Proces
przechodzenia części inteligencji
ruskiej z obrządku grekokatolickiego na łaciński był zdaniem niektórych autorów spowodowany
między innymi rozwojem narodowego ruchu ukraińskiego oraz
jego coraz większej agresywności
w stosunku do Polaków. Warto
również wspomnieć o tym, że to
również zręczna austriacka propaganda namawiała Polaków-grekokatolików do występowania z
cerkwi unickiej i przechodzenia
na obrządek łaciński. W wyniku
tego wiele tysięcy osób przeniosło się do kościoła łacińskiego, co
nasiliło się szczególnie po roku

1908, gdy Ukrainiec Siczyński
(syn grekokatolickiego księdza)
zamordował hrabiego Andrzeja
Potockiego, a później siłą rozpędu
powtórzyło się po wydarzeniach
1918-1919 r. Owe występowania
z cerkwi unickiej, mające cechę
protestu przeciwko panującym
w niej stosunkom, były uważane
za manifestację polskiego patriotyzmu. Wbrew pozorom było to
jednak na rękę rządowi austriackiemu pragnącego uczynić cerkiew grekokatolicką ukraińskim
kościołem narodowym, do czego
z biegiem czasu rzeczywiście doprowadzono. Jak pisze Florentyna
Rzemieniuk: „Ludności polskiej
władze austriackie nie dawały
zgody na tworzenie nowych parafii czy budowę świątyń łacińskich, grekokatolicy otrzymywali
ja bez trudu, co narażało ludność
polską na niebezpieczeństwo rusyfikacji. Lud polski po wsiach,
nie mając na miejscu własnego
kościoła, udawał się np. w sprawie chrztów własnych dzieci do
cerkwi unickich, które były blisko. Duchowni ruscy zaś wciągali
nowo ochrzczone dzieci do ewidencji ruskich parafii obrządku
greckokatolickiego. Nie odsyłali
metryk ochrzczonych polskich
dzieci do właściwych parafii łacińskich. W ten sposób od chwili
zawarcia Konkordii do 1909 r. w
800 wsiach łacińskich w diecezji
przemyskiej i lwowskiej ubytek
łacinników na korzyść unitów wyniósł 45 360 osób”.
Ze statystyki pochodzącej z 1931
roku wynika, że liczba Polaków
wyznających prawosławie i grekokatolicyzm na obszarze zasięgu języka rusko-ukraińskiego
wynosiła 680 000 osób, w czym
około 480 000 Polaków grekokatolików i około 200 000 Polaków
prawosławnych. Warto dodać, że
proces przechodzenia wiernych
z jednego obrządku do drugiego
istniał już w czasach wcześniejszych. Jak wiadomo kultura polska, dzięki swej atrakcyjności,
przyczyniła się w czasach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej do
polonizacji niektórych Rusinów,
zwłaszcza bojarów ruskich. Natomiast proces rutenizacji (ruszczenia) części polskiej drobnej
szlachty i chłopów jest zdecydowanie mniej znany. Jako jeden z
przykładów można podać drobną szlachtę mazowiecką osiadłą
niegdyś w dobrach magnackich
na kresach wschodnich, która z
biegiem czasu przyjęła obrządek
grekokatolicki, uległa zruszczeniu i schłopiała.
Według spisu z 1931 r. Rusinów,
“ruskich”, którzy odżegnywali
się od ukrainizmu, było w województwie lwowskim 46%, w
stanisławowskim - 31%, w tarnopolskim - 45%. w krakowskim – 99%. Obecnie zgodnie z
obowiązującą poprawnością polityczną przyjęto, że zawsze dla
określenia każdego bez wyjątku Rusina należy używać słowa
Ukrainiec, nie patrząc jaka jest
prawda historyczna. Wiele takich
przykładów podaje prof. E. Prus
w swojej książce: „Hulajpole
- burzliwe dzieje kresów ukrainnych”. I tak z pracy pt. „Historia
Ukrainy” A. Łotockiego (Lwów
1991) można się dowiedzieć, iż
cesarz bizantyjski żalił się w swoim liście, że: „Ukraińcy pustoszą

mi wybrzeża”, gdy tymczasem
oryginale cytowanego dokumentu
występuje wyraźnie słowo „Rusowie”. Dalszymi przykładami
mogą być również fragmenty z
innej książki pt. „Historia Ukrainy”, autorstwa czterech osób,
wydanej we Lwowie w 1991 r.:
„Ołeh też pragnął uczynić Ukrainę wielkim państwem”, „Cesarz
bizantyjski zgodził się na to, aby
kupcy z Ukrainy ...”, „Rozkwit
ukraińskiej derżawy”, „Ukraińscy pierwsi chrześcijanie” itd. Z
kolei o. Kost’ Panas autor pracy
pt. „Historia ukraińskiej Cerkwi”
(Lwów 1992) nie użył w niej ani
razu słowa „Ruś”. Od czasu do
czasu, pojawiają się też różne fantastyczne teorie usiłujące na siłę
wyprowadzić rodowód Ukrainy z
bardzo zamierzchłej przeszłości.
Przykładowo ukraiński profesor z
Kanady J.B. Rudnicki, powołując
się na literaturę perską doszukiwał się jej początków w IV wieku
(!). Wtedy to rzekomo „Ukraińcy”
mieli być nazywani ludem pogranicza (perskiego?), a „Ukraina”
po persku nazywała się Antae.(za:
„Ukraina” i „ukraiński”..., jw.).
Po pierwszej wojnie światowej w
ZSRR zostały dwa duże skupiska
ludności polskiej, w tym na terenie Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Rad w województwie
żytomierskim. Ludności rdzennie
polskiej, „z dziada pradziada”.
Pierwszej ludobójczej czystki etnicznej dokonał Stalin i dotknęła
ona ludność polską. Przetrwała
ona ponad stuletni okres „rusyfikacji” Kresów dokonywanych
przez administrację carską i cerkiew prawosławną. Duża część
wsi polskich została zrusyfikowana i dzisiaj ich mieszkańcy uważają się za rdzennych Ukraińców.
Na Wołyniu często mieszkańcy
tych wiosek uczestniczyli w rzeziach swoich sąsiadów Polaków,
którzy przetrwali rozbiory nie
tracąc przynależności narodowej
i religijnej.
Na Wołyniu i Podolu jeszcze w
czasie II wojny światowej Ukraińcy (Rusini) ludność polską nazywali Mazurami, a nie Polakami, ale nikt nie wpadł na pomysł
udowadniania, że istnieje „naród
mazurski”.
Nowy „naród” miał także „zaistnieć” podczas okupacji niemieckiej na terenie przedwojennego
powiatu nowotarskiego, gdzie
zaczęto propagować ideę „narodu góralskiego” (Goralenvolk).
Gdy 12 listopada 1939 roku Hans
Frank przyjechał do Zakopanego,
„w imieniu Górali” przywitał go
Wacław Krzeptowski, który złożył podziękowanie za „oswobodzenie Górali od ucisku polskich
władz”. W czerwcu 1940 na Podhalu został przeprowadzony spis
ludności, wykorzystany również
do agitacji na rzecz Goralenvolku. Przynależność do Goralenvolku zadeklarowało ok. 18%
ludności (aczkolwiek statystyki
podawane przez historyków różnią się), przyjmując góralskie
karty rozpoznawcze z literą „G”.
I tak na przykład niebieską kenkartę z literą „G” w Zakopanem
przyjęło 23% mieszkańców, w
Nowym Targu 33% mieszkańców, a w Szczawnicy 92% mieszkańców. Kart góralskich wydano
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27 000 - 30 000 (na ogólną liczbę
150 tys. kart), co stanowi jeden
z największych odsetków Volksdeutschów na terenach Generalnego Gubernatorstwa. Pozostałej
części ludności wydano normalne
kenkarty, mimo gróźb niemieckich że ci, którzy nie przyjmą kart
góralskich, będą wywiezieni z
Podhala. 20 lutego 1942 został zawiązany Komitet Góralski (Goralisches Komitee) jako namiastka
samorządu z Wacławem Krzeptowskim jako przewodniczącym.
Wśród członków Komitetu Góralskiego znaleźli się m.in. działacze
przedwojennego Związku Górali.
Utworzono delegatury Komitetu
w Zakopanem, Nowym Targu,
Poroninie, Szaflarach, Czarnym
Dunajcu, Szczawnicy, Chochołowie, Cichem i Rabce. Komitet
miał stać się zalążkiem przyszłego „Państwa Góralskiego” (tzw.
Goralenland).
Natomiast fiaskiem skończyła się
też próba zorganizowania w drugiej połowie 1942 jednostki Goralische Waffen SS Legion. Zgłosiło
się około 300 osób, z których wytypowano 200 zdolnych do służby
wojskowej. Do obozu szkoleniowego SS w Trawnikach trafiło
około 200 ochotników. Popadli
oni w konflikt ze stacjonującymi
tam Ukraińcami. Większość zdezerterowała, a resztę wywieziono
na roboty przymusowe w głąb
Niemiec – do SS trafiło kilkoro
spośród ochotników.
Od samego początku Goralenvolk
był zwalczany przez ruch oporu. 20 stycznia 1945 roku „goralenführer” Wacław Krzeptowski z wyroku Polskiego Państwa
Podziemnego został powieszony
przez partyzantów z oddziału Armii Krajowej (podaję za Wikipedią).
Pomysł na „naród góralski” i
„Państwo Góralskie” upadł. Pomysł na „naród ukraiński” i „Państwo Ukraińskie” zrealizował
się, gdyż ostatecznie większość
Rusinów zdecydowała się zostać
Ukraińcami. Wielkim kłamstwem
jest jednak wypieranie się swojej rusińskiej etniczności. Naród
ukraiński jest młody, bowiem
ukształtował się w XX wieku, naród rusiński miał tradycje sięgające tysiąca lat. Obecni nowi „misjonarze” usiłują stworzyć „naród
europejski”. Czy zechcą jednak
„naukowo” udowadniać, ze ponad
tysiąc lat temu chrześcijaństwo w
„Państwie Europa” przyjął „naród
europejski” od „narodu żydowskiego” z „Państwa Izraelskiego”? Tendencje do tworzenia nowych „narodów” z przypisywaną
im wielowiekową tradycją występują i na Ukrainie i w Polsce. W
Polsce taką próbę podjęła „grupa
inicjatywna” usiłująca udowodnić
istnienie „narodu śląskiego”, aczkolwiek jak na razie nie określa
terenów „Państwa Śląskiego”. I
na wzór Goralenvolk szuka korzeni germańskich. Na Ukrainie
jest to próba ukształtowania „narodu małoruskiego” w „Państwie
Małoruskim”, czy też „narodu
zakarpackiego” w „Państwie Zakarpackim”.
Stanisław Żurek
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Kto powinien przybliżyć polskiej publiczności
losy Ukrainy XX wieku
Bożena Ratter

„W nocy 22 IX 1939 armia sowiecka zajęła Lwów. Wchodziliśmy w pierwszą fazę naszego
nowego życia. Wiedzieliśmy, że
bolszewicy tu zostaną, na to rady
nie ma, że musimy przetrwać aż
do dalekiej wiosny. Z radia, a to
z głośników, które się natychmiast po naprawie elektrowni pojawiły na rogach głównych ulic,
dowiedzieliśmy się jeszcze o
czymś innym, mianowicie o tym,
że Lwów jest stolicą „Zapadniej
Ukrainy” wchodzącej do wielkiej
rodziny szczęśliwych narodów
Sowieckiego Sojuza. Ukraińskie
miejscowe komitety zaczęły wyrastać jak spod ziemi. Pałac Gołuchowskich, naszych przyjaciół ,
został zajęty na siedzibę ich centrali. Był to jeden z pierwszych
aktów skierowanych przeciwko
własności prywatnej.(Karolina
Lanckorońska, Wspomnienia wojenne. )
Ostatni spis ludności Lwowa z
1938 roku wykazywał 318 tys.
mieszkańców, w tym 172 tys.
narodowości polskiej, 95 tys.
-żydowskiej i 48 tys. –ukraińskiej. Po zajęciu Lwowa przez
sowietów stał się miastem prawie
milionowym. „Trudno się było
przeciskać ulicami, gdyż dosłownie cała Polska tu się zjechała. Po
chodnikach poruszać się nie można było wcale. Cisnęły się tam
setki tysięcy ludzi, którzy w bezmyślnej ucieczce, bombardowani
wielokrotnie w drodze, utraciwszy wszelkie mienie i nieraz kogoś z najbliższych, tutaj się zjechali, a teraz nie mając pojęcia,
co dalej ze sobą zrobić. Problem
uchodźców był ciężki z powodu
braku żywności i pomieszczenia.
Sytuacja jednak poprawiała się z
każdym dniem. Aprowizacja ze
wsi ożyła, a fala ludzka poczęła
odpływać na Zachód, na tamtą
stronę pod Niemca, który cofnął
się za San. (…). Do miasta przybywali ziemianie i oni to przywieźli pierwsze wiadomości o
mordach – sporadycznych zresztą
(w 1939 roku Ukraińcy zamordowali około 2000 Polaków zagarniając ich mienie) - oraz o licznych aresztowaniach ziemian”.
Z chwilą zajęcia Lwowa rozbrojono oddziały Policji Państwowej i policjantom kazano wyjść
z miasta do punktu zbornego w
Sichowie. Jedna z kolumn maszerujących policjantów została
wystrzelona przez Sowietów po
przejściu rogatki miejskiej na ulicy Zielonej. Inni zostali zapewne
wywiezieni do obozu w Ostaszkowie i przepadli bez wieści (Jerzy Węgierski). Dziś wiemy, iż
zostali zamordowani strzałem w
tył głowy i pochowani w dołach
śmierci, między innymi w Katyniu.

Bolszewików zjeżdżało tymczasem coraz więcej, mężczyzn i
kobiet. Kupowali wszystko, co
im podpadło pod rękę. W każdym
sklepie było ich pełno. Ponieważ
przeznaczenie wielu przedmiotów nie zawsze było im znane,
przeżywali i pewne niepowodzenia, jak na przykład ukazanie się
towarzyszek w teatrze w powłóczystych jedwabnych koszulach
nocnych, nabywanie hegarów do
podlewania kwiatów itp. Z ich
zachłannością w zdobywaniu towaru dziwnie nie licowało ciągłe
opowiadanie o zasobności Rosji. (Według raportów dr Zycha
przybyło bolszewików do Lwowa
około 70 tysięcy ).
Tymczasem robiło się     coraz
duszniej i coraz ciaśniej wokół
nas. Dnie były coraz krótsze i
coraz ciemniejsze , zaczęły się
silne mrozy owej wyjątkowo
srogiej zimy, a nam z każdym
dniem coraz bardziej ciążyła ta
najstraszniejsza na świecie rzecz,
jaką jest niewola. Brnęliśmy w
nią coraz głąbiej, tak jak coraz
wyżej piętrzyły się przed nami
góry brudnego śniegu na ulicach
sowieckiego Lwowa. Mnożyły
się aresztowania. Brali przede
wszystkim młodzież męską. W
Brygidkach pełno jej było, poza
tym chłopcy znikali gdzieś bez
śladu. Poszli wpierw młodziutcy
za śpiewanie pieśni patriotycznych w szkole. Znikli – i wtedy
po raz pierwszy gruchnęła między nami pogłoska złowroga, padło po raz pierwszy zdanie „Wywieźli ich do Rosji”.
21 czerwca 1941 roku Niemcy
wypowiedziały wojnę Rosji. „W
maju 1941 roku, tuż przed wybuchem wojny, stanęły znowu długie szeregi wiadomych wagonów
na torach, znowu przygotowywał
się masowy wywóz. Wyjechali
zaś nie Polacy tylko bolszewicy,
których tymi przygotowanymi
dla Polaków wagonami wojsko
mogło szybko i sprawnie ewakuować w głąb Rosji”.
Przed swoją ucieczką, NKWD w pierwszym dniu wojny –zdołało jeszcze ewakuować jedno z
więzień we Lwowie ( a było ich
cztery w tym mieście). Jak pisze
A.Rzepicki, więzienia lwowskie
zapełnione były po brzegi, nawet
w małych celach siedziało po kilkudziesięciu więźniów. Pędzono
ich aż do Moskwy. Po drodze kto
nie mógł iść, ten został przebity
bagnetem. Z Moskwy ewakuowano ich dalej, już koleją, w listopadzie ci co przeżyli dotarli do
Pietrouralska. Pozostałych więźniów sowieci zamordowali w bestialski sposób na miejscu i to nie
tylko we Lwowie,w innych miastach a nawet w małych wsiach.
Mordowali też jeńców.

W Brygidkach bolszewicy wymordowali kilka tysięcy więźniów, ocalało około stu mężczyzn
i garstka kobiet. Wśród nich warszawskie kurierki ZWZ : Helena
Wiślińska, Hanka Nehrebecka
oraz Maria Masłowska. Krew
płynęła spod bramy więziennej
ulicą Byka do ścieku podwórkowego po drugiej stronie ulicy,
gdzie był skład żelaza. W Zamarstynowie pozostało wśród
żywych 5 kobiet ( w tym Wanda
Ossowska, kurierka ppłk Macielińskiego) i 65 mężczyzn, w trzecim więzieniu przy ul. Łąckiego
ocalało zaledwie kilka osób, które udając zabitych padły między
trupy. Tak przypuszczalnie ocalili
się dwaj telegrafiści przydzieleni
płk. Okulickiemu w drodze do
Lwowa.Według danych niemieckich w więzieniu na Zamarstynowie zamordowano ok. 3 tys.
więźniów, przy ul. Łąckiego – 4
tys.
Zaraz po odejściu sowietów- pisze A.Rzepicki - ruszono do więzień i zgodnie ze strasznym przewidywaniem znaleziono w nich
tylko zwłoki, pełno zwłok. Przez
następne dni, począwszy już od
niedzieli, do wszystkich więzień
ciągnęły niekończące się procesje
lwowian, którzy wśród zamordowanych poszukiwali swoich bliskich, starając się ich rozpoznać.
Często było to niemożliwe , bo
w upalną pogodę zwłoki gwałtownie rozpadały się. Potworny
zaduch, wyczuwalny na setki
metrów, mniej wytrzymałym nie
pozwalał nawet na zbliżenie się
do zwłok, układanych rzędami na
podwórzach. Do spełnienia tego
okrutnego zadania, wyjmowania
i układania zwłok, użyto Żydów,
nadzorowanych przez ukraińskie
oddziały „Nachtigall”.
Lwowskie więzienia nie były jedynymi, w których wymordowano w okrutny sposób więźniów.
Wspomina Żyd z Borysławia:
„Te trupy nie były zakopane. To
wszystko były poza tym świeże
trupy. Tam był też Kozłowski i
jego starosta. Siostra, ona miała
jakieś 16 lat, miała wyrwane sutki, jakby obcęgami, twarz miała
spaloną. Natomiast on jednego
oka w ogóle nie miał, a drugie
miał zapuchnięte, usta miał zaszyte drutem kolczastym, ręce
miał spalone, a zarazem zmiażdżone(…) W sumie tych trupów
było jakieś kilkadziesiąt” ( Jan
Tomasz Gross, W czterdziestym
nas matko na Sybir zesłano).
Rozumiem, że Paweł Smoleński
prowadząc w Teatrze Polskim w
Warszawie debatę, w cyklu Wieczory Ukraińskie, „z chęci przybliżenia polskiej publiczności losów Ukrainy i Ukraińców w XX”
wyjaśnił tejże publiczności, jak

to się stało, iż nagle podczas drugiej wojny światowej zniknęło 60
% mieszkańców terenu obecnej
Ukrainy. I że nikt na Ukrainie do
tej pory nie doliczył się tych 30%
wymordowanych przez Niemców i ukraińską policję polskich
Żydów , 30 % wymordowanych
i zesłanych do gułagów ( często
na podstawie list przygotowywanych przez nacjonalistów ukraińskich) Polaków, zasymilowanych
polskich Austriaków, Węgrów,
Rumunów, Ormian, Tatarów, w
tym 120 000 mieszkańców wsi
wymordowanych podczas rzezi na Wołyniu. A Teatr Polski na
pewno zaplanował, stosownie do
tematu debaty, wystawienie sztuki na podstawie powieści polskiego pisarza, Stanisława Srokowskiego, „Ukraiński kochanek”.

Komitetu Pomocy więzionym
podczas II wojnie światowej,
więźniem w obozie Ravensbruck
i wspaniałym mecenasem sztuki, fundatorem stypendiów dla
wyróżniających się młodych Polaków. Czy jej świadectwo jest
nieistotne?

Z wiedzą zdobytą choćby na
podstawie wspomnień Karoliny
Lanckorońskiej, wykładowcy na
Uniwersytecie Lwowskim, i ze
sztuką według powieści Stanisława Srokowskiego, dziennikarz
powinien udać się do Lwowa i
wytłumaczyć
ukraińskiej publiczności oraz władzom miasta,
iż napis na tablicy budynku więzienia przy ul. Łąckiego : Więzienie dla represyjnej policji
trzech okupacyjnych reżimów,
polskiego, nazistowskiego, sowieckiego . Polacy byli okupantami Lwowa w latach 19181939 jest w zupełnej sprzeczności
z faktami.

Podczas sowieckiej okupacji
Lwowa leżał w szpitalu, a potem
przebywał w więzieniu lwowskim,
wielki Polak, Generał
Anders. A obecnie w Warszawie
przebywa Polska Dama , Anna
Maria Anders, jego córka. Generałowi zawdzięczamy uratowanie
od zagłady tysięcy polskiej elity,
mężczyzn, kobiet i dzieci wywożonych bydlęcymi wagonami
do sowieckich łagrów. Generał
Anders wyprowadził ich z Nieludzkiej Ziemi, naszych Rodaków, krewnych i sąsiadów. Jeden
człowiek uratował setki tysięcy
polskich obywateli. Jak to dziwnie brzmi w obliczu rozmowy w
słynnej jadłodajni: „to kilometr
drogi tyle kosztuje????? No tak ,
ale ja będę miał Porsche a ty dom
w Barcelonie..”

Obecny polski Konsul we Lwowie, na pytanie zwiedzającej
Lwów dziennikarki, co zamierza
zrobić z tym napisem, który za
przyzwoleniem jego poprzednika i władz polskich znalazł się w
miejscu kaźni Polaków ( w imieniu których pełni swój urząd),
poprosił o wyłączenie mikrofonu.
Zwracam się do Pani Premier
o przyjęcie uczciwego stanowiska względem pomordowanych
przez sowietów i nacjonalistów
ukraińskich, względem ich dzieci i wnuków oraz nas, obywateli, którzy Panią Premier wybrali.
Nie trzeba kopać 100 metrów
w głąb, by znaleźć szczątki zamordowanych w więzieniach
lwowskich Polaków, wystarczy
przeczytać 1 cm, jedno z dziesiątków tysięcy wspomnień Polaków
cudem ocalałych z zaplanowanej
eksterminacji obywateli Rzeczypospolitej Polski.
Karolina Lanckorońska jest darczyńcą wspaniałej kolekcji, którą możemy oglądać aktualnie w
Warszawie , córką Józefa Karola Lanckorońskiego, Wielkiego
Ochmistrza na dworze Franciszka Józefa I. Była świadkiem na
procesie zbrodniarzy niemieckich
w Norymberdze, założycielem

Jerzy Julian Węgierski– polski
uczony, pisarz i wojskowy, urodzony we Lwowie, wykładowca
Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej. Żołnierz ZWZ i
AK, uczestnik powstania lwowskiego w ramach Akcji Burza.
Wieloletni więzień syberyjskiego
łagru. To jego opisał Aleksander
Sołżenicyn w książce „Archipelag Gułag”, w wielkim świadectwie zbrodni sowieckiego komunizmu.

Chciałabym wierzyć, że napis
na murze więzienia przy ul. Łąckiego we Lwowie nie wynika z
nienawiści do godności Polaka,
szerzonej przez wychowanków
władcy imperium medialnego.
Czy jest możliwe, że wśród
nich są tylko potomkowie byłych
funkcjonariuszy
komunistycznych, dla których życie człowieka nie przedstawia żadnej wartości ? Wartością jest tylko jego
majątek?. Jak to jest możliwe,
że kibic wypowiadający się na
trybunie, podczas meczu, przeciw islamistom zostaje ukarany grzywną czy 2-miesięcznym
aresztem za szerzenie nienawiści,
a dziennikarz, który zieje nienawiścią do opozycji politycznej
na antenie telewizyjnej, posługuje się fałszywymi argumentami i niszczy ludzką godność nie
ponosi kary? Czy ulegniemy tym
manipulacjom i w przyszłym tygodniu zagłosujemy na tych, którzy podżegają nas do podziału, do
nienawiści?
Bożena Ratter

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

www.ksi.kresy.info.pl

1 listopada 2015 - strona 25

KALENDARZ PAMIĘCI KRESOWEJ:
LISTOPAD, JESIEŃ
Stanisław Żurek

1 listopada (Wszystkich Świętych - Święto Zmarłych )
- 1943 roku: We wsi Olesiów
pow. Stanisławów banderowcy
obrabowali dom i pobili Polaka,
w wyniku czego zmarł. W kol.
Ostrowy pow. Luboml zamordowali 2 Polaków: brata z siostrą.
- 1944 roku: We wsi Gontowa
– Milno pow. Zborów Ukraińcy
zamordowali 2 Polaków: „Rożek
Jan i Zaleski Paweł - zastrzelony
na posterunku” (Adolf Głowacki: „Milno – Gontowa”, Szczecin 2008). We wsi Żyrawa pow.
Żydaczów dwóch miejscowych
Ukraińców – banderowców zamordowało 6-osobową rodzinę
polską: 70-letnią babkę, 44-letnią
córkę, 23-letnią wnuczkę oraz 15
i 21-letnich wnuków.
- 1945 roku we wsi Jurowce
pow. Sanok Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
1 listopada 1939 roku Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
„przychyliło się do prośby” Zgromadzenia Ludowego Zachodniej
Ukrainy i włączyło „Zachodnią
Ukrainę” do ZSRR.
W nocy z 1 na 2 listopada
1944 roku we wsi Nowosielica
pow. Śniatyn: „Proszę o umieszczenie uzupełnienia wykazu pomordowanych w Nowosielicy wsi
leżącej między Rożnowem, a Dżurowem (woj. stanisławowskie):
1. Chałupa Maria z d. Berezowska,
żona Edwarda Chałupa; lat. 38
2. Chałupa Zbigniew Tomasz,
syn Edwarda i Marii; lat 15
3. Chałupa Zofia Barbara, córka Edwarda i Marii; lat 10
zamordowani
w
nocy
z
dnia 1 / 2 listopada 1944 r.
Nie odnaleziono zwłok, prawdopodobnie ciała wrzucono do starych szybów kopalni w Nowosielicy „Pod górą” lub zakopano w
pobliskim lesie” (Jacek Strużewski; w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl). Sz. Siekierka i
inni...,s. 639 – 640, stanisławowskie, opisując Nowosielicę mordu
tego nie wymieniają.
2 listopada (Dzień Zaduszny,
Zaduszki)
- 1943 roku: We wsi Baworów
pow. Tarnopol banderowcy zamordowali 2 Polaków: organistę
oraz proboszcza ks. Karola Procyka, którego pobili, uprowadzili w
rejon wsi Smolanka i po torturach
zamordowali. We wsi Burdziakowce pow. Borszczów uprowadzili z gajówki i zamordowali 1
Polaka
- 1944 roku: We wsi Hanaczów
pow. Przemyślany został zamordowany strzałem w głowę przez
grupę nacjonalistów OUN na
oczach pracujących robotników
leśnych brakarz drewna Stani-

sław Weiss lat ok. 40, oficer AK;
wzburzenie tym zajściem było tak
duże, że miejscowa AK dzięki
ujawnieniu czynu przez świadków, wykonała wyroki śmierci
na mordercach. We wsi Hnilice
Wielkie pow. Zbaraż banderowcy kazali 2 siostrom zakonnym
wykopać dół, po czym udusili
je i tam wrzucili: Helenę i Annę
Żarnowskie. We wsi Łomna pow.
Turka zamordowali 2 Polaków. W
przysiółku Szalenik koło Bełżca
pow. Rawa Ruska zamordowali 3
rodziny polskie; tj. 13 Polaków (2
mężczyzn, 7 kobiet, 4 dzieci).
- 1945 roku: We wsi Kuźmina
pow. Dobromil upowcy z sotni
„Hromenki” zmordowali 11 Polaków. We wsi Moszczenica pow.
Lubaczów Ukraińcy zamordowali
1 Polaka
3 listopada
- 1943 roku: We wsi Jazłowiec
pow. Buczacz znalezione zostały
w lesie zwłoki 2 sióstr zakonnych
zamordowanych przez banderowców. We wsi Trawniki pow.
Lublin podczas likwidacji obozu
policjanci i esesmani ukraińscy
oraz Niemcy rozstrzelali około
10 tysięcy osób: Żydów, Polaków i Rosjan; ustalono nazwiska
20 Polaków. We wsi Tuchla pow.
Stryj banderowcy zamordowali
35-letniego Polaka, leśnika. We
wsi Turza Wielka pow. Dolina obrabowali polskie gospodarstwa i
zastrzelili 75-letnią Polkę. We wsi
Wasylów Wielki pow. Rawa Ruska (obecnie pow. Tomaszów Lubelski) zamordowali 13 Polaków.
- 1944 roku: We wsi Burdiakowce pow. Borszczów Ukraińcy
zamordowali 1 Polaka. We wsi
Sufczyna pow. Przemyśl upowcy
zamordowali 4-osobową rodzinę
polską: ojca i 3 synów, lat: 5, 9 i
17.
- 1945 roku we wsi Krystynopol
pow. Sokal upowcy zamordowali
1 Polaka, wójta.
- 1946 roku we wsi Dolina pow.
Sanok upowcy zamordowali 1
Polaka.
4 listopada
- 1943 roku: We wsi Bryń pow.
Stanisławów banderowcy obrabowali polskie gospodarstwa i
zamordowali 2 Polaków: małżeństwo. W kol. Ugły pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 4-osobową rodzinę polską z 17-letnim synem i 20-letnią córką. W mieście
Włodzimierz Wołyński upowcy
zamordowali 7-letnią dziewczynkę polską Stanisławę Flisińską.
- 1944 roku: We wsi Jabłonica
Ruska pow. Brzozów został zamordowany przez UPA gajowy
Franciszek Milczanowski (inni
podają datę 17 listopada). We wsi
Panowice pow. Podhajce Ukraiń-

cy zamordowali 5 Polaków
- 1946 roku we wsi Poraż pow.
Lesko upowcy podczas kolejnego
rabunku zamordowali 2 Polaków.
5 listopada
- 1943 roku we wsi Drohomyśl
pow. Jaworów miejscowi Ukraińcy zamordowali 3 młodych Polaków.
- 1944 roku: We wsi Leszniów
pow. Brody banderowcy zamordowali 15 Polaków (Kubów..., s.
42, Terroryzm...). We wsi Nowosielica pow. Śniatyn zamordowali
60 Polaków. „Inne zamordowane
osoby (większość z pochodzenia
Polacy i Czesi) z notatek mieszkańca Nowosielicy (E.Chałupa);
większość zamordowana jesienią 1944 roku w nowosielickim
Urzędzie Rady Wiejskiej (Silskiej Rady); postrzeleni w nogi
i spaleni żywcem (oczywiście
brak tablicy ku czci pomordowanych, a nazwiska morderców
można znaleźć na cmentarzu w
Nowosielicy); cmentarz katolicki w Nowosielicy zdewastowany
przez element wiejski pod wodzą ukraińskiego sołtysa M.R. w
1944 r.; kościół katolicki spalony;
ofiary
mordu:
4.
Chałupa
Augustyn
syn
Augustyna;
lat
62
5.
Chałupa
Ferdynand
syn
Augustyna;
lat
60
6. Chałupa Helena z d. Strecker, żona Ferdynanda; lat 55
7.
Chałupa
Ferdynand
syn
Ferdynanda;
lat
60
8. Chałupa Anna z d. Ginalska, żona Ferdynanda; lat. 58
9.
Chałupa
Maria
córka
Ferdynanda i Anny; lat 22
10.
Lasczyńska
(Laszczyńska) Janina z d. Chałupa,
żona Włodzimierza; lat 30
11. Lasczyńska Maria córka
Włodzimierza i Janiny; lat 12
12. Lasczyński Józef syn Włodzimierza i Janiny; lat 6
13. Strecker Paulina z d. Chałupa, żona Wilhelma; lat 43
14. Strecker Maria z d. Jankiewicz, żona Augustyna; lat 50
15. Frik (Frick) Teresa z d. Kubiczek, żona Wawrzyńca; lat 43
16. Pawłowski Stanisław; lat 52
17. Rolak Zofia; lat 59
18. Piątkowska Karolina; lat 78
19. Dauheimer Maria; lat 68
20. Abrahamowicz Maria; lat 58
21.
Hołub
Petronela z d. Miller; lat 55
22.
Adler
Franciszek syn Mikołaja; lat 39
23. Bratownik Stanisław; lat
22” (Jacek Strużewski, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl). Sz. Siekierka i inni...., opisując Nowosielicę na s. 639 – 640,
podają, że banderowcy żywcem
spalili 50 Polaków zgromadzonych w budynku pod pretekstem
rejestru na wyjazd do Polski oraz
we wsi zamordowali kolejnych 10
Polaków, spalili kościół i szkołę.

Imiennie wymieniają tylko jedną
ofiarę: Teresę Trik, reszta występuje jako NN. We wsi Wasylków
pow. Kopyczyńce banderowcy
zamordowali Polaka, byłego podoficera WP.
- 1945 roku we wsi Nowe Sioło
pow. Lubaczów upowcy zamordowali 1 Polaka oraz 1 Ukrainkę,
kucharkę w stołówce MO.
5 i 6 listopada 1941 roku
w mieście Równe woj. wołyńskie
policjanci ukraińscy z Niemcami
wymordowali około 18 tys. Żydów oraz kilkunastu Polaków.
6 listopada
- 1943 roku: W kol. Ledóchówka pow. Dubno Ukraińcy zamordowali 3 starszych Polaków. W
miejscowości Mosty Wielkie
pow. Mościska został zamordowany przez upowców w okrutny
sposób na oczach rodziny Polak
Władysław Kladny.
- 1945 roku we wsi Surochów
pow. Jarosław upowcy zamordowali 2 żołnierzy WP.
6 listopada 1943 roku koło Przebraża partyzanci sowieccy płk Nikołaja Prokopiuka zamordowali
3 partyzantów AK, w tym ppor.
Jana Rerutkę „Drzazgę”.
W nocy z 6 na 7 listopada
1941 roku we wsi Bartoszowka
pow. Czortków Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
7 listopada
- 1942 roku we wsi Wołkowyja pow. Dubno do domu rodziny
nauczycieli Sierżyckich oraz ziemian
Obuch-Woszczatyńskich
wdarła się grupa uzbrojonych
Ukraińców, policjantów i cywili.
Zamordowali: małżeństwo nauczycieli i ich 3 dzieci (lat 5 oraz
półtoraroczne bliźnięta), rodziców nauczycielki oraz małżeństwo ziemiańskie (lat 83 i 71),
które było teściami gen Franciszka Niepokólczyckiego.
- 1943 roku we wsi Bahnowate
pow. Turka banderowcy zamordowali 4-osobową rodzinę polską, obrabowali i spalili jej dom.
- 1944 roku we wsi Dobroczyn
pow. Sokal Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, w tym kobietę.
- 1946 roku we wsi Cisowa pow.
Lubaczów upowcy zrobili łapankę na drogach, zatrzymali 30 Polaków: 28 cywili, 1 milicjanta i 1
żołnierza; uprowadzili ich i ślad
po nich zaginął.
8 listopada
- 1943 roku we wsi Monasterzyska pow. Buczacz banderowcy
zamordowali Polaka, gajowego.

- 1944 roku we wsi Bereżanka
pow. Borszczów banderowcy powiesili na drzewach 2 nauczycielki: Polkę i Ukrainkę.
- 1945 roku we wsi Worochta
pow. Sokal w walce z UPA poległo 3 Polaków, milicjantów.
W nocy z 8 na 9 listopada
1944 roku we wsi Seretec pow.
Zborów banderowcy zamordowali 7-osobową rodzinę polsko-ukraińską: męża Polaka, żonę
Ukrainkę, ich 2 dzieci, synową i 2
wnucząt; oraz 1 Ukraińca, sąsiada, który u nich przebywał.
9 listopada
- 1943 roku: We wsi Błozew
Górna koło Nowego Miasta pow.
Dobromil upowcy zamordowali
14 Polaków. Maria Grabowska,
lat 25, miała kilkanaście ran kłutych; jej córeczka Krystyna, lat 3,
miała złamaną szczękę i rozpruty brzuszek; 6-osobowa rodzina
Suchajów: ojciec miał rozpłataną
ostrym narzędziem czaszkę, matka miała kilkanaście ran kłutych i
wybite zęby, 32-letni syn miał 7
ran kłutych, 21-letnia córka miała
kilkanaście ran kłutych, 19-letnia
córka miała kilkanaście ran kłutych i ślady bicia po całym ciele,
15-letni syn został zastrzelony.
„Zamordowani przez Ukraińską
Powstańczą Armię 9 listopada
1943 roku spoczywają w dwóch
zbiorowych mogiłach:
I. Rodziny Suchajów z Błozwi
Górnej
Suchaj Marcin - organista i kierownik agencji pocztowej ur.
6.11.1889 r - mąż.
Suchaj Ludwika z domu Chocińska ur. 10.03.1895 r - żona.
Grabowska Maria z domu Suchaj
ur. 4.02.1919 r - córka.
Grabowska
Krystyna
ur.
13.04.1940 r - wnuczka.
Suchaj Marian ur. 1912 r - syn.
Suchaj Zofia ur. 1922 r - córka.
Suchaj Anna ur. 1924 r - córka.
Suchaj Eugeniusz ur. 1928 r - syn.
II Rodziny Sychorów z dworu w
Wołczy.
Sychora Tadeusz inż. rolnik - mąż.
Sychora Janina z domu Kochanowska - żona.
Sychora Maria - córka.
Sychora Cecylia - córka.
Sychora Bolesław - syn.
Pietraszek Cecylia z Posady Nowomiejskiej - pomoc domowa”.
(http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/zabytki/narodowej/ofiary1.html). We wsi Cygany pow.
Borszczów Ukraińcy zamordowali 24-letniego Polaka, We wsi
Czerkawszczyzna pow. Czortków zamordowali Polaka, kolejarza. We wsi Lubaszówka koło
Lubieszowa (Polesie) o świecie
„pijani bandyci z UPA dla zabawy zastrzelili 100 osób /.../, wśród
pomordowanych byli Polacy i
Ukraińcy”. Następnie wkroczyli
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do Lubieszowa i „na chybił trafił
wybrali około 200 Polaków i zamknęli ich w dwurodzinnym drewnianym domu należącym do rodziny Buttmanów i Piaskowskich,
budynek obłożono słomą i podpalono” Wieczorem tego dnia dwaj
miejscowi Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: aptekarza z żoną.
Upowcy zamordowali też zakonnika z klasztoru kapucynów. Tego
dnia w Lubaszowie i Lubaszówce
Ukraińcy zamordowali około 253
Polaków i około 50 Ukraińców
(„Skazani na niepamięć”, w: Nasza Polska z 8.XI.2005 r.). W chutorze Reymontówka koło Lubieszowa woj. poleskie UPA wymordowała prawie wszystkich Polaków i spaliła ich gospodarstwa;
dorosłych wyrąbano siekierami i
bagnetami, niemowlęta nabijano
na pale (Zbigniew Małyszczycki: „Potknięcia prof. Pawła Wieczorkiewicza”, w: „Myśl Polska”
z 26 października 2008). We wsi
Wołcza Dolna pow. Dobromil zamordowali 6 Polaków: 5-osobową rodzinę z 3 dzieci oraz służącą
będącą w ciąży (prawdopodobnie
dotyczy to rodziny Sychorów).
- 1948 roku zmarł w szpitalu
w Jarosławiu woj. rzeszowskie
25-letni Polak pobity przez banderowców we wsi Wielkie Oczy
pow. Lubaczów.
10 listopada
- 1943 roku: We wsi Plebanówka pow. Trembowla Ukraińcy zamordowali Polaka, młynarza. W
kol. Różyn pow. Kowel w walce
z UPA zginęło 6 partyzantów AK
„Jastrzębia” pod dowództwem
„Sokoła”, Polacy musieli opuścić
kolonię. We wsi Wiśniowczyk
pow. Przemyślany banderowcy
zamordowali 4-osobową rodzinę polsko-ukraińską z 2 dzieci
(żoną Polaka była Ukrainką). We
wsi Zagórze pow. Zborów zamordowali 20 Polaków, całe rodziny,
ich zagrody ograbili i spalili.
- 1944 roku: We wsi Jaśnicze
pow. Brody: „10 listopada 1944
r. w późnych godzinach wieczornych ktoś zaczął pukać do drzwi.
Mama spytawszy się ,,Kto to
?”usłyszała: ,,To ja - Chonyk sołtys - chciałbym porozmawiać”.
Mama otworzyła drzwi i ku zdumieniu zobaczyła dużą grupę banderowców uzbrojonych po zęby
w karabiny, bagnety.../…/ Braciszek Tadzio miał roczek, a siostrzyczka Joasia 4 latka - spali na
klepisku ze słomy. Mama stała w
pokoju w kącie, a ja leżałem oparty i byłem strasznie przerażony
całą sytuacją. Spośród bandytów
wystąpił chłopak niskiego wzrostu, może miał około 20 lat, spojrzał na mamę i zapytał: ,,Czego
sobie życzysz ? - to Twoja ostatnia
godzina z dziećmi!”. Mama odpowiedziała: ,,Pozwól, że pożegnam
i pobłogosławię swoje dzieci”- co
też uczyniła. Ten młody banderowiec skierował karabin w stronę
mamy i oddał trzy strzały, mama
obsunęła się na podłogę. Następnie skierował w stronę śpiącego
braciszka - strzelił dwa razy. Zaraz zabił moją siostrzyczkę. W
końcu karabin przyłożył w moją
stronę, patrzyłem na niego. Bandyta oddał dwa strzały i straciłem
przytomność... Po jakimś czasie
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obudziłem się, cudem ocalałem.
Moja siostrzyczka, która leżała
koło mnie jeszcze się ratowała,
rączkami drapała ścianę chcąc
się podnieść. Chciałem jej pomóc,
ale skonała przy mnie” (Piotr
Unger; w: www.podkamien.pl).
Komański…, s. 72 podaje datę
mordu w Jaśniczach „listopad
1944”. We wsi Klimkowce pow.
Zbaraż banderowcy zamordowali
10 Polaków. We wsi Olejów pow.
Zborów zamordowali 1 Polaka.
We wsi Pistyń pow. Kosów Huculski zamordowali 11 Polaków:
4-osobową rodzinę z 2-letnim
synem, 3-osobową rodzinę oraz
2 małżeństwa )inni: 10 Polaków:
6-osobową rodzinę i 2 małżeństwa). We wsi Rybno pow. Kosów
Huculski: „Wieczór, 10 listopada
1944 r. Zaroślami nad Czeremoszem zbliżają się do Rybna dwie
sotnie UPA, wzmocnione Hucułami z górskich wiosek. Kilkuset
mężczyzn zbrojnych w noże, siekiery i widły idzie „oczyszczać
ukraińską ziemię z cużyńców”. W
Rybnie „cużyńcami” jest niespełna setka Polaków, głównie kobiet,
dzieci i starszych, mieszkających
wśród półtora tysiąca Ukraińców. Są między nimi moja mama
i babcia. /.../ W okrutny sposób
mordują 23 osoby w wieku od 2
do 70 lat. Ofiar byłoby więcej,
gdyby nie sowiecki istriebitielnyj
batalion, który pospieszył wsi z
pomocą (wbrew woli NKWD, które najwyraźniej wolało czekać,
aż upowcy wymordują Polaków).
Pali się katolicki kościół, zbudowany zaledwie 10 lat temu. Palą
się polskie zagrody, od nich zapalają się ukraińskie. Przerażona
mama i babcia biegną na tołokę
(tak tutejsi nazywają zarośla nad
Czeremoszem), szukają ocalenia.
Pada deszcz ze śniegiem, jest
przeraźliwie zimno”. (Edward
Łysiak , „Tygodnik Powszechny”,
23.06.2013; za: http://www.nawolyniu.pl/artykuly/czeremosz.
htm ). Siekierka...., s. 288 – 289
podaje, że w marcu 1944 roku
upowcy zamordowali 36 Polaków, w tym część z nich spalili
w kościele. We wsi Seretec pow.
Zborów zamordowali 2 Polaków.
W miejscowości Tłuste Miasto
pow. Zaleszczyki zamordowali 1
Polaka. We wsi Zatwarnica pow.
Lesko w majątku leśnym dr Feiwela Adlersberga, w czasie obławy milicjantów z Posterunku MO
w Zatwarnicy pod komendą Stanisława Śliwy na wskazany przez
gajowego magazyn broni UPA w
Hulskiem, śmiertelnie ranny został gajowy NN.
Od 6 do 11 listopada 1942
roku w mieście Kołomyja woj.
stanisławowskie w wyniku donosu policjantów ukraińskich gestapowcy aresztowali i zamordowali
bądź zesłali do obozów koncentracyjnych, gdzie zginęli, około
40 osób z inteligencji polskiej.
11 listopada (Święto Niepodległości)
- 1939 roku we wsi Dachnów
pow. Lubaczów miejscowy Ukrainiec o nazwisku Pekura zastrzelił
1 Polaka.
- 1941 roku w mieście Horodenka woj. stanisławowskie policjanci ukraińscy oraz gestapowcy

aresztowali 16 Polaków, z których
14 zostało rozstrzelanych w egzekucji inteligencji polskiej w Szeperowcach k. Kołomyi 12 marca
1942 roku.
- 1942 roku w kol. Obórki pow.
Łuck policjanci ukraińscy skatowali 13 mężczyzn i powiązanych
popędzili do aresztu w Cumaniu,
a następnie wymordowali wszystkich zastanych mieszkańców, tj.
32 Polaków, 1 Ukrainę i 1 Żydówkę. Chorych zastrzelili w domu,
pozostałych pojedynczo wprowadzali do stodoły, gdzie kazano im
się kłaść i strzelano w tył głowy.
Wśród ofiar było 16 dzieci w wieku 1 – 14 lat. Potem policjanci załadowali na zrabowane furmanki
z końmi dobytek żywy i martwy
Polaków (świnie, cielęta, kury,
ziemniaki, warzywa), zabrali bydło i konie. Kilku policjantów
zostało do pełnienia nocnej warty. Wówczas wpadły im w ręce
młode kobiety, które pojechały
do Cumania odwiedzić aresztowanych mężczyzn. Zaprowadzili
je do wsi Rudniki, gdzie w domu
Ukraińca „spędziły upiorną noc”.
12 listopada policjanci ukraińscy
przyprowadzili ze wsi Rudniki z
powrotem do wsi Obórki i zamordowali – 6 młodych polskich kobiet. Henryk Cybulski we wspomnieniach zamieszczonych w
książce „Czerwone noce” podaje
nieco inny przebieg wydarzeń:
„Trzynastego listopada 1942 roku
nastąpił pierwszy masowy mord
ludności polskiej. Ofiarą tego
okrucieństwa padli wszyscy bez
wyjątku mieszkańcy wsi Obórki. Była to mała wioska leżąca
w odległości trzydziestu kilometrów od Przebraża, zamieszkana
przez kilka rodzin blisko ze sobą
spokrewnionych i noszących te
same nazwiska: Domalewskich,
Trusiewiczów i Szprynglów. Wieś
ta, położona z dala od większych
miast i dróg, stała się wymarzonym schronieniem dla tułających
się Żydów i radzieckich żołnierzy zbiegłych z niemieckiej niewoli. Toteż od początku okupacji
Obórki stały się stacją węzłową
w drodze do lasu. Schutzmani i
ich sługusy szybko wpadli na trop
powiązań mieszkańców Obórek
z ludźmi lasu. Jedenastego listopada pojawiła się we wsi kilkunastoosobowa grupa mężczyzn
podających się za partyzantów
radzieckich. Grzecznie poprosili o poczęstunek i po spożyciu
posiłku ruszyli w dalszą drogę.
Na odchodnym prosili, aby o ich
pobycie nigdzie nie meldować
- ani policji, ani ludziom z lasu.
Mieszkańcom Obórek wizyta ta
wydała się bardzo podejrzana.
Znali przecież wszystkich Żydów,
zbiegłych jeńców i partyzantów
radzieckich przebywających w
promieniu wielu kilometrów, ale
twarze tych ludzi były im zupełnie
obce. Wreszcie ustalono, że jest to
pewnie jakiś oddział, który niedawno przywędrował w te strony.
Dwa dni upłynęły bez specjalnych
wydarzeń. Trzeciego dnia zjechało do Obórek kilkudziesięciu
schutzmanów z Kołek i Cumania.
Dowodził nimi Saczkowski, vel
Saczko, komendant policji w Kołkach,oraz Kiszko, komendant policji z Cumania. Aresztowali oni
wszystkich mężczyzn - w sumie

siedemnastu. Tylko Tadeusz Trusiewicz oraz jeden z Domalewskich zdołali zbiec do lasu. Komendant Kiszko, były nauczyciel z
Czernirza, bił po kolei wszystkich
aresztowanych, jednego zastrzelił
na miejscu. Pozostałych szesnastu
wywieziono do Cumania. We wsi
pozostały tylko kobiety i dzieci.
Pięć kobiet udało się do Cumania,
aby dowiedzieć się czegoś o losie
aresztowanych. Tymczasem piętnastego listopada znowu wpadło
do wsi kilkudziesięciu schutzmanów. Polecili wszystkim zgromadzić się w mieszkaniu Franciszka
Trusiewicza.
Kobiety z dziećmi - wyjaśnili trzeba przesiedlić do większej wsi,
bo tu zaczynają grasować bandy.
Kiedy w domu znalazło się około
pięćdziesięciu osób, schutzmani
wyprowadzili je w małych grupach do pobliskiej stodoły. Stała
się ona miejscem kaźni. Tego dnia
powróciły z Cumania cztery kobiety. Jedna z delegowanych, Stanisława Trusiewicz, została jeszcze
w Cumaniu na kilka dni. Policjanci wyjaśnili przybyłym, że wszyscy
mieszkańcy wsi zostali ze względu
na ich bezpieczeństwo przesiedleni do Rudnik i że one również nie
mogą pozostać w Obórkach. W
Rudnikach zamknięto je w domu
jednego z miejscowych gospodarzy, Ukraińca. Okoliczności towarzyszące „przesiedleniu” wydały
się kobietom mocno podejrzane.
Zofia i Leonarda Trusiewicz, podobnie zresztą jak Maria Lipińska
i Helena Szpryngiel, już w czasie
drogi do Rudnik zorientowały się
w szczegółach tej operacji. Schutzmani uśmiechali się tajemniczo
i nie odpowiadali na pytania dotyczące losu i miejsca pobytu pozostałych kobiet. Uwagę uwięzionych zwróciło dziwne zachowanie
się gospodarza z Rudnik. Ów
starszy już wiekiem Ukrainiec wyraźnie pragnął zamienić z nimi w
jakiś sposób kilka słów. Wreszcie
znalazł się odpowiedni moment.
- Wtikajte, bo was pomordujut... szepnął. Jednakże o ucieczce nie
było mowy. Tej samej nocy zawleczono kobiety do pobliskiej stodoły... Jedyna pozostała jeszcze
przy życiu mieszkanka Obórek Stanisława Trusiewicz, zastała po
powrocie tylko zgliszcza rodzinnej wsi. Nie znając losu pozostałych kobiet, udała się do Rudnik,
gdzie mieszkał jej dawny znajomy,
Ukrainiec. Gospodarz powitał ją
z przerażeniem w oczach. - Nie
możesz tu zostać ani chwili przestrzegł ją - jeśli znajdą cię w
moim domu, wymordują mi całą
rodzinę... /.../ Nocą, gdy najcichsze nawet skrzypnięcie furmanki
rozlegało się echem w całej okolicy, przy zachowaniu największej
ostrożności Stanisława Trusiewicz została przewieziona do wsi
Bogusławka i oddana pod opiekę
jakiegoś gospodarza, także Ukraińca. /.../ Trudno było uwierzyć,
że uciekając przed Ukraińcami
znalazła opiekę u Ukraińców. A
więc nie przynależność do określonej narodowości decydowała
o postawie ludzi. Stanisława Trusiewicz miała się o tym jeszcze raz
przekonać.”
- 1943 roku: We wsi Bołozów
koło Przemyśla banderowcy za-
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mordowali 11 Polaków (wg sprawozdania OUN, więc nazwa wsi
może być w wersji ukraińskiej).
We wsi Bełz pow. Sokal Ukraińcy
zamordowali Polaka, właściciela
majątku. W kol. Chwoszczowata
pow. Sarny upowcy zamordowali 10 Polaków, którzy przyszli do
swoich zagród po żywność. W
kol. Dołhe pow. Sarny Ukraińcy
siekierami i widłami zamordowali 11 Polaków, w większości osoby starsze i 16-letnią dziewczynę.
We wsi Duliby pow. Włodzimierz
Wołyński upowcy zamordowali
4-osobową rodzinę polską (w tym
3-letniego syna i 17-letnią córkę),
którą przez 3 miesiące przechowywał Ukrainiec; zamordowali
także Ukraińca. W kol. Folwark
pow. Sarny zamordowali co najmniej 6 Polaków, w tym 8-letnią
dziewczynkę. W kol. Janówka
pow. Sarny zamordowali co najmniej 14 Polaków, w tym spalili
żywcem 9-osobową rodzinę. We
wsi Kasperowce pow. Zaleszczyki zamordowali 1 Polaka. W kol.
Konstantynówka pow. Sarny podczas napadu upowcy zamordowali nie ustaloną liczbę Polaków. We
wsi Mosty Wielkie pow. Żółkiew
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
W kol. Osty pow. Sarny upowcy
zamordowali kilkudziesięciu Polaków, w tym 1-roczne dziecko.
W kol. Romanówka pow. Sarny
spalili 9 polskich gospodarstw i
zamordowali nie ustaloną liczbę
Polaków. W kol. Radzież pow.
Sarny wśród kilkunastu zamordowanych Polaków była 103-letnia
Joanna Pankowska. W kol. Różyn i kol. Truskoty pow. Kowel
„w drugi dzień trwającej bitwy, w
czasie wycofywania się z kol. Truskoty serdeczny kolega, pełny od
dzieciństwa sierota Stefan Skowron, lat 18, został ciężko ranny w
nogę i prosił o pozostawienie go
na polu naszego sąsiada Gnata
Jufimczuka, ojca Mitki, sołtysa
naszej kolonii. Po zakończonej
i przegranej drugiego dnia bitwie Stach Szymczyk poszedł po
Stefana. Niestety, ranny został
już zamordowany, miał rozpruty
brzuch, wyciągnięte wnętrzności
i wydłubane oczy, ponadto był
bez butów, które brat Zygmunt
rozpoznał w 1944 r. u Ukraińca
Lońki Oksiutycza, mieszkańca wsi
Lubliniec” (Tadeusz Kotarski:
Moje tragedie, w: „Świadkowie
mówią” , s. 43). W kol. Świętocin pow. Włodzimierz Wołyński
upowcy zamordowali ocalałych
z poprzedniej rzezi 23 Polaków
– sztundystów, całe rodziny. We
wsi Wiczynie pow. Łuck upowcy zamordowali 3 Polki. W lesie między wsią Wiczynie a wsią
Woronczyn pow. Łuck zamordowali 5-osobową rodzinę polską z
3 niepełnoletnich córek
- 1944 roku: We wsi Hleszczawa
pow. Trembowla: „Hleszczowa.
Jan Niedźwiedź żołnierz samoobrony, zamordowany przez ludobójców z OUN-UPA 11.11.1944
r”
(http://www.stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/JOOMLA/
wystawa/przejdz-do-wystawy.
html) We wsi Krasnosielce pow.
Złoczów Ukraińcy zamordowali
2 Polaków. We wsi Łówcza pow.
Lubaczów miejscowi Ukraińcy
zamordowali Polaka, kowala. We
wsi Milno pow. Zborów upowcy
spalili 35 gospodarstw polskich i
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zamordowali 50 Polaków, głównie kobiety i dzieci, gdyż mężczyźni zostali powołani do 1 Armii WP; kobietom obcinali piersi, języki, wydłubywali oczy...
We wsi Szybalin pow. Brzeżany
obrabowali i spalili gospodarstwa polskie oraz zamordowali
20 Polaków. We wsi Uścieczko
pow. Zaleszczyki zamordowali
85 Polaków. We wsi Wola Wielka pow. Lubaczów zamordowali
2 Polaków: małżeństwo. We wsi
Zazdrość pow. Trembowla zamordowali 8 Polaków.
- 1945 roku: We wsiach Bowina i
Krasiczyn pow. Przemyśl upowcy
zamordowali po kilku Polaków.
We wsi Ujkowce pow. Przemyśl
spalili 92 budynki i zamordowali
10 Polaków.
12 listopada
- 1943 roku w miasteczku Sarny
woj. wołyńskie Ukraińcy zamordowali 4 Polki, w tym 2 dziewczynki 6-letnie.
- 1944 roku: We wsi Chodaczków Wielki pow. Tarnopol w nocy
banderowcy napadli na plebanię
chcąc zamordować ks. Szczepana
Chabło. Ten ukrył się, więc obrabowali plebani, wszystkie przedmioty załadowali na wóz księdza
i zaprzęgli jego konie oraz zastrzelili jego brata Piotra i siostrę
Rozalię. Mordercami byli miejscowi Ukraińcy oraz z sąsiedniej
wsi Horodyszcze. „Odprawiłem
za brata i siostrę cichą mszę
świętą i ciała ofiar zostały złożone w mogile na cmentarzu. Głos
trąby anielskiej zbudzi ich na
zmartwychwstanie, aby oskarżyć
zbrodniarzy przed sądem sprawiedliwego Boga” (ks. Szczepan
Chabło; w: Komański..., s. 832).
We wsi Cygany pow. Borszczów
upowcy zamordowali 6 Polaków, w tym 3-osobową rodzinę.
W miasteczku Gwoździec pow.
Kołomyja zamordowali 1 Polaka. We wsi Jabłonica Ruska pow.
Brzozów zamordowali Polaka,
gajowego. We wsi Szypowce
pow. Zaleszczyki zamordowali 10
Polaków, w tym 3 dzieci.
- 1945 roku we wsi Holeszów
pow. Włodawa upowcy zamordowali 1 Polaka.
13 listopada
- 1943 roku we wsi Wysuczka
pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali 4 Polaków (młode małżeństwo oraz narzeczeństwo).

- 1944 roku: We wsi Bereściany pow. Łuck upowcy z bojówki
„Hołuba” zamordowali 3-osobową rodzinę polską: 27-letnią matkę oraz 2 jej dzieci w wieku 3 i 5
lat, gdy wróciła na swoje gospodarstwo, a zwłoki spalili razem z
domem. W mieście Kopyczyńce
woj. tarnopolskie upowcy zamordowali Polkę, żonę Ukraińca, a
następnie w listopadzie wymordowali dalszych 10 Polaków. We
wsi Lesieczniki pow. Zaleszczyki
zamordowali 2 Polaków. We wsi
Zatwarnica pow. Lesko zamordowali 8 Polaków i 1 Ukraińca.
We wsi Zeżawa pow. Zaleszczyki
zamordowali 3 Polaków, w tym

nauczyciela i jego matkę; oraz 5
Ukraińców sprzyjających Polakom.
14 listopada
- 1942 roku: We wsi Cumań
pow. Łuck policjanci ukraińscy
zastrzelili 13 Polaków, mieszkańców kol. Obórki, aresztowanych
11 listopada. Łącznie w ciągu 3
dni policjanci ukraińscy zamordowali we wsi Obórki 51 Polaków, 1 Ukrainkę i 1 Żydówkę.
We wsi Kąty pow. Krzemieniec
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka
W miasteczku Śniatyn woj. stanisławowskie oraz w miejscowości
Załucze n. Czeremoszem pow.
Śniatyn policjanci ukraińscy oraz
gestapo na skutek donosów policjantów ukraińskich dokonali
masowych aresztowań inteligencji polskiej; akcja trwała od 6 listopada. Lekarza weterynarii w
więzieniu zastrzelił gestapowiec
– Ukrainiec Roman Zadurowicz;
większość aresztowanych zginęła
w obozach koncentracyjnych, w
tym na Majdanku proboszcz ks.
Leopold Kaściński oraz leśnik.
- 1944 roku we wsi Zagórze pow.
Zborów upowcy zamordowali 1
Polaka.
- 1945 roku we wsi Zboiska pow.
Sanok miejscowi banderowcy
uprowadzili i zamordowali 1 Polaka, pracownika majątku.
15 listopada 1939 roku Prezydium Rady Najwyższej USRR
w Kijowie włączyło tzw. Ukrainę
Zachodnią do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej.
W liście z 15 listopada 1943
roku greckokatolicki metropolita arcybiskup Andrzej Szeptycki
pisał do lwowskiego arcybiskupa
rzymskokatolickiego Bolesława
Twardowskiego, w odpowiedzi na
jego wcześniejszą prośbę o apel
do swoich wiernych o powstrzymanie mordów na ludności polskiej, że dokonują ich partyzanci
sowieccy i bandy żydowskie.
15 listopada
- 1943 roku: We wsi Gaje Smoleńskie pow. Brody banderowcy
zamordowali Polaka, leśniczego;
znalezione ciało miało ucięty język, wydłubane oczy, połamane
palce u rąk. We wsi Huta Pieniacka pow. Brody Ukraińcy zwabili
Polaka, leśniczego, do leśniczówki Hutnikowa i ślad po nim zaginął. We wsi Kokutkowce pow.
Tarnopol banderowcy zamordowali 5 Polaków i 2 Ukraińców.
We wsi Maksymówka pow. Zbaraż zamordowali Polaka, weterynarza. We wsi Staje pow. Tomaszów Lubelski miejscowi Ukraińcy zamordowali kilkudziesięciu
Polaków; ustalono dane 9 ofiar;
rannych dobijali siekierami i kołkami. We wsi Szack pow. Luboml
upowcy spalili kobietę i zamordowali nie ustaloną liczbę dalszych
Polaków. We wsi Ulaniki II pow.
Łuck Ukraińcy zamordowali 2
Polaków. W mieście Włodzimierz
Wołyński na peryferiach zarżnęli
nożami Józefę Uleryk z 9-letnim
synem Mieczysławem; jej męża
zamordowali podczas rzezi Dominopola.

- 1944 roku we wsi Kotkorz pow.
Złoczów upowcy zamordowali 3
Polaków, w tym kobietę.
- 1945 roku: We wsi Markowce
pow. Sanok Ukraińcy zamordowali 1 Polaka. We wsi Prusiek
pow. Sanok upowcy obrabowali
i postrzelili 5-osobową rodzinę
polską, która zmarła po kilku godzinach z upływu krwi, gdyż nie
miał kto im pomóc. Na drodze ze
wsi Prusiek do Zahutynia pow.
Sanok zastrzelili 1 Polaka.
- 1946 roku we wsi Oleszyce
Stare pow. Lubaczow upowcy
uprowadzili 1 Polkę, która zaginęła bez wieści.
W nocy z 15 na 16 listopada 1945 roku we wsi Pikulice
pow. Przemyśl Ukraińcy pobili i
wrzucili żywcem do płonącej stodoły 4 Polaków, w tym 23-letnią
dziewczynę. Akcja odbyła się na
rozkaz „Konyka”. „Burłaka” tak
ją opisuje: „Paliliśmy za porządkiem, ludzi strzelaliśmy”. Według
banderowców w walce zginęło 28
Polaków oraz wielu raniono. Po
stronie UPA zginęło 2 banderowców: „Bodio” i „Kruk”.
16 listopada
- 1943 roku: We wsi Czahary
Zbaraskie pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali 3 Polaków. We
wsi Huta Stara pow. Kostopol
podczas napadu około 1200 upowców i tzw. „sekirnykiw” (siekierników) czyli chłopów ukraińskich uzbrojonych w siekiery, widły, kosy itp. zginęło kilkanaście
osób polskiej ludności cywilnej,
5 partyzantów AK oraz około 100
napastników. W kol. Miedzików
pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: kobietę oraz
16-letnią dziewczynę z jej 17-letnim bratem. W kol. Moczulanka
pow. Kostopol zamordowali 3
Polaków. W mieście Sarny woj..
wołyńskie zmarł 31-letni Polak
postrzelony przez Ukraińców.
- 1944 roku: We wsi Klimkowce
pow. Zbaraż Ukraińcy zamordowali Polaka, dowódcę miejscowego plutonu AK. We wsi Perepelniki pow. Zborów upowcy
zabili 3 Polaków: 1 zamordowali,
2 zginęło w walce. We wsi Podlipce pow. Złoczów zamordowali 1 Polaka. We wsi Schodnica
pow. Drohobycz zamordowali
1 Polaka. We wsi Snowicz pow.
Złoczów zamordowali 1 Polaka.
We wsi Terebin pow. Hrubieszów
zamordowali 2 Polaków: małżeństwo. We wsi Zahoczewie pow.
Lesko zamordowali 1 Polaka i 1
Ukraińca.
- 1945 roku w miasteczku Lubaczów woj. rzeszowskie upowcy
zamordowali 4 Polaków, milicjantów.
Nocą z 16 na 17 listopada
- 1943 roku we wsi Potok
pow.
Rohatyn
banderowcy
zamordowali 3 Polaków
- 1944 roku we wsi Miklaszów
pow. Lwów upowcy zamordowali
14 Polaków, w tym dziewczynki
lat 3, 12, 13, 14 i 18; oraz 5
Ukraińców i 1 Rosjanina

1946 roku w miasteczku
Dynów pow. Brzozów upowcy
zamordowali 3 Polaków oraz
ograbili aptekę, magazyny i
sklepy.
17 listopada
- 1943 roku w kol. Strzelecka
pow. Włodzimierz Wołyński
Ukraińcy zamordowali Polkę,
uciekinierkę z kol. Żurawiec pow.
Horochów
- 1944 roku: We wsi Hołhocze
pow.
Podhajce
upowcy
zamordowali 2 Polaków; ci sami
oprawcy za 10 dni wymordują
rodziny tych Polaków. We wsi
Nowosiółka
Biskupia
pow.
Borszczów zamordowali ponad 40
Polaków; 10 w szkole, pozostałych
nad rzeką Zbrucz, w tym
księdza Józefa Turkiewicza oraz
kierownika szkoły podstawowej
Mieczysława
Wierzbickiego,
którego związali drutem i utopili
w Zbruczu (Kubów..., s. 32,
Terroryzm). We wsi Ropienka
pow. Lesko zamordowany został
przez upowców Milczanowski
Franciszek, gajowy (Jan Lucjan
Wyciślak, 15. 04. 2007r.;
RODAKpress). Sz. Siekierka i inni
... podają na s. 401, że w tym dniu
zamordowany został Gruszecki
Michał. We wsi Ruzdwiany pow.
Trembowla upowcy zamordowali
3 Polki: na drodze do Strusowa
23-letnią Stanisławę Koncur i
25-letnią Leontynę Wołowicz
oraz we własnym domu 25-letnią
Julię Koncur.
- 1945 roku we wsi Żohatyn pow.
Dobromil pow. Przemyśl podczas
palenia wsi po wysiedleniu
Ukraińców upowcy zamordowali
8 Polaków, w tym młynarza.
18 listopada
- 1941 roku we wsi Chłopówka
pow. Kopyczyńce Ukraińcy
uprowadzili
z
wiejskiego
zebrania 9 Polaków, w tym dwóch
chłopców 17-letnich. Wszyscy
zaginęli bez wieści.
- 1942 roku: W miasteczku
Kazimierz
Dolny
żandarmi
niemieccy oraz esesmani i
policjanci ukraińscy zamordowali
na terenie gminy Kazimierz Dolny
17 Polaków oraz kilkudziesięciu
aresztowali, którzy zginęli potem
w obozach koncentracyjnych.
W miejscowości Parchatka pow.
Puławy policjanci i esesmani
ukraińscy
zamordowali
28
Polaków oraz aresztowali i
wysłali do Auschwitz 25 Polaków,
z których tylko 5 wróciło po
wojnie.
- 1943 roku: W mieście Łuck
woj.. wołyńskie na przedmieściu
Krasne upowcy zamordowali
16 Polaków, w tym 6 osób
znajomych ks. biskupa Adolfa
Szelążka, nad którymi pastwili
się. W mieście Równe woj.
wołyńskie Ukraińcy z Kripo
oraz gestapowcy rozstrzelali
na przedmieściu Cegielnia 160
więźniów, a wśród nich ponad
100 członków konspiracji AK,
aresztowanych przez policjantów
ukraińskich.
Rozstrzeliwania
trwały także w innych dniach.
- 1944 roku: We wsi Chłopówka
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pow.
Kopyczyńce
upowcy
uprowadzili 9 Polaków, którzy
zaginęli bez wieści, w tym 4
kobiety i dwóch 18-letnich
chłopców.
„Zobaczyłam
na
furmance moją mamę, brata
i wujka Mariana lat 58, jego
żonę Annę lat 54 oraz Gaweł
Bronisławę lat 39, Piturę Marię
lat 42 (Czesława Walkowicz z
d. Sidor; w: „Nasz Dziennik”
– „Dodatek Historyczny IPN”
2/2009 z 27 lutego 2009). W
1976 roku, podczas odwiedzin
swojej wioski na Ukrainie,
jeden z Ukraińców, mąż Polki,
powiedział jej: „A twojej mamie
żywcem wyrwali język”, pokazał
przy tym ruchem ręki, jak to
miało wyglądać. W tym momencie
już bardzo się bałam i zaraz
powiedziałam do niego: „Po co
mi ty to mówisz, to było dawno,
ja nie po to przyjechałam”. Wtedy
jeszcze on powiedział na koniec:
„A Józka waszego to kołkiem
przybito żywcem do ziemi, przez
brzuch”.
We wsi Myszków
pow.
Zaleszczyki
Ukraińcy
zamordowali 2 Polaków, w tym
kobietę. We wsi Procisne pow.
Lesko (Bieszczady) upowcy
zamordowali 5 Polaków: kobietę
i 4 milicjantów. W nadleśnictwie
Sieniawa
Mołodycz-Chrapy
został
zamordowany
przez
UPA gajowy Henryk Węglarz
(Wąglarz?), żołnierz AK.
- 1946 roku we wsi Wańkowa
pow.
Lesko
banderowcy
zamordowali 1 Polaka.
19 listopada
1943 roku: W mieście
Równe woj. wołyńskie policjant
ukraiński
zabił
64-letniego
Polaka. W osadzie Żytyń pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
21-letniego Polaka.
- 1944 roku we wsi Klimkowce
pow.
Zbaraż
banderowcy
zamordowali 9 Polaków.
- 1945 roku: We wsi Bircza Stara
pow. Dobromil (pow. Przemyśl)
upowcy zamordowali 2 Polaków,
w tym 35-letnią kobietę powiesili
na ścianie stodoły, a jej zwłoki
wrzucili do studni, skąd zostały
wydobyte wiosną 1948 roku.
We wsi Sielnica pow. Przemyśl
spalili 19 domów i zamordowali
16-letniego Polaka.
- 1946 roku we wsi Rakowa pow.
Sanok upowcy zamordowali 1
Polaka.
W nocy z 19 na 20 listopada
1945 roku we wsi Łukawica
pow. Lesko (Bieszczady) upowcy
zamordowali 3 polskich kolejarzy,
ograbili wagony i zniszczyli je
oraz uszkodzili tory kolejowe.
20 listopada
- 1944 roku: We wsi Hińkowce
pow. Zaleszczyki schwytanego
Sławomira Linkiewicza przez
dwa
tygodnie
banderowcy
przetrzymywali w piwnicy, gdzie
był bity i torturowany. Zwłoki
miały m.in. wydłubane oczy,
całe ciało było zmasakrowane.
We wsi Koszyłowce pow.
Zaleszczyki zamordowali Polaka,
nauczyciela. We wsi Krasiczyn
pow.
Przemyśl
banderowcy
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zamordowali 1 Polaka, milicjanta.
We wsi Ratyszcze pow. Zborów
zamordowali
10
Polaków,
w tym matkę z 3 dzieci. We
wsi Rokszyce pow. Przemyśl
zamordowali 1 Polaka, milicjanta.
We wsi Sorocko pow. Trembowla
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów
miejscowi Ukraińcy zamordowali
70-letniego Polaka. We wsi
Touste pow. Skałat banderowcy
spalili 15 gospodarstw polskich i
zamordowali 19 Polaków: 12 we
wsi, w tym matkę z 6 dzieci (ojca,
Bronisława Sachadynę, powołano
do WP), oraz 7 Polaków z
posterunku „IB”, a także
Rosjanina, dowódcę posterunku
We wsi Zaleska Wola pow.
Jarosław upowcy zamordowali 1
Polkę.
- 1945 roku: We wsi Orły pow.
Przemyśl Ukraińcy zamordowali
1 Polaka. We wsi Ropienka pow.
Lesko zamordowali 2 Polaków.
21 listopada
- 1943 roku: We wsi Cygany
pow.
Borszczów
Ukraińcy
zamordowali 2 Polaków, w tym
kobietę. We wsi Czesławice pow.
Puławy policjanci ukraińscy
z Niemcami zamordowali 12
Polaków (9 z Czesławic i 3 kobiety
ze wsi Dąbrowa Cynkowska;
łącznie 6 kobiet, w tym dwie
16-letnie). We wsi Malechów
pow. Lwów na skutek donosu
Ukraińców
aresztowanych
zostało 11 Polaków, z których 10
zostało zamordowanych, w tym:
ks. proboszcz, wikary, 2 siostry
zakonne, 2 kobiety, radiooperator
AK, podoficer AK i organista.
- 1944 roku we wsi Kupczyńce
pow.
Tarnopol
upowcy
zamordowali 9-osobową rodzinę
polską: 53-letniego Kazimierza
Poprowskiego, 47-letnią żonę
Pelagię,
synów:
5-letniego
Dawida, 8-letniego Włodzimierza,
10-letniego Jana i 16-letniego
Mikołaja, córki: 1-roczną Marię,
6-letnią Anastazję i 14-letnią Olgę.
- 1945 roku we wsi Nowy
Dzików pow. Lubaczów upowcy
zamordowali 1 Polaka.
- 1946 roku we wsi Żuków pow.
Włodawa upowcy zamordowali
5 Polaków, w tym 3-osobową
rodzinę z 14-letnią córką oraz 1
milicjanta.
22 listopada
1942 roku we wsi
Zbędowice pow. Puławy
żandarmi niemieccy oraz
esesmani ukraińscy rozstrzelali
w wąwozie 88 Polaków,
w tym kobiety i dzieci.
Rannych dobijali Ukraińcy
pojedynczymi strzałami z
broni krótkiej. Następnie
spalili całą wieś.
- 1943 roku: We wsi Sielec
Bełzki pow. Sokal Ukraińcy
zamordowali 1 Polaka. We wsi
Wola Wielka pow. Lubaczów
upowcy zamordowali Polaka,
żołnierza BCh.
- 1945 roku we wsi Surochów
pow. Jarosław w walce z UPA

zginęło 10 żołnierzy WP.
23 listopada
- 1944 roku: We wsi Rajbrot
pow. Tarnów oddział SS-Galizien zamordował 6 Polaków, 5
partyzantów i 70-letniego starca.
„23-24 listopada 1944. Oddział
ukraińskiej dywizji SS-Galizien
[..,] zaatakował Rajbrot [...] faszyści ukraińscy spalili dwa gospodarstwa, zastrzelili 2 osoby i 3
aresztowali.” (http://w.kki.com.pl/
pioinf/przemysl/dzieje/ss/ss.htm
). Mord miał miejsce 23 listopada
1944 roku. „Przy polnej drodze
a raczej ścieżce, ciągnącej się zalesionym grzbietem od Rajbrotu
do Michalczowej, stało dwa lub
trzy domy - w tym dom Odrońca
jako nasza kwatera. Do pełniącego służbę posterunku alarmowego podszedł cywil z siekierą pod
pachą. Żołnierz widząc cywila
zlekceważył
niebezpieczeństwo
i przypuścił go na bezpośrednią odległość. Wtedy wartownik
„Zeron” dostał ogłuszający cios
w głowę. Szczegóły tego tragicznego wydarzenia znane są dzięki
dwóm młodym wówczas dziewczętom: 18 letniej Bronisławie
Odroniec (błąd - pani Bronisława
miała wówczas 32 lata, nie mogła
więc być młodą dziewczyna - informacja uzyskana od rodziny)
i jej sąsiadce, 16 letniej Stefanii
Janik - dziś po mężu Bagińskiej z
Górnej Wojakowej, która w tym
dniu, jak zresztą często, spała w
domu Odrońców i była świadkiem
i uczestnikiem tragedii. Pierwsze wypadły z płonącego domu
dziewczęta, gdyż spały na strychu
a tu pożar pod słomianą strzechą
rozprzestrzenił się najszybciej. W
pośpiechu nie zdążyły znaleźć i
założyć obuwia, były więc boso.
Tuż za dziewczętami Wawrzyniec
Odroniec wpuścił bydło, którym
zaopiekowali się sąsiedzi, a sam
pozostał w domu gdzie spłonął.
Trzech partyzantów, to jest: Marian Komorowski, lat 18 z Kuczek
koło Kutna oraz BeChowcy - Bolesław Wała i Henryk Mars, lat 21
z Mogiły koło Krakowa próbowali
przebić się na wolność, ledwo jednak wypadli z domu zginęli rażeni ogniem z automatów. Byli bez
żadnych prawie szans, wszak sami
będąc oślepieni pożarem nie widzieli napastników kryjących się w
ciemności. Strzelali więc do nich
Niemcy jak do tarcz. Dwaj pozostali młodzi 18 letni Lwowiacy,
którzy zgłosili się do nas w rejonie
Rożnowa z „Organization Todt”
spłonęli wewnątrz domu. Śladów
jednak ich zwłok nie znaleźliśmy
w zgliszczach, widocznie spłonęli
doszczętnie. Opalone i nagie zwłoki trzech partyzantów wehrmachtowcy wrzucili na wóz gospodarski
Odrońca, zaprzęgli do niego obie
aresztowane dziewczęta i obydwie
boso - bo tak wypadły z płonącego
domu - kopane i popychane, ciągnęły wóz po czterokilometrowych
górskich wertepach, a leżał już
przecież śnieg. Czyż drogę Chrystusa na Golgotę nie należy uznać
za mniej okrutną?” (http://www.
rajbrot.ovh.org/2wojna.html) We
wsi Róża Różaniecka pow. Lubaczów upowcy zamordowali 2
Polaków. We wsi Sorocko pow.
Trembowla podczas pogrzebu Polaka zabitego 20 listopada upowcy
ostrzelali kondukt pogrzebowy

zabijając księdza Adama Drzyzgę
(rannego dobili bagnetem) oraz
55 Polaków, a 25 poranili; w tym
czasie we wsi zamordowali co najmniej 50 Polaków, a 10 poranili;
łącznie zamordowali co najmniej
106 Polaków. We wsi Żurawce
pow. Rawa Ruska upowcy zamordowali Polaka, gajowego.
- 1946 roku we wsi Hanna pow.
Włodawa upowcy uprowadzili i
zamordowali 1 Polaka.
24 listopada
- 1942 roku w miasteczku Ołyka
pow. Łuck Ukraińcy zamordowali
1 Polkę.
- 1943 roku we wsi Plebanówka
pow. Trembowla upowcy zamordowali 12 Polaków uprowadzonych w okolice Trembowli.
- 1944 roku: We wsi Daszawa
pow. Stryj upowcy uprowadzili
1 Polaka, który zaginął. We wsi
Gródek pow. Zaleszczyki zamordowali 2 Polaków: małżeństwo.
We wsi Rosochacz woj. stanisławowskie zarąbali siekierami
5-osobową rodzinę polską lekarzy
o nazwisku Rżewski z 3 dzieci
(Wiktor Poliszczuk: Nie tylko na
Wołyniu, w: „Nowa Myśl Polska”
z 23 marca 2003 r.).
25 listopada
- 1943 roku: We wsi Koszów
pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 4 Polaków (resztę przebywających tutaj) oraz Ukrainkę, żonę
Polaka. W majątku Lubliniec pow.
Kowel zamordowali 3-osobową
rodzinę polską: właściciela majątku z synem i córką a ciała spalili
wraz z dworem. We wsi Łubianki
Wyższe pow. Zbaraż zamordowali
12 Polaków, w tym kobiety i dzieci: 3 osoby zastrzelili policjanci
ukraińscy, 9 osób zamordowali
banderowcy, w tym dwoje dzieci
do lat 5 (Komański..., s. 462). Jest
to typowy przykład ludobójczej
współpracy policji ukraińskiej w
służbie niemieckiego okupanta
oraz „powstańców ukraińskich”.
- 1944 roku: W kol. Czyszczak
pow. Kołomyja należącej do wsi
Kamionka Wielka upowcy obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 50
Polaków, a pod koniec listopada
dalszych 10; w tym 7-osobową rodzinę z 5 dzieci, matkę z 4 dzieci.
„25 listopada 1944 r. z samej tylko
rodziny Świątkowskich banderowcy tej nocy zamordowali 32 osoby.
Wszystkich pochowano w jednej
wspólnej mogile. Tej nocy zginęło
wiele innych rodzin, m.in. z rodziny Peca 5 osób. Banderowcy
mężczyzn zabijali strzałami w tył
głowy i układali twarzą do podłogi, natomiast kobiety i dziewczęta
mordowali w łóżkach, prawdopodobnie po uprzednim zgwałceniu.
Nie mogłam oderwać ich ciał od
pierzyn i piór z zastygłej krwi.
W innych polskich domach na
Czyszczaku kilkoro małych dzieci miało nożem przybite języki do
stołu. Kilku młodym dziewczętom
napastnicy porozcinali usta od
ucha do ucha. Śmiali się wtedy i
mówili: „Masz Polskę szeroką
od morza do morza” (Malwina
Świątkowska; w: Siekierka..., s.
264;stanisławowskie). We wsi

Kamionka Wielka pow. Kołomyja
zamordowali 15 Polaków. We wsi
Ostrów pow. Sokal zamordowali
2 dzieci polskich: Być Romana, 3
tygodnie; Być Władysława, lat 10.
Jeden z oprawców wziął niemowlę
za nóżki i bijąc o betonową studnię, zmiażdżył jego główkę. Ciała
obu dziewczynek oprawcy wrzucili do studni. Matka na widok
banderowców uciekła i ocalała,
ich ojciec Martyn był nieobecny
w tym czasie w domu (Adolf Kondracki; w: Siekierka..., s. 1064;
lwowskie). We wsi Sinków pow.
Zaleszczyki zamordowali 6 Polaków: 3-osobową rodzinę z córką,
małżeństwo i kobietę.
- 1945 roku w miasteczku Lubaczów woj. rzeszowskie Ukraińcy
zamordowali 1 Polaka.
- 1946 roku we wsi Dzików
Nowy pow. Lubaczów Ukraińcy
zamordowali 1 Polaka.
W nocy z 25 na 26 listopada 1944 roku: We wsi Darachów
pow. Trembowla banda UPA ubrana w mundury sowieckiej RKKA
spaliła szkołę, obrabowała i spaliła kilka polskich gospodarstw.
„We w[si] Darachów znaleziono
spalone zwłoki, których nie można było zidentyfikować.” (Meldunek specjalny naczelnika RO
NKGB w Strusowie dla naczelnika UNKGB obwodu tarnopolskiego z 27 listopada 1944 r.; w:
http://koris.com.ua/other/14728/
index.html?page=321 ). We wsi
Zazdrość pow. Trembowla: „Zamordowali Meśkiwa Jana s. Pawła , lat 58, urodz[onego] i zamieszkałego we w[si] Zazdrość, Polaka,
ob[ywatel]a ZSRS, spalili dom,
zabrali konia, furmankę i odzież.
Greczyle Pawłowi, narodowości
polskiej, spalili dom ze wszystkimi zabudowaniami i zabrali
mąkę. Bezdietnej Marii, również
narodowości polskiej, zabrali wieprza i mąkę, a na ścianie domu
zostawili napis „Śmierć donosicielom NKWD i wszystkim Polakom”, „Za to wszystkich spotka
to samo”, „Śmierć!”. (Meldunek
specjalny naczelnika RO NKGB
w Strusowie dla naczelnika
UNKGB obwodu tarnopolskiego
z 27 listopada 1944 r.; w: http://
koris.com.ua/other/14728/index.
html?page=321 ) Komański…,
s. 413, datuje napad 11 listopada
oraz uprowadzenie i zamordowanie 8 osób NN.
26 listopada
- 1944 roku we wsi Hnidawa pow.
Zborów upowcy zamordowali 48
Polaków z 10 rodzin. „Podczas
rzezi pięcioletnią dziewczynkę
– Zosię zmuszono do wypicia kubeczka krwi jej ojca, zabitego na
oczach dziecka. Innej dziewczynce
Hani, o zbliżonym wieku, kazano zjeść kawałek ciała jej ojca.
Dziewczynce tej banderowcy w
przystępie „wspaniałomyślności”
darowali życie mówiąc: „żyj na
chwałę Stepana Bandery” (Komański..., s. 477).
27 listopada
- 1944 roku: We wsi Hołhocze
pow. Podhajce banderowcy, którzy zamordowali 17 listopada 2
Polaków, napadli na ich domy i
bestialsko wymordowali: jednemu
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z nich żonę i 3 dzieci, drugiemu:
żonę, córkę, siostrę z synem i matkę; tj. w tym dniu zamordowali
16 Polaków. We wsi Torskie pow.
Zaleszczyki uprowadzili 27 Polaków, którzy zaginęli.
- 1945 roku we wsi Dąbrowa
pow. Lubaczów upowcy zamordowali 1 żołnierza WP.
28 listopada
- 1943 roku: We wsi Adamówka
pow. Jarosław policjanci ukraińscy rozstrzelali 18 Polaków. We
wsi Holihrady pow. Zaleszczyki
banderowcy strącili z wysokiej
skały w przepaść 22-letniego Polaka Bazylego Soroczyńskiego.
We wsi Majdan Sieniawski pow.
Jarosław policjanci ukraińscy rozstrzelali 22 Polaków.
- 1944 roku: We wsi Daszawa
pow. Stryj upowcy zamordowali 1 Polaka. We wsi Touste pow.
Skałat torturowali i zamordowali
40-letnią Polkę. We wsi Zalesie
koło Sieniawy (Glezyna) pow. Jarosław uprowadzony został przez
UPA do lasu i tam zamordowany
gajowy Jan Mączka.
- 1945 roku we wsi Czerwona
Woda pow. Jarosław Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
29 listopada 1939 roku Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
dekretem narzuciło mieszkańcom
tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi obywatelstwo
sowieckie.
29 listopada
- 1939 roku we wsi Momoty Dolne pow. Janów Lubelski w wyniku
prowokacji Ukraińców Niemcy
rozstrzelali 19 Polaków.
- 1943 roku: W miasteczku Ratno
pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 20-letniego Polaka. We wsi
Werbcze pow. Kostopol zamordowali 4-osobową rodzinę polską z
2 dzieci.
- 1944 roku: We wsi Daszawa
pow. Stryj banderowcy zamordowali 2 Polaków, w tym kobietę.
We wsi Diuksyn pow. Kostopol
upowcy zamordowali 2 Polki:
żonę powstańca styczniowego Klarę Teofilę Dobrzecką, w
wieku 105 lat, i jej najstarszą
córkę, Marcelę Kaznowską, też
już staruszkę. Zwłoki kazali pogrzebać za wsią, w miejscu, gdzie
zakopywano padlinę. W tym samym czasie i o tej samej godzinie
zostali zamordowani członkowie
tej rodziny w Werbczu Wielkim
(Siemaszko...., s. 221). We wsi
Dwernik pow. Lesko zamordowali 7-osobową rodzinę polską.
Koło wsi Jakuszyce pow. Stryj
zamordowali 47-letniego Polaka.
We wsi Werbcze Wielkie pow.
Kostopol, o tej samej godzinie,
co we wsi Diuksyn, banderowcy
zamordowali 4 Polaków: zamężną
córkę Klary Teofili Dobrzeckiej z
2 dzieci w wieku przedszkolnym
oraz dziadka, ojca matki.
Więcej na: http://wolyn.org/index.
php/publikacje/886-kalendarzpamici-kresowej-listopad-jesie.
html
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Danuta Koziara – utracone dzieciństwo
Arkadiusz Szymczyna

nie wiedział, że ojciec wychodził
do lasu, bo śnieg przykrywał ślady
jego walonków”.
Zesłańcom dokuczały insekty.
„Pluskwy, wszy i karaluchy były
wszędzie. Walczyliśmy z nimi
różnymi sposobami. Siostry myły
prycze gorącą wodą i smarowały
żywicą z dodatkiem sadzy, ale nic
to nie dawało”.

Losy polskich dzieci zesłanych w
głąb ZSRR są od wielu lat tematem licznych publikacji. Z danych
Ambasady RP w ZSRR wynika,
że w połowie maja 1942 r. przebywało ich na terytorium ZSRR
ok. 158 tys., z czego 36 tys. w
Kazachstańskiej SRR. W samym
obwodzie kustanajskim zarejestrowano ponad 3 tys. polskich
dzieci. Wśród nich znalazła się
obecna mieszkanka Głubczyc Danuta Koziara.
Danuta Koziara, z domu Iwasików urodziła się w Skole, w
powiecie stryjskim, województwie stanisławowskim. Jej ojciec
Mikołaj w I wojnie światowej
brał udział w walkach po stronie państw centralnych. W okresie międzywojennym prowadził
dobrze prosperujący zakład kamieniarski. Zatrudniał wielu pracowników, którzy z zarobionych
pieniędzy mogli utrzymać swoje
rodziny. Swoją przyszłą żonę Michalinę, z domu Urbańską poznał
będąc już dojrzałym mężczyzną
(ślub brał mając 52 lata).
Po ślubie rodzina Iwasików zamieszkała w centrum Skole. Mieli
domek z ogródkiem i kilka mórg
ziemi. Wychowywali czwórkę
dzieci: Antoninę, która była najstarsza, następnie Bronisławę, Michała oraz Danutę.
Rodzinę Iwasików deportowano
do Kazachstanu 13 kwietnia 1940
roku. „W dniu naszego aresztowania, podczas dokonywanej
w domu rewizji, enkawudziści
znaleźli dużą liczbę książek. Ojciec był bardzo oczytanym i religijnym człowiekiem. W domu
mieliśmy m.in. starą 200-letnią
biblię przekazywaną z pokolenia
na pokolenie. Sowieci oskarżyli tatę o działalność polityczną i
kontrrewolucyjną. Zarzucali mu,
że posiada nielegalne publikacje
oczerniające władzę radziecką” –
wspomina pani Danuta.
Aresztowaną rodzinę przewieziono na stację kolejową w Skole,
skąd została wywieziona w głąb
ZSRR. „Podróżowaliśmy przez
wiele dni. W wagonie panowały
bardzo złe warunki sanitarno-higieniczne. Toaletę zastępowała
dziura zrobioną w podłodze. Ludzie zasłaniali się kocami, gdyż
załatwianie potrzeb fizjologicznych było bardzo krępujące. Na

zaplanowanych przez NKWD
przystankach strażnicy sprawdzali, czy nikt z transportu nie uciekł.
Natomiast zmarłych z wycieńczenia Polaków wynoszono z pociągu. Ponieważ wieczory były jeszcze chłodne mama owinęła mnie
w pierzynę, którą zabrała z domu.
W wagonie transportowane były
też inne dzieci, z których część
nie wytrzymała trudów podróży i
zmarła”.
Po kilkunastu dniach pociąg z
deportowanymi Polakami z okolic Skole dotarł do Kazachstanu.
Tam kresowych wysiedleńców
rozdzielono. Iwasików przewieziono do miejscowości Makowka
położonej w kustanajskiej obłasti,
w rejonie mendykaryjskim, gdzie
zdolnych do pracy członków rodziny zatrudniono w kołchozie
Dolbuszka. „W Makowce spotkaliśmy również innych wysiedleńców. Wśród nich byli także
Gruzini, Czeczeńcy, Rosjanie z
innych części ZSRR oraz niewielka liczba Polaków. Z tego co pamiętałam, były tylko dwie polskie
rodziny, m.in. państwo Zatorscy”.
Polskim wygnańcom dokuczał
surowy kazachstański klimat. W
zimie temperatury spadały do
-40oC, natomiast latem sięgały
40oC. „Mieszkaliśmy w ziemiance, która przylegała do stajni
właścicielki domu. Rosjanka pomieszczenie to nazywała saraj
(pałac sułtański). Nasza ziemianka nie miała nic wspólnego z pałacem. Siostry co jakiś czas wydłubywały glinę z podłogi i moczyły
ją w wodzie. Następnie nakładały
na nią nową warstwę i gładziły.
Wyschnięta glina twardniała tworząc klepisko.
W pomieszczeniu zainstalowany
był piec oraz ulepione z gliny specjalne miejsca do spania (zapiecek). W ziemiance znajdowały się
rzeczy zabrane z domu. Mieliśmy
pościel, ubrania i garnki. Z puszek
po konserwach robiliśmy kubki na
herbatę. Meble ojciec zrobił sam.
Pamiętam jak w zimowe noce
wychodził ukradkiem do lasu. Zabierał ze sobą piłę, którą nosił pod
ubraniem. Mocował ją podobnie
jak pasek do spodni. Tato ścinał w
lesie brzozowe drzewka i przynosił do ziemianki. Grubsze gałęzie
rąbał na deseczki do pryczy, natomiast odpady trafiały do pieca
jako opał. Rano nikt z pilnujących

Największym jednak problemem
zesłańców był brak wystarczającej
ilości pożywienia. „Nie mieliśmy
żadnych możliwości dokupienia
żywności, gdyż w Makowce nie
było sklepu. Czarny chleb dostawaliśmy z przydziału w kołchozie.
Ratowały nas ziemniaki posadzone w ogródku, który uprawialiśmy
za przyzwoleniem naszej rosyjskiej sąsiadki. Mama tarła je, a
następnie powstałą masę wlewała
do gorącej wody i mieszała robiąc
zupę. Czasami zabielała ją kubkiem mleka.
Część ziemniaków zebranych
w ogródku oraz przyniesionych
ukradkiem z kołchozu przechowywaliśmy aż do zimy. Wówczas
ojciec wydzielał nam je po 2-3
dziennie.
Natomiast z ziaren zbóż oraz stepowych traw, które Kazachowie
nazywali prosianką, mama robiła
placki. Ziarna mieliła i mieszała z
wodą lub mlekiem. Korzystaliśmy
również z dobrodziejstwa pobliskiego lasu. Chodziliśmy zbierać
lebiodę, poziomki, grzyby, jagody
oraz kwiaty lipy, które suszyliśmy
na zimę. Susz przechowywaliśmy
w szmacianych woreczkach. W zimie robiliśmy z niego herbatę. To
był cud, że przeżyliśmy w takich
warunkach”.
Potworny głód zmuszał Iwasików do wymiany ubrań na żywność. „Zamieniliśmy praktycznie
wszystko na jedzenie. Zostały
nam tylko worki, które służyły za
okrycie. Każdy z nich był wielokrotnie łatany”.
Okres zimowy zesłańcy byli
zmuszeni spędzać w ziemiankach. „Śnieg zasypywał chaty po
sam dach. Ojciec zabraniał nam
wychodzić z domu ze względu na
szalejące zamiecie śnieżne (purgi).
Wielu śmiałków decydowało się
na wyjście z chat i zamarzało. Ich
ciała były odnajdywane dopiero
na wiosnę, gdy śnieg topniał. Poza
tym nie mieliśmy odpowiedniego
ubrania. Rosjanie mieli kożuchy,
walonki, uszatki i rękawice. Przy
drzwiach tato uformował ze śniegu schody, którymi można było
się wydostać na zewnątrz. Natomiast w suficie robił specjalne
lufty. Wodę ze stopionego śniegu
używaliśmy do picia. Zasuszone
zioła z kipiatokiem rozgrzewały
nas przez chwilę w chłodnej ziemiance”.
W szczególny sposób zesłańcy
obchodzili święta narodowe i kościelne. „Ojciec bardzo tego pilnował. Boże Narodzenie oraz Wielkanoc obchodziliśmy skromnie
ze względu na panujące warunki.

Mieliśmy ze sobą zabraną z domu
biblię, którą ojciec uroczyście
czytał. Podczas świąt opowiadał
o polskich tradycjach. Atmosfera
przy stole była smutna, gdyż tęskniliśmy za rodzinnym domem w
Skole i za ojczyzną”.
W kołchozie było wielu prawosławnych Rosjan. Zabraniano im
chodzić do kościoła i trzymać w
domach obrazy świętych. „Jedna
Rosjanka miała u siebie na ścianie
zasłonięty obraz Matki Boskiej.
W dzień maskowała go specjalną
płachtą, natomiast wieczorem odsłaniała i modliła się”.
Dla rodziny Iwasików święta
Bożego Narodzenia 1942 r. były
tragiczne. „Mama już od kilku
dni leżała ciężko chora na pryczy.
Była bardzo wątła i niedożywiona, gdyż oddawała nam swoje racje żywnościowe. Nie mogliśmy
jej w żaden sposób pomóc. Brakowało lekarstw, a przede wszystkim
fachowej opieki medycznej. W
dniu jej śmierci z Broncią i Michałem byliśmy przy jej łóżku. Ojciec
obok nas modlił się przeczuwając
nieszczęście. W pewnym momencie mama nabrała powietrza. Siostra zaczęła nią wstrząsać, jakby
chciała ją ocucić. Wołała: mamo,
mamo i przeraźliwie płakała. Ojciec widząc to powiedział: zostaw,
mama umiera. Następnie ojciec
zawinął ją w prześcieradło i pochował w drewnianej trumnie na
cmentarzu, na którym znajdowały się groby Polaków z I wojny
światowej. Na Syberii nie wszyscy zmarli byli chowani w trumnach. Ludzi układano w dołach,
w skromnych ubranych. Odzież w
dobrym stanie przydawała się żywym w surowym kazachstańskim
klimacie”.
Po śmierci matki wszyscy członkowie rodziny musieli pójść do
pracy. Antonina pracowała przy
wyrębie lasu, natomiast ojciec z
resztą rodziny zatrudnieni byli w
miejscowym kołchozie. „Byłam
jeszcze dzieckiem, ale musiałam
pracować przy zbiorze ziemniaków. Natomiast ojciec i Bronia
pracowali przy żniwach. Dla osób
notorycznie niedożywionych była
to ciężka praca. Przed głodem ratowaliśmy się na wszelkie sposoby. Ojciec doszył nam do ubrań
dodatkowe kieszenie, w których
przynosiliśmy resztki znalezione na polu. Pewnego dnia nakrył
mnie presidatiel na kradzieży
ziemniaków. Wysypał je z kieszeni i dał mi kilka kopniaków w
tyłek. Rosjanka, która to widziała
zaczęła na niego krzyczeć: eto
jeszcio detyna, astaw jejo”.
Pod koniec wojny Mikołaj Iwasików dostawał listy z Polski, w
których rodzina opisywała sytuację panującą w kraju. „O naszym
wyjeździe z Makowki zadecydował ojciec, który nie zgodził się na
podpisanie deklaracji obywatelstwa radzieckiego. Jechaliśmy już
w nieco lepszych wagonach aniżeli w kwietniu 1940 r. Na drogę zaopatrzono nas w suchy prowiant, a
po drodze rozdawano kipiatok. Na
jednej ze stacji przechodziliśmy

kontrolę sanitarną ze względu na
panującą powszechnie wszawicę
i świerzb. Korzystaliśmy z łaźni
(bani). Transport jechał początkowo do Szczecina, a następnie
do Rozwadowa i Głubczyc. Wracających z ZSRR Polaków było
bardzo dużo”.
Po przyjeździe do Głubczyc rodzina Iwasików korzystała z pomocy PUR, którego punkt mieścił
się przy starej szkole naprzeciwko
kościoła parafialnego. Zamieszkali na ul. 1 Maja. „Do Polski przyjechaliśmy brudni, obdarci i zawszawieni. Nie mieliśmy odzieży
osobistej. Dopiero po przyjeździe
do Głubczyc, ojciec dostał w PUR
ubrania, mydło, ser szwajcarski i
mleko w proszku. W szkole było
mi wstyd przyznać się, że nie
mam się w co ubrać”.
W Głubczycach Mikołaj Iwasików nie mógł znaleźć zatrudnienia ze względu na to, że miał już
sześćdziesiąt cztery lata. „Przed
wojną nauczył się szyć i naprawiać buty, więc wykorzystywał
zdobyte umiejętności w pierwszych miesiącach naszego pobytu
na Ziemiach Odzyskanych.
W 1950 roku, podczas kolejnej
fali deportacji tato obawiając
się powtórnej represji zniszczył
wszystkie dokumenty. W tym
okresie nie wolno było nikomu
mówić głośno o Syberii i zesłańczym losie Polaków. UB ścigało
nieszczęsnych sybiraków. Ojciec
jak się dowiedział, że Rosjanie
kolejny raz wywożą ludzi w głąb
ZSRR dostał wylewu i zmarł w
1950 r. Miałam wówczas 14 lat”.
Po wojnie Danuta Iwasików zapisała się w Głubczycach do szkoły
handlowej. „Moją wychowawczynią była pani Mogielnicka, która
pomagała mi wspólnie z dyrektorką szkoły. Moja siostra Bronisława kontynuowała naukę w szkole
krawieckiej, natomiast Antonina
wyjechała do Katowic. Tam podjęła naukę w szkole pedagogicznej
i zamieszkała w internacie”.
Osamotniona Danuta musiała
podjąć pracę, by zarabiać na życie. Chodziła po domach pomagając innym w gospodarstwie. W
ten sposób zdobyła pieniądze na
książki i zeszyty.
Po ukończeniu szkoły handlowej
została zatrudniona w księgowości w głubczyckich zakładach
dziewiarskich, a następnie w bazie
mlecznej. Ostatnim jej miejscem
zatrudnienia był sklep mięsny przy
ulicy Wodnej, gdzie pracowała
przez 20 lat (aż do emerytury).
Danuta Koziara jest członkiem w
Związku Sybiraków. Od dwóch
lat pełni funkcje skarbnika. Po
wielu latach od powrotu z zesłania wspomina: „najboleśniejsze
jest to, że dzieciństwa mi nikt nie
zwróci. Na Syberii zostałam bez
mamy, a pięć lat po wojnie – bez
ojca”.
Wywiad przeprowadzono w Głubczycach 18 lipca 2013 r.
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Moje Kresy – Józef Bernat
Eugeniusz Szewczuk
Wyprowadzono nas do lasu za Sumami, szliśmy pieszo na miejsce
stacjonowania ponad 15 godzin.
Zobligowani zostaliśmy do zbudowania sobie miejsc noclegowych. Najpierw budowaliśmy z
gałęzi sosnowych i świerkowych
prowizoryczne budy jak dla psów,
aby przenocować. Potem zaczęliśmy drążyć ziemianki. Noce w
rejonie Charkowa były bardzo
zimne pomimo, że był to początek
maja 1944 roku za umundurowanie służył nam cienki sowiecki
drelich. Do kompletu otrzymaliśmy brezentowe pałatki, bez których nie dało by się przeżyć, koców w ogóle nie było. Żołnierską
porcję żywnościową stanowiło
2,5 litra zupy, pół chleba z trocinami,1 łyżka cukru, pół litra czystej wody do popitki. Mycia żadnego nie było, gdyż na ogół
brakowało wody. Do najbliższej
wsi trzeba było iść lasem 3 kilometry. Nie dla wszystkich starczyło byle jakiego umundurowania, zamiast płaszcza dostaliśmy
np. kurtki waciaki. Później już w
Polsce zamieniono je na nasze
bluzy z polskimi naszywkami i
orzełkiem, ale już bez korony. W
lesie pod Sum przechodziliśmy
pierwsze wojskowe szkolenie.
Wykładowcami byli sowieccy oficerowie polskich mundurach.
Było nas wszystkich ze 300 żołnierzy i stanowiliśmy jednostkę
która wchodziła w skład 1 korpusu Polskich Sił Zbrojnych. W
dniach 3-15 maja 1944 roku polskie oddziały, już jako Armia Polska, zostały przetransportowane
na Wołyń w rejon Kiwerc i Trościańca. Dlaczego akurat w ten

/ 1946r. Józef Bernat w wojsku

rejon?
Sądzę,
że
polskie
dowództwo
wymusiło
na
sowieckiej władzy transport na
Wołyń, by w jakimś przynajmniej
małym stopniu, na krótko, pomóc
i chronić Polaków przed bandami
UPA. Czy to się udało ? Pułk został przetransportowany w dwóch
grupach, my jechaliśmy w II turze, najpierw do Równego, a potem do Kiwerc. Pierwszy transport został w rejonie Kiwerc
zbombardowany przez niemieckie lotnictwo. Później okazało się,
że któryś z kolejarzy pracujących
na stacji w Kiwercach był
niemieckim agentem. Komasował
w
rejonie
dworca
kilka
transportów
i
powiadamiał
Niemców, a lotnictwo Luftwaffe
robiło swoje. Nasz transport także
był bombardowany, lecz obeszło
się bez większych strat. Po przyjeździe umieścili nas w leśnym
młodniku opodal Kiwerców. Lało
jak z cebra, zlani do „suchej nitki”
przetrwaliśmy jedną noc. Byliśmy młodzi jakoś potrafiliśmy
przetrwać w tych surowych wojennych warunkach. Najgorsze
nas dopiero czekało. Rano przenieśli nas w inne lepsze wydawać
by się mogło miejsce. Jedzenia
dalej brakowało, kuchni nie było
od naszego wyjazdu z okolic
Sum. Żywiono nas konserwami z
UNRY i koncentratami w postaci
kaszy jaglanej w kostkach (której
nie cierpiałem). Dość miałem prosa, co innego jeść kaszę gryczaną. W nowym miejscu w lesie
luksusu nie było, przynajmniej
mogliśmy się doprać. Dobrze, że
mieliśmy pałatki przeciw deszczowe. Brakowało jednak siekier,

łamaliśmy więc gałęzie drzew i
tak jak poprzednio kleciliśmy
prowizoryczne budy – szałasy do
spania. Niebawem pojawiła się
też kuchnia polowa, co za tym
szło, lepsze jedzenie. W Kiwercach zaczęto nas szczepić, nie
wiedzieliśmy jednak przeciwko
czemu. W każdym bądź razie po
zaszczepieniu każdy żołnierz to
odchorował , mając wysoką temperaturę i ból głowy. Po 10 dniach
powtórne szczepienie. Kilku
pierwszych żołnierzy zemdlało i
dalsze szczepienia momentalnie
przerwano. Ta następna przyjemność czekała mnie dopiero po
wojnie, już na Ziemiach Odzyskanych, kiedy na naszym terenie panowała epidemia czarnej ospy. Na
obozie pod Kiwercami uczono
nas taktyki sztuki wojennej. Zajęcia prowadzili przedwojenni polscy oficerowie zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 1939
rokiem. Niektórym z naszych nie
bardzo to się podobało, gdyż
wiecznie kazali się nam czołgać w
czasie musztry , zamiast uczyć
konkretów. Był jeden podstawowy problem, nie było na i czym
pisać, głowa nie przyjmowała
wszystkiego, by to od razu bez zapisania pamiętać. Do Kiwerc z
Podlesia przyjechała moja mama.
Szmat drogi przejechała z rodzinnej wsi, by mnie i bratu przywieźć
trochę mięsa z zabitego przez ojca
cielęcia. Aby od władzy sowieckiej otrzymać pozwolenie na wyjazd do synów, tato z mamą przez
kilkanaście dni musieli plewić
pole wyznaczone przez tą władzę.
W lipcu 1944 roku otrzymaliśmy
rozkaz wyjścia na Kowel. Miasta
było straszliwie zniszczone walkami i bombardowaniami. Przechodząc przez nie, dopiero na
obrzeżach zobaczyłem trzy całe
budynki, reszta to gruzowisko.
Przekroczyliśmy Bug i doszliśmy
do Chełma Lubelskiego. Wszystkim dokuczał głód, by go oszukać, po drodze zrywaliśmy z
drzew wiśnie i czereśnie, czasem
niedojrzałe jeszcze o tej porze
jabłka. Tak parliśmy naprzód dochodząc do Majdanka. Tu dla nas
był raj na ziemi, bo zakwaterowali nas w budynkach gdzie była
woda i łazienki. Zdążyliśmy jednak zauważyć, że tu w Majdanku
był hitlerowski obóz koncentracyjny. Powstanie obozu na Majdanku było związane z planami
germanizacji terenów Europy
Wschodniej. Według tych planów
Majdanek był źródłem siły roboczej. Przeznaczony dla więźniów
różnych narodowości, przy czym
najliczniejszą grupą więźniów
byli stanowili Żydzi. Jeszcze
przed naszym nadejściem obóz na
Majdanku został zajęty przez
wojska sowieckie w nocy z 22/23
lipca 1944 roku. W sierpniu
NKWD utworzyło na terenie obozu Specjalny Obóz NKWD, który
funkcjonował najprawdopodob-
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niej do grudnia 1944 roku w
którym ulokowano jeńców armii
niemieckiej oraz folksdojczów.
Rankiem skoro świt wyruszyliśmy w kierunku Warszawy. Po
drodze był Lublin, który wcześniej jeszcze przed 22 lipca został
wyzwolony. Nie żyjący już Józek
Popek zadaje mi pytanie, po co
my idziemy na Warszawę, skoro
w stolicy wybuchło powstanie?
Widocznie gdzieś od kogoś dowiedział się i oznajmił nam tę nowinę. Przed południem z - ca dowódcy d.s. politycznych 2 DP
– Piotr Jaroszewicz, późniejszy z
- ca dowódcy 1 Armii WP, rozkazał zatrzymać marsz wojska, rozlokować się na obrzeżach drogi i
czekać na dalsze rozkazy. Wieczorem nasza bateria szkolna 3
DP powróciła do Majdanka i
przechodziła tu dalsze szkolenie.
Następnie cały pułk został rzucony na przyczółek warecko - magnuszewski, gdzie między 9 a 16
sierpnia trwały zażarte walki. W
walkach obronnych, obok jednostek sowieckich walczyła również
ściągnięta na pomoc wykrwawionym oddziałom 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Atak niemiecki załamał się pod
Studziankami, gdzie Wehrmacht
poniósł ciężkie straty w wyniku
kontruderzenia 1 Brygady Pancernej. Podczas walk na przyczółku 1 Armia WP straciła 484 zabitych i 1459 rannych, 63 żołnierzy
zaginęło bez wieści. Straty niemieckie w bitwie oszacowano na
około 1000 poległych, rannych i
wziętych do niewoli. Polacy

zniszczyli kilkanaście czołgów,
dział polowych, moździerzy i samochodów. Po działaniach na
przyczółku wareckim trafiliśmy
do Starej Miłosnej pod Warszawą.
Tutaj trwało dalsze szkolenie, a
także czekała nas zmiana przydziałów do poszczególnych jednostek. Cześć naszych dotychczasowych kolegów trafiła do 3 pułku
artylerii lekkiej, nazwanym później 3 Pułkiem Kołobrzeskim, pozostali do piechoty. Razem z bratem Wiktorem i kolegą Bronkiem
Stachów dostaliśmy się do 7 baterii 3 dywizjonu, cześć naszych do
8 i 9 baterii, pozostali trafili do
piechoty. Nie wiedzieliśmy kto i
gdzie konkretnie trafił, spotkaliśmy się dopiero podczas walk na
Wale Pomorskim. Brat został kanonierem i trafił do dział lekkich
w 7 baterii. Mnie skierowano do
plutonu kierowniczego, konkretnie do zwiadu. Razem z 60 chłopakami powtórnie zostaliśmy
przekwaterowani jeszcze bliżej
Warszawy. Trafiliśmy na wał wiślany pod Jabłonną. Tutaj dowiedziałem się, że poprzedni cały
zwiad zginął podczas przeprawy
przez Wisłę skierowany do pomocy warszawskim powstańcom.
Nie jest do końca całkowitą prawdą, jak głosi dzisiejsza propaganda, że Wojsko Polskie nie pomagało powstańcom warszawskim.
Ja jestem tego żywym świadectwem, że tak nie było. Powstańcy
mieli swój przyczółek na Wiśle i
przez 1,5 miesiąca dowództwo
polskie pomagało powstańcom.
Dopiero w późniejszym czasie,

/ 1953r. Żona Stefania z najstarszą córką Marią
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gdy dowiedzieli się o tym sowieci, zabronili tego rodzaju pomocy,
zresztą i Wisła była pilniej strzeżona przez hitlerowców, na której
prowadzony był całodobowy
ostrzał. W zwiadzie 7 baterii było
nas pięciu, dowódca plutonu, kpr.
Nikanowicz, Żyd Busol i jeszcze
jeden szeregowy. Okopaliśmy się,
zbudowali prowizoryczne ziemianki stale prowadząc obserwację przedpola oraz lewego brzegu
Wisły. Obserwację prowadziliśmy do 6 stycznia 1945 roku. W
międzyczasie d - ca baterii wypra-

wił po lodzie na drugi brzeg Wisły
2 żołnierzy (jednym z nich był
Żyd o nazwisku Jawor) celem zaciągnięcia języka, obaj nie powrócili. Na wale wiślanym zmienił nas potem 7 pp 3Dyw.,którego
później wspieraliśmy przy wyzwalaniu Warszawy. Zaszczytu
szturmu na Warszawę dostąpiła 1
Dywizja im. T. Kościuszki. Po
zdobyciu stolicy przyszły dalsze
rozkazy parcia w kierunku na Pomorze. Dotarliśmy w rejon Ciechocinka. Było straszliwie zimno,
nie byliśmy na to przygotowani
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ze względu na zbyt letnie uposażenie. Nie było silnego mrozu,
bardzo dokuczał nam wiatr, potęgujący zimno. Od jakiegoś czasu
chorowałem na płuca, dorabiając
się astmy oskrzelowej, która daje
o sobie znać do dnia dzisiejszego.
Po drodze w czasie walk na kierunku Ciechocinek, w małych
miasteczkach i wsiach, dawało się
odczuć wpływ niemieckiej propagandy, która na wylot znała sytuację i nastroje w polskim wojsku.
Z głośników niejednokrotnie płynęły słowa „Polacy, brudni i obszarpani, bez mundurów, którym
dokucza głód, przechodźcie na
naszą stronę. Tu czeka na was ciepła strawa i nowe czyste umundurowanie. Nie dajcie się zwieść
sowieckiej propagandzie o rychłym zakończeniu wojny”. Po
tym zwykle puszczano wypowiedzi dwóch polskich żołnierzy
wziętych do niewoli pod Lenino,
którzy przeszli na stronę wroga.
Niemcy za wszelka cenę chcieli
utrzymać w swoich rękach tereny
polskie. Utworzyli między Wisłą
a Odrą, na głębokości 500 kilometrów. siedem linii obronnych.
Każda nich składała się z trzech
pasów obrony i miała silne węzły
i punkty oporu oraz pozycje ryglowe. Szczególnie silnie umocnili Warszawę i jej okolice. Na
przykład w piwnicach pod gruzami były umieszczone karabiny
maszynowe, granatniki przeciwpancerne. Przykładem takiej dodatkowej linii obrony są także
bunkry w rejonie rzeczki Tążyny
przepływającej między Ciechocinkiem, a Toruniem. Ofensywa
miała ruszyć dopiero wiosną 1945
roku. Jednak sytuacja na zachodnim froncie w Ardenach, gdzie
Niemcy przeprowadzili udaną
kontrofensywę, spowodowała, że
alianci zachodni zostali wyparci

na dużą odległość, wtedy premier
Wielkiej Brytanii Winston Churchill zwrócił się z prośbą do Stalina o przyspieszenie ofensywy zimowej - datę ustalono na 20
stycznia 1945 roku. Ponieważ
plany operacji wiślano - odrzańskiej były już opracowane, ofensywę przyspieszono. Z Serocka
ruszył II Front Białoruski pod dowództwem Konstantego Rokossowskiego. Tempo natarcia było
błyskawiczne. Dziennie w bojach
pokonywano po 50 kilometrów wystarczy policzyć odległość
Ciechocinka od Warszawy - wynosi około 200 kilometrów, a pokonano ją w cztery dni. Po wojnie
oceniono, że ofensywa zimowa
pod względem rozmachu i zasięgu należała do największych i
najbardziej efektywnych strategicznie operacji II wojny światowej. Przebiegała na szerokości
550 km i głębokości 450 - 500
km, w jej wyniku zostały wyzwolone centralne i zachodnie obszary Polski w tym Ciechocinek. Byliśmy w mieście już 24 stycznia
1945roku. Wobec dokuczliwego
zimna, niektórzy żołnierze chcąc
się ogrzać szukali drewna na opał.
Widząc sterty krzaków pod tężniami, zaczęli je wyciągać celem
rozpalenia ogniska. Od tego czynu odwiedli ich mieszkańcy Ciechocinka, informując, że to
uzdrowisko, a sterty krzaków pod
tężniami służą do produkcji soli.
To uratowało tężnie przed dewastacją, inaczej poszły by z dymem. Mieszkańcy dość już mieli
pożarów wywołanych przez uciekających się z miasta hitlerowców. 19 stycznia podpalili magazyny żywnościowe w warzelni
soli, dworcu kolejowym, budynku przy dworcu oraz Łazienki nr
2, «Świteziankę» i «Warszawiankę». 1 Armia Wojska Polskiego
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przesuwała się w drugim rzucie
na Bydgoszcz i Wał Pomorski.
Nasza 7 bateria dotarła do Nadarzyc koło Jastrowia. Żołnierze
rozlokowali się nad jeziorem Busino, wokoło przepiękne sosnowe
lasy. Dowódcą 7 baterii był Białorusin Pukaj, zaś plutonu kierowniczego – zwiadu, starszy lejtnant
Bołwach, przedwojenny nauczyciel w gimnazjum. Sowiecki żołnierz walczący w polskim mundurze,
człowiek
niezwykle
bojaźliwy i tchórzliwy. Razem z
dowódcą baterii udałem się do
sztabu, nieznaną nam drogą przez
las. Byłem akurat po nocnej służbie, zmęczony i niewyspany. Pozostali zwiadowcy pozostali na
punkcie obserwacyjnym. Kilkakrotnie po drodze w czasie marszu zasypiałem na stojąco, uderzając głową w stojące nie wiem
czemu w tym lesie drzewa. Po
pewnym czasie napotkaliśmy w
lesie baraki byłego niemieckiego
lagru. Kładź się tu i śpij, ja idę dalej do sztabu z meldunkiem – rozkazał dowódca. Obudzony po
dwóch godzinach otrzymałem kolejny rozkaz dotarcia na punkt obserwacyjny z poleceniem dla
zwiadu dotarcia do baterii nad jeziorem. Odparłem dowódcy, nie
wiem czy trafię ponieważ nie pamiętam drogi powrotnej. Zasięgając języka u napotkanych żołnierzy, z Bożą pomocą, po kilku
godzinach, dotarłem do swoich
kolegów. Rozkaz nie był już aktualny, gdyż bateria zmieniła już
swoje miejsce.
Wspomnień wysłuchał : Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące coś więcej dowiedzieć się życiu na Kresach,
proszone są o kontakt ze mną tel.
607 565 427 lub e-mail pilotgienek@wp.pl

Wyrzuceni z Ojcowizny.
Mieczysław Walków
Czwartego lipca 1945 roku po
załadowaniu pięcioma rodzinami wagonu (węglarki), a takich
wagonów było około czterdzieści, ruszył transport Polaków z
Borszczowa na Zachód. Transport ludzi, których nie tylko
przedtem okaleczono i ograbiono, ale przede wszystkim wygnano na poniewierkę z Ojczyzny.
Wagony ciągnęły dwie zasapane
lokomotywy.
Ku nowej Polsce, pociąg z niedoszłymi ofiarami bandytów
spod znaku tryzuba jechał raczej wolno, bo drogi kolejowe
na tamtych terenach Kresów
należały do trudnych. Teren
był górzysty i pełen zakrętów.
Postanowiłem, że od samego
początku naszej wędrówki, będę
opisywał ciekawsze zdarzenia
i będę zapisywał nazwy każdej
stacji. W ten sposób powstał pokaźnych rozmiarów notes, który

niestety w późniejszych latach
gdzieś się zapodział. Żałuję, bo
na tym straciła dokładność opisywanych dzisiaj wspomnień.
Okazuje się, że pamięć ludzka
jest jednak zawodna.
Jechaliśmy w kierunku Lwowa.
Rano nad rzeką Gniezną mijaliśmy w Trembowli wysokie
wzgórze z zamkiem. Ruiny zamku były oświetlone wschodzącym słońcem i dla mnie były one
majestatyczne, a jednocześnie
tajemnicze. Znacznie wcześniej
moja babcia Agnieszka opowiadała mi, a zapamiętałem, że
przy bronie zamku przed Turkami najwaleczniejszą była Anna
Dorota. Niestety nie pamiętałem
wtedy nazwiska tej walecznej
kobiety, a chodziło o żonę pana
na zamku Annę Dorotę Chrzanowską. Babcia mówiła nam
wtedy, dzieciom, że na naszych
ziemiach kobiety zawsze były

bardzo dzielne i takie pozostały.
Niebawem byliśmy w Tarnopolu. Miasto nie istniało. Zamiast
domów widziałem tylko sterczące kominy i „morze” rumowisk.
Tego samego dnia późnym
popołudniem, już niedaleko
Lwowa, jechaliśmy w głębokim
przekopie. Po obu stronach na
jego szczytach stali młodzi ludzie (wyrostki i dzieci) i rzucali
kamieniami na nasz transport.
Rzucali na jadących w odkrytych wagonach ludzi i zwierzęta. Najpierw były to pojedyncze
kamienie, a później było ich tak
wiele, że trzeba było wszystkich
okrywać czym się dało: betami,
słomą i przedmiotami. Szczególnie trzeba było kryć ciekawskie
dzieci i bezbronne zwierzęta.
Kamienne bombardowanie trwało cały czas przez całą długość
tego rowu. Właśnie w ten sposób„ życzliwi” Ukraińcy żegnali

swoich byłych sąsiadów. Na
szczęście nikogo nie zabili, ale
były poważne skaleczenia ludzi i
zwierząt oraz straty w sprzętach
domowych. Pamiętam, że były
odruchy obronne i niektórzy
chcieli odpowiadać z broni palnej. Taką niektórzy wieźli. Na
szczęście nikt jej nie użył. Pod
wieczór dojechaliśmy do Lwowa i transport zatrzymano gdzieś
na odległym torze. Postój we
Lwowie trwał kilka godzin. Ze Z
bocznicy lwowskiej wyjechaliśmy w nocy. Od Mościsk już nie
spałem i dobrze pamiętam kiedy
dojechaliśmy do Przemyśla. Poranek był troszeczkę mglisty, ale
było przyjemnie ciepło. W Przemyślu poddano nasz transport
niekończącej się kontroli służb
granicznych. Nawet ja wiedziałem, że byliśmy stale jeszcze w
rękach sowieckich i wszystko
mogło się zdarzyć. Nikt nie spał
i wszyscy oczekiwaliśmy w na-

pięciu na ostateczny przejazd
przez granicę. Kiedy już ruszyliśmy i jechaliśmy ku zbawczej
ziemi, transport nagle zatrzymano. Do jednego z wagonów
wskoczyli jacyś ludzie zaczęli
z niego wyrzucać jakieś opakowania i dobytek. Widzieliśmy,
że z tego wagonu wynosili jakieś
blaszane pojemniki. Kazali natychmiast pozbierać rozrzucone
sprzęty i pociąg niemal natychmiast wolno ruszył do przodu. I
kiedy dowiedzieliśmy się, że już
jesteśmy w Polsce z radości płakaliśmy wszyscy. Dorośli i dzieci. Cieszyliśmy się, że jedziemy
tam gdzie będziemy bezpieczni i
nikt nas w nocy skrycie nie zamorduje i nie wywiezie na poniewierkę na Sybir.
Pamiętam, że jechaliśmy przez
Łańcut, Jarosław i Rzeszów. Jazda nie była płynna. Nasz transport był często zatrzymywany
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na kilka lub kilkanaście godzin.
Nigdy nie było wiadomo dokładnie ile godzin będziemy w tym
miejscu koczować? Najgorsze
było to, że najczęściej staliśmy
na dalekich bocznicach. Jechaliśmy już kilka dni i nie mogliśmy dojechać do Krakowa.
Kiedy osiągnęliśmy Kraków z
pięknym Wawelem, Wisła dla
nas była bardzo szeroka. Nie
mogliśmy wyjść z podziwu,
że rzeka może być taka szeroka i taka piękna. No i miasto
było ogromne! – Chciałbym
tutaj mieszkać – Zapisałem w
dzienniczku. Podobnie chciałem napisać we Lwowie, ale
uświadomiłem sobie, że teraz to
niemożliwe. My dzieci byliśmy
szczęśliwi, że widzieliśmy miasto Kraków z bliska. Jechaliśmy
przez dworzec Główny. Wydawało mi się, że moja mama i ciocia Rózia wypatrywały swoich
kuzynów (Dziędziorów), którzy
w Krakowie mieszkali. Oni nie
mogli wiedzieć, że jedziemy.
Cały czas patrzyłem na mojego
brata ciotecznego Jarka zwanego
Luśkiem jak zabawnie otwierał
buzię ze zdziwienia, że domy są
takie duże, a po ulicach jeżdżą
„pociągi”.
Tłumaczyłem jemu, że to nie są
pociągi, a tramwaje, ale tak naprawdę nigdy takim nie jechałem. W Krakowie wyjątkowo
byliśmy krótko. Pojechaliśmy
prosto na Śląsk, który wydawał
mi się jakiś ponury i czarny. Mówiliśmy, że jest brudny. Wszędzie było pełno dymów, a budynki były jakby osmolone. Po
plątaninie torów jeździły najróżniejsze pociągi. Dojechaliśmy
do stacji Karb pod Bytomiem.
Tutaj rozkazano nam wyładować bagaże na plac pomiędzy
torami kolejowymi. Przeciwko
temu protestował „komitet transportu (taki zawiązał się podczas
podróży, o ile pamiętam, w Łańcucie). Wujek Jan – tata Luśka
– był członkiem tego komitetu.
W końcu nam wyjaśnili, że na
Śląsku nie będziemy mieszkać,
a pojedziemy na Ziemie Odzyskane. Dokąd i kiedy? Tego nie
powiedzieli, bo czekali na jakieś
polecenie. Od 14 lipca zaczęliśmy koczować w miejscu, obok
którego bez przerwy przejeżdżały pociągi towarowe, wiozące
wszystko na wschód. Najczęściej jechały pociagi załadowane
sprzętem i maszynami zdemontowanych fabryk. Obok naszego
koczowiska przejeżdżały także
transporty zadrutowane drutem
kolczastym z jeńcami niemieckimi. Jeńcy wyglądali przez okienka i prosili nas o wodę i chleb.
Wodę podawaliśmy. Chleba nie
dawaliśmy, bo go sami nie mieliśmy. Widok Niemców nie przypominał wczorajszych władców
Świata. Nie było nam ich żal.
Zasłużyli na taki los, ale zawsze
byli ludźmi i może dlatego nie
szczędziliśmy im wody. Dozorcy
–„sołdaty” śmieli się z nas i powtarzali –” Ani tam kuda jedut,
budut imiet’ mnogo wody”(oni
tam dokąd jadą będą mieć pod

wody dostatkiem).
W Karbiu byliśmy wystarczająco długo, aby poznać okolicę i
trochę miasta. Lato było gorące
i woda później była racjonowana. Dowiedziałem się od kogoś,
że niedaleko od obozowiska są
takie niewielkie jakby sadzawki.
Można się nawet w nich kąpać.
Poprosiłem ciocię Rózię, żeby
z nami – chłopakami jako opiekunka poszła do tych sadzawek.
Szliśmy dość długo, bo nie było
blisko. Kiedy jednak zobaczyliśmy wodę od razu tam pobiegliśmy. Wydawała się, że jest
czysta i była przyjemnie ciepła.
Zanim ciocia do nas przyszła my
już byliśmy cali oblepieni drobnym, szarym pyłem. Tego świństwa nie dało się tak prosto usunąć. Później przez czas dłuższy
byliśmy „naznaczeni”. To był
odstojnik wód przemysłowych z
koksowni czy kopalni?
Pewnego dnia ktoś z obozowiska powiedział mi, że za łąką,
polem i zagajnikiem znajduje
się spore jezioro i są w nim ryby.
Oczywiście pobiegłem tam razem z moim kompanem. Istotnie był tam duży zbiornik wodny. Byli tam również żołnierze
radzieccy, którzy łowili ryby, ale
wejść nam do wody nie pozwoli. Dlaczego? Nie mieli zamiaru
wyjaśniać. Dali trochę małych
rybek, chyba karasi i kazali uciekać do domu. Na nic się zdały
nasze protesty. Śmiali się z nas,
że jesteśmy tacy uparci i dziwili się, skąd tak ładnie umiemy
mówić po ukraińsku? Oni takich tutaj jeszcze nie spotkali.
Za samowolę oddalenia się od
obozowiska otrzymaliśmy karę
sprzątania wokół naszego miejsca postoju. Moja mama i wujek
Jan wcześniej ustalili zasadę,
którą konsekwentnie stosowali.
Każde przewinienie musiało się
kończyć karą.
Nasi krewni wieźli ze sobą kozę,
Dawała dzieciom mleko. Piszę –
dzieciom, bo ja koziego mleka
nie znosiłem. Koza, jak to koza
wymagała pasienia. Kto się do
tego nadawał? Oczywiście urwipołcie, których wszędzie było
pełno. Wujek dał nam w ręce
łańcuszek i kazał kozę wyprowadzić na pobliską łąkę. Łąka
była doskonale widoczna z terenu obozowiska. Paśliśmy zwierzę grzecznie tylko kilka minut.
Właśnie któryś z nas wpadł na
pomysł – nie pamiętam kto był
pierwszy – aby z kozy zrobić
rumaka, na którym można by
było trochę pohasać po łące. Posadziłem Luśka z przodu i sam
się wgramoliłem na kozi grzbiet.
Biedne zwierzę aż się ugięło.
Trzymaliśmy obaj za pokaźne
rogi, aby nie pobodła i ruszyliśmy galopem przez długość
łąki. Na szczęście spadliśmy
wcześniej niż padła koza. Naszą
szarżę na kozie widziało wielu z
obozowiska i natychmiast donieśli wujkowi Janowi. Przybiegł
na łąkę. Oglądał i masował kozi
grzbiet, a zwierzę jedynie stęka-

ło. Nam kazał natychmiast wracać do obozu. Byliśmy pewni, że
kara nas nie minie. Nie wiedzieliśmy, że będzie tak „okrutna”.
Moja mama miała zamiar wymierzyć mi swoją karę, bo mi się
uzbierało. Wujek po naradzie z
mamą posadził nas na stołkach i
maszynką do strzyżenia „ogolił”
nam głowy do samej skóry. Byliśmy bardzo upokorzeni. Oczywiście na jakiś czas, ale zawsze!
Zaraz potem wymyśliliśmy inną
zabawę przednią. Była to zabawa w kolejarzy. Niedaleko
naszego obozowiska, każdego
dnia kilkakrotnie przejeżdżał
pociąg wąskotorowy. W jedną
stronę woził jakieś materiały,
a z powrotem wracał pusty. Na
dużym łuku pociąg mocno zwalniał i można było wskoczyć na
stopień wagoniku (widzieliśmy
jak to robią kolejarze , tak zwani przetokowi na stacjach). Po
przejechaniu sporego kawałka
drogi zeskakiwaliśmy z gracją i
oczekiwaliśmy na następny pociąg. Zabawa była wyśmienita
i trwała by w nieskończoność,
gdyby ktoś życzliwy nie doniósł
do .. I tu znowu się zaczęło. Nie
wiem, jaką karę tym razem by
wymyślono dla nas? Myślę, że
byłaby znacznie dolegliwsza od
poprzedniej. Byliśmy przecież
recydywistami i niepoprawnymi łotrami, jak to określał nasz
dziadek Stanisław. Wyratował nas z opresji – łotrzyków z
piekła rodem – fakt odjazdu z
Karbia. Właśnie w tym samym
dniu podstawiono nam wagony,
tym razem kryte, oczywiście
towarowe i kazano rozpocząć
załadunek. – Jutro – oznajmiono, ruszamy w dalszą podróż na
Ziemie Odzyskane. Na naszym
wagonie, narysowałem kredą
wielkiego orła w koronie z chorągwiami i napisałem: Niech
żyje Rzeczypospolita Polska Demokratyczna. Przychodzili inni,
podziwiali moje dzieło i pytali
skąd ja wiem, że tak będzie nazywać się Polska? Skąd miałem
wiedzieć. Tak napisałem i już!
Okazało się, że przez całą dalszą
podróż nie było obfitych opadów
deszczu i woda , aż do chwili wyładunku, nie zmyła mojej
pierwszej publicznej twórczości.
Później, opowiadał wujek (kolejarz), że widział ten wagon w
składzie jakiegoś pociągu towarowego przejeżdżającego przez
stację w Lipinach (późniejszych
i dzisiejszych Lipianach). Nadal
był dość dobrze widoczny mój
rysunek. Widocznie tworzyłem
go z całego serca.
Z Karbia wyruszyliśmy dopiero 27 lub 28 lipca 1945 roku.
Teraz jechaliśmy trochę szybciej. Na drugi dzień mijaliśmy
Ostrów Wielkopolski, a zaraz
potem byliśmy w Poznaniu. Z
Poznania szybko nas wysłano
do stacyjki Mokrz. Transport
był już krótszy, bo w Krakowie i na Śląsku odczepiano po
kilka wagonów i kierowano w
inne rejony kraju. W Mokrzu
staliśmy kilka dni na bocznicy,

która sąsiadowała z prywatnym
polem ziemniaczanym. Ludzie
nie mieli już wiele żywności (
za wyjątkiem niezmielonego
ziarna), a UNRA do nas jeszcze
nie docierała. Wykopali połowę
cudzej uprawy ziemniaków i zjedli. Okazało się, że właścicielką
pola była starsza kobieta. Bardzo płakała, że nie będzie miała,
czym wyżywić swojej rodziny.
Narzekała na los i na „Zabugoli”. Pamiętam, że zbieraliśmy
dla niej datki. Uzbieraliśmy tyle,
że sowicie zrekompensowaliśmy poniesione przez nią straty.
Nie miała nawet tyle naczyń i
pojemników, aby zebrać ziarno
zbóż, fasolę i kukurydzę. Ktoś
przyniósł nawet kurę, a inny
królika. Była zaskoczona hojnością. Dziękowała i życzyła nam
wszystkiego najlepszego w życiu tam gdzie będziemy mieszkać. Z Mokrza wyruszyliśmy w
wielkim pospiechu. Nie zdążyliśmy dogotować strawy i zgasić
ogniska. Dojechaliśmy do stacji Drawski Młyn. Nową nazwę
ktoś namalował czerwoną farbą,
a pod spodem białą. Była to duża
stacja towarowa. Na bocznicach
stało tam wiele wagonów. Były
uszkodzone, a niektóre nawet z
towarami. W jednym z wagonów
znaleźliśmy malutkie buteleczki.
Z pewnością na leki. Było ich
tysiące, a może i więcej. Inny
wagon był dosłownie wypełniony jakąś przędzą. Ludzie rzucili
się na nią, zaczęli brać i robić z
niej berety, bluzki swetry z golfem. Później okazało się, że była
to przędza z włókien szklanych
i ci, którzy nałożyli takie ubiory
mieli wielkie kłopoty ze skórą.
Na szczęście myśmy z Jarkiem
takiej przędzy nie brali nawet do
rąk!
Ktoś z transportu powiedział,
że na dalekim torze stoją wagony pełne niemieckiego dobra. Są
tam także dywany i meble, ale
żeby tam dojść, trzeba przejść
obok transportu z wojskiem rosyjskim. Ich transport stoi tam
od kilku dni. On z Rosjanami
rozmawiał. I to oni jemu ten
transport dywanów wskazali.
My – dzieciaki szwendaliśmy
się po tej ogromnej „bocznicy”
wszędzie, bo wiedzieliśmy, że na
tej stacji będziemy stać kilka dni.
Dotarliśmy również do Rosjan,
którzy jedli jakiś posiłek i popijali chyba jakimś alkoholem.
Nagle zaczęli biegać, krzyczeć i
strzelać z automatów, a przy tym
szpetnie klęli. Nam kazali schować się za koła wagonów i nie
wychodzić z ukrycia. Rosjanie
kogoś szukali pod wagonami i
byli gotowi użyć broni. Na początku tej awantury zauważyłem, że jakiś żołnierz uciekał i
skrył się gdzieś pod wagonami.
Siedzieliśmy cichutko za kołem i
nagle zobaczyłem jak w naszym
kierunku pełznie po podkładach
zakrwawiony żołnierz radziecki.
Podpełzł do nas i położył palec
na ustach. Odskoczył pod inne
wagony i zniknął. Później z
tamtego kierunku słyszeliśmy
całą serię wystrzałów. Kiedy
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na dobre ucichło uciekliśmy do
naszego transportu. Tym razem
bury nie było. Ukarano nas całkowitym zakazem wychodzenia
z wagonu. Kilkanaście minut
później po tym incydencie odjeżdżaliśmy z Drawskiego Młyna. Widocznie nie było tutaj bezpiecznie dla takich cywili.
Po przyjechaniu do do Krzyża
(Kreuz) nie mogłem się nadziwić, że budynek dworca stoi
po środku torowisk i obsługuje
jakby dwie oddzielne stacje. Ta
dziwna stacja w Krzyżu była
pełna różnych transportów. Jedne z radzieckimi żołnierzami i
„łupami wojennymi” jechały na
wschód. Inne wyładowane jeńcami też zmierzały w tym samym
kierunku. A jeszcze inne, wyładowane wszelkim dobrem podążały również na wschód. Na zachód, prócz naszego transportu,
jechał jeszcze jeden z Wołynia.
Transport ten jechał w kierunku
Landsbergu czyli dzisiejszego
Gorzowa. Inne pociągi, bardzo
długie jadące na zachód, ciągnęły puste wagony. Pociągi te
miały pierwszeństwo. W Krzyżu
„napytałem biedy” mamie i innym z naszego wagonu. Zauważyłem, że Rosjanie (na drugim
torze) wiozą piękny rower. Zapytałem, czy właściciel chciałby
go zamienić na wódkę. Odpowiedź była natychmiastowa. „Ja
sogłasien, pacan” (zgadzam się
pacanie, konusie) – powiedział
roześmiany sołdat. Pobiegłem do
mamy i zacząłem prosić mamę o
butelkę wódki (robionej ze spirytusu wyniesionego przeze mnie z
gorzelni w Borszczowie). Mama
nie chciała o tym nawet słyszeć.
Bała się konsekwencji. Znała
takich lepiej niż ja. Inni też nie
radzili robić interesów z „sołdatami”. Szybko pobiegłem do
kierownika naszego transportu i
zapytałem go kiedy odjeżdżamy
z Krzyża. Powiedział, że najdalej za 10 minut. Znowu zacząłem
prosić Mamę o wódkę. Byłem
tak namolny, że Mama w końcu
uległa i wręczyła mi butelkę rozrobionego spirytusu.
Transport wojenny Rosjan stał
na sąsiednim torze. Podbiegłem
do otwartego wagonu Rosjan i
powiedziałem, że mam wódkę
i poprosiłem aby mi podał rower, a ja wtedy dam mu alkohol. Wszyscy zaczęli się śmiać
i mówić, że jestem sprytny jak
„lisica”. Koniecznie chcieli odwrotnie. Nie dałem się nabrać i
ten roześmiany sołdat rad nierad
podał mi rower, a ja jemu butelkę z alkoholem. Czym prędzej
pobiegłem z rowerem do naszego wagonu i podałem koledze.
Żołnierze doskonale widzieli,
do którego wagonu pośpiesznie
wsiadałem. Byłem pewny, że
zaraz ruszymy i zamiana będzie
przypieczętowana. Stało się jednak inaczej. Nie ruszyliśmy ani
za 10 ani za następne minuty.
Rosjanie uzbrojeni zjawili się u
nas przed naszym odjazdem i zażądali zwrotu roweru. Byli pijani
i grozili, że użyją broni, jeśli nie
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oddamy „wielisapieda” (roweru). Pewnie upili się moją wódką
– pomyślałem. Byłem wściekły
na nich. Krzyczałem po ukraińsku i rosyjsku, że są szubrawcami, że nie mają krztyny honoru.
Jeden z nich zaczął się wahać i
nazwał mnie: „mołodiec” (zuch).
Był w wieku mojego taty i może
we mnie widział swojego syna
Griszę lub Pietię? Młodemu
narwańcowi , który najgłośniej
i najgroźniej chciał odebrać
mi rower, zaczął tłumaczyć, że
„machniom to machniom” (zamienimy to zamienimy, to sprawa honoru). Ale ten był nieustępliwy. Inni, też podpici, żądali
kategorycznego zwrotu. Mama
wtedy kazała mi rower oddać.
Osobiście tego nie zrobiłem. Rower oddawał im Michał, kolega
– wyrostek z innej rodziny, która
z nami jechała w tym samym wagonie. „Sołdaty” rower chwycili
i ze śmiechem i soczystymi przekleństwami poszli do swojego
„eszełona” (pociągu wojskowego). Na szczęście tylko tak zakończyła się moja pierwsza wymiana barterowa ze wschodem.
Jadąc od stacji Krzyż widziałem coraz to większe zniszczenia wojenne. Budynki stacyjne
były najczęściej zbombardowane i spalone, np. w Choszcznie.
Na polach stały wraki czołgów,
różnych dział i samochodów, a
także wozów konnych. Wozów
niemieckich, dużo większych
od naszych podolskich. Takich
u nas nie było. Widziałem też,
że obok wozu leżały końskie
zwłoki. Widok taki był przygnębiający. Czułem się jakbym na
powrót wrócił do czasu wojny.
Niedaleko Stargardu zniszczenia były coraz większe. Takie
widoki odbierałem z myślą, że
nie jest to ziemia obiecana, a
gruzowisko, na którym przyjdzie
nam żyć. Chociaż byłem jeszcze
dzieckiem, całkiem poważnie
byłem zaniepokojony dalszym
losem naszej rodziny. Myślę,
że tak samo myśleli starsi. Od
pewnego czasu mało mówili i
nie uśmiechali się wcale. Byli
bardzo poważni. Sam Stargard
wyglądał upiornie. Wszędzie widziałem morze gruzów. Ulic prawie nie było widać. Były tylko
ścieżki. Pamiętam, że do naszego transportu ktoś przyniósł na
sprzedaż ryby wędzone. Jakieś
dziwne są te ryby – pomyślałem,
podobne do węży, brr… Ten, co
chciał je sprzedać mówił, że są
to węgorze. Takich na Podolu nie
widziałem i nie znałem. Znałem
tylko piskorze.
W Stargardzie zaproponowano
nam wyładunek. Mówiono, że
dalsza podróż nie jest możliwa,
bo tory są uszkodzone. Przeciwko wyładunkowi w Stargardzie
protestowały nawet dzieci. Po
długich pertraktacjach z kolejarzami i po wręczeniu kilku
butelek wódki, nagle tory się
znalazły i pojechaliśmy dalej do
Pyrzyc (Pyritz). Tutaj było jeszcze gorzej i smutniej. Na dworcu tuż pod wieżą ciśnień obok
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ogromnego dołu po bombie lub
minie czołgowej leżała wywrócona lokomotywa. Widok był
nieprzyjemny, aby nie powiedzieć straszny.
Miasta praktycznie nie było.
Nawet kilka domów na obrzeżu miasta, które stały niedaleko
dworca były zniszczone i wyglądały na takie, w których nie
można będzie od razu zamieszkać. Znowu w Pyrzycach nakazano wyładunek. Nakaz był
kategoryczny, a opór „osadników” nieugięty. Zaczęto grozić
nam, że nas odtransportują do
wschodniej granicy kraju. Wyrażaliśmy zgodę. Wreszcie zaczęli tłumaczyć, że teraz naprawdę
tory są uszkodzone i trzeba byłoby długo czekać na ich naprawę,
aby jechać dalej. Postanowiliśmy, że będziemy czekać. Dopiero pod wieczór przybył jakiś
kolejarz i powiedział naszemu
Komitetowi, że w kierunku – i tu
wymienił nazwę ( chyba chodziło o Godków) – nie pojedziemy,
bo sami widzimy, że na tym torze leży lokomotywa. Możemy
jechać tylko w kierunku Soldin,
dzisiejszego Myśliborza. Jak
wiem to znowu butelki wódki
pomogły w dalszej podróży. Już
w Mielęcinie było jakby po wojnie. W ogródku pracowała starsza kobieta – Niemka. Nastroje
trochę się poprawiły, a my pojechaliśmy dalej, ale krótko. Zatrzymaliśmy się na stacji Lipehhne, a pod spodem ktoś nabazgrał
- LIPINY. Pod datą 4 sierpnia
1945 roku zapisałem: „Koniec
podróży” (czyli podróż nasza
trwała cały miesiąc). Tutaj kategorycznie nakazano wyładunek,
a myśmy nie protestowali. Budynek stacyjny był spalony i częściowo zrujnowany, co nie robiło
dobrego wrażenia, ale do takich
widoków byliśmy już przyzwyczajeni. Na placach towarowych
tej stacyjki stały jakieś sterty,
których pilnował jeden żołnierz
radziecki. Jeden jedyny. Zaczęliśmy się wyładowywać na wolne
miejsca pomiędzy tymi stosami
zgromadzonego dobra. A były
to: maszyny do szycia, maszyny do pisania i zegary. Piękne zegary, stojące i wiszące, a
przede wszystkim grające. Było
ich mnóstwo. Po jakimś czasie
wartownik gdzieś się zapodział.
Mówiono, że był to przebieraniec, a towary zgromadzili szabrownicy i czekali na transport.
Myślę jednak, że szabrownikami
mogli być ludzie radzieccy. Za
miastem w kierunku na Skrzynkę (wówczas o nazwie Zielona
Góra) było gospodarstwo rolne
zarządzane przez Rosjan. O tym
dowiedzieliśmy się później. To
drugie z domysłów mogło być
prawdziwsze. Z chwilą, kiedy
ludzie z naszego transportu jako
tako się „zagospodarowali” na
stacji, zaczęli wybierać i przebierać w maszynach do szycia i
zegarach. Więcej zniszczyli niż
zabrali. Maszyn do pisania prawie nie brali. Zostały na placu.
A o reszcie zegarów nie będę
wspominał. Musiałbym napisać

bardzo brzydko o dorosłych, a
szczególnie o dzieciach. Widziałem ludzi, którzy wymontowywali zegary z pięknych szaf
i wyrzucali mechanizmy, a szafy zabierali na wozy i wywozili
tam gdzie im wskazano mieszkanie. Dzieci natomiast zniszczyły
wiele zegarów. I tyle.
Nazajutrz, my chłopaki, postanowiliśmy zwiedzić miasteczko.
Bardzo nas ciekawiło. Na stacji
byliśmy na jego obrzeżu. Mama,
ani ciocia Rózia nie pozwalały,
abyśmy poszli sami. – Ktoś starszy musi mieć nad wami nadzór – powiedziała moja Mama.
Mama i ciocia Rózia nie mogły z nami iść, bo były jeszcze
mniejsze dzieci, którymi trzeba
było się opiekować. Wypadło na
dziadka, żeby z nami poszedł,
bo wujek Jan poszedł załatwiać
pracę na kolei. Dziadek doszedł
z nami tylko do PURu (Państwowy Urząd Repatriacyjny). Urząd
od niedawna rozpoczął swoje
urzędowanie w Lipinach. W Pyrzycach, ani ten, ani inne urzędy
nie mogły pracować, bo nie było
tam żadnego całego budynku.
Dziadek postanowił pogadać z
urzędnikiem, a myśmy byli bardzo niecierpliwi i poszli dalej
sami. Idąc do miasta widzieliśmy dotychczas tylko jeden
spalony dom. Był właśnie obok
PURu. Po prawej mijaliśmy jakiś mały park ze świeżymi grobami radzieckimi, co mogliśmy
stwierdzić po gwiazdach. Grobów było dużo. Wielkie wrażenie zrobiła na nas wysoka stara
baszta obronna. Przed nią i zaraz
za nią stały domy, w których z
pewnością mieszkali ludzie, bo
w oknach stały doniczki z kwiatami. Miasteczko było czyste,
tylko jakoś dziwnie zamarłe.
Idąc dalej zobaczyliśmy charakterystyczne domy z cegły i belek
drewnianych, które stały ciasno
jeden obok drugiego. Dziwnie
pachniały. Gdzieś w połowie
ulicy przeszliśmy obok drugiego
spalonego i częściowo zburzonego domu. Zachowała się nazwa
tego miejsca. Głośno przeczytałem kompanowi: „Sparkasse”.
W tym cichym mieście idąc boso
nie robiliśmy hałasu. Rzadko
spotykanych ludzi pozdrawiałem, ale nie odpowiadali. Patrzyli na nas niezbyt przyjaźnie.
Wiedzieliśmy, że w mieście
mieszkają jeszcze Niemcy. Ci
spotykani to z pewnością tubylcy – powiedziałem przyjacielowi. A, że nikt z nich nie odpowiadał na nasze pozdrowienia,
doszliśmy do wniosku, że nie
warto się trudzić i na kolejnych
spotykanych nie zwracaliśmy
uwagi. Doszliśmy do placu i
zobaczyliśmy kilka ładnych domów. – A ten po środku to chyba
jakiś urząd – mruknąłem mimochodem. Za domami zobaczyliśmy kościół, ale tam nie poszliśmy. Szliśmy dalej przed siebie,
bo chciałem jak najprędzej zwiedzić całe miasteczko. Na rogu
była apteka, której drzwi główne
były na rozcież otwarte, a okna

powybijane. Aptekę wyczułem
z daleka po zapachu i przez te
otwarte drzwi zobaczyłem szafy
z białymi pojemnikami. Dookoła tego piętrowego domu leżały
porozrzucane małe karteczki.
Mnóstwo małych karteczek z
nadrukiem. Chyba recepty – pomyślałem. Teraz droga pochylała
się ku dołowi. Przeszliśmy obok
drugiej baszty. Podobnej do
pierwszej. Też z bramą w środku.
Po lewej zobaczyliśmy jezioro
(Wądół). Jezioro było duże! Dla
mnie ogromne! Stanęliśmy zapatrzeni – bosi podróżnicy i podziwialiśmy połyskującą w słońcu
taflę lekko falującej wody. Obok
nas przechodził jakiś starszy
pan, z pewnością Nieniec, bo
nas pozdrowił, mówiąc: „Malzeit”. Odpowiedziałem „Malzeit”.
Przecież uczyłem się języka niemieckiego w Borszczowie. On
z pewnością wiedział z kim ma
do czynienia, bo się uśmiechnął
i powiedział: – „See ist schön.
Ja.” I sam zapatrzył się w taflę
jeziora.
Chodź Mietek nie będziemy
gadać ze Szwabem, powiedział
mój kompan i szarpnął mnie za
rękaw koszuli. Poszliśmy dalej i
przechodziliśmy przez mostek.
Wtedy zobaczyłem, że w oddali
za drzewami, jest drugie jezioro.
Postanowiłem, że go zwiedzimy
później. Zaraz za mostkiem było
skrzyżowanie dróg. Na najbliższym szyldziku przy jednej z
ulic przeczytałem „Grünbergstrasse”. Ulica zielonogórska
– przetłumaczyłem napis. Na
początku tej ulicy po lewej stronie była polana nad jeziorem z
pięknymi bukami, a po prawej
jakieś gospodarstwo. Szliśmy
dalej i stwierdzaliśmy, że ulica
jest jakby wymarła. Stały przy
niej domy, ale były pozamykane
i wszędzie wisiały kartki z napisem: „Zajęte przez Polaka”. Taki
napis należał do ówczesnego
kodeksu honorowego. Nikt inny
nie ważył się zajmować mieszkania już zajętego przez innego
Polaka. Tylko jeden z domów,
czwarty od końca, trochę w głębi, był otwarty. Mieszkała w nim
tylko jedna rodzina niemiecka.
Matka i troje dzieci (o czym dowiedziałem się później). Trzy
inne mieszkania były otwarte i
splądrowane. Wszędzie walały
się porozbijane sprzęty, pobite naczynia, jakieś łachy, buty i
buciki. Były w nich także podniszczone meble, jakieś sprzęty kuchenne i temu podobne
rupiecie. Wśród łachów znalazłem spodenki tyrolskie (takie
widziałem w czasie wojny na
zdjęciu u jednego Niemca). Na
kompana były za duże. Na mnie
pasowały.. Były w dobrym stanie
i je ubrałem. Najpierw znalazłem
buciki dla kompana. Nie chciał
nakładać, bo były niemieckie.
Musiałem użyć fortelu, że się
przebieramy, by zaskoczyć nasze
mamy. Następnie znalazłem dla
siebie pasujący bucik, ale tylko
jeden prawy. A, że pasował na
moją stopę to go nałożyłem i zacząłem szukać drugiego do pary.
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Długo szukaliśmy drugiego lewego bucika. Niestety nie było.
W końcu udało nam się znaleźć
inny. Był nawet podobny i też
był samotny – lewy. Był troszeczkę za mały. Noga wchodziła, tylko, że ciasno. Nie miałem
wyjścia, nałożyłem na nogę ten
but i poszliśmy do stacji. Teraz
obuci robiliśmy potworny hałas
w pustym mieście. Echo niosło
nasz marsz przez całe Lipiny.
Do stacji doszedłem z trudem.
Mamy nas nie poznały i nawet
chciały przepędzić intruzów.
Przebieranka nam się udała, ale
nogę miałem otartą do żywego
mięsa. Już na samym początku
zdaliśmy raport z naszych odkryć i może dlatego uniknęliśmy
porządnej bury.
Następnego dnia nie mówiąc nikomu gdzie idziemy poszliśmy
na plażę miejską. Była pięknie
zagospodarowana w ogromną
oszkloną altanę z pomieszczeniem bufetowym. Z prawej i lewej strony centralnie położonej
altany biegły pomosty z szeregiem kabin do przebierania się
przed i po kąpieli. Nad wodzie na
palach stały dwa pomosty łącznie z wieżyczkami, czyli skoczniami do wody. Jedna była niższa (3m), a druga wyższa (5m).
Skocznie wraz z pomostami były
oddalone od siebie 100 metrów
(wiedzieliśmy o tym później). Po
środku plaży stała zjeżdżalnia do
wody. Był nawet gospodarz plaży, starszy pan (Niemiec). Wpuścił nas, bo byliśmy namolni.
Nie pozwolił nam wchodzić na
pomosty i na zjeżdżalnię. Była
trochę uszkodzona. Woda w
części kąpieliska była czyściutka
i kąpaliśmy się na płyciźnie bardzo długo. Nadzorował gospodarz plaży. W końcu kazał nam
się wynosić. Kiedy przyszliśmy
na stację okazało się, że połowa
ludzi z transportu nas poszukuje po całym miasteczku. Mamy
płakały, a wujek obiecywał, że
mi złoi skórę. Byłem starszy.
Największą burę otrzymały
mamy, bo zezwoliły nam na samotne zwiedzanie miasta. Lania
na szczęście nie było. Dziadkowi
także się upiekło za wczorajsze.
Od tego momentu zawsze ktoś
starszy chodził razem z nami na
dłuższe wycieczki. Chodzili, bo
mieli wiele propozycji zamieszkania w mieście i trzeba było
sprawdzić co oferują . Mamie
w ramach rekompensaty za pozostawione mienie proponowali
wielkie gospodarstwo na wsi.
Absolutnie nie chciała. Nie lubiła wsi. Mówiła, że czeka na
męża, a mąż jest ogrodnikiem,
nie rolnikiem, a jej dzieci nigdy
nie będą rolnikami. Rolę niech
uprawiają ci, którzy to kochają.
Ona nie.
W końcu, po prawie dwóch tygodniach koczowania na stacji
otrzymaliśmy zezwolenie na
zajęcie mieszkania przy ul. Zielonogórskiej (obecnie Sikorskiego). C.d.n.
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22 LISTOPADA 2015 ROKU OBCHODZIMY 97
ROCZNICĘ OBRONY LWOWA
Aleksander Szumański

Opracowania historyczne na temat
obrony Lwowa podczas wojny
polsko-sowieckiej w 1920 roku
są bardzo skromne. Przed 1939
rokiem ukazało się ich zaledwie
kilka i nieco wspomnień.
W czasie pierwszej i drugiej okupacji Lwowa temat związany z
walkami Polaków z Armią Czerwoną był oczywiście oficjalnie
zabroniony, tym bardziej, że w tej
wojnie osobiście był zaangażowany Józef Stalin.
Od 1 listopada 1918 roku, do połowy 1919 roku Lwów bronił się
przed Ukraińcami. Miasto zostało w dniu 22 listopada 1918 roku
opanowane przez Polaków, ale
obrona oblężonego przez wojska
ukraińskie Lwowa, pozbawionego dostaw żywności, wody i
elektryczności trwała do połowy
1919 roku, kiedy wojska polskie
przybyły z odsieczą przerywając
oblężenie.
W okresie walk o Lwów, regularne oddziały Ukraińskich Strzelców Siczowych zostały skutecznie powstrzymane przez oddziały
polskich gimnazjalistów - Orlęta
Lwowskie.
Ale na tym nie zakończyła się
obrona Lwowa i udział w wojnie Orląt Lwowskich. W sierpniu
1920 roku Lwów bronił się przed
wojskami bolszewickimi, gdy
południowa flanka wojsk Rosji
Sowieckiej idących na Warszawę pod dowództwem Siemiona
Budionnego, z Józefem Stalinem
jako komisarzem politycznym, nacierała na pozbawiony polskiego
wojska Lwów.
Orlęta Lwowskie wówczas również stanęły do obrony Lwowa.
Słynna bitwa pod Zadwórzem na
przedpolu Lwowa, w której 17
sierpnia 1920 roku zginęło 318
z 330 walczących Orląt Lwowskich, powstrzymała wówczas
pochód bolszewików na Lwów.
Bitwa garstki obrońców z silnymi
oddziałami 6 Dywizji Konnej Budionnego, która trwała 11 godzin
nazwana została Polskim Termopilami.
CMEMTARZ
OBROŃCÓW
LWOWA (CMENTARZ ORLĄT LWOWSKICH)
Mianem Orląt Lwowskich określa się uczniów, studentów, robotników, urzędników, chłopców i
dziewczęta, kilku i kilkunastoletnich mieszkańców Lwowa, którzy
wobec braku we Lwowie w owym
czasie polskich oddziałów wojskowych, wysłanych przez zaborców
(dowództwo austriackie) w inne
regiony Europy, początkowo praktycznie z gołymi rękami, później
- już ze zdobytą na wrogu bronią

postanowili wyzwolić swoje miasto przekazane przez ustępujących
zaborców wojskowym oddziałom
ukraińskim ściągniętym celowo
do Lwowa.
W sumie w walkach brało udział
1421 młodocianych obrońców, z
których najmłodszy liczył 9 lat.
Antoś Petrykiewicz, 13-letnie
Orlątko został najmłodszym w
historii kawalerem Orderu Virtuti
Militari.
Ilu z tych młodych bohaterów zginęło w obronie swojego Lwowa?
Zapewne każdy z nich ma swoją
historię umierania.
Niedawno w wieku ponad 103 lat
zmarł ostatni z Orląt Lwowskich
mjr Aleksander Sałacki.
Po zakończeniu działań wojennych Małopolskie Oddziały Armii
Ochotniczej zostały rozwiązane.
W pożegnalnym rozkazie dowództwa płk Czesław Mączyński
dowódca obrony Lwowa, podkreślił:
„...Wasza w znacznej mierze zasługa, że wróg nie ruszył na Lwów
bezbronny.... Gdy 22 listopada
1918 roku marszałek Józef Piłsudski dekorował herb Lwowa,
powiedział:
„Za zasługi położone dla polskości tego grodu i jego przynależności do Polski mianuję miasto
Lwów kawalerem Krzyża Virtuti
Militari”.
Męczeńską śmiercią, w tym samym czasie co pod Zadwórzem,
zginęło 80 żołnierzy polskich pod
Horpinem, gdzie czerwonoarmiści
dokonali krwawej masakry jeńców, a nieco później koło Dytiatyna wymordowali i obdarli z mundurów kilkudziesięciu jeńców.
Podczas odwrotu wojsk Budionnego we wsi Firlejówka Kozacy
wymordowali 34 ochotników.
Jak wynika z badań historycznych,
specjalizacją dziczy sowiecko bolszewicko – rosyjsko - ukraińskiej jest ludobójstwo, niekiedy
„usprawiedliwiane” działaniem
przeciwko grupom szpiegowsko dywersyjno - terrorystycznym, jak
ostatnio orzekł „niezawisły” sąd
rosyjski w sprawie ludobójstwa w
Katyniu.
Przypomnę, iż w czasie wizyty Donalda Tuska w Moskwie w
czasie jej zakończenia zdziwiony
Władimir Putin zapytał o Katyń
(Tusk nie poruszył tej sprawy).
Tusk odpowiedział, że to nie należy do polityków, po czym wymienili pocałunki „breżniewowskie”
w same usta, uzgadniając termin
festiwalu piosenki radzieckiej w
Zielonej Górze.
W następnym dniu po wizycie
Tuska zostały namierzone na Polskę rosyjskie rakiety nuklearne, a
prokremlowski portal internetowy

www.gazieta.ru (link is external)
zatytułował artykuł po owej wizycie:
„Nasz człowiek w Warszawie”.
W miejscu męczeńskiej śmierci
Orląt Lwowskich usypano kurhan
i umieszczono tablicę pamiątkową
z napisem:
„Orlętom poległym w dniu 17
sierpnia 1920 roku w walkach o
całość ziem kresowych”.
To do uczestników uroczystości
poświęcenia kamienia węgielnego
pod kurhan pisał 21 sierpnia 1927
roku ówczesny dowódca Okręgu
Korpusu we Lwowie gen. dyw.
Władysław Sikorski: „Kiedy w
śmiertelnej bitwie nad Wisłą 1920
roku rozstrzygały się losy polsko-rosyjskiej wojny oraz zmartwychwstałej Rzeczypospolitej, Lwów,
wiążąc na swych przedpolach
groźną armię Budionnego, spełnił
historyczną rolę. Tej pięknej roli
najwymowniejszym świadectwem
jest mogiła Zadwórza - symbol
ofiarnego żołnierza, który odcięty
od swojego dowódcy - służył wiernie Ojczyźnie aż do utraty życia
włącznie”.
Konflikt ukraińsko - polski narastał od końca XIX w. przy czym
zaczął przybierać mocniej na sile
przy końcu I wojny światowej.
Odpowiednia dla Ukraińców sytuacja do przejęcia Lwowa nadarzyła się w 1918 r. kiedy to następował kres istnienia państwa austrowęgierskiego.
Dowództwo austriackie zaczęło
faworyzować stronę ukraińską i
dopomagać jej w objęciu władzy
we Lwowie.
W tym celu sprowadzano do miasta pułki składające się przeważnie
z Ukraińców, a Polaków wysyłano
w inne strony monarchii. Ukraińcy poczęli czynić przygotowania
do zbrojnego zamachu i objęcia
ważniejszych obiektów w mieście.
W dniu 1 listopada nad ranem
Ukraiński Komitet Wojskowy dokonał zbrojnego zamachu i opanował najważniejsze obiekty w
mieście, jednakże na szczęście dla
strony polskiej - nie całego Lwowa.
Od razu postały dwa ośrodki oporu - w szkole im. Henryka Sienkiewicza i w Domu Technika.
Po pierwszym szoku zaczęła
zgłaszać się do polskich punktów
werbunkowych przede wszystkim
młodzież. Na ogólno-akademickim zjeździe młodzieży podjęto
uchwałę o przyłączeniu się do
walki o miasto i wezwali do tego
innych.
Ten apel nie pozostał bez odzewu,
gdyż do szeregów walczących poczęła napływać młodzież pochodząca z różnych warstw społecznych i grupa dziewcząt. Tak wła-

śnie powstały Orlęta Lwowskie.
MATKA BOŻA KRÓLOWA
POLSKI

Ich tanki to zwycięstwo
Ich konie to bić wroga
Ich radość splotło męstwo
W obronie swego Lwowa

Lwów zawsze otaczała swoją
opieką Matka Boża, tak też było
w 262 lata później, gdy 1 kwietnia
1656 roku król Polski Jan Kazimierz w dobie potopu szwedzkiego złożył swoje śluby w katedrze
lwowskiej.
W historii Europy był to fakt bez
precedensu.

Ubrali ciernia koronę
Tak ich uczyła mama
I w swego Lwowa obronie
Odbezpieczyli granat

Tego dnia, podczas uroczystej
mszy św. w katedrze lwowskiej
w obecności senatorów, biskupów,
szlachty i ogromnych rzesz zwykłego ludu, król Jan Kazimierz
- dokonawszy wpierw koronacji
Matki Bożej na KRÓLOWĄ
KORONY POLSKIEJ - klęknął
przed wizerunkiem MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ i wypowiedział następujące słowa:
„ Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno! Ja, Jan
Kazimierz, Twego Syna, Króla
królów i Pana mojego i Twoim
zmiłowaniem się król, do Twych,
Najświętszych stóp przychodząc,
tę oto konfedyracyję czynię:
Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie,
Ruskie, Pruskie, Mazowieckie,
Żmudzkie, Inflandzkie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów
i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam,
Twojej pomocy i miłosierdzia w
teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę.”
Śluby Jana Kazimierza wiernie
„ku pokrzepieniu serc” opisał w
„Potopie” polski laureat literackiej Nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz, a ślubowanie odnowił w
katedrze lwowskiej jako jedyny z
prezydentów Rzeczypospolitej po
1989 roku prof. Lech Kaczyński.

Tato ja muszę okazać
Siłę jak młodzież polska
Wroga z mapy wymazać
Z mocą polskiego wojska

ZADWÓRZE POLSKIE TERMOPILE
Słońce znakiem wolności
Zza chmur im spozierało
Blaskiem dziecięcej miłości
Ojczyzną spoglądało
To druga jesień wrogości
Młodzieńczy los oplata
W lewej ręce karabin
A w prawej bat na kata
I tak wkraczały dumnie
Dziewczęta z Kleparowa
A chłopcy zewsząd szumnie
Bronili swego Lwowa

Jeden z Obrońców Lwowa
Młodziutki Jurek Bitschan
Co zginął w Lwowa chwale
Do taty list napisał

I walcząc bez okopów
Swoim sztandarem z Orłem
Obrońcy Lwowa śpiewali
Pospołu ze swoim godłem
A wróg im bezlitośnie
Dziecięce serca wyrywał
Oni z miłosną pieśnią
A lwowski wiatr ich porywał
Szablami posiekani
Młodzi Obrońcy Lwowa
Co życie mieli za nic
Bóg ich w dzielności zachował
Trzysta trzydzieści ciałek
Legło w przedpolu przedmurza
Powstały Termopile
I nie oddali Zadwórza
Aleksander Szumański „Fotografie polskie” listopad 2010
Źródła:
„ Lwów dole i niedole” - „Kurier
Codzienny” Chicago - Aleksander
Szumański
„ Obrona Lwowa w 1920 roku” Artur Leinwand
„ Obrona Lwowa 1 - 22 XI 1918
i Orlęta Lwowskie” - Grzegorz
Chajko
„ Wikipedia, wolna encyklopedia”
„ Ze Lwowem w sercu” - Janina
Cieczkiewicz
„ Wojna polsko - ukraińska” Grzegorz Łukomski Czesław Partacz Bogusław Polak
„Gazeta Polska” - „Ze wzgórza
pod Krakowem” - ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski
Karolina Grodziska „Miasto jak
brylant” księga cytatów o Lwowie
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Buczacz - powroty

Adam Smulski, Anna Małgorzata Budzińska, Fot. A. Smulski
Niedawno pisałam o kresowym Buczaczu w kontekście albumu pana Adama Smulskiego.
Teraz znów powracamy do Buczacza z innej, wspaniałej
okazji, o której za chwilę.

W roku 1933 -w 250 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej mieszkańcy Buczacza ufundowali kamienną tablicę o treści „Król
Jan III Sobieski odpoczywał przy tym źródle w roku 1683.”
Tablicę umieszczono nad źródłem.

Najpierw przypomnijmy sobie poprzedni artykuł i album:
http://www.kresowianie.info/artykuly,n526,kresowy_buczacz_fragment_historii_polski.html

Na mszy obecni byli przedwojenni mieszkańcy Buczacza,
szefowa Oddziału Buczacz pani Agnieszka Orłowska, prezes Jerzy Wątroba i pracownicy Z.D.Z. Kielce, burmistrz
Kazimierzy Wielkiej -miasta partnerskiego z BuczaczemAdam Bodzioch, mer Buczacza i ja wraz z małżonką i grupą sympatyków Kresów.

Pan Adam włożył wiele wysiłku w opracowanie tego albumu, udokumentował historię- nie tylko rodzinną.
Wydał ten album dla nas- wychowanych już po wojnie, ale
i dla przyszłych pokoleń, dla których przedwojenne Kresy mogłyby być tylko nic nieznaczącym epizodem historii.
Mogłyby- ale nie będą! To dzięki panu Adamowi Smulskiemu i jemu podobnym zapaleńcom kresowym młodzież
uświadamia sobie rolę tamtych ziem, zapoznaje się z życiem na Kresach zwykłych, prostych ludzi a także wielkich
arystokratów i szlachty.
Pan Adam Smulski nie poprzestał na albumie.
Z radością dowiedziałam się o jego nowych poczynaniach
buczackich.

/ 3 stara tablica

Ponieważ na źródle nie zachowała się pierwotna tablica
postanowiłem znaleźć fundatora, który by ufundował taką
tablicę. Wiedziałem, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach od lat współpracował z Kolegium Podolskiego Dzierżawnego Agrarno-Technicznego Uniwersytetu
w Buczaczu, więc zainteresowałem tym tematem prezesa
Zarządu Jerzego Wątrobę. Prezes Wątroba zobowiązał się
do pokrycia kosztów wykonania żeliwnego odlewu tablicy.
Wykonałem wstępny projekt tablicy, który po drobnych
modyfikacjach został zaakceptowany przez prezesa.
Następnie udaliśmy się do Buczacza, gdzie miało miejsce
spotkanie z merem Buczacza Josifem Mościpanem, który
zaakceptował wzór tablicy, jak również wydał zgodę na jej
odsłonięcie.
Wykonanie tablicy zlecono artyście plastykowi Sławomirowi Mickowi, który wykonał żeliwny odlew.

/ 6 upamiętnienie

Uroczystość zakończyła się jedynie poświęceniem tablicy.
Do odsłonięcia tablicy nie doszło, gdyż strona ukraińska
nie zdążyła z remontem źródła. Według obietnicy złożonej
przez mera Buczacza nastąpi to niebawem. Na razie tablica
znajduje się w kościele i czeka na odsłonięcie przy wyremontowanym źródle.
Tyle relacji pana Adama. Taki skrót wielkiego wysiłku. A
przecież zrobił tak wiele: zainicjował całe przedsięwzięcie,
zaprojektował tablicę, spotykał się z wieloma ludźmi, jeździł do Buczacza, znalazł sponsora i przekonał go do pomysłu, uzyskał zgodę władz, doprowadził do poświeceniaogrom pracy i sporo czasu na to poświęcił. Chwała mu za
to.
Szkoda, że nie udało się od razu umieścić tablicy przy źródle, ale wierzmy, że pan Adam Smulski dopilnuje realizacji
obietnicy mera Buczacza.
Już wkrótce zwiedzając to miasto będzie można zatrzymać
się i przy tym miejscu- jednym z wielu świadków historii
Polski na tych ziemiach. Pijąc wodę ze źródełka będzie się
można zadumać i odpocząć po zwiedzaniu miasta. A jest co
zwiedzać i oglądać.

/ 1 Adam S. i tablica

W dniu 26 lipca 2015 r. w Buczaczu nastąpiło poświęcenie
tablicy upamiętniającej pobyt króla Jana III Sobieskiego w
tym mieście. Tablica jest piękna i solidna.
-A jak to się stało, że powstała?

/ 4 nowa tablica

-Opowie o tym pan Adam Smulski:

Mer Buczacza gościł w kwietniu 2015 r. na ogólnopolskim
spotkaniu Buczaczan we Wrocławiu. Jako termin odsłonięcia tablicy ustalono dzień 26 lipca 2015 r. tj. dzień święta
miasta Buczacz. W tym dniu odbyła się msza św. w kościele w Buczaczu, na której ksiądz Ludwik Sosnowski z
Wrocławia poświęcił tablicę pamiątkową.

W Buczaczu znajduje się źródło przy którym w roku 1683
odpoczywał król Jan III Sobieski znosząc orężem haniebny
traktat buczacki i odzyskując Podole

/ 2 źródło Sobieskiego

/ 5 msza święta i poświęcenie tablicy

/ 7 widok Buczacza z zamku Potockich

Już samo położenie miasta jest urocze- Buczacz leży w jarze rzeki Styrpy po obu jej stronach. Na jednym brzegu jest
góra Fedor, a na jej stoku klasztor Bazylianów o dwóch wyniosłych wieżach z kopułą pośrodku, zaś po drugiej stronie
rzeki górują nad miastem ruiny zamku.

/ 8 klasztor grekokatolicki- Bazylianów
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Na wielu pocztówkach z Buczacza widać ciekawą budowlę
– to stojący w środku miasta ratusz.
Jest to czworoboczna budowa z zaokrąglonymi narożami.
Na każdym czworoboku ku górze znajdowały się figury
przedstawiające 12 prac Herkulesa, z których ocalały tylko
cztery na pierwszym piętrze.

www.ksi.kresy.info.pl

BAŁAK NA LWOWSKICH
„KRAKIDAŁACH”
Aleksander Szumański KSI do “Barw Kresów”

/ 9 ratusz

Blisko ratusza stoi kościół farny, wiele razy remontowany
i przebudowywany W kościele są grobowce w piwnicach
i archiwum z przywilejami i nadaniami. W 1945 roku, po
wypędzeniu ludności polskiej władze sowieckie zamknęły
kościół i umieściły w nim magazyn artykułów żelaznych.
W 1991 władze wolnej Ukrainy zwróciły zniszczony kościół katolikom.
W latach 90 dwudziestego wieku przeprowadzono remont
świątyni. Jednym z głównych orędowników i inicjatorem
remontu był polski proboszcz parafii w Buczaczu, ks. Ludwik Rutyna- wielki człowiek, o którym powstały dwa
filmy. Można przeczytać o tym tutaj: http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/art/7881240,moje-kresy-buczacz-miasto-potockich,id,t.html?cookie=1
Warto zwiedzić cerkiew św. Pokrowy z osiemnastego wieku, a także na przedmieściu Nagórzanka cerkiew św. Mikołaja z roku 1610.
No i na koniec jeszcze przy drodze wiodącej z Buczacza do
Potoka Złotego, zachowała się stara lipa tzw. Mahometa,
pod którą został zawarty pokój buczacki. Na karty historii
Polski wpisał się wtedy król Michał Korybut Wiśniowiecki, który zawarł tu z Turkami haniebny dla Rzeczypospolitej traktat, w wyniku którego duża część Polski znalazła
się pod dominacją turecką. Na szczęście rok później, po
pokonaniu Turków pod Chocimiem odzyskaliśmy Podole,
no i honor.

Czy na „Krakidałach” lwowskim targu, mówiono wyłącznie szmoncesem?
Oczywiście mówiono również bałakiem. Zachodzi retoryczne pytanie –
która z tych gwar stanowiła bardziej
lwowski folklor?
Wypowiadam się jednak po stronie
bałaku, który miał wyłączność gwary
autentycznie lwowskiej z nie do odtworzenia akcentem (melodią) mowy
kresowej, podczas gdy szmonces
używany był nie tylko we Lwowie i
wielokrotnie odtwarzany jako naśladownictwo, często pokraczne, a w
najlepszym przypadku jako zamiennik oryginału.
I jeszcze jedno – gwary owe miały
„swoje melodie”, akcenty.
Bałakowa – kresowa - nabyta rodzinnie i społecznie, wymawiana akcentem wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej, szmonces zaś nie posiadał
naleciałości mowy kresowej, rządził
się całkowicie innym klimatem.
Jednakże stając w obronie szmoncesu
należy podkreślić, iż obie te gwary
stanowiły niezaprzeczalnie swoisty
folklor językowy.
Przykładami owego folkloru, a równocześnie różnorodności brzmienia
świadczą najlepiej stare lwowskie
anegdoty, dla przykładu:
Przed lwowskim sądem grodzkim toczy się rozprawa w sprawie naruszenia dóbr osobistych. Powodem jest
pan Rozenzweig , a pozwanym pan
Silberstein.
Sędzia wydaje wyrok pojednawczy:
Panie Silberstein proszę się zwrócić
do pana Rozenzweiga:
Panie Rozenzweig pan jest porządnym człowiekiem, ja pana bardzo
przepraszam.
Silberstein:
Panie Rozenzweig pan jest porządnym człowiekiem? Ja pana bardzo
przepraszam.
Sędzia:
Panie Silberstein, co to znaczy takie
przepraszanie?
Silberstein:
Panie sędzio, pana chodzi o sens, czy
o melodię?
Aleksander Fredro wielki lwowianin
napisał o żalach Henryka Polanowskiego:

/ 10 pod lipą Mahometa

Po takim zwiedzaniu z przyjemnością usiądziemy koło
źródełka Sobieskiego i orzeźwiając się wodą z niego uporządkujemy sobie w głowie wiadomości na temat burzliwej
historii tego miasta.
Możemy skorzystać z przewodnika:
http://www.nowosielski.de/sas/przewodnik.htm

„Wynalazku!
Pełno w nim było ludzi, pełno wszędzie wrzasku,
Dawniej gdzie czas przepędzić, gdzie
pieniądze stracić,
Nigdzie, tylko we Lwowie, choćby i
przepłacić.
Lecz minął już czas dawny, niema w
nim tej chluby,
Zniknęły owe stroje i fioki i czuby.”

Tak żalił się Henryk Polanowski na
przełomie XVIII/XIX w. nad zmianami w życiu codziennym tętniącego,
onegdaj bogatego Lwowa.
Aleksander hr. Fredro o wspólnych
zabawach z oficerami Napoleona
„...Kielich szampana od ręki do ręki,
Niosąc gospodarstwa dzięki,
Niósł razem dowcip do głowy,
W nogi moc i ogień nowy...”
A w 1815 roku, po abdykacji Napoleona, wrócił do domu i gospodarował
w rodzinnym majątku Beńkowa Wisznia.
Opuszczając Paryż po klęsce Napoleona, Aleksander hr. Fredro napisał:
„Wyjechaliśmy razem, z odmiennych
pobudek:
Napoleon na Elbę, ja zasię do Rudek”
Jerzy Janicki autor „Krakidałów” pisze w swojej książce:
„Czego mi tak naprawdę żal - to
lwowskiego bałaku.
Bo co tu dużo ukrywać, bo szkoda gadać, czyli właśnie po naszemu szkoden
goden, ale niestety skazany jest ten
nasz bałak na zagładę i tylko patrzeć,
a umrze i nie pozostanie po nim nawet
wspomnienie.
Na wszechświatowym lwowskim wygnaniu, które rozciąga się od Odry
przez wszystkie kontynenty nie wyłączając Afryki i Australii, wszystko co
lwowskie ocaleje, bo pamięcią pozostanie zawsze austriacka cenzurka
dziadka, karnecik balowy babci, jakaś
karta wstępu na Targi Wschodnie,
albo opakowanie po czekoladzie od
Zalewskiego, albowiem niezbadane są
przyczyny dlaczego ludziska wszystko
to wywieźli znad Pełtwi.
To zbiorowe muzeum lwowskiej pamięci wszystko dla potomności jest
w stanie zachować, niestety – mowa
lwowska nie ocaleje.
Bałak, ten niesłychany amalgamat,
mieszanina, czyli właśnie po naszemu
miszkulencja, ten mariaż niemieckiego, ruskiego, węgierskiego, ormiańskiego, rumuńskiego, hebrajskiego,

a nawet tureckiego, ten najbogatszy
i najbarwniejszy na ziemskim globie
bukiet tylu naraz dialektów – nie przetrwa i złożony zostanie do grobu niepamięci wraz z ostatnim schodzacym
z tego świata mieszkańcem Bytomia i
Wrocławia.
Mam tu na myśli rzecz jasna bałak
lwowski w jego wydaniu dźwiękowym,
żywym, oddanym fonetycznie, bo frazeologicznie długo jeszcze będzie
przypominać o sobie w pamiętnikach,
memuarach, kronikach i zapiskach.
Lecz bałak napisany, wyobrazowany
martwymi literami jest jak człowiek
w letargu, ma się tak do mówionego
bałaku łowionego uchem, jak album
fotograficzny do kasety video. Jak wypchany w skansenie żubr do żywego
egzemplarza w Białowieskiej Puszczy.
Albowiem nieocenione co prawda
zasługi ma pani prof. Zofia Kurzowa,
która odważnie, bo w latach panującego jeszcze zamordyzmu cenzury,
wydała naukową rozprawę „Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich”, ale…
Wszystko tam jest bardzo naukowo
wywiedzione , morfologiczno-leksykalne, każdy wyraz świadczy się inną
interferencją i dziś już nie ma wątpliwości, skąd bierze się labializacja
nagłosowych samogłosek tylnego „o”
lub „u”.
To łatwo przeczytać na czym polega
element labialny głosek „u” lub „o”
w takim przykładowo zdaniu jak „ A
uo kogo ja nie widzy”. Ale kto jeszcze poza Kaziem Górskim, Zbyszkiem
Kurtyczem, albo Tuniem Dzieduszyckim potrafi to p o w i e d z i e ć.
Podkreślam p o w i e d z i e ć”.
Tu mała dygresja autora nin. opracowania – p o w i e d z i e ć w bałaku
może jeszcze bardzo wielu żyjących,
również znanych mi lwowian we
Lwowie, Krakowie, Wrocławiu i w
Bytomiu. Wymienię tylko niektóre
nazwiska osób mi znanych – rok 2015
(sic!):
- Krystyna Kowalczyk – Lwów - pedagog
- Bożena Rafalska – Lwów – redaktor
naczelna „Lwowskich Spotkań”
- Mirosław Rowicki (Marcin Romer)
– Stanisławów – redaktor naczelny
„Kuriera Galicyjskiego”,
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- Teresa Pakosz – Lwów – dziennikarka, prezes Radia Lwów,
- Marysia Pyż - Lwów, redaktor
naczelna Radia Lwów,
- Ania Gordijewska – Lwów –
dziennikarka Radia Lwów,
- Ela Leusz – Lwów – dziennikarka Radia Lwów,
- Weronika Kachza – Lwów – mgr
inż. budownictwa lądowego,
- Jerzy Czupachin – Lwów – pedagog, naukowiec,
- Janina Procajło – Lwów,
- Lesław Flis – Wrocław – dziennikarz – społecznik, działacz
lwowski,
- Danuta Skalska – Bytom –
dziennikarka Radia Katowice –
prowadząca coniedzielną bieżącą
audycję bałakiem „Na wesołej
Lwowskiej Fali”,
- Jan Skalski – Bytom - dziennikarz – przewodniczący Światowego Kongresu Kresowian,
- Adam Żurawski – Bytom – aktor
- Wojciech Habela – Kraków - aktor, syn muzykologa Jerzego Habeli oraz
niżej podpisany autor opracowania - Aleksander Szumański –
lwowianin.
A więc współcześni, w żywym,
dźwiękowym języku – bałaku.
I dalej Jerzy Janicki:
„Oczywiście przesadzam bo
jeszcze tysiące ludzi we Wrocławiu, Bytomiu, Gliwicach, ba – w
Przemyślu powie to prawidłowo i
wszystko będzie sztymować.
Ba, taką melodię języka można
jeszcze usłyszeć w środowiskach
rodzin lwowskich w Londynie,
nikt piękniej nie posługuje się metodyką bałaku w Kanadzie niż Elgin Scott, lub Nina Zawirska. Ale
niestety umiejętności tej już nie
ma lwowiak w Polsce.
Nawet rodowity. (Tu mój protest!).
Bo mu się ten bałak mimo woli
skundlił, jeśli w codziennym od
rana do wieczora użyciu wysłuchiwać musiał od krakusów te ich
„idzdze, idzdze bajoku” („bajtloku” – dopisek autora), albo od
poznaniaków uczył się stawiania
tego bezsensownego znaku zapytania „nie?” po każdym choćby
nie wiem jak stanowczym stwierdzeniu.
To nawet niedaleko od prawdy odbiega dowcip mówiący, że informatorka na stacji Poznań Główny
zapowiada że odjazd pociągu do
Warszawy nastąpi z peronu dru-
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giego o godzinie piętnastej dwanaście, nie?
Dzisiejsi przymusowi Anglicy czy
Kanadyjczycy rodem ze Lwowa
tylko dlatego zachowali prawidłową melodykę lwowskiego dialektu i cały bogaty wokabularz tego
bałaku, że tubylcy nie są w stanie
mu go posuć posługując się na co
dzień językiem Szekspira.
To brzmi jak paradoks, ale najgorzej po lwowsku mówią dziś lwowiacy… we Lwowie.
Oczywiście nie moje roczniki nie
te matuzalemy co jeszcze zdążyły
na hinter chodzić w szkole i oczywiście nie tak unikatowe wyjątki
jak Jarmiłko, Sudomlak, obie panie Pechaty, lub Jola Martynowicz.
Wystarczyło jednak niestety ledwie pół wieku panowania nad
Pełtwią pięknej skąd inąd mowy
Puszkina, żeby bałak rodowitego
lwowiaka zainfekowany został
inną składnią, żeby się wynaturzył i wykoleił inną metaforyką, a
jego przyrodzona śpiewność stała
się bliższa jakimś nadwołżańskim
dumkom, niż nadpełtwiańskim
sztajerkom.
Krótko można by powiedzieć że
z jakim przystajesz takim się stajesz. Można by, ale po co, skoro
my mamy do dyspozycji tę sama
mądrość, ale gdzie tamtej do naszej, która powiada że jaki jichał,
taki zdybał.
Ja sobie doskonale zdaję sprawę
że rozważeniami tymi narobiłem
sobie wrogów jak stąd do Winnik,
że niejeden niesłusznie posądzany
będzie mi się odgrażał, że jak ci
palny to polecisz na Szpitalny, a
z Szpitalny na Krakosku, a z Krakoskiej na Janosku i że w ogóle
reńka noga, mózg na ściani reszta
będzi na parkani.
I otóż wszystko to z pokorą zniosę,
pod warunkiem jednak że na pewno ta Krakoska będzie bez „w” i
że na pewno będzie to reńka nie
przez „ę” w środku, i że w ogóle
to będzi, a nie grzeczne i leksykalnie ugrzecznione – będzie.
Ale czy tego się można nauczyć?
Boję się, że z tym się należy po
prostu urodzić i to najlepiej w
mieście pod Wysokim Zamkiem.
Posłużę się przykładem.
Kiedy pisałem serial „Dom” i
zabrakło Michotka, którego nieopatrznie uśmierciliśmy już w
czwartym odcinku, do roli jego
brata przyjeżdżającego rzekomo z
Anglii potrzebny był aktor mówią-

cy oczywiście bałakiem.
Wielki reżyser, jakim był Jasiu
(proszę zauważyć że może on dla
innych był Jasio, dla mnie jednak
Jasiu, bo z Podhajec). Łomnicki
proponował coś z siedmiu aktorów, a wszyscy z tak zwanej górnej półki.
Wszystkie nazwiska z pierwszych
stron gazet, laureaci nagród państwowych, już z litości ich tu nie
wymienię. Dostawali moje teksty
pisane bałakiem i bardzo się nawet starali. No i co?
I przyjechał z Bytomia sprowadzony awaryjnie na moja prośbę
Ryszard Mosingiewicz, kompletny
amator, ale za to morda odrapana, włosy jak badyli i ten genialny
bałak wprost z Gródeckiej.
I wszystkich zakasował.
Na szczęście nie ja jeden trzęsę
się ze strachu na myśl, że co to będzie i co to się stanie z lwowskim
bałakiem, kiedy naszych roczników zabraknie.
Autorzy wszystkich niemal wydawanych na zachodzie pamiętników tą sama widać gnębieni
są troską skoro każdy, dosłownie
każdy poczytuje sobie za święty
obowiązek bałakowi właśnie poświęcić cały oddzielny rozdział.
Bo i Kazimierz Schleyen w swych
„Lwowskich gawędach” wydanych w Londynie, i Adam Chciuk
aż w Australii załamują ręce w
rozpaczy nad spodziewaną agonią
bałaku.
Chciukowie… Bo dwóch ich było
– Andrzej i Tadeusz.
Ten drugi wsławił się w czasie

drugiej wojny światowej jako kurier AK który przewiózł z okupowanej Polski do Anglii elementy
niemieckiej broni V1.
Obaj z Andrzejem drohobyczanie z urodzenia lata studenckie
spędzili pod Wysokim Zamkiem,
a bezbrzeżna nostalgia Andrzeja
za Lwowem zaowocowała takimi
pięknymi książkami, jak „W krainie lwowskiego bałaku”, „Ziemia księżycowa” i „Pamiętnik
poetycki”.
Ten ostatni tytuł wydany w Melbourne w 1961 roku już na samym
wstępie włącza się w nasze rozważania o mowie lwowskiej pięknym
inwokacyjnym dziewięciozgłoskowym wierszem o takim właśnie
tytule: „O lwowskim bałaku”. Do
zobaczenia z bałakiem!”
BAŁAKOWE UWAGI WŁASNE
Wszyscy dobrze wiemy co to są
podróbki i nie należy ich używać,
bo w najlepszym wypadku można
kitę odwalić na ament.
Czy może być coś gorszego od
szpanu „aktorskiego” usiłującego
udowodnić swoje nadzwyczajne
talenta „dykcyjno-morfologiczno-leksykalne” i w dodatku opowiadające „autentyczne fakty”?.
Otóż „lwowianka” Agata Młynarska, tak, tak, córka „lwowianina”
Wojciecha Młynarskiego, opowiadała w TVP jak to przepięknie
Ukraińcy remontują Lwów.
Według pani Agaty szczególnie
godna podziwu jest pięknie odre-
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montowana brama wejściowa(?!)
na Cmentarz Obrońców Lwowa.
A ja si zapytam paniom Agate dzie
ona widziała bramy na Cmentarzu
Orląt? Może jej si potenteguwału
z Ostru Bramu w Wilni, któru Litwini tak pienkni wyremuntuwali,
że si zaraz zawali.
Ja si tyż zapytam pani Agaty czy
widziała jak pinkni jadu we Lwowi udnuwiony tramwaji przez
udrymuntuwanum ulicy Skarbkowską – tramwaj za tramwajim,
za tramwajim tramwaj, a za tym
tramwajim jeszcze jedyn tramwaj,
a za tym tramwajim jeszcze jedyn
tramwaj!
Ja si też zapytam pani Agaty
czy do nij dotarło że juz dzisiaj
dosłownie „cały Lwow na mój
głów”, czyli kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, a na tym
kamieniu jeszcze jedyn kamień,.a
na tym kamieniu jeszcze jedyn
kamień!
Oglądałem również w „specjalnym batiarskim” programie
TVP jak „kunsztownie zabłysnął
lwowskim bałakiem” tatuś pani
Agaty „lwowianin” Wojciech
Młynarski. Po tym „batiarskim
programie specjalnym” przypomniałem sobie fragment bałakowej piosenki:
„...Rach ciach, ciach
Babu w piach
I jasny anieli
Koguś w morde strzeli...”
				
Aleksander Szumański tymczasowu w Krakowi

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

1 listopada - strona 38

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

www.ksi.kresy.info.pl

Polskie Konserwatorium
Muzyczne w Wilnie
Redakcja

Warto od czasu do czasu przypomnieć o skarbach kulturalnych
jakie powstały na Kresach II RP.
Udało nam się znaleźć materiał w
tym temacie wśród wielu innych
opracowanych przez Mariana
Kałuskiego. Fragment prezentujemy poniżej.
W wyniku rewolucji 1905 roku
Rosja carska była zmuszona
przyznać większe prawa swoim nierosyjskim poddanym,
m.in. Polakom na Kresach, którzy od Powstania Styczniowego
1863-64 byli pozbawieni prawa
używania swego języka w miejscach publicznych i pozbawieni
możliwości wydawania polskiej
prasy i polskich książek, posiadania polskich organizacji społecznych i kulturalnych, m.in.
teatrów czy chórów. Obrzydliwi
urzędnicy carscy – rusyfikatorzy
forsowali często rozwiązania budzące sprzeciw nawet na dworze
carskim. Np. gubernator miński
bezskutecznie zabiegał o wprowadzenie zakazu rozpowszechniania wydawnictw polskich na
terenie guberni („Przegląd Katolicki” 21,5.1989, Warszawa).
Na fali przyznanej Polakom
większej wolności wybuchło polskością Wilno. Na odcinku muzycznym, w 1906 roku powstało
w mieście pierwsze polskie towarzystwo śpiewacze – chór „Lutnia”, dysponujący nawet własną
dużą salą koncertową. Niebawem
w oparciu o „Lutnię” powstało
Konserwatorium Muzyczne, którego wieloletnim dyrektorem był
przybyły do Wilna w 1910 roku
Adam Wyleżyński (1880-1954),
skrzypek, dyrygent orkiestr symfonicznych oraz znakomity pedagog. Pierwszy koncert z jego
udziałem odbył się w październiku 1910 roku w nowo powstałej
sali Teatru „Lutnia”. Obok K.
Gałkowskiego był współorganizatorem Wileńskiej Orkiestry
Symfonicznej, a w 1927 roku był
członkiem jury pierwszego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Przez cały okres
swego istnienia Konserwatorium
wileńskie gromadziło najlepsze
siły muzyczne i pedagogiczne
w mieście oraz grono muzyków
przybyłych do Wilna. Wykładowcami byli m.in. Adam Wyleżyński, Stanisław Szpinalski,
Tadeusz Szeligowski, Eugeniusz
Dziewulski, Eleonora Kaduszkiewiczowa, Marcelina Kimontt-Jacynowa, Zofia Romaszkowa,
Konstancja Święcicka, Halka Ledóchowska, Jacobi-Pawłowiczowa, Pliszko-Ranuszewiczowa,
Bronisława Gawrońska, Czesław

Lewicki, Mira Rezler, Arnold Rezler.
W 1934 roku osiadł w Wilnie i
podjął pracę w konserwatorium
muzycznym Stanisław Szpinalski
(1901-1957), świetny pianista,
uczeń Ignacego Paderewskiego,
koncertujący w wielu krajach
Europy oraz USA i Kanady, laureat II nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w
Warszawie. Po zapoznaniu się ze
statusem konserwatorium wraz
z kilkoma jego profesorami: Tadeuszem Szeligowskim, Zofią
Romaszkową i Czesławem Lewickim oraz poparciu ze strony
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
a szczególnie jego referenta ds.
muzyki Stefana Śledzińskiego,
gruntownie je zreformował. Rozwiązano dotychczasowe konserwatorium, a w jego miejsce
utworzono nowe, niezależne od
towarzystwa muzycznego „Lutnia”, pod nazwą Konserwatorium Muzyczne im. Mieczysława Karłowicza. Istotną pomocą
było przyznanie nowemu Konserwatorium czterech etatów dla
najważniejszych pedagogów w
Konserwatorium Warszawskim
z delegacją do Wilna. Poza tym,
oprócz kilku pedagogów ze starego konserwatorium zaangażowano kilku nowych i młodych, ale
uzdolnionych muzyków: Czesława Lewickiego (dyrygentura,
przedmioty teoretyczne), Mirę
Rezler (skrzypce) i Arnolda Rezlera (wiolonczela). Dyrektorem
Konserwatorium został Stanisław
Szpinalski.
1 września 1939 roku Niemcy napadły zbrojnie na Polskę od zachodu, a od wschodu 17 września
Związek Sowiecki, który zajął
m.in. Wilno. 26 października t.r.
Moskwa przekazała Wilno Litwie
Kowieńskiej za sowieckie bazy
wojskowe na Litwie, co umożliwiło zajęcie całej Litwy przez
Stalina w czerwcu 1940 roku.
W czasie litewskiej okupacji
Wilna polskie Konserwatorium
Muzyczne wegetowało, gdyż Litwini prowadzili zajadłą politykę
antypolską. Po włączeniu Litwy
do Związku Sowieckiego władze
sowieckie utworzyły Państwową
Szkołę Muzyczną, do której włączono polskie konserwatorium.
Wielu studentów nowej szkoły
stanowili Polacy, dlatego wiele zajęć było prowadzonych w
języku polskim, chociaż szkoła
miała niby charakter litewski. Po
zajęciu Wilna przez Niemców w
lipcu 1941 roku, w jesieni usunięto z niej polskich studentów

(Żydów wcześniej) i była to teraz
mała litewska szkółka muzyczna, gdyż w Wilnie było bardzo
mało Litwinów. W 1944 roku
władze sowieckie otworzyły ponownie Państwową Szkołę Muzyczną, w której wykładowcami
i studentami byli m.in. Polacy.
Po włączeniu Wilna do Związku Sowieckiego w 1945 roku,
pedagodzy i większość polskich
studentów wyjechała do Polski
w nowych granicach. Jednak w
nowej – litewskiej szkole nie brakowało nigdy Polaków, gdyż w
Wilnie pozostało dziesiątki tysięcy Polaków. Ukończyli ją m.in.
kompozytorzy polscy Romuald
Twardowski i Alina Piechowska
(potem oboje wyjechali do Polski) oraz dyrygenci, m.in. Władysław Korkuć i Jan Mincewicz,
którzy organizowali polskie zespoły pieśni i tańca na Litwie.
Do grona wybitnych wychowanków wileńskiego Konserwatorium Muzycznego należał Witold
Rudziński (1913-2004), kompozytor, historyk muzyki, pedagog,
po wojnie dyrektor artystyczny
Filharmonii i Opery Stołecznej
w Warszawie, redaktor miesięcznika „Muzyka” oraz zeszytów
„Śpiewamy i tańczymy”, profesor od 1964 i doktor honoris causa (1998) Państwowej Wyższej
Szkoły
Muzycznej/Akademii
Muzycznej w Warszawie, prezes zarządu głównego Związku
Kompozytorów Polskich, laureat
nagród, m.in. specjalnego wyróżnienia na Konkursie Księcia
Rainiera w Monaco w 1963 roku
za operę „Odprawa posłów greckich”.

Innymi wybitnymi wychowankami Konserwatorium wileńskiego
byli: Antoni Szuniewicz (19111987), organista, kompozytor,
dyrygent, chórmistrz, pedagog,
po wojnie m.in. długoletni organista i dyrygent chóru w Bazylice Katedralnej św. Rodziny w
Częstochowie; Sylwester Czosnowski (1908-1970), dyrygent,

kompozytor, wybitny klarnecista,
po wojnie dyrektor teatru Komedia Muzyczna w Szczecinie oraz
pedagog; Ludwik Jakajtis (19041987), kompozytor i dyrygent, w
latach 1953-70 muzyk orkiestry
symfonicznej - skrzypek (altowiolista) Państwowej Filharmonii w Szczecinie; Janusz Bułhak
(1906-1977), kompozytor i znany
fotografik; utalentowanymi pianistami zostali Zygmunt Jeśman
(po wojnie profesor Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie
(obecnie Uniwersytet Muzyczny
Fryderyka Chopina) i Włodzimierz Trocki (po wojnie profesor
Państwowej Szkoły Muzycznej
w Kielcach), a utalentowanym
skrzypkiem Michał Szabsaj.
Po wojnie w Polsce wybili się następujący pedagodzy wileńskiego Konserwatorium Muzycznego
im. Mieczysława Karłowicza:
Stanisław Szpinalski był m.in.
profesorem Wyższych Szkół
Muzycznych w Łodzi, Poznaniu
i Warszawie (był także jej rektorem) i prezesem Towarzystwa im.
Fryderyka Chopina w Warszawie
(1955-67),

Tadeusz Szeligowski był profesorem Szkół Muzycznych w Poznaniu i Warszawie oraz został
znanym kompozytorem, Eugeniusz Dziewulski (1888-1978),
dy¬rygent, kierownik muzyczny i dyrektor teatru, reżyser,
scenograf, bardzo zasłużony w
życiu muzycznym Wilna, po
wojnie m.in. współpracował z
Teatrem Wybrzeże (sceny w
Gdyni i Sopocie), był prezesem
Warszawskiego
Towarzystwa
Muzycznego i dyrygował jego
orkiestrą, był twórcą głośnego
widowiska regionalnego „Wesele
na Kurpiach”, wystawionego w
Warszawie w 1949 roku, a jego
suita orkiestrowa „Kolorowe
obrazki” została wyróżniona na
Konkursie Kompozytorskim im.
księcia Rainiera w Monako w
1966 roku; Marcelina Kimontt-Jacynowa została profesorem
Konserwatorium Warszawskie-

go; Zofia Kerntopf-Romaszkowa była profesorem fortepianu
w Akademii Muzycznej w Łodzi
(1946–1966) i autorką licznych
i mających wiele wydań pozycji
pianistycznej literatury pedagogicznej; Czesław Lewicki (19061979) był dyrygentem w Polskim
Radiu w Warszawie; Arnold Rezler (1909-2000), wiolonczelista,
dyrygent, kompozytor po wojnie
m.in. dyrygentem Filharmonii
Narodowej w Warszawie (obok

Bohdana Wodiczki), potem Opery Warszawskiej i w latach 196478 dyrektorem artystycznym
Centralnej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Jego świetna kariera dyrygencka
rozpoczęła się niespodziewanie
w Wilnie w 1939 roku i stała
się później jego życiową pasją i
powołaniem. Podczas transmisji
koncertu Orkiestry Filharmonii
Wileńskiej na antenę rozgłośni
Polskiego Radia zabrakło dyrygenta. Arnold Rezler, wiedziony
poczuciem odpowiedzialności,
stanął za pulpitem i poprowadził
orkiestrę, ratując od skandalu
Filharmonię i Polskie Radio. W
Wilnie urodził się Tadeuszowi
Szeligowskiemu syn Aleksander
(1934-1993), kompozytor, dyrygent, organista i pedagog, profesor Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej w Poznaniu i asystent
dyrygenta Filharmonii Poznańskiej.
O wysokim poziomie
nauczania w Konserwatorium
Muzycznym im. Mieczysława
Karłowicza w Wilnie świadczy
fakt, że zgodnie z zarządzeniem
ministra kultury i sztuki z dnia
25 września 1950 roku w sprawie
określenia szkół artystycznych,
których ukończenie stanowi dowód posiadania studiów wyższych, na liście podanych szkół
znalazło się przedwojenne konserwatorium wileńskie.
Fragment art. Mariana Kałuskiego opublikowanego:
h t t p : / / w w w. k w o r u m . c o m .
pl/art5830,niemiec_i_ukrainiec_8211_dwa_bratanki.html
/ Witold Rudziński (1913-2004)
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Obchody 73. rocznicy ludobójstwa w roku 2016.
Zgłoszenia grup Kresowych wysyłamy do:

Aleksander Szycht lwowianin@wp.pl
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Maciej Rafał Białkowski wolyn11lipca@wp.pl
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Zgłoszenia na Wieczornicę wysyłamy do:
Andrzej Łukawski andrzej.lukawski@pokoleniakresowe.pl
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